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Συγκριτική Μελέτη της νομοθεσίας, της διαθεσμικής συνεργασίας 

και των δραστηριοτήτων πρόληψης που σχετίζονται με τους 
πρόωρους γάμους στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και 

την Ισπανία   
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Το παρόν έγγραφο δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος 
«Justice» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των 
εταίρων του έργου JUST/2014/RDAP/AG/HARM/7962 και δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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Γενικό Πλαίσιο   

 

Το φαινόμενο του πρόωρου γάμου εμφανίζεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του κόσμου. Κάθε 
3 δευτερόλεπτα, σε κάποιο σημείο του πλανήτη ένα κορίτσι κάτω των 18 ετών 
παντρεύεται. Εάν το συγκεκριμένο φαινόμενο συνεχιστεί, μέσα στην επόμενη δεκαετία 
πρόκειται να παντρευτούν 100 εκατομμύρια κορίτσια και κάθε μέρα 25.000 κορίτσια θα 
γίνονται ανήλικες νύφες. 
 
Με τον όρο «πρόωρος γάμος» εννοούμε τον γάμο εκείνο όπου τουλάχιστον ο ένας από 
τους δύο συζύγους βρίσκεται σε ηλικία μικρότερη από την νόμιμη ηλικία γάμου. Ο 
ορισμός αυτός συμπίπτει εννοιολογικά με εκείνον που αποδόθηκε από το ψήφισμα 1468 
Της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), που 
χρησιμοποιεί τον όρο γάμοι παιδιών. Για εμάς, και οι δυο ορισμοί έχουν ακριβώς την ίδια 
σημασία καθώς συνήθως η νόμιμη ηλικία γάμου είναι τα 18 έτη και πριν από αυτήν την 
ηλικία – θεωρείται γάμος μεταξύ παιδιών. 
 
Στην Ευρώπη η έκταση του φαινομένου είναι συγκριτικά μικρότερη αλλά υπάρχουν 
περιοχές και κοινότητες όπου εξακολουθεί να υπάρχει. Μελέτες των  UNICEF, UNFRA 
(2011), ERRC (2011) αποκαλύπτουν ότι το φαινόμενο παρουσιάζεται στην Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη, ιδίως στις κοινότητες των Ρομά. Το φαινόμενο παρουσιάζεται και σε 
άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες όπου ζουν κοινότητες Ρομά. 
 
Ο πρόωρος γάμος, όπου και αν συμβαίνει, αποτελεί μια επιβλαβή πρακτική, που 
σχετίζεται με την παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού στην υγεία, την εκπαίδευση 
και την ασφάλεια. Αντιπροσωπεύει την πιο φανερή μορφή σεξουαλικής κακοποίησης, 
ειδικά για τα κορίτσια, επιβραδύνει την ανάπτυξή τους και συχνά καταλήγει σε πρώιμη 
εγκυμοσύνη και κοινωνικό αποκλεισμό. 
 
Διαφορετικές προσεγγίσεις και πολιτικές χρησιμοποιούνται σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό 
επίπεδο για να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο. Πρόοδος καταγράφεται στο πεδίο 
εκσυγχρονισμού των οικογενειών των Ρομά, αλλά το πρόβλημα παραμένει σοβαρό σε 
πολλές από τις ομάδες τους. 
 
Μία κοινοπραξία επτά (7) οργανισμών: «Shans i zakrila», «Amalipe» και «Empowering 
Education» από τη Βουλγαρία, το ΚΕΑΝ (Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων) - από 
την Ελλάδα, LUK (Adult Education Center Kocevje) - από τη Σλοβενία, FPC (Fundacio 
Privada Pere Closa) - από την Ισπανία και ERIO (European Roma Information Office) - από 
τις Βρυξέλλες με διαφορετική εμπειρία σχετική με την ανάπτυξη των κοινοτήτων των 
Ρομά, υλοποιούν το Πρόγραμμα ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΩΡΟ ΓΑΜΟ, 
συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα «Rights, Equality and Citizenship» της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποσκοπεί στο να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους: 
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1. Να προάγει τη συνεργασία μεταξύ των συστημάτων παιδικής προστασίας, υγείας και 
εκπαίδευσης; δικαιοσύνης και αστυνομίας προκειμένου να συντονίσουν τις 
δραστηριότητές τους που σχετίζονται με την αποτροπή των πρόωρων γάμων στις 
κοινότητες των Ρομά, εφαρμόζοντας την Παιδοκεντρική Προσέγγιση. 

 
2. Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση διαφορετικών ομάδων στόχου στις κοινότητες των 
Ρομά προκειμένου να αλλάξουν την στάση και την συμπεριφορά τους αναφορικά με το 
πρόβλημα του πρόωρου γάμου. 

 

3. Να αυξήσει τις πρακτικές σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο στον τομέα της εφαρμογής της 
Παιδοκεντρικής Προσέγγισης (Child-Centred Approach – CCA) για την προστασία των 
παιδιών από την επιβλαβή παράδοση του πρόωρου γάμου. 
 
Για να επιτευχθεί ο πρώτος στόχος, οι εταίροι από την Βουλγαρία, τη Σλοβενία, την 
Ισπανία και την Ελλάδα, έχουν προετοιμάσει εθνικές μελέτες που στοχεύουν στο να: 
 
- Αναλύσουν το νομικό πλαίσιο υπό το οποίο λειτουργούν οι θεσμοί και την 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του; 
 

- Να προσδιορίσουν λειτουργικές πολιτικές και πρακτικές που βασίζονται στην 
εφαρμογή της παιδοκεντρικής προσέγγισης; 

 
- Να υποβάλλουν συστάσεις οι οποίες δύναται να βελτιώσουν την λειτουργία των 

θεσμών και την αλληλεπίδραση τους. 
 
 

Η μελέτη που παρουσιάζεται στο παρόν έγγραφο συνδυάζει τις παρατηρήσεις, τα 
συμπεράσματα και τις προτάσεις που δημιουργήθηκαν στις εθνικές μελέτες1. Οι 
συγκρίσεις μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών, των πολιτικών και των πρακτικών είναι η 
αφετηρία ανταλλαγής καλών πρακτικών και επεμβάσεων μεταξύ των χωρών-εταίρων, 
προκειμένου να παρουσιαστούν λειτουργικά υποδείγματα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και να 
δημιουργηθούν προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανάπτυξη 
Ευρωπαϊκών Πολιτικών που σχετίζονται με την καταπολέμηση του φαινομένου του 
πρόωρου γάμου. 
 

 

 

 

 

 

1 
Όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το φαινόμενο του πρόωρου γάμου εμφανίζουν έλλειψη αξιόπιστων 

δεδομένων. Μεμονωμένες μελέτες και έμμεσες πληροφορίες παρέχουν ορισμένες ενδείξεις του εύρους του 
προβλήματος στις χώρες-εταίρους. 
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Οι κοινότητες των Ρομά  
 

Αυτή η ενότητα παρέχει μια σύντομη επισκόπηση της κατάστασης των κοινοτήτων των 
Ρομά στις χώρες – εταίρους. Θεωρούμε ότι μία σωστή γνώση των χαρακτηριστικών τους 
θα συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του προβλήματος και σε επαρκή μέτρα ώστε να 
αντιμετωπιστεί. 
 
Οι κοινότητες των Ρομά και στις τέσσερις χώρες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των 
κοινωνιών τους. Αυτές οι κοινότητες βιώνουν κοινές δυσκολίες όπως επίσης και αλλά και 
διαφορετικές προκλήσεις ανάλογες με την ανάπτυξή τους και την χώρα στην οποία ζουν. 
Σε γενικό πλαίσιο, το κύριο χαρακτηριστικό των κοινοτήτων των Ρομά είναι οι 
πολυεπίπεδες στερήσεις, οι οποίες είναι επακόλουθο της επίδρασης κοινωνικών και 
οικονομικών παραγόντων, ειδικότερα των κακών και ακατάλληλων συνθηκών στέγασης 
και διαβίωσης, της χαμηλής εκπαίδευσης, της υψηλής ανεργίας και της επακόλουθης 
φτώχιας.  
 
Λόγω του ιστορικού πεπρωμένου και άλλων περιστάσεων, υπάρχουν αξιοσημείωτες 
διαφορές μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων Ρομά στα κράτη των εταίρων, ακόμα και 
μέσα στην ίδια την χώρα, οι οποίες βασίζονται κυρίως στην παράδοση, τον συγκεκριμένο 
τρόπο ζωής, καθώς επίσης και στο βαθμό κοινωνικοποίησης και ενσωμάτωσης στο 
περιβάλλον.  
 
Κάθε χώρα, έχει υιοθετήσει πολλά μέτρα προκειμένου να εξαλείψει τις διακρίσεις 
απέναντι στους Ρομά, όπως μια γενική στρατηγική για την Ένταξη των Ρομά και 
αντίστοιχα Εθνικά προγράμματα, σχέδια δράσης και μέτρα σε διαφορετικούς τομείς τα 
οποία σχετίζονται με τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρομά.  
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις κοινότητες των Ρομά στις χώρες-εταίρους: 
 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

 
Η τελευταία έρευνα που διεξήχθη και δημοσιεύθηκε το 2008, αναφέρεται σε 65.000 
άτομα που ζουν σε 162 διαφορετικές περιοχές. Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου υπολογίζει τον αριθμό των Ρομά σε 250.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας όσο και τους 
περιφερόμενους-μετακινούμενους. Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του 
Ελσίνκι και η οργάνωση "Interights", κατά το έτος 2008 προσδιόρισε τον αριθμό των Ρομά 
σε 300.000. Οι ηγέτες των Ρομά από μόνοι τους καθορίζουν τον αριθμό τους μεταξύ 
300.000 και 500.000 ή ακόμα μεγαλύτερους. 
 
Ένας συνδυασμός στοιχείων από τις παραπάνω πηγές υποδεικνύει ότι ο αριθμός των 
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175.000 ανθρώπων, που επίσης εκτιμάται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και 
αναφέρεται σε ανθρώπους που διαθέτουν την πολιτιστική ταυτότητα των Ρομά, 
προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα. 
 
Πιστεύεται ότι οι πληθυσμοί των Ρομά μετανάστευσαν από την Ινδία το 1000 μ.Χ. Αυτή η 
αντίληψη βασίζεται κυρίως σε παρατηρήσεις διαφόρων Ευρωπαίων μελετητών του 18ου 
αιώνα, οι οποίοι παρατήρησαν κάποιες ομοιότητες μεταξύ της γλώσσας των Ρομά που 
ζούσαν στις χώρες τους και των διαφόρων ινδικών διαλέκτων. 
 
Από τις ενδείξεις, φαίνεται πως, ανεξάρτητα από το πού προήλθαν οι Ρομά, εάν πράγματι 
προήλθαν από κάπου, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν το σπίτι τους για αιώνες. Στο 
Βυζάντιο, οι πληθυσμοί των Ρομά είχαν πολύ μεγάλη απήχηση. Σε μια κοινωνία η οποία 
λάτρευε τις παραστάσεις, οι μουσικές και ακροβατικές δεξιότητες των Ρομά εκτιμήθηκαν 
ιδιαίτερα. 
 
Η πλειοψηφία των Ρομά εξακολουθούσαν να ζουν υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι 
άνθρωποι αυτοί αντιμετώπιζαν τα προβλήματα της φορολογίας και της επιστράτευσης 
και στις δε παραδουνάβιες ηγεμονίες ήταν σκλάβοι. 
 
Σε απογραφές που κατά καιρούς γίνονταν σε διάφορες περιοχές αναφέρονταν οι 
πληθυσμοί των Ρομά αλλά με τόσο μικρούς αριθμούς που ούτε ενδεικτικοί δεν μπορούν 
να θεωρηθούν.Η απογραφή του 1928 κατέγραψε 4.998 Ρομά και η απογραφή του 1951 
κατέγραψε 7.429.  
 
Οι μικροί αυτοί αριθμοί δεν πρέπει να μας εκπλήσσουν, εάν αναλογιστούμε ότι, παρά την 
μακραίωνη παρουσία τους στον Ελλαδικό χώρο, οι Ρομά μόλις το 1978 απέκτησαν το 
δικαίωμα της πολιτογράφησης. 

 

Οι πληθυσμοί Ρομά αποτελούν οργανικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας και συναντώνται 
σε διάφορες πόλεις και κωμοπόλεις της χώρας. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 
πληθυσμών (πάνω από 1.000 οικογένειες), εμφανίζονται σε 4 περιφέρειες (Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Κεντρική Μακεδονία). 
 
Στην Ελλάδα, υπάρχουν 7 κύριες φυλές πληθυσμών Ρομά: οι Μπατσόρια, οι Μαπαμανέ 
Ρομά, οι Σουβαλιώτες, οι Χωραχάγια, οι Μεσκάρηδες, οι Δεμερτζήδες και οι Χαντούρια. 
Οι πληθυσμοί Ρομά διακρίνονται σε δύο ομάδες: τους μετακινούμενους – που 
ακολουθούν την νομαδική ζωή και τους εγκαταστημένους – που συνήθως ζουν στις 
παρυφές των μεγάλων πόλεων, σε περιοχές συνήθως υποβαθμισμένες. 
 
Η γλώσσα των Ρομά είναι η Ρομανές (ή Ρομανί) και αντικατοπτρίζει χαρακτηριστικά του 
πολιτισμού τους, όπως είναι και η έντονη ποικιλία.  
 

Στην Ελλάδα είναι γνωστοί ως «Γύφτοι», ενώ η ονομασία Ρομά χρησιμοποιείται πιο 
σπάνια. Η λέξη «Ρομ» που χρησιμοποιείται σε πολλές περιοχές από τους ίδιους σημαίνει 
στην γλώσσα τους «άντρας» ή «σύζυγος». Μεταξύ τους χρησιμοποιούν περισσότερο 
λέξεις όπως «Μελελέ» που σημαίνει Λαός Μαύρος, «Μανούχ» που σημαίνει άνθρωπος 
και «Σίντε».  
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Η πλειοψηφία των Ρομά στην Ελλάδα, ασπάζονται τον Χριστιανισμό αλλά ταυτόχρονα, 
υπάρχουν κοινότητες Ρομά, ειδικότερα εκείνοι που ζουν στη Θράκη ή την Κομοτηνή, που 
ασπάζονται το Ισλάμ και είναι Μουσουλμάνοι. 

 

Στην Ελλάδα, το ζήτημα της διαμονής, αποτελεί πολύ σημαντικό πρόβλημα καθώς η 
συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού των Ρομά κατοικεί σε αυτοσχέδιες, κακής 
ποιότητας και προσωρινές κατοικίες. Οι συνθήκες διαβίωσης, βρίσκουν το 50% του 
πληθυσμού να διαμένει σε προκατασκευασμένα κτίρια, παράγκες, καλύβες και 
γενικότερα σε κακής ποιότητας και προσωρινές κατασκευές, συνωστισμένοι, χωρίς τις 
βασικές τεχνικές και κοινωνικές υποδομές. 
 
Βάσει έρευνας που διεξήχθη το 2008, μέσω ερωτηματολογίων σε δήμους και με στόχο 
την καταγραφή των χώρων στέγασης των πληθυσμών των Ρομά, ο συνολικός πληθυσμός 
που ζει σε αξιοπρεπείς και ευδιάκριτες κατοικίες είναι περίπου 12.000 εγκατεστημένες 
οικογένειες ή 50.000 άτομα, μία αύξηση κατά περίπου 8% με 10%, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι για το έτος 1998 ήταν 43.000 άτομα. 
 

Το εισόδημα, για την πλειοψηφία των Ρομά, εξαρτάται κυρίως από την εργασία τους, η 
οποία είναι εποχική και σε πολλές περιπτώσεις είναι αποκομμένη από την τυπική αγορά 
εργασίας. Τα περισσότερα νοικοκυριά των Ρομά βασίζονται στην εποχική εργασία ενός 
από τα μέλη της οικογένειας και στα επιδόματα των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, τα 
οποία λαμβάνουν ως πολύτεκνοι ή λόγω φτώχειας. Σε γενικές γραμμές, το εισόδημα των 
Ρομά είναι χαμηλό και κατά συνέπεια η συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών ζει 
κάτω από το όριο της φτώχειας. 
 
Εκπαίδευση – το μεγαλύτερο ποσοστό των πληθυσμών των Ρομά, ιδιαίτερα σε 
μεγαλύτερες ηλικίες είναι αναλφάβητοι, και ενώ προκύπτει ότι η εγκατάλειψη του 
σχολείου είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρουσιάζει σταδιακή μείωση από γενιά σε 
γενιά, παρόλα αυτά η συμμετοχή τους στην εκπαίδευση είναι ανεπαρκής. Οι 
περισσότεροι μαθητές, από 12 ετών και πάνω, εγκαταλείπουν το σχολείο προκειμένου να 
εργαστούν και να συμβάλλουν στο εισόδημα της οικογένειας.  
 
Η φοίτηση στο σχολείο μετατρέπεται σε εξαιρετικά δύσκολη εξαιτίας εξωτερικών 
παραγόντων, όπως οι μετακομίσεις, τα οικονομικά προβλήματα που οδηγούν στην 
παιδική εργασία, η απομακρυσμένη τοποθεσία του σχολείου, ο ρατσισμός στο σχολείο, η 
έλλειψη επαρκούς και μόνιμης κατοικίας, κ.λπ. 
  
Τα προβλήματα υγείας συνδέονται άμεσα με το κοινωνικό – οικονομικό τους προφίλ, τις 
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και του γενικότερου επιπέδου εκπαίδευσης οδηγώντας 
σε επιβαρυμένες συνθήκες υγείας των πληθυσμών, χαμηλό προσδόκιμο ζωής και σε 
υψηλά ποσοστά παιδικής θνησιμότητας. 
 
Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια σημαντικά βήματα στους 
ανωτέρω τομείς, οι προσπάθειες δεν ήταν συνδεδεμένες με μία ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για την συνολική βελτίωση των δυσμενών κοινωνικό – οικονομικών 
συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού. 
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
 

 

Στην τελευταία επίσημη απογραφή που πραγματοποιήθηκε στην Σλοβενία το 2002, 3.246 
άτομα δήλωσαν μέλη της κοινότητας των Ρομά και 3.834 δήλωσαν ότι μητρική τους 
γλώσσα είναι η Ρομανί. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις διαφόρων φορέων (Κέντρα 
Κοινωνικής Μέριμνας, Διοικητικές Υπηρεσίες, ΜΚΟ) οι οποίες συγκεντρώθηκαν από την 
υπηρεσία «Office for National Minorities» της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, περίπου 7.000 
με 12.000 Ρομά ζουν στη Σλοβενία. 
 
Ο ακριβής αριθμός του πληθυσμού των Ρομά είναι άγνωστος και αδύνατο να καθοριστεί 
καθώς δεν επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων βάσει του κριτηρίου της εθνοτικής 
καταγωγής. 
 
Ιστορικές πηγές αναφέρουν την παρουσία Ρομά στα εδάφη της σημερινής Σλοβενίας ήδη 
από τον 15ο αιώνα. Αλλά από τον 17ο αιώνα και μετά, υπάρχει συχνότερη πληροφόρηση 
γι’ αυτούς; και επίσης αναφέρονται σε διαφορετικά μητρώα.  
 
Η έρευνα δείχνει ότι οι Ρομά που ζουν σήμερα στη Σλοβενία προήλθαν από 3 
διαφορετικές κατευθύνσεις: οι πρόγονοι των Ρομά που ζούσαν στην περιοχή της 
Prekmurje ήρθαν σε αυτή την περιοχή μέσα από τα εδάφη της Ουγγαρίας, η ομάδα των 
Ρομά που κατοικούσε στη Dolenjska προήλθε από τα εδάφη της Κροατίας και οι μικρές 
ομάδες των Sindi που κατοικούσαν στην περιοχή Gorenjska ήρθαν από τον Βορρά μέσα 
από τα εδάφη της Αυστρίας.  
 
Στην Δημοκρατία της Σλοβενίας, η κοινότητα των Ρομά αποτελεί συνταγματικά 
αναγνωρισμένη μειονότητα. Συγκεκριμένα αναφέρεται ως μειονότητα στο Σύνταγμα της 
Δημοκρατίας της Σλοβενίας και προβλέπεται ειδική νομοθετική προστασία. 
Αναγνωρίζεται ως μειονότητα με τα δικά της εθνοτικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά 
(δική της γλώσσα, κουλτούρα και ιστορία) τα οποία διατηρεί σύμφωνα με τις 
Συνταγματικές Διατάξεις. 
 
Η κοινότητα των Ρομά στη Σλοβενία αποτελείται από σχετικά νεαρές ηλικίες καθώς 
σχεδόν ο μισός από τον πληθυσμό των Ρομά είναι στην ηλικιακή ομάδα 0 - 18 ετών. Ενώ 
το ποσοστό των ανθρώπων που είναι ηλικίας 65 ετών και εξαιρετικά χαμηλότερο σε 
σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό της Σλοβενίας. 
 
