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Βουδαπέστη, Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2022: Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά, ξεκίνησε τη 
λειτουργία του το Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Ρομά του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Δικαιώματα 
των Ρομά (ERRC), μετά την πρώτη του συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή στη 
Βουδαπέστη. Το δίκτυο περιλαμβάνει 18 οργανώσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων από 15 διαφορετικές 
χώρες και επιδιώκει να ενώσει ακτιβιστές, Ρομά και μη Ρομά, που αγωνίζονται για την προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων των Ρομά σε όλη την Ευρώπη. 
 
«Όποιος παρατηρεί τι συμβαίνει σήμερα στην Ευρώπη μπορεί να δει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα – 
τα δικαιώματα των Ρομά – απειλούνται περισσότερο από όσους θέλουν να μας αρνηθούν αυτά τα 
δικαιώματα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή τα τελευταία χρόνια. Οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων έχουν αποδείξει ξανά και ξανά ότι η ενεργός υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Ρομά 
μέσω δράσης, και όχι μόνο με λόγια ή πολιτικές φιλοδοξίες, φέρνει πραγματική και ουσιαστική αλλαγή 
στις κοινότητες των Ρομά που απειλούνται περισσότερο. Αυτό το δίκτυο έχει πολύ περισσότερες 
δυνατότητες να ενώσει αυτούς τους γενναίους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προς έναν 
κοινό στόχο, που έχει τις ρίζες του στη σταθερή πίστη στον αντιρατσισμό, στον αντιφασισμό και στο 
αναμφισβήτητο χαρακτήρα των θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλους» δήλωσε ο Πρόεδρος του ERRC 
Đorđe Jovanović. 

Έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

για τα Δικαιώματα των Ρομά 
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Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Ρομά υπάρχει για να προωθήσει μια προσέγγιση στον ακτιβισμό των 
Ρομά βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα μέλη του είναι τόσο οργανώσεις υπό την ηγεσία Ρομά 
όσο και ομάδες ανθρώπινων δικαιωμάτων που επικεντρώνονται στη βελτίωση της πρόσβασης στα 
βασικά δικαιώματα για τις κοινότητες των Ρομά. Το δίκτυο στοχεύει να επηρεάσει την ατζέντα των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων για τους Ρομά στην Ευρώπη, να βελτιώσει τις προσπάθειες υπεράσπισης 
των δικαιωμάτων, να προωθήσει τη συζήτηση σχετικά με θέματα Δικαιωμάτων των Ρομά και να 
αυξήσει τη χρήση δικαστικής διεκδίκησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως εργαλείο ακτιβισμού. 
Το δίκτυο υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των Ρομά (ERRC) το οποίο 
λειτουργεί ως ισότιμος εταίρος μαζί με άλλα μέλη. Προβλέπεται ότι το δίκτυο θα αναπτυχθεί και τα 
μέλη είναι ανοιχτά σε νέες συνεργασίες με μη κερδοσκοπικούς φορείς που επικεντρώνονται στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων των κοινοτήτων Ρομά. 
 
Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Ρομά του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Δικαιώματα των Ρομά (ERRC)  
αποτελείται από τις οργανώσεις: 
 
European Roma Rights Centre, Βέλγιο 
Macedonian Young Lawyers Association, Βόρεια Μακεδονία 
Equal Opportunities, Βουλγαρία 
Organization Drom, Βουλγαρία 
La Voix des Rroms, Γαλλία 
Rom e.V, Γερμανία 
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (Greek Helsinki Monitor), Ελλάδα 
Fundación Secretariado Gitano, Ισπανία 
Associazione 21 luglio Onlus, Ιταλία 
Naga, Ιταλία 
Hungarian Civil Liberties Union, Ουγγαρία 
Vested, Ουκρανία 
RomaJust, Ρουμανία 
Group for Children and Youth Indigo, Σερβία 
Vojvođanski Romski Centar, Σερβία 
EduRoma, Σλοβακία 
Forum for Human Rights, Τσεχία 
The Finnish Roma Association, Φινλανδία 
 
Το δελτίο είναι επίσης διαθέσιμο στα αγγλικά  
  
Για περισσότερες πληροφορίες, ή για συνέντευξη, επικοινωνήστε με: 

 



3 
 

Jonathan Lee (in English) 
Advocacy & Communications Manager 
European Roma Rights Centre 
jonathan.lee@errc.org  
+32 49 288 7679  

Παναγιώτης Δημητράς (Ελληνικά – Αγγλικά - Γαλλικά) 
Εκπρόσωπος 
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι 
panayotedimitras@gmail.com  
+30 210 3472259 
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