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  Θέµα 2: ∆ιαπολιτισµικός διάλογος 
 
  Βοηθήµατα διδασκαλίας και µάθησης  
 

 

 
 
Βουλγαρία 
 
 
Παίρνοντας το νόµο στα χέρια τους σε ένα γκέτο της φυλής Roma 
 
Από:  Mariela Katzarowa 
 
Από τον 15ο αιώνα ζουν στη Βουλγαρία µέλη της φυλής Roma, που προήλθαν αρχικά από  την Ινδία και 
µπήκαν στη χώρα µαζί µε Τούρκους µετανάστες µέσω του Ιράν. Μετά από την απελευθέρωση από την  
οθωµανική αυτοκρατορία το 1878 µέχρι και την εποχή µετά από τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο – δηλ. 
περίπου µέσα σε 100 χρόνια – ένας µεγάλος αριθµός Τούρκων (περίπου 1 εκατοµµύριο) έφυγε από τη χώρα. 
Οι Roma όµως έµειναν και µε 360.000 κατοίκους αποτελούν περίπου το 4,5% του βουλγαρικού πληθυσµού.  
 
Αν και οι Roma έζησαν στο οικονοµικό και κοινωνικό περιθώριο της βουλγαρικής κοινωνίας, οι άνθρωποι 
προσπάθησαν να συµβιώσουν µε ειρήνη και αρµονία. Μετά από την πτώση του κοµµουνισµού  στη 
Βουλγαρία   οι οικονοµικές συνθήκες για τους Roma επιδεινώθηκαν και η κοινωνική ένταση έχουν αρχίσει 
να αυξάνεται. Καταρχήν, ήταν δύσκολο να επιβληθεί η υποχρεωτική παρακολούθηση του σχολείου για τα 
παιδιά των Roma, ενώ πρόσφατα έχουν υπάρξει αυξανόµενα προβλήµατα µε την ασφάλεια, που 
τροµοκρατούν το υπόλοιπο του πληθυσµού.  
 
Η περίπτωση που περιγράφεται στην καθηµερινή εφηµερίδα Trud (βλ. Tf220, υλικά), είναι χαρακτηριστική 
της κατάστασης στην οποία βρισκόµαστε. ∆υστυχώς, οι πολιτικοί µας επίσης δεν κάνουν αρκετά για να 
βελτιώσουν τα πράγµατα. Στις περιόδους εκλογών ενδιαφέρονται περισσότερο για την σειρά εκλογής τους 
παρά για την επίλυση προβληµάτων. Πολλοί πολίτες της χώρας µας το βλέπουν αυτό ως σηµάδι ότι, εάν τα 
πράγµατα φθάσουν σε σηµείο κρίσης, θα τους ξεχάσουν και θα πρέπει οι ίδιοι να υπερασπίσουν τα 
δικαιώµατά τους.  
 
Αυτό έχει επιπτώσεις και στο σύστηµα αξιών µας. Ποιες αξίες επηρεάζονται;  
 
-  Οικονοµική αλληλεγγύη αντί µιας θεσπισµένης κολεκτίβας  
 
-  Εκπαίδευση και κοινωνική ευθύνη  
 
-  Νόµος και δικαιοσύνη ως µονοπώλιο του κράτους (κράτος δικαίου), δηλ. ότι δεν πρέπει να παίρνει 
κανείς το νόµο στα χέρια του.  
 
-  ∆ικαιοσύνη στις ποινικές δίκες, δηλ. ότι τις ποινές που δίνονται πρέπει να είναι δίκαιες και σύµφωνα µε 
τους νόµους.  
 
-  Προστασία των µειονοτήτων, δηλ. προστασία από διακρίσεις λόγω της συµµετοχής σε µια συγκεκριµένη 
κοινωνική οµάδα.  
 
Πώς µπορούν να λυθούν τα παρόντα προβλήµατα;  
 
-  Η υποχρεωτική παρακολούθηση του σχολείου για τα παιδιά των Roma πρέπει να επιβληθεί, δηλ., η 
παρουσία παιδιών Roma πρέπει να καταγράφεται/ελέγχεται και οποιαδήποτε διαρκής και συστηµατική 
απουσία να τιµωρείται.  
 
-  Πρέπει να βρεθούν δουλειές για τους  Roma µε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.  
 
 



 
 
-  Η αστυνοµία και τα δικαστήρια πρέπει να εργαστούν αποτελεσµατικότερα έτσι ώστε η εξουσία του 
κράτους να αποκατασταθείς ώστε να προστατεύει όλους τους πολίτες. 
 
Πιθανές ασκήσεις/εργασίες για τους µαθητές:  
(Εξαρτώνται από το πόσος χρόνος µαθήµατος είναι διαθέσιµος, την ηλικία και το επίπεδο κατανόησης των 
µαθητών)  
 
1.  Τι λένε οι γείτονες στην περιοχή σου για τους Roma γενικά;  
 
2.  Είναι αυτό που θα ακούσετε επίσης γενικά στη Βουλγαρία; Σε τι βασίζονται αυτές οι απόψεις;  
 (Ίσως να δοθούν στοιχεία από άλλες εφηµερίδες ή εγκληµατολογικές στατιστικές)  
 
3.  Ήταν δίκαιη η τιµωρία που έλαβαν από το δικαστήριο οι δύο Roma για το σπάσιµο των παραθύρων του 
µπαρ;  
 
4.  Τι σκέφτεστε για τον τρόπο που συµπεριφέρθηκε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου Emil Georgiev;  
 
5.  Ποιοι κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες εξηγούν τον τρόπο που συµπεριφέρθηκαν τα συγκρουόµενα 
µέρη; Πώς θα µπορούσαν να βελτιωθούν αυτοί;  
 
6.  Σε ποιες περιοχές της Ευρώπης συναντά κανείς παρόµοια προβλήµατα;  
 
7.  Γίνονται προσπάθειες επίλυσης των προβληµάτων στο επίσηµο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; (∆είτε 
στο ∆ιαδίκτυο)  
 
8.  Βρείτε τις κατάλληλες λέξεις και φράσεις-κλειδιά (επίσης σε ξένες γλώσσες) που θα σας βοηθήσουν να 

ανακαλύψετε ακόµη περισσότερα σχετικά µε αυτό στο ∆ιαδίκτυο.  
 
 
 
____________________________________________ 
Μετάφραση από το γερµανικό πρωτότυπο:  