Οι Ρομά που κατοικούν στην περιοχή Dolenjska χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο και το υψηλό ποσοστό των αναλφάβητων ή των ατόμων που δεν 
έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση αποτελεί ιδιαιτερότητα. Το εκπαιδευτικό και 
εργασιακό επίπεδο των Ρομά της περιοχής Prekmurje είναι σχετικά καλύτερο απ’ ότι των 
Ρομά που κατοικούν στην περιοχή Dolenjska. Τα μέλη της κοινότητας των Ρομά, που είναι 
εγκατεστημένα στην περιοχή της Gorenska, δεν θεωρούν τους εαυτούς τους Ρομά, 
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παρόλο που οι ιστορικοί τους προσδιορίζουν ως υπό – ομάδα των Ρομά. Είναι εκείνοι που 
έχουν εξομοιωθεί περισσότερο από όλες τις κοινότητες των Ρομά που κατοικούν στην 
Σλοβενία. 
 
Εκτός από τις τρείς (3) ομάδες, υπάρχει και η τέταρτη (4η) ομάδα, αυτή των μη 
αυτοχθόνων Ρομά που ζουν στη Σλοβενία. Τις προηγούμενες δεκαετίες μετανάστευσαν 
μαζικά από το Νότιο μέρος της Πρώην Γιουγκοσλαβίας και κατοικούσαν κυρίως στις 
μεγάλες πόλεις. Δεν απολάβουν τα ειδικά δικαιώματα και τα μέτρα που έχουν δοθεί από 
το Σύνταγμα της Σλοβενίας στις παραδοσιακές, αυτόχθονες κοινότητες των Ρομά. 
 
Εκπαίδευση  
Παρόλο που στη Σλοβενία η φοίτηση στο σχολείο είναι υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 
14 ετών, πολλά παιδιά από την κοινότητα των Ρομά δεν ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση και ακόμη λιγότερα δεν καταφέρνουν να φτάσουν στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Διαφορετικές κοινότητες των Ρομά έχουν διαφορετικές πρακτικές και στον 
τομέα της εκπαίδευσης. 
 
Η φτώχεια, οι διακρίσεις, η έλλειψη γονικής και οικογενειακής υποστήριξης και επίσης οι 
γλωσσικοί φραγμοί, είναι μερικά από τα πολλά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα παιδιά 
που προέρχονται από κοινότητες Ρομά, όσον αφορά την φοίτησή τους στο σχολείο. Οι 
διακρίσεις στο σχολικό περιβάλλον και η απουσία προγραμμάτων υποτροφιών, έλλειψη 
σχολικών προγραμμάτων, ανοιχτών σε όλους και με πολυπολιτισμική διάσταση, έρχονται 
σε αντίθεση με το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση. 
 
Η Στρατηγική της Εκπαίδευσης των Ρομά στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, που 
επικαιροποιήθηκε το 2011, περιλαμβάνει τα θεμέλια, τις αρχές, τους στόχους και τις 
θεμελιώδεις λύσεις για μια πιο επιτυχημένη ενσωμάτωση των Ρομά σε όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης.  
 
Αλλά παρ’ όλες τις πολυάριθμες επαγγελματικές προσπάθειες και τους οικονομικούς 
πόρους, έχει σημειωθεί μόνο μια πολύ μικρή αλλαγή προς το καλύτερο τα τελευταία 25 
χρόνια. Οι αιτίες γι’ αυτό περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: συστημικός ρατσισμός; 
αποκλεισμός των καταυλισμών των Ρομά από το εκπαιδευτικό σύστημα, λόγω της 
απουσίας ποικίλων μορφών μη τυπικής εκπαίδευσης στους οικισμούς που κατοικούν 
μέλη της κοινότητας των Ρομά. 
 
Για να μειωθεί το εκπαιδευτικό χάσμα μεταξύ των Ρομά και του υπολοίπου του 
πληθυσμού, απαιτούνται διαφορετικά μέτρα, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή βοηθών 
και διαμεσολαβητών Ρομά. 
 
Η προσχολική εκπαίδευση των παιδιών από τις κοινότητες Ρομά από την ηλικία των 4 
ετών κρίθηκε ως αναγκαίο μέτρο το οποίο θα παρέχει την δυνατότητα στους Ρομά να 
μάθουν τη μητρική τους γλώσσα – τη Ρομανί και την επίσημη γλώσσα της Σλοβενίας και 
να γνωρίσουν την κουλτούρα της πλειοψηφίας του πληθυσμού της χώρας όπου ζουν. Το 
σχετικό υπουργείο παρέχει χρηματοδότηση για τα κόστη της εκπαίδευσης των Ρομά από 
τον εθνικό προϋπολογισμό.  
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Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – σύμφωνα με τους σχολικούς κανονισμούς στη Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, για τους μαθητές Ρομά στα Δημοτικά Σχολεία εφαρμόζεται επιπλέον 
συγχρηματοδότηση. Σύμφωνα με τα κριτήρια για τον σχηματισμό των τάξεων στο 
Δημοτικό Σχολείο, περιορίστηκε ο βαθμός των κριτηρίων για κάθε τάξη σε τρεις (3) 
μαθητές Ρομά. Επιπρόσθετα υπάρχει κόστος υλικών για κάθε μαθητή Ρομά – με μέσο όρο 
69.60 ευρώ ανά μαθητή ετησίως.  
 
  
Το 2014, οι Ρομά συμμετείχαν επιτυχώς σε προγράμματα και έργα κατάρτισης ενηλίκων. 
Ενδεικτικά, ο αριθμός των ενηλίκων Ρομά που συμμετείχαν το 2014 σε δραστηριότητες 
κατάρτισης ενηλίκων ανέρχεται σε 1.862 άτομα. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
διεξαγωγή των προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων το 2014, χορηγήθηκε το ποσό των 
556.500 ευρώ. 
 
Το ποσοστό απασχόλησης των Ρομά στη Σλοβενία είναι γενικά χαμηλό, παρόλο που δεν 
υπάρχουν ακριβή αρχεία. Η γενική εικόνα της ανεργίας των Ρομά υποδεικνύει μία 
συγκέντρωση των Ρομά σε διάφορες περιοχές, ιδιαίτερα στις περιοχές Prekmurje και 
Dolenjska, το οποίο αντιπροσωπεύει επίσης περιφερειακό ζήτημα. 
 
Ο δείκτης ανεργίας συνδέεται στενά και με το σύστημα κοινωνικών μεταβιβάσεων και την 
παροχή οικονομικής ενίσχυσης για τα παιδιά, γεγονός που δεν ωθεί τους Ρομά στο να 
αποκτήσουν επίσημη εργασία και να λάβουν ενεργό θέση στην εργασιακή τους 
κατάσταση. 
 
Υγεία 
 
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου οι μισοί από όλους τους Ρομά που ζουν στη 
Σλοβενία, είναι κάτω των 18 ετών, ενώ το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών 
είναι εξαιρετικά χαμηλότερο σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό της Σλοβενίας. Αυτά τα 
στοιχεία επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι Ρομά έχουν χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής απ’ 
ότι ο υπόλοιπος πληθυσμός της Σλοβενίας. 
 
Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των Ρομά ζει κάτω από κατώτερης ποιότητας 
συνθήκες διαβίωσης, που συνδέονται με ανεπαρκείς συνθήκες υγιεινής, ανεπαρκή 
σίτιση, την κακή συνήθεια του καπνίσματος, τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και την 
έλλειψη σωματικής δραστηριότητας. 
  
Το 2015, ο φορέας «National Institute of Public Health» της Σλοβενίας διεξήγαγε έρευνα 
στον τομέα της υγείας, η οποία έφερε στο φως τα πρώτα αξιόπιστα στοιχεία αναφορικά 
με την υγεία των Ρομά στη Σλοβενία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πολύ κακή 
κατάσταση της υγείας του πληθυσμού των Ρομά αναφορικά με όλους τους δείκτες, 
κατώτερα επίπεδα εκπαίδευσης και υψηλή ανεργία. Τα πλέον αξιοσημείωτα είναι το 
μεγάλο ποσοστό των καπνιστών (οι οποίοι κυρίως καπνίζουν σε εσωτερικούς χώρους), 
των ατόμων με δείκτη μάζας σώματος άνω του 30 και το μικρό ποσοστό των Ρομά που 
ασκούν σωματική δραστηριότητα.  
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Τα δικαιώματα και η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, τόσο σε επίπεδο θεραπείας 
όσο και πρόληψης, είναι ίδια για όλους τους πολίτες της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Η 
βελτίωση της κατάστασης της υγείας της κοινότητας των Ρομά αποτελεί έναν από τους 23 
τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής της Σλοβενίας (NPUR 2010–2015), η 
οποία τονίζει με έμφαση την σπουδαιότητα και την ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών 
υγείας για τις γυναίκες και τα παιδιά. 
 

 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

 
 
Η κοινότητα των Ρομά στην Ισπανία έχει συμπληρώσει πάνω από 600 χρόνια παρουσίας. 
Η κοινότητα χρησιμοποιεί τον όρο Gitanoi ως χαρακτηρισμό της. Αυτός είναι επίσης και ο 
όρος που χρησιμοποιείται ευρέως από την πλειονότητα της κοινωνίας.  
 
Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική της Ισπανίας για τα έτη 2012-2020 για την Ένταξη των 
Ρομά, υπάρχουν περίπου 725.000 - 750.000 «Gitanos» Ρομά που ζουν σε ολόκληρη τη 
χώρα, από τους οποίους τουλάχιστον το 40% βρίσκεται στην Ανδαλουσία. Επιπροσθέτως, 
η Καταλονία, η Βαλένθια και η Μαδρίτη επίσης έχουν έναν αξιόλογο πληθυσμό Gitano.  
 
Δεδομένου ότι στην Ισπανία δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή της εθνοτικής ταυτότητας - 
προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα ξενοφοβίας και ρατσισμού – συχνά δεν 
υπάρχουν ακριβή στοιχεία όσο αφορά τον βαθμό στον οποίο οι Gitanos επηρεάζονται 
από συγκεκριμένα κοινωνικά φαινόμενα ή από πολιτικές. 
 
Από την αρχή της αποίκησης τους στην Ισπανία, οι οικογένειες Gitano εγκαταστάθηκαν 
στην ύπαιθρο. Γύρω στο 1950, πολλοί μετακινήθηκαν σε αστικές περιοχές. 
 
Σύμφωνα με κοινωνικό-δημογραφικές μελέτες, περίπου το 1/3 του πληθυσμού των  
Gitanos που ζουν στην Ισπανία είναι κάτω των 16 ετών. Παρά τα μειωμένα ποσοστά 
τοκετού, τα ποσοστά γεννήσεων εξακολουθούν να είναι υψηλότερα - 4.8 μέλη 
οικογένειας κατά μέσο όρο. 

 

Οι περισσότεροι από τον πληθυσμό των Gitanos στην Ισπανία μιλούν Ισπανικά. 
 
Τέτοιες μελέτες όπως για παράδειγμα η μελέτη “Social Diagnostic of the Roma 
Community in Spain” που πραγματοποιήθηκε από το Sociological Research Centre’s (CIS) 
φανερώνουν ότι είναι λίγα εκείνα που διακρίνουν την κοινότητα των Gitano από την 
υπόλοιπη κοινωνία της Ισπανίας, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν τη 
σπουδαιότητα της υγείας, τα χρήματα, την εργασία και τις σχέσεις (οικογένεια και φίλοι). 
Από την άλλη, οι Gitanos δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην θρησκεία παρά στην πολιτική, 
σε σύγκριση με τους Ισπανούς ομολόγους τους. Περίπου το 40% των Gitanos είναι 
Ευαγγελιστές και κατευθύνονται από οικογενειακές αξίες. Το υπόλοιπο 60% είναι 
καθολικοί, άθεοι ή άθρησκοι. 
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Παρόλο που σήμερα οι Gitanos κινδυνεύουν, κατά μέσο όρο, περισσότερο από τη 
φτώχεια σε σύγκριση με τον μέσο πληθυσμό, δε θα πρέπει να λησμονούμε ότι υπάρχουν 
οικογένειες Gitano οι οποίες απολαύουν ένα σχετικά υψηλό οικονομικό και κοινωνικό 
κύρος και ζουν πολύ άνετα. 
 
Στην υφιστάμενη ποικιλομορφία των Gitanos στην Ισπανία, έρχεται να προστεθεί και το 
γεγονός ότι σημαντικός αριθμός Ρομά μετανάστευσε από την Ρουμανία και την 
Βουλγαρία από την αρχή της δεκαετίας του 2000. Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική της 
Ισπανίας για την Ένταξη των Ρομά είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πόσοι Ρομά που προήλθαν 
από την Ρουμανία και την Βουλγαρία ζουν στην Ισπανία καθώς συνυπολογίζονται στην 
ευρύτερη ομάδα των Ρουμάνων και Βουλγάρων υπηκόων, και δεν υπάρχουν δεδομένα 
αναφορικά με την εθνοτική τους καταγωγή. 
 
Σε αντίθεση με την εμπειρία των Ρομά στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης, τις τελευταίες δεκαετίες, οι Ρομά που κατοικούν στην Ισπανία, 
απόλαυσαν μία υψηλή κοινωνική δυναμική καθώς η Ισπανία μετατράπηκε σε ένα 
δημοκρατικό κράτος πρόνοιας από την δεκαετία του 1980. 

 

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι διαρθρωτικοί φραγμοί επιμένουν, περιορίζουν την επιτυχία, 
και παραμένει το χάσμα μεταξύ των Gitanos και της υπόλοιπης κοινωνίας της Ισπανίας. 
Το 2007, το 77% των οικογενειών των Gitano εξακολουθούσαν να ζουν υπό συνθήκες 
σχετικής φτώχειας. 
 
Το επίπεδο εκπαίδευσης των Gitanos σημειώνει σταθερή βελτίωση τα τελευταία 20 
χρόνια. Η νομοθεσία της Ισπανίας εγγυάται το δικαίωμα στην εκπαίδευση για όλη την 
κοινωνία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά των Gitano φοιτούν στο σχολείο και 
αποφοιτούν ως δικηγόροι, δάσκαλοι, μηχανικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, γιατροί, 
νοσοκόμοι κλπ.  
 
Μεγαλύτερη πρόοδος σημειώθηκε στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Ενώ τα παιδιά των Gitano, εμφανίζουν χαμηλότερο ποσοστό φοίτησης στα δημοτικά 
σχολεία σε σχέση με την υπόλοιπη κοινωνία, η αναλογία είναι προς το παρόν σχεδόν ίδια 
(99.9% έναντι 98%). 
 
Παρόλο που το φαινόμενο της απουσίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
είναι, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, πολύ υψηλότερο μεταξύ των 
μαθητών που προέρχονται από τις κοινότητες των Gitanos σε σχέση με την υπόλοιπη 
κοινωνία – δημιουργείται ένα χάσμα αναφορικά με τις εγγραφές μεταξύ των Ρομά και 
του γενικού πληθυσμού ανάμεσα στις ηλικίες 16 και 20 ετών, και γίνεται μεγαλύτερο 
στην ηλικία των 18 ετών, όπου το 71.1% του συνολικού πληθυσμού φοιτά στο σχολείο σε 
σύγκριση με το 20.8% των παιδιών που προέρχονται από τις κοινότητες των Gitanos. 
Πράγματι 7 στα 10 παιδιά που προέρχονται από τις κοινότητες των Gitanos δεν 
ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. 
 
Ιδιαίτερα, ενώ στην Ισπανία, σε αυτή την ηλικία, τα κορίτσια αποτελούν 
αντιπροσωπευτικότερο δείγμα στα σχολεία απ’ ότι τα αγόρια, όσον αφορά τους Gitano 
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ισχύει το ακριβώς αντίθετο, το οποίο σημαίνει ότι το χάσμα είναι ακόμη μεγαλύτερο για 
τις νεαρές γυναίκες. 
 
Ως αποτέλεσμα της κατάστασης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η παρουσία των νέων 
που προέρχονται από τις κοινότητες των Gitanos στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 
ακόμη πολύ μικρή σε σύγκριση με την υπόλοιπη κοινωνία. Μόνο το 2% των νέων μεταξύ 
18 και 24 ετών που προέρχονται από τις κοινότητες των Gitanos κατέχουν τίτλους 
σπουδών οι οποίοι αποκτήθηκαν πέρα από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 
ποσοστό στην κοινωνία της Ισπανίας είναι στο 42%. 
 
Οι Gitanos που κατοικούν στην Ισπανία εμφανίζουν υψηλό ποσοστό απασχόλησης και 
σημαντικό οικονομικό ρόλο. Στην πραγματικότητα, το ποσοστό του ενεργού πληθυσμού 
είναι 68.9%, το οποίο είναι 8.8 μονάδες πάνω από το αντίστοιχο ποσοστό της υπόλοιπης 
κοινωνίας.ii Αυτό είναι εν μέρει αποτέλεσμα του χαμηλού μέσου όρου ηλικίας, αλλά 
σίγουρα αντικρούει την επικρατούσα άποψη της κοινωνίας της Ισπανίας ότι οι Ρομά δεν 
είναι ενεργοί. 
 
Οι Gitanos παραδοσιακά ζούσαν από τις τέχνες, αλλά στις μέρες μας τείνουν να 
εργάζονται στον αγροτικό τομέα και σε άτυπες αγορές, πουλώντας ρούχα και παπούτσια, 
ή στον κατασκευαστικό τομέα. Ένας ακόμη σημαντικός νέος τομέας είναι η 
εμπορευματοποίηση μεταλλικών απορριμμάτων.iii Ως αποτέλεσμα του μορφωτικού 
επιπέδου τους, πολλοί Gitano απασχολούνται σε χαμηλόμισθες και επισφαλείς εργασίες 
που χαρακτηρίζονται από μερική απασχόληση και προσωρινές συμβάσεις, ημερομίσθια 
και ευέλικτη εργασία.  
Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική της Ισπανίας για τα έτη 2012-2020 για την Ένταξη των 
Ρομά, 39% των Gitanos ζουν από τις πωλήσεις στο δρόμο. Επιπλέον, και λόγω της 
οικονομικής κρίσης και της επίδρασής της στην αγορά εργασίας, πολλοί Ρομά είναι 
άνεργοι. Μολονότι από το 2005 το συνολικό ποσοστό ανεργίας στην Ισπανία έχει 
διπλασιαστεί, τα ποσοστά ανεργίας της κοινότητας των Ρομά έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί 
κατά τα πρώτα τέσσερα (4) χρόνια της κρίσης, φτάνοντας το 36.4% το 2011. 
 
Οι Gitanos της Ισπανίας δεν θεωρούν την υγεία βασική προτεραιότητα σε σύγκριση με 
την στέγαση, την οικονομική κατάσταση ή την απασχόληση. Στην πραγματικότητα, πολλοί 
Gitanos αντιλαμβάνονται ως υγεία την έλλειψη ασθένειας και την ασθένεια μόνο ως 
σοβαρή πάθηση που συνδέεται με τον θάνατο. Αυτή η διαφορά πολιτισμικής κατανόησης 
συνεπάγεται ότι παραβλέπονται μικρά συμπτώματα νοσημάτων, και η ιατρική αγωγή 
διακόπτεται ή εγκαταλείπεται όταν τα κύρια συμπτώματα έχουν υποχωρήσει. Μπορεί 
επίσης να σημαίνει ότι οι Gitanos αποφεύγουν την επίσκεψή τους σε ιατρεία με τον φόβο 
ότι θα πεθάνουν.  
 
Για παράδειγμα, η παιδική θνησιμότητα μεταξύ των Gitanos είναι 1.4 φορές υψηλότερη 
από τον εθνικό μέσο όρο, και το προσδόκιμο ζωής είναι περίπου 8 φορές κάτω από τον 
εθνικό μέσο όρο. 
Επιπλέον, μεταξύ άλλων είναι υψηλότερος ο κίνδυνος ανάπτυξης λοιμωδών νοσημάτων, 
όπως Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C και ΗΙV, ανεπαρκούς επιπέδου εμβολιασμών των παιδιών, 
κακής διατροφής, κατάχρησης ουσιών, οδοντιατρικών προβλημάτων. iv 
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 

 

Η Βουλγαρία είναι μια από τις χώρες με τον μεγαλύτερο πληθυσμό Ρομά. Ο ακριβής 
αριθμός των Ρομά μετά βίας μπορεί να καθοριστεί, καθώς η μεγάλη πλειονότητα των 
Ρομά επιλέγουν να δηλώνουν πως είναι Τούρκοι, Βούλγαροι ή Βλάχοι/Αρμάνοι 
(Wallachians) στις απογραφές του πληθυσμού.   
 
Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 - 325.343 άτομα (4.9%) αυτοπροσδιορίζονται ως 
Ρομά. Το 85% αναφέρει ως την μητρική του γλώσσα τη Ρομανί, το 7.49% την Βουλγαρική 
γλώσσα, το 6.69% την Τουρκική γλώσσα, και 0.82% άλλες γλώσσες. Το 56.22% δηλώνουν 
Χριστιανοί Ορθόδοξοι, το 32.24% Μουσουλμάνοι και περίπου 12% είναι οπαδοί 
Προτεσταντικών θρησκευμάτων.  
Παράλληλα, αξιόπιστοι διεθνείς και Βούλγαροι ερευνητές προσδιορίζουν τον αριθμό των 
Ρομά στη Βουλγαρία σε 800.000 άτομα. 
 
Οι Ρομά έφτασαν στα σημερινά εδάφη της Βουλγαρίας σε διαφορετικές χρονικές στιγμές 
και από διαφορετικούς τόπους. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν σήμερα τόσες 
διαφορετικές ομάδες Ρομά, παρουσιάζοντας (λίγο - πολύ) διαφορές μεταξύ τους. 
 
