
Χαιρετισμός από την Ειδική Γραμματέα για την Κοινωνική Ενταξη των Ρομά.
Κα Αικατερίνη Γιάντσιου,

 Αξιότιμες/οι Κυρίες και Κύριοι,

Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκλησή σας και χαιρετίζουμε τις εργασίες του 
 Εναρκτήριου Συνεδρίου σας, στο πλαίσιο του Έργου «Proactive». Ευχόμαστε καλή 
επιτυχία και προσμένουμε στα θετικά και δημιουργικά αποτελέσματά του.

Σήμερα αποτελεί αξίωμα όλων όσων έχουν ασχοληθεί και προσεγγίσει το ζήτημα του 
κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά στην Ελλάδα, ότι είναι ένα σύνθετο και 
πολυεπίπεδο πρόβλημα, που για την επίλυσή του απαιτείται μία συντονισμένη και 
συνολική προσπάθεια υποστήριξης και παρέμβασης σε όλα εκείνα τα επιμέρους σημεία 
αποκλεισμού των Ρομά, όπως η Στέγαση, η Απασχόληση, η Εκπαίδευση, η Υγεία, τα 
Αστικοδημοτικά κ.α (Ολιστική Προσέγγιση).

Η σύσταση της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά,  απαντά στην 
παραπάνω αναγκαιότητα και είναι στην πράξη η διακήρυξη της πολιτικής βούλησης 
της ελληνικής πολιτείας για τη σταδιακή και πλήρη κοινωνική, πολιτιστική και εργασιακή 
ένταξη των Ρομά, η οποία θα έχει πολλαπλά οφέλη για όλη την ελληνική κοινωνία.

Δυστυχώς, τα γεγονότα που διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του 
Μενιδίου, αναδεικνύουν, στην πραγματική τους διάσταση, τόσο την απόσταση που 
χωρίζει την κοινότητα των Ελλήνων Ρομά από την υπόλοιπη κοινωνία, όσο και τα 
αρνητικά αποτελέσματα του μακροχρόνιου κοινωνικού, οικονομικού και χωροταξικού 
αποκλεισμού μίας ευάλωτης κοινωνικής ομάδας.

Ηθική και πολιτική μας υποχρέωση, άμεσα και αμέσως, να ενώσουμε όλοι μαζί τις 
δυνάμεις μας (κεντρική πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνία των πολιτών και Ρομά) 
και να διασφαλίσουμε σε όλα τα παιδιά μας, να μεγαλώνουν σε ένα υγιές περιβάλλον, 
δημιουργικό, με ασφάλεια και όλες εκείνες τις κατάλληλες συνθήκες, που θα τους 
επιτρέπουν την καλλιέργεια και ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους σε ικανούς και 
ενεργούς πολίτες.

Σε όλη αυτήν, την από κοινού προσπάθειά μας, η «πρόληψη των διακρίσεων», «η 
ανάπτυξη εργαλείων διαλόγου και ευαισθητοποίησης» καθώς και η «κοινωνική 
διαμεσολάβηση», μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου μας.

Συνεπώς, η καινοτόμος πρωτοβουλία σας, και το Έργο σας, το οποίο εστιάζει σε όλα τα 
παραπάνω, είναι σημαντική και αναμένουμε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα αποτελέσματα 
της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος “Proactive”.

Τέλος, η Ειδική Γραμματεία, όπως οφείλει και επιθυμεί, στοχεύει στην ανάπτυξη 
δικτύων συνεργασίας και συνεργειών ώστε να καταστεί εφικτή η ταυτόχρονη και ενιαία 
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά στην Ελλάδα.

Γι αυτό, είμαστε στη διάθεσή σας, για την ανάπτυξη μίας σταθερής επικοινωνίας και 
συνεργασίας, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
συγκεκριμένου Έργου σας.

Με εκτίμηση,
Η Ειδική Γραμματέας

για την Κοινωνική Ενταξη των Ρομά
Αικατερίνη Γιάντσιου