Ομάδες Ρομά έφθασαν πρώτα στα εδάφη της Βουλγαρίας κατά την Δεύτερη Βουλγαρική 
Αυτοκρατορία (1185-1396). Τους επόμενους αιώνες καινούριες ομάδες Ρομά 
εγκαταστάθηκαν μετά την άφιξη των Τούρκων. Κατά τη διάρκεια του 17ου και 18ου 
αιώνα, σε αυτούς προστέθηκαν και Ρομά που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τη 
Βλαχία (Wallachia) και τη Μολδαβία, οι οποίοι την ίδια στιγμή ανήκαν στην κατηγορία 
των σκλάβων. Στην συνέχεια οι Ρομά μετανάστευσαν στη Βουλγαρία από τα εδάφη της 
σημερινής Ρουμανίας αφότου καταργήθηκε το καθεστώς της δουλείας. Η μετακίνηση 
αυτή ονομάστηκε κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η «μεγάλη εισβολή Κελντεράρα». 
 
Όπως προαναφέρθηκε, η κοινότητα των Ρομά στη Βουλγαρία δεν είναι ομοιογενής, αλλά 
έχει δημιουργηθεί από έναν αριθμό στρωμάτων και υπό-ομάδων. 
 
YERLII 

Η πρώτη από ιστορικής πλευράς είναι η ομάδα των επονομαζόμενων Yerlii – δηλαδή οι 
ντόπιοι εγκατεστημένοι Ρομά. Είναι απόγονοι των Ρομά που ήρθαν κατά την διάρκεια της 
περιόδου μεταξύ του 13ου και 18ου αιώνα, και οι οποίοι σταδιακά εγκαταστάθηκαν και 
έζησαν μαζί για αιώνες τόσο με Βουλγάρικους πληθυσμούς όσο και με Τουρκικούς. Οι 
ίδιοι οι Yerlii διαχωρίζονται σε δυο μεγάλες ομάδες: στους Horahane Roma (Τούρκοι / 
Μουσουλμάνοι Ρομά) και στους Dasikane Roma (Βούλγαροι, Χριστιανοί Ρομά). 
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KALDARASHI 

Η δεύτερη μεγάλη ομάδα Ρομά στη Βουλγαρία είναι οι αποκαλούμενοι Kaldarashi. Ήρθαν 
με την «μεγάλη εισβολή Kaldarashi», αρχικά περνώντας από την Αυστροουγγαρία και 
Σερβία, και ως εκ τούτου συχνά αποκαλούνται «Ούγγροι Αθίγγανοι», «Αυστριακοί 
Αθίγγανοι», «Σέρβοι Αθίγγανοι» ή «Nyamtsuri» (δηλαδή Γερμανοί Αθίγγανοι). 
Διαχωρίζονται σε δυο μεγάλες ομάδες – στους Bakardzhii και στους Lovari και σε πολλές 
υπό-ομάδες. 
Ο αριθμός των Kaldarashi στη Βουλγαρία είναι περίπου 30.000. 
 
 

RUDARI / LUDARI 

Πρόκειται για ομάδες ανθρώπων, τους οποίους ο γειτονικός πληθυσμός αποκαλεί 
«Ρουμάνους Αθίγγανους». Παρόλο που ζουν σε σχετικά διαφοροποιημένες εθνοτικές 
συνοικίες, είναι ενδεχομένως η καλύτερα ενσωματωμένη ομάδα Ρομά στην κοινωνία της 
Βουλγαρίας, σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης, το ποσοστό απασχόλησης, καθώς και 
με το μέγεθος των νοικοκυριών, στα οποία δεν διαφέρουν από τον πληθυσμό της 
Βουλγαρίας στις συγκεκριμένες κατοικημένες περιοχές.  
Ο αριθμός των Rudari στη Βουλγαρία είναι περίπου 70.000. 
 
 
Μορφωτικό Επίπεδο 
 
Οι Ρομά στη Βουλγαρία αποτελούν την πλέον μειονεκτούσα ομάδα όσον αφορά την 
εκπαίδευση. Σχολικές εγγραφές μέχρι την Τάξη 4: αγόρια 30.7% κορίτσια 38.7%; μέχρι την 
Τάξη 8: αγόρια 42.9% κορίτσια 37.1%; μέχρι την Τάξη 12: αγόρια 15.7% κορίτσια 4.1%. 
Εγγραφές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: αγόρια 0.5% κορίτσια (λιγότερο).v * 
 
*Η εκπαίδευση στην Βουλγαρία είναι υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 16 ετών. Το σχολικό έτος 
αποτελείται από δύο (2) εκπαιδευτικές περιόδους, αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου και τελειώνει τον 
Μάιο ή Ιούνιο. Το εκπαιδευτικό σύστημα συνίσταται στα ακόλουθα επίπεδα: προσχολική 
εκπαίδευση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ανώτερη εκπαίδευση. Η 
προσχολική εκπαίδευση (ISCED’97, ΕΠΙΠΕΔΟ 0) απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 6/7 ετών. Η 
βασική εκπαίδευση (τάξεις 1 ως 8 ISCED’97 ΕΠΙΠΕΔΑ 1, 2 και 2Α) περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση (τάξεις 1 έως 4) και την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση / δεύτερο στάδιο 
βασικής εκπαίδευσης (τάξεις 5 - 8), ενώ στο ίδιο εκπαιδευτικό επίπεδο υπάρχει η δυνατότητα της 
επαγγελματικής κατάρτισης με την ολοκλήρωση της 6ης, 7ης ή 8ης τάξης. Η Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση στη Βουλγαρία (ανώτερο επίπεδο) διακρίνεται στη γενική εκπαίδευση (γενικά και 
ειδικευμένα σχολεία) και την επαγγελματική κατάρτιση.  

 

Τα τελευταία 20 χρόνια, έχει πραγματοποιηθεί μόνο μια μικρή βελτίωση των 
επιτευγμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης των Ρομά. Διαφορετικές αιτίες μπορούν να 
αποδοθούν στο γεγονός ότι τα παιδιά που προέρχονται από κοινότητες Ρομά δεν 
πηγαίνουν στο σχολείο ή το εγκαταλείπουν: χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και 
έλλειψη κατανόησης από μέρους τους αναφορικά με την αξία και την σπουδαιότητα της 
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εκπαίδευσης στις μελλοντικές προοπτικές των παιδιών τους; ορισμένες επιβλαβείς 
παραδόσεις όπως οι πρόωροι γάμοι, εχθρικά σχολικά περιβάλλοντα, όπως διακριτική 
μεταχείριση από τους δασκάλους και τους συμμαθητές οι οποίοι δεν προέρχονται από 
κοινότητες Ρομά; συχνή οικονομική μετανάστευση των γονέων που οδηγεί σε υψηλά 
ποσοστά απουσίας των παιδιών από το σχολείο.  
 
 
Οι επίσημες διατάξεις για την επιβολή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης / τη διευκόλυνση 
των σχολικών εγγραφών / την πρόληψη της εγκατάλειψης του σχολείου περιλαμβάνουν: 
 

 Νομική υποχρέωση τα παιδιά ηλικίας 6 με 16 ετών να φοιτούν δωρεάν στο σχολείο; 

 Πρόσφατη υιοθέτηση νομικής διάταξης να σταματά η κοινωνική υποστήριξη στους 
γονείς των οποίων τα παιδιά βρίσκονται σε ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης αλλά 
δεν πηγαίνουν σχολείο; 

 Επιπλέον συστήματα χρηματοδότησης για κοινωνικά αδύναμους μαθητές (αφορά όλα 
τα παιδιά σχολικής ηλικίας); 

 Το Εθνικό Πρόγραμμα παρέχει δωρεάν πρωινό για όλα τα παιδιά από την 1η μέχρι την 
4η τάξη;  

 Πρόβλεψη για δωρεάν μετακίνηση για τα παιδιά που κατοικούν σε χωριά, όπου δεν 
υπάρχει σχολείο; 

 Παροχή ολοήμερης φοίτησης, δωρεάν γεύματος και δωρεάν μετακίνησης για τα 
παιδιά που φοιτούν σε άλλες περιοχές από αυτές που κατοικούν. 

  
Ο σχολικός διαχωρισμός αποτελεί ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα που εμποδίζει τους Ρομά 
από την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση. Η επιτυχής ένταξη των παιδιών που 
προέρχονται από κοινότητες Ρομά στο Εθνικό Σύστημα Εκπαίδευσης, χρειάζεται μια 
ισορροπημένη εκπροσώπηση στην σχολική τάξη από τα παιδιά τα οποία αποτελούν την 
πλειονότητα και τα παιδιά τα οποία ανήκουν σε μειονότητες, εμπλουτίζοντάς τα όλα με 
διαπολιτισμικές δεξιότητες. Στην πραγματικότητα, ο αριθμός των μαθητών Ρομά που 
μεταφέρονται από απομονωμένα σε μεικτά σχολεία αυξάνεται σταθερά. 
 
Εργασιακό Καθεστώς  
Σήμερα, 36% των Ρομά αυτοπροσδιορίζονται ως άνεργοι εκ των οποίων το 11.4% είναι 
επίσημα εγγεγραμμένοι στην Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης (Directorate of Employment 
Agency - DEA) ενώ το 24.2 δεν είναι εγγεγραμμένοι. Στοιχεία όσον αφορά τα εδαφικά 
τμήματα υποδεικνύουν ότι ο αριθμός των ανέργων Ρομά στην Βόρεια Βουλγαρία είναι 
σαφώς υψηλότερος απ’ ότι στο Νοτιότερο τμήμα. Το ποσοστό απασχόλησης είναι 
χαμηλότερο τον Χειμώνα και υψηλότερο το Καλοκαίρι. 
 
Οι περισσότεροι Ρομά έμποροι εγκαταλείπουν τις οικογένειές τους, κάτι που έχει 
αρνητικές συνέπειες στην παρακολούθηση του σχολείου από τα παιδιά. Ο δείκτης 
απασχόλησης των γυναικών είναι πολύ χαμηλός, μόνο 23.6%. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 
γυναίκες φροντίζουν τα παιδιά και το σπίτι. Περίπου το 60.5% των νέων γυναικών ζουν σε 
αστικές περιοχές και το 69.3% των ηλικιωμένων δεν εργάζονται. 
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Κατάσταση της Υγείας  
 
Οι ρομά παρουσιάζουν παρόμοια κατάσταση και στον τομέα της υγείας. Η Παγκόσμια 
Τράπεζα (World Bank) εκπόνησε μελέτη, συγκέντρωσε και ανέλυσε διαθέσιμα στοιχεία 
αναφορικά με τη θνησιμότητα των Ρομά στην Ανατολική Ευρώπη και κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι το προσδόκιμο ζωής των Ρομά σε όλη την Ανατολική Ευρώπη είναι 
περίπου 10 έτη λιγότερο από εκείνο του συνολικού πληθυσμού. vi Σύμφωνα με αυτή τη 
μελέτη, ο μέσος όρος του προσδόκιμου ζωής των Βουλγάρων είναι τα 73.5 έτη. Κατόπιν 
τούτου, ο μέσος όρος του προσδόκιμου ζωής των Ρομά στη Βουλγαρία είναι περίπου τα 
63.5 έτη. Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2012 σε 498 γυναίκες σε 7 
διαφορετικές κοινότητες Ρομά στη Βουλγαρία, το 52.2% των συμμετεχόντων δεν διέθεταν 
ασφάλιση ασθενείας, το 47.1% είχαν ασφάλιση ασθενείας και το 0.7% δεν γνώριζαν το 
καθεστώς ασφάλισης ασθενείας τους. vii Το 21.68% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι ο 
ιατρός της πρωτοβάθμιας περίθαλψης αρνείται να πραγματοποιήσει επισκέψεις κατ’ 
οίκων, όταν απαιτείται. 
 
Ο Νόμος της Βουλγαρίας για την υγεία για τις υγειονομικές υπηρεσίες δηλώνει ότι η 
φροντίδα έκτακτης ανάγκης διατίθεται δωρεάν ανεξάρτητα από την εθνοτική καταγωγή ή 
από το καθεστώς ασφάλισης ασθενείας. 
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Η σημερινή κατάσταση αναφορικά με τους πρόωρους γάμους 

  
Το Πρόγραμμα «Δίκτυο Πρόληψης Ενάντια στον Πρόωρο Γάμο» αντιλαμβάνεται τον 
πρόωρο γάμο ως οποιαδήποτε ένωση στην οποία ο ένας ή και οι δύο σύντροφοι είναι 
νεότεροι από τη νόμιμη ηλικία γάμου. Ο ορισμός αυτός συμπίπτει με εκείνον που 
υιοθετήθηκε από το ψήφισμα 1468 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης (PACE) το οποίο χρησιμοποιεί τον όρο «γάμος παιδιών». Για εμάς και οι δύο 
όροι έχουν την ίδια σημασία, επειδή συνήθως η νόμιμη ηλικία είναι 18 ετών και κάτω 
από αυτήν την ηλικία – αυτό είναι στην πραγματικότητα γάμος μεταξύ παιδιών. 
 
Ο πρόωρος γάμος έχει τα ίδια κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως ένας επίσημος γάμος. 
Είναι αποδεκτός κοινωνικός άγραφος κανόνας στην κοινότητα των Ρομά και έχει σοβαρές 
κοινωνικές επιπτώσεις. Διαφορετικοί συγγραφείς αναφέρουν τουλάχιστον μία από αυτές 
τις αρνητικές επιπτώσεις του πρόωρου γάμου: 
 
- Κοινωνική απομόνωση λόγω της αποκοπής των δεσμών με την οικογένεια και τους 

φίλους,  
 

- Πρόωρη Εγκατάλειψη του σχολείου,  
 

- Πρώιμη εγκυμοσύνη και γεννήσεις, 
 

- Διαφορετικές μορφές ενδοοικογενειακής βίας, διαζύγια, αποβολές και διάφορες 
ασθένειες μεταξύ των νεαρών μητέρων, 

 
- Καμία απασχόληση/εργασία για τη σύζυγο, είναι υπεύθυνες για τα παιδιά και το 

νοικοκυριό, 
 

- Η χαμηλή κοινωνική θέση και εξουσία των μητέρων καθιστά δυνατή τη συνέχιση του 
φαινομένου των πρόωρων γάμων.  

 
Αυτό το πρόβλημα υφίσταται σε χώρες σε διαφορετικό βαθμό. Δεν υπάρχουν επίσημα 
στατιστικά στοιχεία, διότι συχνά από τη φύση της, πρόκειται για μία παράτυπη συμβίωση 
η οποία δεν έχει καταγραφεί από επίσημες στατιστικές πηγές. Για το μέγεθος του 
προβλήματος μπορούμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες από αποτελέσματα ερευνών ή 
έμμεσα - από το επίπεδο των πρόωρων γεννήσεις και σε κάποιο βαθμό από το ποσοστό 
των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο. 
 
Ξεχωριστές μελέτες και έμμεσα στοιχεία παρέχουν κάποιες ενδείξεις για το εύρος του 
προβλήματος στις χώρες-εταίρους: 
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ΕΛΛΑΔΑ 
 

Οι γάμοι μεταξύ παιδιών αποτελεί παράβαση όσον αφορά τα παιδιά και υφίσταται σε 
σημαντικό βαθμό, ιδίως σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά φτώχειας. 
Πιο συγκεκριμένα, τα κορίτσια επηρεάζονται από αυτήν την πρακτική λόγω της 
σπουδαιότητας της παρθενίας τους. Οι γονείς τους προσπαθούν να ελέγξουν την 
σεξουαλικότητα των κοριτσιών με αποτέλεσμα να τα παντρεύουν νωρίτερα. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις ενδείξεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που προκύπτουν 
από μελέτες και έρευνες, υποδεικνύεται ότι οι Ρομά παντρεύονται σε ηλικία 16 - 18 
ετών. 
 
 
Συνοψίζοντας τα παραπάνω στοιχεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επισημαίνεται ότι οι 
Ρομά παντρεύονται σε ηλικία μεταξύ 16 – 18 ετών, ενώ η κοπέλα που είναι άγαμη και 
άνω των 17 ετών θεωρείται γεροντοκόρη. Συχνά, ο πρώτος γάμος πραγματοποιείται σε 
ηλικία μικρότερη των 17 ετών και τα κορίτσια μεγαλώνουν με την πεποίθηση ότι θα 
μάθουν να αγαπούν τους συζύγους τους αφού ο γάμος είναι το μέσο για την ευτυχία και 
ο απώτερος σκοπός του ανθρώπου στη ζωή του. 
 
 
Οι μισοί από τους ερωτηθέντες θεωρούν το γάμο ως "μέσο ευτυχίας" και το άλλο μισό 
των ερωτηθέντων χωρίζεται σε κατηγορίες όπως "ασφάλεια", "αποστολή του ανθρώπου" 
ενώ ένα μικρό ποσοστό περιγράφει τον γάμο ως "απαραίτητο κακό". 
 
 
Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, διεξήχθη ακόμη μία έρευνα από την Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Λάρισας, όπου βρίσκεται εγκατεστημένο σημαντικό ποσοστό Ρομά. 
Οι διεξαχθείσες συνεντεύξεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
έρευνας, συμπεριέλαβαν 1.500 Ρομά και κατά τη διάρκεια αυτών υποδηλώθηκε ότι η 
μέση ηλικία γάμου ήταν 15 με 16 ετών για την γυναίκα και 18 ετών για τον άνδρα. Αξίζει 
επίσης να σημειωθεί ότι 8/10 γυναίκες του δείγματος παντρεύτηκαν πριν από την ηλικία 
των 15 ετών, ενώ ο μέσος όρος του συνολικού αριθμού της κοινότητας κυμαινόταν 
μεταξύ 10 και 15 ετών. 
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

 
Η κοινότητα των Ρομά συνδέει ένα κορίτσι με την κατάσταση ενός ενήλικα όταν για το 
κορίτσι ξεκινήσει η έμμηνος ρύση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική του ηλικία. 
Στην κοινότητα των Ρομά, για να πραγματοποιηθεί ένας γάμος, δεν υπάρχει παραδοσιακό 
τελετουργικό ή μύηση. Συνήθως ένα αγόρι και ένα κορίτσι κινούνται μαζί στο «δάσος» 
για μερικές ημέρες. Η κατάσταση του γάμου συνδέεται με τη σεξουαλική επαφή τους. 
 
Ο πρόωρος γάμος είναι ένα έθιμο στις παραδοσιακές κοινωνίες και έχει παραμείνει μέχρι 
και σήμερα στις κοινότητες των Ρομά εξαιτίας του αργού εκσυγχρονισμού τους. Οι νέες 
γενιές των Ρομά διατηρούν μερικώς τις παραδόσεις και τις κυρίαρχες κοινωνικές μορφές 
γάμου. Περιμένουμε η διαδικασία του εκσυγχρονισμού να είναι αργή σε ορισμένους 
τομείς αλλά παρόλα αυτά μη αναστρέψιμη. 
 
Το θέμα του πρόωρου γάμου στη Σλοβενία δεν καλύπτεται απόλυτα από την έρευνα. 
Υπάρχουν μόνο δύο κοινωνικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια, οι 
οποίες περιλαμβάνονται στην έκθεση: 
 
1) Εθνική μελέτη «Forced marriages of Roma girls» - 2014. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να 
καθορίσει πόσο διαδεδομένη είναι η πρακτική του πρόωρου και καταναγκαστικού γάμου 
των Ρομά και ποια είναι τα πρότυπα κοινωνικοποίησης μεταξύ του πληθυσμού των Ρομά. 
 

2) Διεθνής κοινωνιολογική έρευνα «Early Marriage – Culture or Abuse?» 

προετοιμάστηκε το 2015 και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα DG Justice της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος της ήταν να εξακριβώσει την στάση διαφορετικών ομάδων 
Ρομά, που συμμετείχαν στην έρευνα, πάνω στο ζήτημα του πρόωρου γάμου. Οι 
απαντήσεις σε κυρίως κλειστές ερωτήσεις, αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι 
Ρομά αποδέχονται αυτό το φαινόμενο στις μέρες μας, αν υπάρχει οποιαδήποτε ορατή 
μεταβολή αναφορικά με την πρόωρη συμβίωση και κατά συνέπεια με την πρόωρη 
γονεϊκότητα, πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση καθώς και η εργασία. 
 
Οι επίσημοι γάμοι, μεταξύ των νέων Ρομά της περιοχής Dolenjska, είναι σπάνιοι. Τα 
περισσότερα ζευγάρια συμβιώνουν. Ο πιο κοινός τρόπος γάμου είναι η απόδραση. Αυτό 
σημαίνει ότι το ζευγάρι αποφασίζει να παντρευτεί, αλλά επειδή οι οικογένειές τους δεν 
συμφωνούν (συχνά επειδή είναι και οι δύο ακόμη ανήλικοι), δραπετεύουν και κρύβονται 
για κάποιο χρονικό διάστημα (π.χ. με συγγενείς). Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το 
ζευγάρι επιστρέφει μαζί και αρχίζουν να ζουν σαν παντρεμένοι. Η πρώτη σεξουαλική 
επαφή αντιμετωπίζεται ως γάμος. Τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια είναι πολύ μικρά 
(μέσος όρος ηλικίας 13 ή 14 ετών, αλλά είναι επίσης γνωστές περιπτώσεις όπου η κοπέλα 
είναι μόλις 12 ετών). 

 

Σύμφωνα με την έρευνα «Early Marriage – Culture or Abuse?» ο αριθμός των πρόωρων 
γάμων στην Σλοβενία δεν είναι αμελητέος. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είχαν αρχίσει 
να συμβιώνουν με τους συντρόφους τους σε ηλικία μεταξύ 14 - 18 ετών, χωρίς 
ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες απέκτησαν το 
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πρώτο τους παιδί σε ηλικία μεταξύ 18 έως 24 ετών, στην δεύτερη θέση βρίσκεται η 
ομάδα των ερωτηθέντων ηλικίας 14 - 18 ετών. 
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν επίσης σημαντική διασύνδεση μεταξύ του 
επιπέδου εκπαίδευσης και ηλικίας κατά τον γάμο (ή κατά την συμβίωση) και ηλικίας κατά 
την απόκτηση του πρώτου παιδιού. 
 
Σχετικά με τις απόψεις αναφορικά με την σεξουαλική επαφή μεταξύ δύο νέων ηλικίας 14 
έως 15 ετών σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (47,6% των ανδρών και 46,8% των 
γυναικών) έχουν την γνώμη ότι δύο νέοι που αγαπούν ο ένας τον άλλον μπορούν επίσης 
να έχουν σεξουαλική επαφή. 
 
Η άποψη των ερωτηθέντων σχετικά με τους πρόωρους γάμους διαχωρίζεται; Μισοί από 
αυτούς εγκρίνουν τις σχέσεις και την σεξουαλική επαφή σε ηλικία μεταξύ 14 και 15 ετών, 
το άλλο μισό των ερωτηθέντων καθορίζει τα έτη της ενηλικίωσης (18 έτη) ως επαρκή έτη 
για να ξεκινήσουν τη συμβίωση και να γίνουν σεξουαλικά ενεργοί. Παρά τους 
περιορισμούς της νομοθεσίας, το 5,4% των ερωτηθέντων αποφάσισε να συμβιώσει σε 
ηλικία πριν από τα 14 έτη, με σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό γυναικών. 
 

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης «Early Marriage – Culture or Abuse?» είναι τα 

ακόλουθα: 
Οι πρόωροι γάμοι εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα μεταξύ πολλών κοινοτήτων Ρομά, 
αν και είναι όλο και λιγότεροι, θεωρείται παράδοση της κοινωνίας των "Ρομά". Το 
πρόβλημα υπάρχει σε διαφορετικό βαθμό μεταξύ διαφορετικών ομάδων Ρομά και 
κοινωνικών στρωμάτων! 
 
Επιπλέον, υπάρχει μια σαφής τάση για αντιμετώπιση του φαινομένου των πρόωρων 
γάμων, η οποία λαμβάνει χώρα από κοινού με τη διαδικασία του εκσυγχρονισμού της 
κοινότητας. Την ίδια στιγμή, στη σημερινή εποχή η οικογένεια και οι στάσεις των 
συζύγων, στις κοινότητες Ρομά στη Σλοβενία, χαρακτηρίζονται από διάφορες κύριες 
τάσεις: 
1. Η ηλικία της πρώιμης συμβίωσης και του γάμου αυξάνεται; 

 
2. Η εκπαίδευση αποδεικνύεται ο πιο σημαντικός παράγοντας, επηρεάζοντας την αύξηση 

της ηλικία της πρώιμης συμβίωσης; 
 

3. Γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη η τάση να δημιουργείται η οικογένεια από τους 
νέους, και όχι από τους γονείς; 

 
4. Σήμερα, απλά οικογενειακά νοικοκυριά αναμφίβολα υπερισχύουν έναντι των 

εκτεταμένων οικογενειών. 
 

5. Υπάρχει η τάση να μένει πίσω η παραδοσιακή οικογένεια και στάσεις των συζύγων και 
να πραγματοποιείται αποδοχή των σύγχρονων: αυτό έχει επιβεβαιωθεί από όλες τις 
κυρίαρχες τάσεις, που περιγράφηκαν παραπάνω. 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

 
Στο Ισπανικό κοινωνικό πλαίσιο, είναι χρήσιμο να δούμε πέρα από το πρόβλημα του 
«πρόωρου γάμου» το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του έργου, διευρύνοντας το 
οπτικό μας πεδίο στο θέμα της "πρόωρης χειραφέτησης". 
 
Από νομικής απόψεως, ένα άτομο θεωρείται χειραφετημένο όταν δεν είναι πλέον κάτω 
από την κηδεμονία των γονέων του, πράγμα που συμβαίνει όταν φτάσει στην ηλικία της 
ενηλικίωσης (στην Ισπανία είναι στα 18 έτη), όταν παντρεύεται, ή με νομική παραχώρηση 
(οι τελευταίες δύο επιλογές υπάρχουν μόνο από την ηλικία των 16 ετών). Δεδομένου ότι 
η χειραφέτηση μας επιτρέπει να λάβουμε υπόψη διάφορα είδη σχέσεων, με διάφορους 
βαθμούς τύπων.viii 
 
Από κοινωνιολογικής απόψεως, η χειραφέτηση αναφέρεται περισσότερο σε μία 
ουσιαστική κατάσταση ανεξαρτησίας. Μπορεί να θεωρηθεί πρόωρη όταν υπάρχει 
κίνδυνος να προκαλέσει κοινωνικό αποκλεισμό των νέων. Αυτό μας επιτρέπει να 
διακρίνουμε περιπτώσεις πρόωρης χειραφέτησης, π.χ. συμπεριλαμβανομένου ατόμων 
ηλικίας 16 ετών που ζουν μόνα τους, χωρίς να το επιλέγουν οι ίδιοι και με ευνοϊκές υλικές 
συνθήκες από άλλες περιπτώσεις που παρουσιάζουν κίνδυνο από την οπτική δημόσιων 
φορέων και υπεύθυνων χάραξης πολιτικών. 
 
Η πρόωρη χειραφέτηση, όπως και ο πρόωρος γάμος, παραμένει δύσκολο να καθοριστεί 
με ακρίβεια, και δεν χρησιμοποιείται από όλα τα σχετικά ιδρύματα με τον ίδιο τρόπο ή 
στον ίδιο βαθμό.  
Προκειμένου να υπάρξει μια πρώτη επισκόπηση της ποσοτικής σημασίας του 
φαινομένου, θα παρουσιάσουμε, στη συνέχεια, στατιστικά στοιχεία γάμου και γέννησης 
ως "πληρεξούσια" για περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος πρόωρης χειραφέτησης, πριν 
εξετάσουμε πιο προσεκτικά τη σχέση μεταξύ πρόωρης χειραφέτησης και εκπαίδευσης. 
 
Ο αριθμός των γάμων στον οποίον συμμετέχει τουλάχιστον ένας σύζυγος ηλικίας κάτω 
των 18 ετών μειώθηκε δραματικά στην Ισπανία κατά τα τέλη της δεκαετίας του '70. Ο 
αριθμός των γυναικών που παντρεύονται πριν φθάσουν τα 18 έτη μειώθηκε από 
16.000 το 1979 σε 64 το 2014. Την ίδια περίοδο ο αριθμός των ανδρών που 
παντρεύτηκαν σε ηλικία κάτω των 18 ετών μειώθηκε από 1.600 σε 6. 

 
Ωστόσο, οι νόμιμοι γάμοι, είναι ανεξάρτητοι από τους γάμους που ακολουθούν μια 
πολιτιστική ή θρησκευτική τελετή, τους λεγόμενους «παραδοσιακούς γάμους». Το 28% 
των Gitanos έχουν παντρευτεί αποκλειστικά σύμφωνα με τις ιεροτελεστίες των Gitanos, 
και ο αριθμός αυτός ανεβαίνει στο 71% στις ηλικίες 16 έως 25 ετών. ix Πολλοί πλέον 
επιλέγουν να ξεκινήσουν πραγματοποιώντας έναν παραδοσιακό γάμο που 
"νομιμοποιούν" αργότερα στη ζωή. 
 
Όποια και αν είναι η εξήγηση, τα στοιχεία της έρευνας από το 2007 δείχνουν ότι η 
πρόωρη χειραφέτηση μπορεί να είναι πολύ πιο διαδεδομένη από ότι δείχνουν τα 
στοιχεία για το νόμιμο γάμο. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι Ρομά εξακολουθούν να 
παντρεύονται πολύ νωρίτερα από το κυρίαρχο ρεύμα της κοινωνίας: 27% παντρεύονται 
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σε ηλικία μεταξύ 16 και 24 ετών, σε σύγκριση με το 3% που ισχύει για ολόκληρο τον 
πληθυσμό. 
 
Η εικόνα ενός σχετικά υψηλού δείκτη πρόωρης χειραφέτησης επιβεβαιώνεται κάπως από 
έρευνα που διεξήχθη από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (FRA) το 2011x, σύμφωνα με την οποία στην Ισπανία το 1/3 των Ρομά ηλικίας 16 
έως 24 ετών είναι είτε νομίμως παντρεμένοι, παραδοσιακά παντρεμένοι είτε 
συμβιώνουν με έναν σύντροφο. 
 
Μια δεύτερη εικόνα του φαινομένου της πρόωρης χειραφέτησης προέρχεται από τα 
στατιστικά στοιχεία για την εφηβική εγκυμοσύνη, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για την 
εκπαιδευτική και οικονομική κατάσταση. xi  
Σύμφωνα με στοιχεία του Ισπανικού Ινστιτούτου INE (Instituto Nacional de Estadistica – 
Στατιστικά Στοιχεία Ισπανίας), ο αριθμός των παιδιών που έχουν γεννηθεί από μητέρες 
ηλικίας 17 ετών ή νεότερης ηλικίας έχει μειωθεί από 12.000 το 1979 σε 2.890 το 2014. 
Παρατηρώντας τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από το 2014, μπορούμε επίσης να 
διακρίνουμε ότι περίπου οι μισές από αυτές τις μητέρες κάτω των 18 ετών είναι ηλικίας 
17 ετών. Στην Ισπανία, περίπου 500 έφηβες που γέννησαν το 2014 ήταν ηλικίας 15 ετών ή 
νεότερης ηλικίας. 
 
Αυτή η μείωση του αριθμού των εφήβων μητέρων συνδέεται άμεσα με την τάση που 
επικρατεί στην Ισπανία οι μητέρες να γεννούν το πρώτο τους παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία 
(που αυξήθηκε από 25,2 έτη για το 1975 σε 30,6 έτη για το 2014) και με την μείωση του 
δείκτη γονιμότητας. 
 
Λαμβάνοντας ως δείκτη, για την πρόωρη χειραφέτηση, τις γεννήσεις από έφηβες μητέρες, 
τα στοιχεία δείχνουν ότι το φαινόμενο είναι σχετικά ήπιο, αλλά ταυτόχρονα είναι 40 
φορές μεγαλύτερο από ότι αποδεικνύει ο αριθμός των γάμων: Το 2014, μόνο 64 γυναίκες 
ηλικίας κάτω των 18 ετών παντρεύτηκαν, αλλά σχεδόν 3.000 έφεραν στον κόσμο ένα 
παιδί. 
 
Παρόλο που δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των Gitanos 
μεταξύ των εφήβων μητέρων, η Hernández Cordero αναφέρει το προφίλ των Gitano 
(εκτός από το μεταναστευτικό υπόβαθρο) ως ένα από τα τυπικά χαρακτηριστικά που 
σχετίζεται με την εφηβική μητρότητα. xii 
Η ισπανική απάντηση σε έρευνα σχετικά με τους πρόωρους / αναγκαστικούς γάμους από 
την Ειδική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης - Ad-Hoc Committee of Experts on 
Roma Issues (CAHROM) επιβεβαιώνει την τάση που επικρατεί μεταξύ των Ρομά να 
παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία. 
 
Παρόλο που ο γάμος πραγματοποιείται σε νεαρότερη ηλικία σε σχέση με την υπόλοιπη 
κοινωνία γενικά, η τάση ανάμεσα στους νέους των κοινοτήτων των Ρομά, έχει αλλάξει 
αισθητά τα τελευταία χρόνια, προς την κατεύθυνση να δημιουργούν ερωτικούς δεσμούς 
και να παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Η απόφαση να καθυστερούν τον γάμο 
συνδέεται ξεκάθαρα με τις οικογένειες οι οποίες εμφανίζουν βελτίωση στον τομέα της 
κοινωνικής ένταξης, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση καθώς και στην πρόσβαση στην 
απασχόληση. 
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 
Σήμερα οι γάμοι στην κοινότητα των Ρομά έχουν διάφορες λεπτομέρειες οι οποίες θα 
πρέπει να σημειωθούν καθώς σχετίζονται με τους πρόωρους γάμους με τον έναν ή με τον 
άλλο τρόπο. Μερικοί από αυτούς δεν είναι νόμιμα αναγνωρισμένοι, αλλά έχουν ιστορικές 
ομοιότητες σε πολλές κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένου του Ρωμαϊκού Δικαίου καθώς 
και της βουλγαρικής παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς μέχρι τα μέσα του 20ου 
αιώνα. 
 
1. Σήμερα το έθιμο της «αγοράς νύφης» είναι χαρακτηριστικό κυρίως για τις πιο 
συντηρητικές ομάδες των Ρομά – των Kaldarashi, των Burgudjii και των Kalaidjii. Αν και 
μιλάμε για «αγορά νύφης» και «εμπόριο νυφών» η ουσία αυτού του προβλήματος δεν 
είναι στην πραγματικότητα το ότι αγοράζουν το κορίτσι, αλλά το ότι αγοράζουν την 
«τιμή» του κοριτσιού - το δικαίωμα του αγοριού να πάρει την παρθενιά της και το 
δικαίωμα της οικογένειας του αγοριού να συσχετίσει τα μελλοντικά παιδιά με τη δική 
τους οικογένεια. Αυτός είναι ο λόγος που η «αγορά νύφης» συνδέεται άμεσα με την 
παρθενιά του κοριτσιού – προϋπόθεση που είναι ιδιαίτερα σημαντική στις κοινότητες των 
Ρομά, ειδικά στις προαναφερθείσες ομάδες. 
Ωστόσο, τα αποτελέσματα από μια σειρά μελετών που αφορούν τις κοινότητες των Ρομά 
στην Βουλγαρία δείχνουν ότι η παραπάνω πρακτική έχει αρνητική επίδραση όσον αφορά 
την ηλικία γάμου. Σε ορισμένες τοπικές κοινότητες μετά την πρώτη έμμηνο ρύση 
διακόπτουν το κορίτσι από το σχολείο ώστε να μην «εξαπατηθεί», δηλαδή ώστε να μην 
χάσει την παρθενιά της.  
 
2. Το έθιμο της "απόδρασης" ή της "αρπαγής νύφης" είναι ακόμη ένα φαινόμενο που 
συνδέεται με το γάμο και την δημιουργία οικογένειας. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
αποτελεί χαρακτηριστικό για αυτές τις ομάδες Ρομά, μεταξύ των οποίων και το έθιμο της 
«αγοράς νύφης» το οποίο αρχίζουν να ξεπερνούν. Η απόδραση ή η αρπαγή της νύφης 
ξεκινάει από τα νεαρά αγόρια - στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αποτέλεσμα 
αμοιβαίας συναίνεσης μεταξύ των δύο νέων, αλλά είναι επίσης πιθανό να είναι 
πρωτοβουλία του νεαρού αγοριού. Σε αυτές τις ομάδες, η απόδραση συνήθως σχετίζεται 
με την προσπάθεια αποφυγής του συντρόφου που έχει επιλεχθεί από τους γονείς, 
γεγονός που επίσης επηρεάζει τους πρόωρους γάμους. 
 
3. Ένας συγκεκριμένος τρόπος παραδοσιακού γάμου στις κοινότητες των Ρομά σχετίζεται 
με μια προκαταρτική ένωση - Nishan. Σε αυτήν την περίπτωση η πληρωμή είναι 
συμβολική. Το κύριο στοιχείο αυτής της παράδοσης είναι ένα σημαντικό σύμβολο 
("nishan") το οποίο δίνει η οικογένεια του αγοριού (ένα δαχτυλίδι, ένα βραχιόλι, 
σκουλαρίκια). Με αυτόν τον τρόπο γάμου και πάλι οι γονείς διαπραγματεύονται τις 
συνθήκες – πότε θα παντρευτεί το νεαρό ζευγάρι, πού πρόκειται να ζήσουν, ποιο θα είναι 
το μέγεθος της προίκας κλπ., αλλά αυτό συνήθως συμβαίνει αφού πρώτα το έχουν 
συζητήσει με το νέο ζευγάρι. 

 
Όλο και περισσότεροι νέοι από τις κοινότητες Ρομά δημιουργούν οικογένειες μέσω του 
νόμιμου γάμου. Για τις οικογένειες και τις ομάδες, οι οποίες έχουν εκσυγχρονιστεί σε 
μεγαλύτερο βαθμό, ο γάμος παρατηρείται να συμβαίνει σε βαθμό όχι μικρότερο από ότι 
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συμβαίνει και με τους Βούλγαρους. Σύμφωνα με την έρευνα, που υλοποιήθηκε από το 
Κέντρο Amalipe το 2015 στην περιφέρεια Veliko Tarnovo το 26,67% των συμμετεχόντων 
δήλωσαν πως έχουν παντρευτεί επίσημα με νόμιμο γάμο. Την ίδια στιγμή σχεδόν οι μισοί 
από τους παντρεμένους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι συμβιώνουν χωρίς κανένα είδος 
γάμου. 
 
 

Νομοθεσία  

 

Οι χώρες των εταίρων του έργου διασφαλίζουν τα δικαιώματα του παιδιού στη 
νομοθεσία τους. Όλοι τους έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού (UN Convention on the Rights of the Child) και έχουν σχεδιάσει 
την νομοθεσία τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της Σύμβασης. 

 

Σε κάθε Σύνταγμα, υπάρχει κεφάλαιο που πραγματεύεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα των παιδιών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, 
φυλής, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, οικονομικής 
κατάστασης, μόρφωσης, κοινωνικής θέσης ή οποιασδήποτε άλλης προσωπικής 
κατάστασης. Επίσης, υπάρχουν άρθρα τα οποία καθορίζουν τα δικαιώματα και τα 
καθήκοντα των γονέων αναφορικά με την ανατροφή και την εκπαίδευση των παιδιών 
τους. Αυτά τα δικαιώματα και τα καθήκοντα δύναται να ανακληθούν ή να περιορισθούν 
μόνο για λόγους που προβλέπονται νομοθετικά και αφορούν την ευημερία των παιδιών. 
 
Ο πρόωρος γάμος, όπως προσδιορίζεται στο πρόγραμμα, δεν αποτελεί αντικείμενο της 
νομοθεσίας. Παρόλο που στερείται ειδικών διατάξεων και νομοθετικών μέτρων ενάντια 
του φαινομένου των πρόωρων γάμων, οι προστατευτικές διατάξεις για τους ανηλίκους 
που είναι κάτω των 18 ετών εμπεριέχονται κυρίως στο Σύνταγμα, στο Ποινικό και Αστικό 
Δίκαιο, καθώς επίσης και σε νομοθετικές διατάξεις για την προστασία των παιδιών.  
 
 
Το Αστικό Δίκαιο ρυθμίζει την ελάχιστη ηλικία γάμου και είναι τα 18 έτη και στις τέσσερις 
(4) χώρες καθώς επίσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να τελεσθεί γάμος 
πριν από αυτήν την ηλικία. 
 
Δεδομένου ότι οι πρόωροι γάμοι πραγματοποιούνται πριν από την ηλικία των 18 ετών και 
δεδομένης της παράδοσης να μην τελείται πολιτικός γάμος, η αντιμετώπιση του 
προβλήματος στηρίζεται πρωτίστως στο Ποινικό Δίκαιο – στο μέρος που αφορά τις 
κυρώσεις για άσεμνες πράξεις, σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικους, εξαναγκαστικές 
σεξουαλικές πράξεις όπως επίσης και για εξαναγκασμό σε γάμο ή σε κάτι παρόμοιο. 

 
Ειδικότερα: 
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ΕΛΛΑΔΑ 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τον Νόμο 2101/1992, 
παιδί είναι κάθε άνθρωπος κάτω των 18 ετών, εκτός και εάν η ενηλικίωσή επέρχεται 
νωρίτερα, σύμφωνα με την ισχύουσα για το παιδί νομοθεσία.  
 
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Οικογενειακό Δίκαιο της Ελλάδας και τον Νόμο 1329/83, 
μεταξύ άλλων άρθρων καθορίζεται ότι το 18ο έτος ηλικίας ορίζεται ως έτος ενηλικίωσης 
και καθιερώνεται ως κατώτατο όριο για την τέλεση γάμου και για τα δύο φύλα. 
 
Παρατηρούμε ότι το Ελληνικό Σύνταγμα, παρόλο που παρουσιάζει έλλειψη ειδικών 
διατάξεων όσον αφορά τους πρόωρους γάμους, παρέχει εύφορο έδαφος για τη θέσπιση 
συγκεκριμένων πολιτικών και νομοθετικών μέτρων ενάντια του φαινομένου των 
πρόωρων γάμων, καθώς αποτελεί μέρος των προστατευτικών διατάξεων που αφορούν 
ανήλικους κάτω των 18 ετών. Επομένως εναπόκειται στο κράτος να ενισχύσει αυτή τη 
νομοθεσία. 
 
Ποινικός Κώδικας – περιλαμβάνει μια ποικιλία διατάξεων που σχετίζονται με την παιδική 
κακοποίηση και με τα εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος των παιδιών. 
 
Αποπλάνηση Παιδιών  
1. Όποιος ενεργεί ασελγή πράξη με πρόσωπο νεότερο από 15  ετών ή το παραπλανά  με 
αποτέλεσμα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη τιμωρείται. Εάν ο παθών δεν έχει 
συμπληρώσει τα 12 έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών; Εάν ο παθών έχει 
συμπληρώσει τα 12 αλλά όχι τα 14 έτη, με κάθειρξη μέχρι 10 ετών και εάν ο παθών έχει 
συμπληρώσει τα 14 και μέχρι τα 15 έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών. 
 
2. Οι ασελγείς πράξεις μεταξύ ανηλίκων κάτω των 15 ετών δεν τιμωρούνται, εκτός αν η 
μεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι μεγαλύτερη των 3 ετών, οπότε επιβάλλονται μόνο 
αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.  

 

3. Αν μεταξύ του υπαιτίου και του  παθόντος  τελέστηκε  γάμος, δεν ασκείται ποινική 
δίωξη, και αν τυχόν είχε ασκηθεί δεν συνεχίζεται, αλλά κηρύσσεται  απαράδεκτη. 
Η  ποινική δίωξη ασκείται ή συνεχίζεται μετά την ακύρωση του γάμου. 

 
Αρπαγή Ανηλίκων - Όποιος αφαιρεί ανήλικο από τους γονείς, τους  επιτρόπους  ή 
από  οποιονδήποτε δικαιούται να μεριμνήσει για το πρόσωπό του ή όποιος υποστηρίζει 
την εκούσια διαφυγή  του  ανηλίκου  από  την  εξουσία  των παραπάνω προσώπων 
τιμωρείται με φυλάκιση. Εάν ο παθών δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη, επιβάλλεται 
κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών. 
 
Ακούσια Απαγωγή - Όποιος με σκοπό το γάμο ή την ακολασία απάγει ή  κατακρατεί 
παράνομα γυναίκα χωρίς τη θέλησή της ή γυναίκα που έχει διαταραγμένη νόηση ή είναι 
ανίκανη να  αντισταθεί  λόγω  απώλειας  της συνείδησης ή διανοητικής ατέλειας ή για 
άλλο λόγο τιμωρείται αν τέλεσε την πράξη  αυτή  με σκοπό το γάμο, με φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός έτους. Αν τη διέπραξε με σκοπό την ακολασία, με κάθειρξη μέχρι 10 
ετών. 
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Εκούσια Απαγωγή - Όποιος  απάγει ή κατακρατεί με σκοπό το γάμο ή την ακολασία 
άγαμη και ανήλικη γυναίκα με τη θέλησή της, χωρίς όμως τη  συγκατάθεση των 
προσώπων που την έχουν στην εξουσία τους ή που έχουν σύμφωνα με το 
νόμο  το  δικαίωμα  να  φροντίζουν  για  το πρόσωπό της τιμωρείται, εάν τέλεσε την 
πράξη αυτή με σκοπό το γάμο, με φυλάκιση μέχρι τριών ετών. 
 
Οικογενειακό Δίκαιο - Στην Ελλάδα ζητήματα που σχετίζονται με το γάμο ρυθμίζονται 
από τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα και πιο συγκεκριμένα από το Οικογενειακό Δίκαιο.  
Σύμφωνα με αυτό: 
 
Για τη σύναψη γάμου απαιτείται συμφωνία των μελλονύμφων. Οι σχετικές δηλώσεις 
γίνονται αυτοπροσώπως και χωρίς αίρεση ή προθεσμία. Οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.  
 
Το δικαστήριο μπορεί, αφού ακούσει τους μελλόνυμφους και τα πρόσωπα που ασκούν 
την επιμέλεια του ανηλίκου, να επιτρέψει το γάμο και πριν από τη συμπλήρωση αυτής 
της ηλικίας, εάν η τέλεσή του επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο – όπως ο μακροχρόνιος 
δεσμός των υποψηφίων μελλόνυμφων, εγκυμοσύνη, κλπ. 
 
Ο νόμος δεν προβλέπει ελάχιστο όριο ηλικίας για το γάμο, αλλά άδεια γάμου δεν μπορεί 
να δοθεί σε ανήλικο που δεν έχει ούτε περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, δηλαδή 
δεν έχει συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας του. 
 
Περί Παιδικής Προστασίας 
 
Συνήγορος του Πολίτη ως Συνήγορος του Παιδιού  
Βάσει ειδικής νομοθετικής ρύθμισης (Ν. 3094/2003) στον Συνήγορο του Πολίτη έχει 
ανατεθεί και η αποστολή της προάσπισης και της προαγωγής των δικαιωμάτων του 
παιδιού, δηλαδή του Συνηγόρου του Παιδιού.  
Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής ένας Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη επικουρούμενος 
από διεπιστημονική ομάδα ειδικών επιστημόνων διερευνά υποθέσεις αναφορικά με τα 
δικαιώματα ανηλίκων και διαμεσολαβεί προκειμένου να αρθούν οι τυχόν παραβιάσεις, 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης των 
δικαιωμάτων των παιδιών, των απόψεων τους και των προσώπων που τα φροντίζουν ή 
εργάζονται μαζί τους, την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών και του ευρέως κοινού 
για τα δικαιώματα των ανηλίκων, εκπονεί εκθέσεις και προωθεί προτάσεις προς τα 
αρμόδια όργανα της Πολιτείας.  
Επίσης, στο πλαίσιο της προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού, αναλαμβάνει συχνά 
συμβουλευτικό ρόλο προς υπουργικά και διυπουργικά όργανα τα οποία ασχολούνται με 
την εκπόνηση δράσεων και μέτρων για τα παιδιά. 
 
Το Εθνικό Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
Στις αρμοδιότητές του προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η παρακολούθηση και προώθηση 
της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η κατάρτιση 
ετήσιου εθνικού σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα των παιδιών  και ετήσιας έκθεσης για 
την εφαρμογή της Σύμβασης. Ωστόσο, το Εθνικό Παρατηρητήριο από τη σύστασή του έως 
σήμερα δεν έχει επιτελέσει το έργο του με βάση το ιδρυτικό θεσμικό του πλαίσιο. 
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας περιέχει ένα τμήμα το οποίο πραγματεύεται 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα των παιδιών. 
Το Άρθρο 56 (Δικαιώματα των παιδιών) προβλέπει ότι τα παιδιά απολαύουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες ανάλογα με την ηλικία και την 
ωριμότητά τους. Το Άρθρο 56 ορίζει ότι τα παιδιά θα πρέπει να χαίρουν ιδιαίτερης 
προστασίας και φροντίδας. 

 

Ποινικός Κώδικας  
 
Καταναγκαστικός γάμος ή διάπραξη παρόμοιας πράξης 
(1) Όποιος, με τη βία ή με την απειλή χρήσης βίας ή με την κατάχρηση υφιστάμενης ή 

εξαρτημένης κατάστασης εξαναγκάζει ένα άλλο άτομο σε γάμο ή σε διάπραξη 
παρόμοιας πράξης, που σύμφωνα με το νόμο σε ορισμένες νομικές περιπτώσεις 
ισοδυναμεί με το γάμο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών. 

(2) Όποιος διαπράττει πράξη που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο κατά 
ανηλίκου ή ευάλωτου ατόμου, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 5 ετών. 

 
Σεξουαλική κακοποίηση/βία  / Εξαναγκασμός σε ασέλγεια  
 
(1) Όποιος έλθει σε σεξουαλική επαφή ή τελέσει οποιαδήποτε πράξη με άτομο του 

αντίθετου ή του ιδίου φύλου ηλικίας μικρότερης των 15 ετών, τιμωρείται με φυλάκιση 
3 έως 8 ετών. 

(2) Όποιος διαπράττει πράξη που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο κατά  
ανυπεράσπιστου ατόμου ηλικίας μικρότερης των 15 ετών, ή χρησιμοποιήσει βία ή  
απειλήσει θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ζωή ή την σωματική του ακεραιότητα, ή με 
αυτόν τον τρόπο επιτύχει πράξεις με άλλο άτομο, τιμωρείται με φυλάκιση 5 έως 15 
ετών. 

(3) Δάσκαλος, εκπαιδευτικός, κηδεμόνας, θετός γονέας, ιερέας, γιατρός ή άλλο άτομο με 
κατάχρηση της θέσης του έλθει σε σεξουαλική επαφή ή τελέσει οποιαδήποτε ασελγή 
πράξη με άτομο ηλικίας μικρότερης των 15 ετών, στον οποίον έχει ανατεθεί η 
μάθηση, η εκπαίδευση, η φροντίδα ή η ευθύνη του, τιμωρείται με φυλάκιση 3 έως 10 
ετών. 

(4) Οποιοδήποτε, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη 
παράγραφο αυτού του άρθρου, παραβιάζει την γενετήσια ακεραιότητα ατόμου 
ηλικίας μικρότερης των 15 ετών, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 5 ετών. 

(5) Πράξη από την πρώτη παράγραφο αυτού του άρθρου δεν θεωρείται παράνομη εάν 
διαπράχθηκε από άτομο της ίδιας ηλικίας και εφόσον αρμόζει στο επίπεδο της 
ψυχικής και σωματικής του ωριμότητας. 

 
 

Η έκθεση «Forced Marriages of Roma Girls», που δημοσιεύθηκε το 2014 από το 
Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Social Protection 
Institute of the Republic of Slovenia), απαριθμεί τα νομικά πλαίσια που απαγορεύουν τον 
πρόωρο γάμο δια νόμου: «Υπάρχουν, ωστόσο, επιμέρους στοιχεία  για τον 
καταναγκαστικό γάμο, έμμεσα, που εμπεριέχονται σε διάφορους νόμους, όπως ανέφερε 
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ο Weber στο άρθρο του «Impermissibility of the Tradition of Marriage for Girls, Younger 
than 15 Years of Age» (2012): 
 

 Παραμέληση του παιδιού και κακομεταχείρισή (Ποινικός κώδικας), όταν οι γονείς της 
νύφης επιτρέπουν σε ένα ανήλικο κορίτσι να ζήσει με τη νέα οικογένεια. Σύμφωνα με 
το Νομοσχέδιο Περί Γάμου και Οικογενειακής Ζωής, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να 
μεριμνούν για τα δικά τους παιδιά. 

 Εμπορία ανθρώπων (Ποινικός Κώδικας) - οι γονείς του γαμπρού δίνουν το τίμημα της 
αγοράς της νύφης προς τους γονείς της, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι δράστες 
εμπορίας ανθρώπων. 

 Εγκληματική πράξη εξαναγκασμού (Ποινικός κώδικας) στην περίπτωση της κράτησης 
ανήλικου κοριτσιού ενάντια στη θέλησή του. Εδώ πρόκειται επίσης για παραβίαση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας, η οποία αποτελεί Συνταγματικό Δικαίωμα. 

 
Αστικό δίκαιο - Ένας πολίτης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, συμπληρώνοντας το 18ο 
έτος της ηλικίας του, αποκτά όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός ενήλικα, όπως 
ορίζεται από το Σύνταγμα. Ταυτόχρονα, ένας ανήλικος μπορεί, σε περίπτωση νόμιμου 
γάμου ή σε περίπτωση που γίνει γονέας (πριν από την ηλικία των 18 ετών), να αποκτήσει 
πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 
 
Το Νομοσχέδιο Περί Γάμου και Οικογενειακής Ζωής ορίζει στο άρθρο 17 ότι ένας 
ανήλικος μπορεί να τελέσει γάμο στην ηλικία των 18 ετών. Το άρθρο 117 του 
νομοσχεδίου Περί Γάμου ορίζει ότι το δικαίωμα της γονικής ιδιότητας παύει με την 
συμπλήρωση της ενηλικίωσης του παιδιού, όταν δηλαδή το παιδί συμπληρώσει το 18ο 
έτος της ηλικίας του, ή εάν ένας ανήλικος τελέσει γάμο πριν από την ηλικία της 
ενηλικίωσης. 
 
Το 2008, η Δημοκρατία της Σλοβενίας υιοθέτησε το νομοσχέδιο για την Πρόληψη της 
Οικογενειακής Βίας. Προβλέπει ότι οποιοσδήποτε, υποψιάζεται ότι ένα παιδί ενδέχεται 
να είναι θύμα βίας, θα πρέπει να το αναφέρει στα Κέντρα Κοινωνικής Μέριμνας, στην 
αστυνομία ή στην Εισαγγελική Αρχή, ακόμη και αν δεσμεύεται από το επαγγελματικό 
απόρρητο. 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Κατώτερη Ηλικία για τη Σύναψη Γάμου 
 
Σε μια πρόσφατη μεταρρύθμιση του Νόμου για την «Εθελούσια Δικαιοδοσία», η Ισπανία 
αύξησε την κατώτερη ηλικία γάμου από τα 14 στα 16 έτη. Ένας γάμος στον οποίο 
εμπλέκονται άτομα ηλικίας 16 ή 17 ετών μπορεί να τελεστεί μόνο όταν τα παιδιά 
θεωρούνται χειραφετημένα, το οποίο απαιτεί τη συναίνεση των γονέων. 
 
Η μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε το 2015 στο Σύστημα Παιδικής Προστασίας της 
Ισπανίας, μέσα από δύο (2) νομοσχέδια (Οργανικός Νόμος 8/2015 22 Ιουλίου; και Νόμος 
26/2015, 28 Ιουλίου τροποποιώντας το σύστημα προστασίας παιδιών και εφήβων) ορίζει 
το "ύψιστο συμφέρον του παιδιού" ως θεμελιώδη αρχή της Παιδικής Προστασίας, 
ακολουθώντας κατά αυτόν τον τρόπο τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού. Ο νόμος προστάζει ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η ικανοποίηση των 
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βασικών αναγκών ενός ανηλίκου και το δικαίωμά του να ανατρέφεται μέσα σε ένα 
οικογενειακό περιβάλλον απαλλαγμένο από τη βία. 
 

 

Κατώτερη Ηλικία συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις 
 
Ο Οργανικός Νόμος 1/2015 αύξησε επίσης την κατώτερη ηλικία όσον αφορά τις 
συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις από τα 13 στα 16 έτη. 
 
Ένας ενήλικας ο οποίος διατηρεί σεξουαλικές σχέσεις με ένα άτομο μικρότερο από αυτήν 
την ηλικία δύναται να τιμωρηθεί για σεξουαλική κακοποίηση, ακόμη και αν η σχέση ήταν 
συναινετική, με ποινή φυλάκισης από 2 έως 6 έτη. 
 
Στην περίπτωση σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ ενός ατόμου ηλικίας μικρότερης των 16 
ετών και ενός ενήλικα με μικρή ηλικιακή διαφορά, ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει 
κατά περίπτωση να μην αντιμετωπίσει τις σεξουαλικές σχέσεις ως καταχρηστικές εάν 
είναι συναινετικές και εάν και τα δύο πρόσωπα που εμπλέκονται διακρίνονται από 
παρόμοιου βαθμού ωριμότητα. 
 
Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης για την επιβολή καλύτερης έννομης 
προστασίας των γυναικών, η μεταρρύθμιση του Ποινικού Δικαίου που πραγματοποιήθηκε 
το 2015, εισήγαγε το αδίκημα του «καταναγκαστικού γάμου» ως άρθρο 172α, το οποίο 
στο παρελθόν δεν είχε οριστεί ως ανεξάρτητο αδίκημα. 

 
 
Κάθε γάμος που εμπλέκει μη χειραφετημένο άτομο θα πρέπει να θεωρείται 
καταναγκαστικός γάμος. xiii Άτομα ηλικίας μικρότερης των 16 ετών, εξ ορισμού, δεν είναι 
χειραφετημένοι, ούτε και τα άτομα ηλικίας μικρότερης των 18 ετών, εκτός και αν έχουν 
λάβει άδεια από τους νόμιμους κηδεμόνες τους. 
 
Η μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα, που πραγματοποιήθηκε το 2015, εισήγαγε επίσης 
ένα ευρύ φάσμα αλλαγών για την προστασία των παιδιών από τη βία. Η μεταρρύθμιση 
ορίζει επίσης ότι οποιοσδήποτε αντιληφθεί γεγονότα που δύναται να συνιστούν 
εκμετάλλευση ανηλίκων ή προσβολή της σεξουαλικής ελευθερίας έχει καθήκον να 
καταγγείλει αυτά τα γεγονότα στην αστυνομία. 
 
 
ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕ ΥΠΟΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 
Στην Ισπανία, οι αυτόνομες κοινότητες έχουν σημαντικές αρμοδιότητες και νομοθετικές 
εξουσίες στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου της 
Καταλονίας/Το καταστατικό της Καταλονίας εμπίπτουν/εμπίπτει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα της Καταλονίας στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, της προστασίας των 
ανηλίκων και της στήριξης οικογενειών και παιδιών. xiv 
 
Ο Καταλανικός νόμος του 2008 για τα «Δικαιώματα των Γυναικών για την Καταπολέμηση 
της Βίας κατά των Γυναικών» θέσπισε ορισμένα μέτρα για τα θύματα των 
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καταναγκαστικών γάμων, όπως η παροχή προστασίας, πολύ πριν η βία κατά των 
γυναικών (violencia machista) οριστεί ως ανεξάρτητο αδίκημα στην Ισπανία. 
 
Ο Νόμος της Καταλονίας του 2010 για την Παιδική Μέριμνα xv προβλέπει την εφαρμογή 
του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού σε εθνικό επίπεδο, και, 
ανάλογη με την μεταγενέστερη εθνική νομοθεσία, θέτει το ύψιστο συμφέρον του παιδιού 
στον πυρήνα της νομοθεσίας και των πολιτικών για τον καθορισμό των στερήσεων / της 
ένδειας και των κινδύνων αυτών/αυτής, που κατανέμονται σε δείκτες, 
συμπεριλαμβανομένων των απουσιών και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Δικαιοπρακτική Ικανότητα  
 
Ο ανήλικος που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο (14) έτος της ηλικίας του δεν 
έχει δικαιοπρακτική ικανότητα - μια αναγνωρισμένη από το νόμο ικανότητα έκφρασης 
της νομικά σχετικής βούλησής του. Ο νόμος θεωρεί δεδομένο ότι σε αυτήν την περίοδο 
ένα άτομο δεν βρίσκεται στον κατάλληλο βαθμό ωριμότητας που του επιτρέπει να 
συνειδητοποιήσει και να καθοδηγήσει τις πράξεις του μέσω των οποίων θα αποκτήσει 
δικαιώματα και θα αναλάβει υποχρεώσεις. 

 
 
Ποινικό Δίκαιο 
Ο Ποινικός Κώδικας καθορίζει ως νόμιμη ηλικία συναίνεσης (για σεξουαλικές σχέσεις) τα 
14 έτη. Οι σεξουαλικές σχέσεις με ένα κορίτσι ηλικίας μικρότερης των 14 ετών θεωρείται 
έγκλημα, ανεξάρτητα από το αν το παιδί συμμετείχε εκούσια ή όχι. Μετά την 
συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών, ο νόμος προστατεύει το παιδί από ακούσιες 
σεξουαλικές σχέσεις μέσω της απαραίτητης προϋπόθεσης να κατανοεί «τη φύση και τη 
σημασία της πράξης». 
 
Μια σημαντική πτυχή είναι ότι, σε περίπτωση που μεταξύ του θύματος και του δράστη 
έχει συναφθεί γάμος πριν από την εκτέλεση της ποινής ή την περάτωση της έρευνας του 
Δικαστηρίου, δεν υφίσταται ποινική ευθύνη. Συνεπώς, τα σοβαρά εγκλήματα δεν 
τιμωρούνται εάν έχει συναφθεί γάμος μεταξύ του δράστη και του θύματος. 
 
Η νομοθεσία τιμωρεί τους γονείς, όταν πρόκειται για εξαναγκαστική συμβίωση / 
εξαναγκαστικό γάμο ή για απόκτηση λύτρων, για χορήγηση άδειας για συμβίωση / γάμο 
σε κορίτσι μικρότερης ηλικίας των 16 ετών. 
 
- Άτομο που, μέσω της κατάχρησης της γονικής του / της εξουσίας, εξαναγκάζει το παιδί 
του / της, το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, να ζει έγγαμο βίο 
με κάποιον, υπόκειται σε ποινή. 
- Τα λύτρα γάμου θεωρούνται έγκλημα μόνο εάν αποδοθούν για κορίτσι ηλικίας 
μικρότερης των 16 ετών. Ένας γονέας ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό πρόσωπο που 
λαμβάνει τα λύτρα γάμου και επιτρέπει στην κόρη του ή σε συγγενικό του πρόσωπο 
ηλικίας μικρότερης των 16 ετών να ζει έγγαμο βίο με κάποιον υπόκειται σε ποινή. 
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Αστικό Δίκαιο - Οι διατάξεις του Οικογενειακού Δικαίου ορίζουν ότι μόνο ο πολιτικός 
γάμος, ο οποίος συνάπτεται υπό τη μορφή που προβλέπει το Δίκαιο, δημιουργεί τα 
αποτελέσματα τα οποία ο νόμος σχετίζει με το γάμο. Έτσι, όχι μόνο οι διαφορετικές 
θρησκευτικές και πολιτισμικές ιεροτελεστίες και πρακτικές, αλλά και η πρόσφατα 
καθιερωμένη "συμβίωση" δεν επιφέρουν έγκυρες έννομες συνέπειες. 
Ο γάμος μπορεί να συναφθεί μόνο υπό αμοιβαία και ελεύθερη συγκατάθεση μεταξύ ενός 
ενήλικα άνδρα και μιας ενήλικης γυναίκας, που δίδεται αυτοπροσώπως και ταυτοχρόνως 
πριν ορισθεί και επίσημα στην αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία. 
 
Κατ’ εξαίρεση από τον γενικό κανόνα, είναι δυνατός ένας νόμιμα αναγνωρισμένος γάμος 
με ένα άτομο ηλικίας 16 ετών μόνο εάν το επιβάλλουν σημαντικοί λόγοι. Προκειμένου να 
συναφθεί ο γάμος, απαιτείται άδεια από το Περιφερειακό Δικαστήριο. 
 
Νόμος Περί Προστασίας Ανηλίκων - από το έτος 2000 αυτός ο ειδικός νόμος ρυθμίζει την 
ασφάλεια του παιδιού και διασφαλίζει την τήρηση των δικαιωμάτων του. Ο νόμος αυτός 
προστατεύει το ύψιστο συμφέρον του παιδιού και του επιτρέπει να μεγαλώνει και να 
αναπτύσσεται στο καλύτερο δυνατό περιβάλλον. 
  
Ο Νόμος Περί Προστασίας Ανηλίκων ρυθμίζει τα δικαιώματα, τις αρχές και τα μέτρα για 
την προστασία του παιδιού; τους αρμόδιους κρατικούς και δημοτικούς φορείς και την 
αλληλεπίδρασή τους στην υλοποίηση δραστηριοτήτων για την προστασία του παιδιού. 
Κάθε παιδί (ένα άτομο ηλικίας μικρότερης των 18 ετών) έχει δικαίωμα στην προστασία 
της σωματικής, πνευματικής, ηθικής και κοινωνικής του ανάπτυξης και στην προστασία 
των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του. 
 
Υποχρέωση κάθε πολίτη που αντιλαμβάνεται ότι ένα παιδί χρήζει προστασίας είναι να το 
αναφέρει άμεσα στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, στην Κρατική Υπηρεσία για την 
Προστασία του Παιδιού ή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτή η υποχρέωση επίσης ισχύει 
και όταν αυτού του είδους η πληροφόρηση λαμβάνεται κατά την άσκηση επαγγέλματος, 
το οποίο δεσμεύεται από επαγγελματικό απόρρητο. 

 

Θεσμικό Πλαίσιο  
 
Όπως κατέστη σαφές από την προηγούμενη ενότητα, η νομοθεσία κάθε χώρας, παρόλο 
που δεν αντιμετωπίζει άμεσα το φαινόμενο του πρόωρου γάμου, δημιουργεί τις 
συνθήκες για την πρόληψή του και την προστασία του παιδιού. 
 
Η ευθύνη για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας δόθηκε σε διαφορετικούς θεσμούς. 
Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν, πως αλληλεπιδρούν και πως τηρούν το ύψιστο 
συμφέρον του παιδιού καθορίζουν τον βαθμό αντιμετώπισης αυτής της επιβλαβούς 
πρακτικής – του πρόωρου γάμου - και επιτρέπουν την ίση και ισορροπημένη ανάπτυξη 
κάθε παιδιού. 
 
Πώς οι χώρες εταίροι έχουν αναπτύξει το θεσμικό τους πλαίσιο σε αυτόν τον τομέα: 
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ΕΛΛΑΔΑ 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, αναφορικά με την έλλειψη ειδικών διατάξεων του Νόμου 
που σχετίζονται με την πρακτική του πρόωρου γάμου, παρατηρούμε ότι το ίδιο συμβαίνει 
και με το Θεσμικό Πλαίσιο. Στην Ελλάδα υπάρχουν θεσμικά όργανα που ασχολούνται με 
τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός των Ρομά, ως ευάλωτη ομάδα, αλλά αυτά 
τα θεσμικά όργανα δεν έχουν να κάνουν άμεσα με την πρακτική του πρόωρου γάμου. 
 
Αυτό πιθανότατα συμβαίνει διότι η Ελληνική Κυβέρνηση εφαρμόζει μια πολιτική, που 
υποστηρίζει την άποψη ότι ο τομέας της εκπαίδευσης μπορεί να λειτουργήσει ως μια από 
τις καλύτερες λύσεις για την επίλυση του προβλήματος της πρακτικής του πρόωρου 
γάμου - εκπαίδευση βασισμένη στην ισότητα και την ποικιλομορφία 
συμπεριλαμβανομένων και με σεβασμό των πολιτιστικών, φυλετικών, γλωσσικών 
χαρακτηριστικών των πληθυσμών Ρομά. 
 
Παρακάτω παραθέτονται ορισμένα θεσμικά όργανα που ασχολούνται με τους 
πληθυσμούς Ρομά και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και έμμεσα και με την πρακτική 
του πρόωρου γάμου. 
 
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υλοποιεί δράσεις και προγράμματα 
που απευθύνονται σε πληθυσμούς Ρομά στοχεύοντας στην ενίσχυση της πρόσβασης και 
της συμμετοχής των παιδιών που προέρχονται από κοινότητες Ρομά στα Ελληνικά 
Σχολεία. 
  
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 
 
Α) Εξασφαλίζει και εγγυάται το δικαίωμα στη στέγαση; 

 
Β) Στηρίζει την κοινωνική παρέμβαση στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, 
της υγείας και της κοινωνικής ένταξης; 

 
Γ) Αναπτύσσει τον κοινωνικό διάλογο και την αρμονία της κοινωνικής ζωής, μέσω της 
κοινωνικής χειραφέτησης και της συμμετοχής των πληθυσμών Ρομά. 
 
Διευθύνσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας (του εκάστοτε Δήμου) - φέρουν την 
ευθύνη του σχεδιασμού, της εισήγησης και της μέριμνας της εφαρμογής προγραμμάτων 
για την ένταξη πληθυσμών Ρομά, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και 
προσφύγων και την ευθύνη της εποπτείας διεξαγωγής κοινωνικών ερευνών αναφορικά 
με την κατάσταση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. 
(Για παράδειγμα, η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας του Δήμου Αθηναίων 
έχει δημιουργήσει και λειτουργεί και το Γραφείο Ένταξης Αλλοδαπών, Προσφύγων και 
Ρομά). 
 
Ο Συνήγορος του πολίτη - Συνήγορος για τους τσιγγάνους/ Ρομά – ενεργεί στο πλαίσιο 
της συνολικής ευθύνης για παρέμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και έχει ιδιαίτερη ευθύνη καθώς αποτελεί επίσημο φορέα προώθησης της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης.  
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Η οργάνωση «Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι» και η «Ελληνική 
Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων» - παρακολουθεί και καταγράφει την 
κατάσταση των Ρομά στη χώρα, με έμφαση στους Ρομά που διαμένουν σε σκηνές, και 
προάγει ζητήματα όπως η στέγαση, η εκπαίδευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
(Αστυνομικό Σώμα), η προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο ρατσισμός και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός. 
 
Ιατροκοινωνικά Κέντρα Φροντίδας Ρομά - περιλαμβάνουν εκτεταμένες υπηρεσίες που 
απευθύνονται σε δικαιούχους όπως Ρομά, μετανάστες, πρόσφυγες, που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας και ένταξης στην κοινωνία. Επί του παρόντος 
στη χώρα λειτουργούν 32 κέντρα. 
  
Κινητές Μονάδες - λειτουργούν από τον Απρίλιο του 2004 για να συμπληρώσουν τις 
ανάγκες των Ιατρο - Κοινωνικών Κέντρων. Απασχολούν μια πολυεπιστημονική ομάδα 
επαγγελματιών που επισκέπτονται καταυλισμούς πλανόδιων Ρομά και πραγματοποιούν 
κλινικές εξετάσεις και εμβόλια σε παιδιά. 
 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Τα θεσμικά όργανα που ασχολούνται με το φαινόμενο του πρόωρου γάμου είναι: η 
Αστυνομία, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας, οι Εισαγγελικές Αρχές και το Σύστημα 
Απονομής Δικαιοσύνης, ο Διαμεσολαβητής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Συνήγορος του 
Πολίτη) και διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 
Οι κανονισμοί και τα καθήκοντα αυτών των θεσμικών οργάνων είναι: 

 

Ο Διαμεσολαβητής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Συνήγορος του Πολίτη) της 
Δημοκρατίας της Σλοβενίας είναι αρμόδιος να ανταποκρίνεται σε υποθέσεις παραβίασης 
των δικαιωμάτων των παιδιών και ειδικότερα ο Βοηθός Διαμεσολαβητής (Βοηθός 
Συνήγορος) είναι αρμόδιος για την διαχείριση των καταγγελιών αναφορικά με τα 
δικαιώματα των παιδιών. 
 
Αστυνομία - πρέπει να ανταποκρίνεται ακριβώς την χρονική στιγμή που θα γίνει η 
καταγγελία για τέτοιου είδους «απομάκρυνση από το σπίτι». Η γρήγορη ανταπόκριση της 
Αστυνομίας είναι ζωτικής σημασίας και μπορεί να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα - 
καταφέρνουν να πείσουν το κορίτσι να επιστρέψει στην οικογένειά της. Αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο υπάρχουν ομάδες παρέμβασης σε ετοιμότητα και έχει καθιερωθεί η 
καλή επικοινωνία με τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις εισαγγελικές αρχές. 
 
Κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα. Επιστρέφουν τα παιδιά πίσω στους 
γονείς καθώς οι γονείς είναι υπεύθυνοι γι 'αυτά και οι ανήλικοι δεν μπορούν να 
αποφασίσουν για το πού θα ζήσουν. Οι καταγγελίες για τις αποδράσεις προέρχονται 
συνήθως από τους ίδιους τους γονείς της κοπέλας, ειδικά εάν δεν συμφωνούν με την 
επιλογή του συζύγου και την οικογένειά του. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει 
συναινετική συμβίωση, όπου και οι δύο γονείς συμφωνούν και δεν πραγματοποιείται 
καταγγελία στην αστυνομία. 
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Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας - Τα μέτρα για την προστασία των παιδιών καθορίζονται 
στο «Νομοσχέδιο Περί Γάμου και Οικογενειακής Ζωής» το οποίο χορηγεί στις κοινωνικές 
υπηρεσίες την εξουσία να αναλάβουν δράση. Οι κοινωνικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
ενεργούν και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για την παροχή 
εκπαίδευσης και φροντίδας σε ένα παιδί ή για την προστασία της περιουσίας του παιδιού 
και άλλων δικαιωμάτων και παροχών. 
 
Εάν η κοινωνική υπηρεσία αποφασίσει ότι οι γονείς δεν φροντίζουν επαρκώς τα παιδιά 
τους, η υπηρεσία μπορεί να περιορίσει τα δικαιώματα των γονέων και το παιδί μπορεί να 
τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ίδρυμα. 
 
Στις κοινωνικές υπηρεσίες έχουν χορηγηθεί νομικές εξουσίες με τις οποίες θα πρέπει 
επίσης να προσπαθήσουν να αποτρέψουν την πρώιμη εγκυμοσύνη ανήλικων κοριτσιών 
που προέρχονται από κοινότητες Ρομά. Ο ρόλος των κοινωνικών υπηρεσιών περιορίζεται 
μόνο στο να συζητήσουν με το κορίτσι και τις οικογένειες και οι κοινωνικοί λειτουργοί δεν 
μπορούν να αναγκάσουν το παιδί να επιστρέψει στην οικογένειά του. Γι 'αυτό και είναι 
απαραίτητη η στενή συνεργασία με την αστυνομία. 
Σε περίπτωση που το ζευγάρι είναι ηλικίας μικρότερης των 15 ετών, οι κοινωνικοί 
λειτουργοί είναι υποχρεωμένοι να τους καταγγείλουν στην αστυνομία για ασέλγεια. 
 
Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας, το προσωπικό των σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς επίσης και τα κέντρα 
εκπαίδευσης ενηλίκων δεν δεσμεύονται από ειδικούς κανονισμούς και υποχρεώσεις 
αναφορικά με τους πρόωρους γάμους.  
Όμως όλοι είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν καταγγελία στην αστυνομία σε 
περίπτωση που υποψιάζονται ασέλγεια σε βάρος ατόμου ηλικίας μικρότερης των 15 
ετών καθώς θεωρείται ποινικό αδίκημα. 
 
Τα σχολεία έχουν την ικανότητα να εξατομικεύουν την εκπαίδευση και να χρησιμοποιούν 
διαφορετικές μορφές παρέμβασης στην διαδικασία της μάθησης σε περιπτώσεις 
πρόωρου γάμου προκειμένου να καταστεί δυνατή η μαθησιακή πρόοδος των παιδιών και 
η επιτυχής ολοκλήρωση του δημοτικού σχολείου. 
 
Σύμφωνα με τον κοινωνικό λειτουργό κ. Jevšek, οι Εισαγγελικές Αρχές και το Σύστημα 
Απονομής Δικαιοσύνης πολλές φορές δεν καταδικάζουν τους δράστες που ασελγούν σε 
βάρος ατόμου ηλικίας μικρότερης των 15 ετών επειδή κρίνουν ως ελαφρυντικά στοιχεία 
το ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας ή ότι και οι δύο είναι ανήλικοι, ή το ότι αυτό 
αποτελεί έθιμο των Ρομά κλπ. 
 
Υπάρχουν Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί που ασχολούνται με την εμπορία ανθρώπων, τα 
δικαιώματα των παιδιών και της νεολαίας και με ζητήματα που σχετίζονται με τον 
πρόωρο γάμο. Οι δραστηριότητές τους εξαρτώνται από δημόσιες χρηματοδοτήσεις και 
από την επιτυχία που θα σημειώσουν σε διάφορες προσκλήσεις για υποβολή έργων. 
Αυτό σημαίνει ότι οι δραστηριότητές τους είναι χρονικά συνδεδεμένες με τη διάρκεια του 
έργου και δεν μπορούν να λειτουργήσουν μακροπρόθεσμα στον τομέα της πρόληψης των 
πρόωρων γάμων. 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

Η αποκέντρωση του Ισπανικού κράτους, που περιλαμβάνει τομείς όπως οι κοινωνικές 
πολιτικές, τα παιδιά, το εκπαιδευτικό σύστημα, η υγειονομική περίθαλψη ή η αστυνομία, 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή πολιτικής σε επίπεδο 17 αυτόνομων 
κοινοτήτων. 
 
Πολύ διαφορετικά διαμορφωμένα θεσμικά πλαίσια ενδέχεται να υπάρχουν στις 
ποικιλόμορφες αυτόνομες κοινότητες, με διαφορετικούς βαθμούς ανάπτυξης, όπως 
εκθέτει η Πλατφόρμα για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Platform for Children's Rights). xvi 
Οι ακόλουθες ενότητες θα σκιαγραφήσουν πρώτα το εθνικό πλαίσιο και στη συνέχεια θα 
παράσχουν παραδείγματα από την Καταλονία. 
 
Εθνικό επίπεδο 
 
Σε εθνικό επίπεδο, το Υπουργείο Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ισότητας 
κατευθύνει πολιτικές για τα παιδιά και τις ίσες ευκαιρίες. Το Υπουργείο εφαρμόζει τρία 
διαφορετικά προγράμματα πολιτικής, τα οποία συντονίζει παράλληλα: πρώτον, το 
«Σχέδιο Δράσης Κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης παιδιών και εφήβων» (PESI; τρίτο 
σχέδιο από το 2010 ως το 2013, με μία έκθεση αξιολόγησης που εκπονήθηκε το 2015); 
δεύτερον, το «Στρατηγικό Σχέδιο Παιδιά και Νεολαία» (PENIA; δεύτερο σχέδιο για τα έτη 
2014-16); και τρίτον, το «Σχέδιο Ίσων Ευκαιριών» (2014-16). Ενώ όλα αυτά τα σχέδια 
άπτονται των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών, και της έμφυλης βίας, υπάρχει 
ελάχιστη άμεση αναφορά στην έννοια του πρόωρου γάμου σε οποιοδήποτε από αυτά.  
Η έννοια των «εξαναγκαστικών γάμων» έχει γίνει η κύρια, μολονότι επουσιώδης, έννοια 
μέσω της οποίας πραγματοποιείται αναφορά στο ζήτημα των πρόωρων γάμων σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο. 
 
Σύμφωνα με μία πρόσφατη έκθεση πάνω στο θέμα των εξαναγκαστικών γάμων στην 
Ισπανία, η οποία συντάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος MATRIFOR για τους 
εξαναγκαστικούς γάμους, που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, δεν υπάρχει ακόμα 
ανεπτυγμένο σύστημα για τον εντοπισμό εξαναγκαστικού γάμου. xvii Επί του παρόντος, 
τα θύματα του εξαναγκαστικού γάμου, στην καλύτερη των περιπτώσεων έρχονται σε 
επαφή με τον φορέα που εμπιστεύονται περισσότερο. Κατ’ επέκταση, δεν υπάρχει 
επίσης σύστημα, από την πλευρά των αρχών, για τον εντοπισμό πρόωρου γάμου ή 
πρόωρης χειραφέτησης. 
 
Η απουσία εστίασης της πολιτικής στο ζήτημα του πρόωρου γάμου και την πρόωρη 
χειραφέτηση είναι επίσης εμφανής και στο πιο πρόσφατο πολιτικό έγγραφο στον τομέα, 
στην Έκθεση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, του 2016 του Ισπανικού Κράτους, προς την 
Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών. xviii Η έκθεση δεν πραγματοποιεί ειδική μνεία στο ζήτημα 
του πρόωρου γάμο, παρόλο που το θέμα αυτό αποτελεί μέρος των κατευθυντήριων 
γραμμών αναφοράς του κεφαλαίου 5 αναφορικά με τη βία κατά των παιδιών. 
 
Το πρόγραμμα πολιτικής για τις ίσες ευκαιρίες 2014-16 πραγματοποιεί αναφορά στους 
εξαναγκαστικούς γάμους και την σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και κοριτσιών, στο 
πλαίσιο του στόχου του «Καταπολέμηση της Βίας Κατά των Γυναικών». Αλλά απλώς 
δεσμεύεται με τον στόχο να καταστήσει το φαινόμενο πιο ορατό. 
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Δύο άλλοι σχετικοί εθνικοί φορείς που αποτελούν μέρος του εθνικού θεσμικού πλαισίου 
αναφορικά με τους πρόωρους γάμους είναι το Παρατηρητήριο για την Παιδική Ηλικία 
(Observatory on Childhood) και το Ινστιτούτο Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών (Institute for 
Women and for Equal Opportunities). Και τα δύο υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας, 
Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ισότητας. Το Παρατηρητήριο ιδρύθηκε το 1999 και έχει ως 
αποστολή του την παροχή τεκμηρίωσης και ανάλυσης αναφορικά με την κατάσταση των 
δικαιωμάτων των παιδιών στην Ισπανία. 
 
Οι πλέον συναφείς Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ομαδοποιούνται στην 
Πλατφόρμα για τα Παιδιά (Plataforma de Infancia), η οποία συγκεντρώνει τις οργανώσεις 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών. Η 
πλατφόρμα έχει υποστηρίξει ενεργά την αύξηση της ελάχιστης ηλικίας που απαιτείται για 
την σύναψη γάμου, αλλά έκτοτε, δεν έχει δραστηριοποιηθεί στο θέμα της πρόωρης 
χειραφέτησης. 
 
Ελλείψει ισχυρού εθνικού πλαισίου πολιτικής, υπάρχει ένα εύρος διαφορετικών 
πολιτικών σε επίπεδο αυτόνομων κοινοτήτων για την αντιμετώπιση δυνητικών  
περιπτώσεων εξαναγκαστικών γάμων και βίας κατά των παιδιών. xix 

 

Αυτόνομες Κοινότητες - Η περίπτωση της Καταλονίας 
 
Στην Καταλονία, δύο κύρια πλαίσια πολιτικής προσεγγίζουν το ζήτημα του πρόωρου 
γάμου - αφενός, για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την προστασία τους από τη βία; και 
αφετέρου, για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Και στους δύο τομείς, η Καταλονία υπήρξε 
στην πραγματικότητα ταχύτερη από το κράτος, στην δημιουργία ενός νομικού πλαισίου 
με επίκεντρο την προστασία των ανηλίκων και τον αγώνα υπέρ της ισότητας των φύλων. 
 
Ο Νόμος της Καταλονίας του 2010 για την Παιδική Μέριμνα xx και οι πρωτοβουλίες 
πολιτικής που ακολουθούν αυτόν τον Νόμο είναι οι πιο σημαντικές πρωτοβουλίες όσον 
αφορά την ενίσχυση της διοργανικής συνεργασίας στον τομέα της Προστασίας Ανηλίκων. 
Ο ίδιος ο νόμος, υπογραμμίζει την ανάγκη για διατομεακή προσέγγιση ζητημάτων και 
εργασία μέσω δικτύων φορέων, σε τομείς πολιτικής όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η 
ασφάλεια, η εργασία, η νεολαία και οι γυναίκες. 
 
Οι τοπικές αρχές είναι αρμόδιες για να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν υποθέσεις 
κακοποίησης παιδιών και τους κινδύνους αυτής. 
Επιπλέον, προβλέπεται ένα στρωματοποιημένο σύστημα «εθνικών και τοπικών 
συναντήσεων στρογγυλής τραπέζης» για τον συντονισμό της διοργανικής συνεργασίας. 
Έπειτα από το Σύμφωνο της Καταλονίας του 2013 για την Παιδική Μέριμνα xxi και το 
ειδικό διάταγμα για τις Συναντήσεις της στρογγυλής τραπέζης xxii, τα εν λόγω μέσα 
συντονισμού βρίσκονται τώρα στο στάδιο της σύστασης. Οι συναντήσεις στρογγυλής 
τραπέζης θεωρείται ότι είναι ένα μέσο για την υποστήριξη των παιδιών και της νεολαίας, 
για τον εντοπισμό στερήσεων και κινδύνων και για τον σχεδιασμό πολιτικών στο πεδίο, 
συμπεριλαμβάνοντας συναφείς φορείς από τα πεδία της εκπαίδευσης, της υγείας, της 
ασφάλειας, της απασχόλησης, της νεολαίας και των γυναικών. Οι συναντήσεις 
στρογγυλής τραπέζης δεν αποτελούν το πρώτο μέσο συντονισμού που υπάρχει για αυτό 
το σκοπό στην Καταλονία. 
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Ομοίως με το εθνικό επίπεδο, στην Καταλονία δεν υπάρχει ρητή αναφορά στον πρόωρο 
γάμο ως ζήτημα στρατηγικής σημασίας, ούτε στο πλαίσιο πολιτικής για την προστασία 
των ανηλίκων ούτε σε εκείνο για τα δικαιώματα των γυναικών. Στην καλύτερη των 
περιπτώσεων, πραγματοποιείται αναφορά στο ζήτημα παράλληλα με το ζήτημα των 
εξαναγκαστικών γάμων. 
 
Πρωτόκολλα της Καταλονίας αναφορικά με την παιδική κακοποίηση και τους 
εξαναγκαστικούς γάμους 

 

Ως προτεραιότητα πολιτικής, οι θεσμικές δράσεις έχουν καθοριστεί περισσότερο στο 
πεδίο της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και των εξαναγκαστικών γάμων, που 
υπάρχουν πρωτόκολλα για διοργανική συνεργασία. Το 2006, υιοθετήθηκε ένα 
διατομεακό πρωτόκολλο-πλαίσιο δράσης σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης και 
άλλων σοβαρών περιπτώσεων κακοποίησης ανηλίκων xxiii, καθορίζοντας τα αδικήματα και 
τους αρμόδιους φορείς.  
 
Από το 2009, η Κοινότητα της Καταλονίας διαθέτει ολοκληρωμένες κατευθυντήριες 
γραμμές αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία θα πρέπει να διαχειρίζεται 
περιπτώσεις εξαναγκαστικών γάμων, συμπεριλαμβανομένων βασικών πληροφοριών και 
αρχών για τα διάφορα στάδια, από την πρόληψη έως τον εντοπισμό και την 
παρακολούθηση. xxiv Με βάση αυτό, το 2014 αναπτύχθηκε ένα λεπτομερές πρωτόκολλο 
για την επαρχία της Ζιρόνα / Χερόνα (Girona) που βρίσκεται στη βόρεια Καταλονία. xxv 

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Καταλονίας, αποτελεί το πρώτο πρωτόκολλο για τους 
εξαναγκαστικούς γάμους στην Ισπανία. 
 

Το πρωτόκολλο συνδέει τον πρόωρο με τον εξαναγκαστικό γάμο, και δίνει τη δέουσα 
προσοχή στους ανηλίκους, αλλά εστιάζει ξεκάθαρα στους γάμους που διεξάγονται χωρίς 
τη βούληση τουλάχιστον του ενός από τους συζύγους. Για διαφορετικές ομάδες 
επαγγελματιών (τομέας της υγείας, κοινωνικός τομέας, εκπαίδευση, αστυνομία) 
καθορίζονται μέτρα κατάρτισης και πρόληψης, παράγοντες κινδύνου και διαδικασίες σε 
περίπτωση που υποπτευθούν ότι πρόκειται για εξαναγκαστικό γάμο. Η Εισαγγελία 
Ανηλίκων είναι επιφορτισμένη με την αρμοδιότητα να προχωρά σε δίωξη υποθέσεων 
εξαναγκαστικών γάμων στους οποίους εμπλέκονται ανήλικοι, και η Γενική Διεύθυνση 
Προστασίας Παιδιών και Εφήβων είναι αρμόδια για τον συνολικό συντονισμό της 
Προστασίας. 
 
Εσφαλμένη εφαρμογή και έλλειψη συνεργασίας 
 
Παρόλο που έχει υπάρξει κάποια προσπάθεια να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες της 
θεσμικής συνεργασίας στα πεδία των εξαναγκαστικών γάμων και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης ανηλίκων, συνεργασία υπάρχει στην θεωρία παρά στην πράξη. Στην 
πραγματικότητα, η ανεπαρκής συνεργασία θεωρήθηκε ότι έπαιξε ρόλο στον 
καθυστερημένο εντοπισμό ορισμένων περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης και έτσι 
δημιουργήθηκε μια νέα διατομεακή επιτροπή από την Κυβέρνηση της Καταλονίας 
προκειμένου να παρακολουθεί την υλοποίηση. 
 
Ομοίως με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως αναφορικά με το κρατικό πλαίσιο, τα 
συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση στην Καταλονία όσον αφορά τους πρόωρους 

https://en.wikipedia.org/wiki/Girona
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γάμους είναι ότι εάν αληθεύει ότι η κατάσταση εφαρμογής πολιτικών για την προστασία 
των ανηλίκων από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τους εξαναγκαστικούς γάμους 
παραμένει αδύναμη, είναι σχεδόν ανύπαρκτη όσον αφορά την πρόωρη χειραφέτηση και 
το γάμο.  
 
Σύμφωνα με μια συνέντευξη που διεξάχθηκε με την Γενική Διεύθυνση Προστασίας 
Παιδιών και Εφήβων της Καταλονίας, η έννοια του προβλήματος εξακολουθεί να 
χρειάζεται να καθοριστεί διοργανικά προκειμένου να τεθεί στο επίκεντρο της χάραξης 
πολιτικής. Υπό το πρίσμα του αρμόδιου για ζητήματα ανηλίκων της Γενικής Διεύθυνσης, η 
πρόωρη χειραφέτηση από μόνη της δεν θεωρείται ζήτημα πολιτικής αυτό καθεαυτό, αλλά 
γίνεται ένα, όταν συμπίπτει με παράγοντες κινδύνου όπως η πρώιμη εγκυμοσύνη, η 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου ή η έμφυλη βία. 
 
Δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα συστήματα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την 
παρακολούθηση τέτοιων περιπτώσεων κινδύνου που συνδέονται με την πρόωρη 
χειραφέτηση, με εξαίρεση ίσως τις εφηβικές εγκυμοσύνες, όπου σχεδόν όλες οι μητέρες 
έρχονται σε επαφή τουλάχιστον με τις ιατρικές υπηρεσίες, από όπου θεωρητικά μπορεί 
να γίνει παραπομπή σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 

Ο Νόμος Περί Παιδικής Προστασίας ορίζει αρμόδιους φορείς για την προστασία του 
παιδιού:  
 
1. Τον/την Πρόεδρο της Κρατικής Υπηρεσίας για την προστασία του παιδιού και την 

Διοίκησή του/της  
2. Την Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας (μέσω των Διευθύνσεων Προστασίας Ανηλίκων 

των Δήμων) – αρμόδια για την εφαρμογή της τρέχουσας έμπρακτης δραστηριότητας 
που σχετίζεται με την προστασία του παιδιού στο δήμο 

3. Τον/την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, τον/την Υπουργό Εσωτερικών, 
τον/την Υπουργό Παιδείας Και Επιστήμης, τον/την Υπουργό Δικαιοσύνης, τον/την 
Υπουργό Εξωτερικών, τον/την Υπουργό Πολιτισμού, τον/την Υπουργό Υγείας και τους 
δημάρχους των δήμων 
 

Από τη φύση του, ο πρόωρος γάμος συνιστά παιδική κακοποίηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
η αλληλεπίδραση μεταξύ των φορέων που είναι αρμόδιοι για την παιδική προστασία 
ρυθμίζεται από το μηχανισμό συντονισμού. 
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Λήψη του σήματος - εντός 1 ώρας 

Διεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων  

Αρμόδιος για την υπόθεση  

Έλεγχος της υπόθεσης- εντός 24 ωρών από 
τη λήψη του σήματος 

Αποστέλλει μια αναφορά, ένα αντίγραφο 
του ληφθέντος σήματος και 

προγραμματίζει μια συνάντηση εργασίας 
της ομάδας 

Αστυνομία 
Δικαστής / 

Εισαγγελέας 

Κοινωνικές 
Υπηρεσίες        

(το αρμόδιο 
άτομο) 

Γιατρός 

Υπουργείο 
Παιδείας         

(το αρμόδιο 
άτομο)  

Δήμος           
(το αρμόδιο 

άτομο) 

Το συντομότερο δυνατόν  

Συνάντηση εργασίας της διεπιστημονικής 
ομάδας / Καθοδηγείται από τον αρμόδιο 

της υπόθεσης από την Διεύθυνση 
Ποστασίας Ανηλίκων/: Πρακτικά της 

σύσκεψης, Υποχρεώσεις/Αρμοδιότητες, 
Αρμόδιοι, προθεσμίες 

 

 

 

Μηχανισμός Συντονισμού για αλληλεπίδραση σε περιπτώσεις 
παιδικής κακοποίησης  
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Καλές Πρακτικές 
 

Οι βέλτιστες πρακτικές που παρατίθενται έχουν δύο (2) κατευθύνσεις: 
 
1. Πρακτικές για την συνεργασία μεταξύ των φορέων - αυτές περιλαμβάνονται στις 
εθνικές αναλύσεις των εταίρων από την Ισπανία και τη Βουλγαρία 
2. Πρακτικές για την πρόληψη των πρόωρων γάμων - στις οποίες αναφέρονται όλοι οι 
εταίροι 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

Η πρακτική του πρόωρου γάμου και η αντιμετώπιση της προσεγγίζονται έμμεσα, μέσω 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που προάγουν την εκπαίδευση και την ένταξη, 
καθώς αυτός ο τρόπος αποτελεί μια καλή λύση στο πρόβλημα. 
 
1. Πρόγραμμα «Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά» - Αυτό το 

καινοτόμο πρόγραμμα υλοποιείται τα τελευταία τρία χρόνια από την Ιερά Μητρόπολη  
Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως. Αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί ένα 
πρότυπο εκπαιδευτικό – ενταξιακό πρόγραμμα για μαθητές Ρομά, ηλικίας από 6 έως 
12 ετών, το οποίο παρέχει πολύπλευρη συμβουλευτική υποστήριξη στο σύνολο των 
μελών της οικογένειας Ρομά. Στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετέχουν 
εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και λογοθεραπευτές, 
ώστε να καλύπτεται το σύνολο των αναγκών μιας ολοκληρωμένης και στοχευόμενης 
παρέμβασης.  
Κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ετών εφαρμογής του προγράμματος, αξίζει να 
αναφέρουμε ότι ποσοστό άνω του 80% των μαθητών δεν εγκατέλειψε το σχολείο. 
Το πρόγραμμα τιμήθηκε κατά τις εργασίες του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου 
«Βελτιώνοντας τις συνθήκες για τους Ρομά στην Ευρώπη: προκλήσεις και ανοιχτά 
θέματα». 
 

2. Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών των Ρομά» - Η διαπολιτισμική εκπαίδευση 
αποτελεί αναγκαιότητα της εποχής μας για την επίλυση σχολικών και κοινωνικών 
προβλημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας και η 
εφαρμογή της στο σχολείο στην πραγματικότητα αφορά όλα τα παιδιά της 
κοινότητας, χωρίς εξαίρεση. 
Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:  

 η αρμονική ένταξη των μαθητών Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα 

 η ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών Ρομά στην προσχολική αγωγή  
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Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση καθώς περιλαμβάνει 
δράσεις και δραστηριότητες που απευθύνονται όχι μόνο σε μαθητές Ρομά, αλλά 
επίσης και στους γονείς τους και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.  
Επιπλέον, η κύρια ιδέα αυτού του προγράμματος δεν είναι να αφομοιωθούν και να 
ενσωματωθούν οι κοινότητες των Ρομά σε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, αλλά να 
βρουν το δρόμο προς τη δική τους καλύτερη ποιότητα ζωής και να εισαχθούν στην 
σχολική κοινότητα. Ο κύριος στόχος του προγράμματος δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι να 
μοιάζουν με τους άλλους, αλλά το σχολείο να αποτελεί σημαντικό μέρος της ζωής τους 
χωρίς να παρεμβαίνει στην κουλτούρα τους. 
 
 
 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ  

Στην Σλοβενία δεν υπάρχουν πολλές δράσεις αναφορικά με την πρόληψη του 
πρόωρου γάμου. Οι δημόσιοι φορείς ανταποκρίνονται και συνεργάζονται σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις πρόωρων γάμων αλλά πέραν αυτού δεν αναλαμβάνουν 
πολλές συστηματικές δράσεις ή δράσεις προγραμμάτων. Επομένως, δεν μπορούμε να 
γράψουμε για κακές πρακτικές - αποκλειστικά υπό την έννοια ότι υπάρχει έλλειψη 
δράσεων πρόληψης.  
 
Ένα από τα σπάνια, πρόσφατα παραδείγματα είναι το Πρόγραμμα «Πρόωρος Γάμος – 
Κουλτούρα ή Κακοποίηση;» («Early Marriage – Culture or Abuse?») με συντονίστρια 
την οργάνωση Adult education center Kočevje (JUST/2013/DAP/AG/5556). 
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος αναπτύχθηκε και 
πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση διάρκειας 30 ωρών αναφορικά με τη διαμεσολάβηση 
σε μια πολυπολιτισμική κοινότητα. Οι συμμετέχοντες απέκτησαν βασικές γνώσεις 
σχετικά με τις τεχνικές διαμεσολάβησης και απέκτησαν δεξιότητες για εποικοδομητική 
επίλυση συγκρούσεων για να ενεργούν και να αντενεργούν όταν απαιτείται. 
Το πρόγραμμα αποτέλεσε ζωτικής σημασίας καινοτομία στο πεδίο της πρόληψης της 
παιδικής κακοποίησης, αντιστοιχώντας σε ένα εργαλείο για την αναβάθμιση της 
καθημερινής εργασίας των αρμόδιων δημόσιων φορέων. 
Η εκπαίδευση επάνω στην διαμεσολάβηση αποδείχθηκε μια πολύ σημαντική μέθοδος 
για την ένωση των τοπικών δημόσιων φορέων (υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας, φορείς 
υγειονομικής περίθαλψης, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αστυνομία και άλλους) των Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων και της κοινότητας των Ρομά και για την δημιουργία μιας 
σχέσης εμπιστοσύνης και ανοικτής επικοινωνίας με αυτούς και μεταξύ αυτών. Στην 
συγκέντρωση των επαγγελματιών από όλα τα συναφή πεδία - η συμμετοχή 
εκπροσώπων των Ρομά είναι ζωτικής σημασίας. 
 
Άλλες δραστηριότητες οι οποίες υλοποιήθηκαν στη Σλοβενία τα τελευταία χρόνια στον 
τομέα των γάμων Ρομά: 

1. Η Αστυνομία, στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της, υλοποιεί δράσεις 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε μια πολυπολιτισμική κοινότητα με τον τίτλο 
«Ευαισθητοποίηση αναφορικά με τα στερεότυπα, έλεγχος της μεροληψίας και 
πρόληψη των διακρίσεων σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία». Μεταξύ άλλων, η 
εκπαίδευση αυτή έθιξε επίσης το θέμα των γάμων Ρομά. 

2. Το Κοινωνικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας διοργάνωσε το 2011 σεμινάριο 
κατάρτισης με τίτλο «Εργασία στον τομέα της βίας με άτομα χωρίς ιθαγένεια 
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και με Ρομά». Συμμετείχαν επαγγελματίες από τις υπηρεσίες κοινωνικής 
μέριμνας, ψυχολόγοι και παιδαγωγοί. 

3. Η οργάνωση «Society Ključ» διοργάνωσε διάφορα σεμινάρια κατάρτισης 
σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, όπου συμπεριέλαβαν και το ζήτημα των 
γάμων Ρομά. 

4. Η οργάνωση «Society Mozaik» οργάνωσε σεμινάριο κατάρτισης σχετικά με τους 
εξαναγκαστικούς γάμους για άτομα που εργάζονται σε Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης της 
βίας. 

5. Το Υπουργείο Υγείας της Σλοβενίας και η Ένωση Ρομά της Σλοβενίας 
διοργάνωσε το 2015 μια Εθνική Διάσκεψη με τον τίτλο «Γυναίκες Ρομά - από 
κορίτσια – γονείς». Συζητήθηκαν ιατρικές, παιδαγωγικές, κοινωνιολογικές και 
προσωπικές πτυχές ακτιβιστριών, γυναικών Ρομά. 

6. Το Γραφείο για τις Εθνικές Μειονότητες ανακοίνωσε το 2016 πρόσκληση 
υποβολής αιτήσεων για επιχορηγήσεις δραστηριοτήτων ενώσεων/σωματείων 
Ρομά και κεντρικών οργανώσεων. Το ζήτημα της πρόληψης του πρόωρου 
γάμου ήταν μία από τις προβλεπόμενες δράσεις. Τα αποτελέσματα της 
πρόσκλησης και οι προγραμματισμένες δράσεις των επιλεγμένων Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. 
 
 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Καλή πρακτική 
 

1. Πρωτόκολλο μέτρων για την πρόληψη των εξαναγκαστικών γάμων στις 
κομητείες της Ζιρόνα / Χερόνα (Girona) 
Παρά το γεγονός ότι επικεντρώνεται στον τομέα του εξαναγκαστικού 
γάμου, το πρωτόκολλο αποτελεί ένα παράδειγμα για μια ορθά 
καθορισμένη διοργανική συνεργασία βασισμένη σε έναν κοινό καθορισμό 
των προβλημάτων. 

2. Συναντήσεις στρογγυλή τραπέζης στην Καταλονία αναφορικά με την 
παιδική ηλικία 
Αυτό το μέσο πολιτικής της Καταλονία αντιπροσωπεύει ένα συνεκτικό 
θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση του σχηματισμού ενός δικτύου φορέων 
γύρω από την προστασία των ανηλίκων. Δεδομένου ότι το μοντέλο αυτό 
υπάρχει εδώ και ένα χρόνο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο για το αν 
μπορεί να ικανοποιήσει αυτή την προοπτική. 

3. Υπηρεσία για συνοδεία και υποστήριξη νεαρών μητέρων που δεν έχουν 
φέρει ακόμη στον κόσμο τα παιδιά τους 
Αυτή η υπηρεσία είναι ένα παράδειγμα μιας υπηρεσίας που ασχολείται 
άμεσα με έναν συγκεκριμένο παράγοντα κινδύνου που σχετίζεται με την 
πρόωρη επαφή, δηλαδή με τις εφηβικές εγκυμοσύνες. 

 
Κακή πρακτική 
Εκπαιδευτικές πολιτικές της Ισπανίας που δεν είναι σε θέση να εξισορροπήσουν 

την κατάσταση για τους μειονεκτούντες 

https://en.wikipedia.org/wiki/Girona
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Οι εκπαιδευτικές πολιτικές της Ισπανίας μπορούν να ασκήσουν την μέγιστη επιρροή 

στην συχνότητα της πρόωρης χειραφέτησης και του γάμου στα πλαίσια του 

κινδύνου. Η αδύναμη απόδοση του σχολικού συστήματος της Ισπανίας, όταν 

πρόκειται για υποστήριξη ομάδων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, 

συμπεριλαμβανομένων των Gitanos, επιδεινώθηκε από δραστικές περικοπές του 

προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της κρίσης. Με την εξαιρετικά αμφισβητούμενη 

Εθνική Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση (LOMCE) που επικεντρώνεται στην υποστήριξη 

των παιδιών που επιτυγχάνουν καλύτερα, το εκπαιδευτικό σύστημα μείωσε 

περαιτέρω την ικανότητά του να εξισορροπεί την κατάσταση για τους 

μειονεκτούντες. 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Συνεργασία μεταξύ των φορέων 

Η παρουσία ενός μηχανισμού συντονισμού για την αλληλεπίδραση των φορέων 

όταν πρόκειται για σεξουαλική κακοποίηση ενός παιδιού ή υποψία για κάτι 

αντίστοιχο. Ο μηχανισμός αυτός είναι υποχρεωτικός για κάθε δήμο. Οι φορείς, οι 

οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν, ορίζουν έναν εκπρόσωπο. Ο 

μηχανισμός συντονισμού συγκαλείται από την Διεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων 

στον αντίστοιχο δήμο μετά από αναφορά ενός σήματος. 

24ωρη τηλεφωνική γραμμή της Κρατικής Υπηρεσίας για την Προστασία του 

Παιδιού, όπου μπορεί κανείς να καταγγείλει περιπτώσεις πρόωρου γάμου και 

συνεπώς συγκαλείται μηχανισμός συντονισμού. 

Έρευνα αναφορικά με τις στάσεις των κοινωνικών λειτουργών και όσων εργάζονται 

στο συγκεκριμένο πεδίο 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Προλαμβάνοντας τους πρόωρους/εξαναγκαστικούς 

γάμους» (Preventing Early/Forced Marriages), που υλοποιήθηκε το 2010, διεξήχθη 

έρευνα στη Βουλγαρία σχετικά με τις στάσεις των κοινωνικών λειτουργών, των 

εκπροσώπων των Διευθύνσεων Κοινωνικής Πρόνοιας και των Διευθύνσεων για την 

Παιδική Προστασία σε όλη την χώρα. 

Πάνω από 230 κοινωνικοί λειτουργοί συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας υπέδειξαν ότι πάνω από το 50% των κοινωνικών 

λειτουργών κατέδειξε το πρόβλημα των πρόωρων γάμων ως «τυπικό για τους 

Ρομά» και ως «προϋπόθεση της κοινότητας». Έτσι, δικαιολόγησαν την αδυναμία για 

αποτελεσματική παρέμβαση σε αυτές τις περιπτώσεις. Επιπλέον, πολλοί από 

αυτούς δήλωσαν ανοιχτά τις αρνητικές τους στάσεις και στάσεις διακριτικής 

μεταχείρισης απέναντι στην κοινότητα των Ρομά: «Υποκινείται από τους τοπικούς 

αρχηγούς της φυλής τους» και «οι γυναίκες Ρομά γεννούν σαν να αποβάλλουν από 
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το έντερο». Είναι δύσκολο να περιμένουμε από έναν κοινωνικό λειτουργό με 

παρόμοια στάση να εργάζεται αποτελεσματικά στην κοινότητα για την επίλυση ή 

την πρόληψη αυτού του φαινομένου. 

Μια παρόμοια έρευνα και ομάδες εργασίας με εκπαιδευτικούς αποκάλυψαν ένα 

κάπως διαφορετικό κίνητρο για την απουσία παρέμβασης σε περιπτώσεις πρόωρων 

γάμων. Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς δήλωσαν την προθυμία τους να 

βοηθήσουν σε τέτοιες περιπτώσεις: «Μέχρι και χθες διδάσκαμε αυτά τα παιδιά και 

ήμασταν συναισθηματικά δεμένοι μαζί τους». Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό από 

αυτούς θεώρησε ότι η λύση μιας τέτοιας υπόθεσης ήταν πρακτικά αδύνατη και οι 

προσπάθειές τους ήταν μάταιες. 

Όσον αφορά τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος των πρόωρων γάμων, όσοι εργάζονται στο συγκεκριμένο πεδίο 

(τόσο οι κοινωνικοί λειτουργοί όσο και οι εκπαιδευτικοί) τόνισαν ιδιαίτερα την 

ανάγκη για πιο σοβαρές διοικητικές κυρώσεις. Η έρευνα που διεξήχθη μεταξύ 

εκπροσώπων των Διευθύνσεων Παιδικής Προστασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας 

αποκάλυψε ότι πάνω από το 85% των ερωτηθέντων επισημαίνουν ότι η νομοθεσία 

θα πρέπει να τροποποιηθεί και η συμβίωση μεταξύ δύο ανηλίκων (η συνηθισμένη 

πρακτική των «γάμων» Ρομά) πρέπει να ενοχοποιηθεί, δηλαδή να θεωρείται 

έγκλημα. Αυτό έχει επισημανθεί ως ένα βασικό βήμα για την επίλυση του 

προβλήματος. 

 

Δραστηριότητες πρόληψης 

1. Τοπικές εκστρατείες για την πρόληψη των πρόωρων γάμων: ακτιβιστές με 

ισχυρό κίνητρο - οργανωμένες ομάδες και κοινότητες 

Την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου 2010 πραγματοποιήθηκαν εκστρατείες για την 

πρόληψη των πρόωρων γάμων σε τοπικές κοινότητες Ρομά σε 10 δήμους στην 

επικράτεια της Βουλγαρίας. Σκοπός αυτών των εκστρατειών ήταν να υλοποιηθούν 

ορισμένες δραστηριότητες στις κοινότητες των Ρομά για να εξεταστεί το 

αποτέλεσμα αυτών των δραστηριοτήτων στην πρόληψη των πρόωρων γάμων. Οι 

δραστηριότητες σε αυτές τις εκστρατείες προσέγγισαν περισσότερους από 3500 

ανθρώπους, που ζούσαν σε 18 χωριά και πόλεις.  

Οι εκστρατείες ξεκίνησαν και οργανώθηκαν από τοπικούς ακτιβιστές Ρομά, που 

προέρχονταν ή / και δούλευαν στις σχετικές κοινότητες. Οι τοπικές εκστρατείες 

υλοποιήθηκαν σε δήμους που αντιπροσωπεύουν τους τρεις βασικούς τύπους 

αποίκησης - ένα χωριό, μια μικρή πόλη και μια μεγάλη πόλη. Αυτή η ποικιλομορφία 

επέτρεψε την εξέταση της επίδρασης ίδιων δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν 

υπό διαφορετικές συνθήκες: αποδείχθηκε ότι ένα μέρος των δραστηριοτήτων ήταν 
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αποτελεσματικό μόνο υπό τις συνθήκες ενός χωριού ή μιας μικρής πόλης, αλλά όχι 

σε μια μεγάλη γειτονιά Ρομά. 

2. Σχέδιο Δράσης "Πρόωροι / Προσυμφωνημένοι γάμοι" 

Η εθνική αντιπροσωπευτική κοινωνιολογική έρευνα σχετικά με τις στάσεις των 

Ρομά σε θέματα οικογένειας στη Βουλγαρία συμπεριέλαβε σχεδόν 3000 άτομα από 

595 νοικοκυριά σε απομονωμένες συνοικίες Ρομά. Η έρευνα παρουσίασε μια σαφή 

εικόνα της τελευταίας τάσης του προβλήματος των πρόωρων γάμων μεταξύ των 

κυριότερων ομάδων Ρομά σε διάφορες περιοχές της Βουλγαρίας, καταρρίπτοντας 

πολλούς από τους ευρέως διαδεδομένους μύθους σε αυτό το πεδίο. Αποκάλυψε τις 

κυρίαρχες τάσεις των στάσεων των σύγχρονων Ρομά που αφορούν την οικογένεια, 

τα κίνητρα των γονέων και των νέων και τους τρόπους για την επίτευξη ενός 

αποτελεσματικού αντίκτυπου. 

3. Τοπικές καμπάνιες 

Οι τοπικοί ακτιβιστές Ρομά πραγματοποίησαν συντονισμένες εκστρατείες στις 

σχετικές κοινότητες των Ρομά σε 10 δήμους της Βουλγαρίας. Υλοποίησαν ένα ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων: συζητήσεις με την κοινότητα, ατομικές και οικογενειακές 

συζητήσεις, εκστρατείες από πόρτα σε πόρτα και μια «Συνδιάσκεψη της 

Κοινότητας» (μια μέθοδο που έχει υιοθετηθεί για την εργασία στην κοινότητα των 

Ρομά την αποκαλούμενη «Συνεδρία με τα μέλη οικογενειών», κ.λπ.). Τα 

επιτευχθέντα αποτελέσματα υπερέβησαν τις προσδοκίες. Έδειξαν σαφώς ότι η 

κοινωνική εργασία, η οποία εφαρμόζεται στην κοινότητα από επιτυχημένους 

εκπροσώπους των Ρομά, θα μπορούσε να βοηθήσει όχι μόνο στην επίλυση 

συγκεκριμένων περιπτώσεων αλλά και στην αλλαγή στάσεων. Έδειξαν ότι η 

συζήτηση σχετικά με τους πρόωρους γάμους θα μπορούσε να διεξαχθεί και θα 

έπρεπε να διεξαχθεί ακόμη και στο πλαίσιο των πιο συντηρητικών ομάδων Ρομά.  

Ένα σημαντικό επιπρόσθετο αποτέλεσμα ήταν η αναγνώριση των ακτιβιστών, οι 

οποίοι διεξήγαγαν τις τοπικές εκστρατείες (οι περισσότεροι από αυτούς - νεαρά 

μορφωμένα αγόρια και κορίτσια Ρομά), ως πρότυπα για τους υπόλοιπους νέους 

στις σχετικές κοινότητες και ως αρχές για τους ενήλικες. 

4. Ευαισθητοποίηση του κοινού 

Οι εκστρατείες απευθύνονταν και σε βασικούς φορείς, που εργάζονται στην 

κοινότητα των Ρομά – ακτιβιστές Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κοινωνικούς 

λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους, δημόσιους διοικητικούς 

υπαλλήλους - και στόχος τους ήταν να τους παρακινήσουν να υλοποιήσουν 

δραστηριότητες για την πρόληψη των πρόωρων/εξαναγκαστικών γάμων.  

Ειδική έμφαση σε αυτή τη δραστηριότητα δόθηκε στην ενσωμάτωση του ζητήματος 

των πρόωρων γάμων στη διαδικασία σχεδιασμού των κοινωνικών υπηρεσιών. 
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Συμπεράσματα  
 

1. Σήμερα, ο πρόωρος γάμος υφίστανται σε πολλές κοινότητες Ρομά στις χώρες 
όλων των εταίρων. Την ίδια στιγμή, το πρόβλημα αυτό υπάρχει σε διαφορετικό 
βαθμό μεταξύ των διαφορετικών ομάδων Ρομά και των κοινωνικών στρωμάτων σε 
διαφορετικές περιοχές: οι πρόωροι γάμοι δεν αποτελούν χαρακτηριστικό για όλες 
τις κοινότητες των Ρομά. Επιπλέον, υπάρχει μια σαφής τάση για την υπέρβαση των 
πρόωρων γάμων, η οποία λαμβάνει χώρα μαζί με τη διαδικασία εκσυγχρονισμού 
της κοινότητας.  
 
2. Κάθε χώρα έχει αναπτύξει τη νομοθεσία της σύμφωνα με τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του παιδιού και εγγυάται μέσα από το 
Σύνταγμα τον σεβασμό απέναντι στα δικαιώματα των παιδιών.  
 
3. Το νομοθετικό σύστημα οποιασδήποτε χώρας δεν αντιμετωπίζει άμεσα το ζήτημα 
του πρόωρου γάμου, αλλά τα μέτρα που σχετίζονται με την προστασία των παιδιών 
από τη σεξουαλική κακοποίηση και τις πράξεις βίας που χαρακτηρίζουν ουσιαστικά 
τον πρόωρο γάμο είναι αρκετά αυστηρά και σαφής.  
 
4. Ο βασικός λόγος για την ύπαρξη του φαινομένου του «πρόωρου γάμου» παρά 
την αυστηρή νομοθεσία είναι ότι δεν αναγνωρίζει εκείνους που εμπλέκονται στον 
πρόωρο γάμο ως παιδιά και ότι τα εγγυημένα δικαιώματά τους παραβιάζονται 
σοβαρά και ότι η ανάπτυξή τους παρεμποδίζεται και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και 
την υγεία τους.  
 
5. Οι φορείς δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την παιδοκεντρική προσέγγιση. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δραστηριότητες των θεσμών προσανατολίζονται 
κατά κύριο λόγο προς την συμμόρφωση με τους κανόνες και τις διαδικασίες του, 
αντί να προσανατολίζονται προς κάθε παιδί και την επίλυση του συγκεκριμένου 
προβλήματος του.  
 
6. Τόσο το αστικό όσο και το ποινικό δίκαιο αφήνουν «παραθυράκια» για 
εξαιρέσεις, οι οποίες συχνά χρησιμοποιούνται προκειμένου να νομιμοποιηθούν οι 
πρόωροι γάμοι. Αυτό συνεπάγεται ότι οι Ρομά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 
ηθικές παραδόσεις ή πεποιθήσεις τους και την κοινωνική τους διάρθρωση ώστε να 
ζητήσουν άδεια.  
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7. Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο της προστασίας θα πρέπει να αναφερθούν δύο 
(2) κοινές αδυναμίες:  
- Η διαθεσμική συνεργασία δεν είναι αρκετά ισχυρή;  
- Κατά συνέπεια - η ευθύνη για την προστασία σε περιπτώσεις πρόωρου γάμου 
έγκειται κυρίως σε έναν από τους αρμόδιους φορείς και στην συμμετοχή των άλλων 
φορέων, περιορισμένη ή μη;  
- Η εκπαίδευση αποδεικνύεται ο πιο σημαντικός παράγοντας, επηρεάζοντας την 
αύξηση της ηλικίας της πρόωρης συμβίωσης: όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο 
εκπαίδευσης, τόσο επιβραδύνεται η δημιουργία οικογένειας. 
 

Προτάσεις 
 

Κοινές  

 
1. Να διευρυνθεί η γνώση της παιδοκεντρική προσέγγιση μεταξύ των αρμόδιων 
φορέων που συμμετέχουν στην παρακολούθηση και προστασία των δικαιωμάτων 
και της ευημερίας των παιδιών.  
 
2. Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση, ιδίως στους εκπροσώπους της δικαιοσύνης, έτσι 
ώστε όταν εξετάζουν περιπτώσεις πρόωρου γάμου για να είναι σαφές ότι πρόκειται 
για ένα παιδί – και να σεβαστούν τα δικαιώματά του και να εγγυηθούν την 
ανάπτυξή του.  
 
3. Οι αλλαγές στην τοπική κοινότητα των Ρομά μπορούν να αναμένονται μόνο εάν 
παρακινηθούν και υποστηριχθούν μέσω της συνεχούς παρουσίας ενός 
διαμεσολαβητή Ρομά - ενός ατόμου μέσα από την τοπική κοινότητα, που θα 
αντιπροσωπεύει ένα πρότυπο για τα μέλη της τοπικής κοινότητας των Ρομά.  
 
4. Δημιουργία ενός ισχυρού δεσμού μεταξύ των τοπικών θεσμών (σχολεία / κέντρα 
κοινωνικής μέριμνας / αστυνομία / κέντρα συμβουλευτικής και υγειονομικής 
περίθαλψης...) και της κοινότητας των Ρομά που θα ενθαρρύνει την επικοινωνία και 
την αλληλεπίδραση, θα διαχειρίζεται πιθανές συγκρούσεις και θα παρέχει διάφορες 
πληροφορίες και για τις δύο πλευρές.  
 
5. Να ενισχυθούν τα συστήματα έρευνας και συλλογής δεδομένων. Τα δεδομένα 
πρέπει να ενημερώνονται, να είναι αξιόπιστα και να αντικατοπτρίζουν τις απόψεις 
και τις ανάγκες των παιδιών-νύφες.  
 
6. Οποιαδήποτε προσπάθεια δεν μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική χωρίς τη 
συμμετοχή των ίδιων των Ρομά σε θέσεις λήψης αποφάσεων σε όλα τα στάδια 
σχεδιασμού και υλοποίησης.  
 
7. Η πρακτική της αιτιολόγησης των «πρόωρων / καταναγκαστικών γάμων» με 
πρόφαση τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής των μελών της κοινότητας των Ρομά θα 
πρέπει να σταματήσει άμεσα, δεδομένου ότι αυτό το φαινόμενο δεν είναι 
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αντιπροσωπευτικό για όλες τις ομάδες εντός της κοινότητας των Ρομά, ούτε για όλα 
τα περιβάλλοντα όπου ζουν οι Ρομά.  
 
8. Να υποστηριχθούν προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού 
σχετικά με τις αρνητικές επιδράσεις των παιδικών γάμων, ιδίως στοχεύοντας στους 
γονείς των κοινοτήτων των Ρομά. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την διοργάνωση 
εκστρατειών στις κοινότητες των Ρομά προκειμένου να ανοίξουν συζητήσεις και 
δημόσιοι διάλογοι αναφορικά με τις πρακτικές και τις επιπτώσεις των παιδικών 
γάμων.  
 
9. Η αρχή της αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων, τα οποία 
σχετίζονται με την ύπαρξη του προβλήματος των πρόωρων / αναγκαστικών γάμων, 
είναι ιδιαίτερης σημασίας για τον περιορισμό του.  
 
10. Δεδομένου ότι οι αναγκαστικοί γάμοι προκύπτουν βάσει των κεκτημένων 
προτύπων κοινωνικοποίησης, τα οποία μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, θεωρείται 
εύλογο ότι για τον τερματισμό αυτής της παράδοσης θα πρέπει να στοχεύσουμε 
ειδικά στα ίδια τα παιδιά των κοινοτήτων Ρομά.  
 
Αναφορικά με τις πρακτικές και την πολιτική των εταίρων κρατών  

 
ΕΛΛΑΔΑ 

Παρά το γεγονός ότι το Ελληνικό Σύνταγμα στερείται ειδικών απαγορεύσεων, παρέχει 
πρόσφορο έδαφος για τη θέσπιση ειδικών πολιτικών και νομοθετικών μέτρων κατά του 
φαινομένου των πρόωρων γάμων. Ως εκ τούτου, το κράτος θα πρέπει να ενισχύσει τη 
νομοθεσία του και να συμπεριλάβει εξειδικευμένες διατάξεις αναφορικά με την 
πρακτική του πρόωρου γάμου.  
Το Ελληνικό Κράτος θα πρέπει να αναπτύξει εξειδικευμένες διατάξεις στον Ποινικό 
Κώδικα, αναφορικά με τα ζητήματα του πρόωρου και του αναγκαστικού γάμου.  
 
Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής στρατηγικής 
και της επιλογής των επιχειρησιακών δράσεων, επικεντρώνονται περισσότερο στην 
κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των πληθυσμών των Ρομά στην ελληνική κοινωνία, 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως η πρακτική του 
πρόωρου γάμου. 
 
Οι δραστηριότητες και τα προγράμματα που υλοποιούνται, ιδιαίτερα εκείνα που 
διεξάγονται στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, κρίνονται από τα αποτελέσματα που προσφέρουν από πλευράς 
βελτίωσης της τρέχουσας κατάστασης των κοινοτήτων των Ρομά. Ωστόσο, τα 

προγράμματα αυτά δεν αξιολογούνται ως προς τα απτά αποτελέσματα και τις 
επιδράσεις που θα μπορούσαν να έχουν επιφέρει στη ζωή των ανθρώπων για τους 
οποίους έχουν σχεδιαστεί. 
 

Θα πρέπει να γίνει επένδυση σε μέτρα που υποστηρίζουν τη δημιουργία 
Δικτύων νεαρών κοριτσιών και γυναικών των κοινοτήτων Ρομά, σε περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο.  
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Όσον αφορά τις εθνικές πολιτικές, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας χάρτης 
με τον πληθυσμό των Ρομά και τις ανάγκες τους, να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι 
χρηματοδότησης και να δημιουργηθεί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα 
βοηθήσουν τα υπουργεία στην ανάπτυξη και εφαρμογή επιμέρους πολιτικών στα 
πεδία της αρμοδιότητάς τους. 
 

Δημιουργία δικτύων υποστήριξης και ασφάλειας για τα κορίτσια των 
κοινοτήτων Ρομά, τα οποία δεν επιθυμούν να παντρευτούν, όπως ξενώνες, 
υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας που να μπορούν να ικανοποιήσουν τις 
εξειδικευμένες ανάγκες και τους φόβους των παιδιών. 

 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

 Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας στην έκθεσή της για την κατάσταση της 
Κοινότητας των Ρομά στη Σλοβενία για την περίοδο 2010 - 2014 προτείνει: 
 
-Να επανεξεταστεί και να ανανεωθεί το σύστημα χορήγησης ωφελημάτων στα πλαίσια 
της κοινωνικής αρωγής για όλους τους πολίτες - να δημιουργηθεί ένα σύστημα που δεν 
θα αποθαρρύνει την απασχόληση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους πρόωρους γάμους 
καθώς πιστεύουμε ότι οι περικοπές των κοινωνικών παροχών για τα παιδιά θα έχουν ως 
αντίκτυπο την μείωση του αριθμού των (πρόωρων) γεννήσεων. 
 
-Κατάλληλα περιοριστικά μέτρα με στόχο την εξάλειψη των πρόωρων / αναγκαστικών 
γάμων εντός συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού των Ρομά, όπως η τροποποίηση του 
Ποινικού Κώδικα. 
 

 Περισσότερο ενεργό συμμετοχή της Αστυνομίας στην επίλυση προβλημάτων 
μεμονωμένων περιπτώσεων πρόωρων γάμων. 
 

 Οι οργανώσεις των Ρομά και οι εκπρόσωποι των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων θα 
πρέπει να βρουν λύσεις για να διασφαλίσουν τη συνέχιση της εκπαίδευσης των κοριτσιών 
που προέρχονται από κοινότητες Ρομά σε περίπτωση «πρόωρου γάμου».  
 

 Ενεργό εμπλοκή των οργανώσεων των Ρομά και ιδιαίτερα του «Forum of Roma 
Councillors» στη διάδοση πληροφοριών και στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας των 
Ρομά αναφορικά με τους πρόωρους γάμους. 
 

 Αύξηση της ευαισθητοποίησης των κοινωνικών λειτουργών σχετικά με το πρόβλημα των 
πρόωρων γάμων. 

 

 Δεδομένου ότι ο αναγκαστικός γάμος επηρεάζει τις γυναίκες σε μεγαλύτερο βαθμό από 
ότι τους άνδρες, τα προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση των γυναικών που 
προέρχονται από κοινότητες Ρομά θα πρέπει να υποστηριχθούν και να αναπτυχθεί νέο 
περιεχόμενο σε αυτόν τον τομέα. 
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ΙΣΠΑΝΙΑ  

 Οι πρόσφατες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις στην Ισπανία έχουν ενισχύσει τα δικαιώματα 
του παιδιού και παρέχουν ένα πλαίσιο που ενισχύει την προοπτική για αντιμετώπιση 
ορισμένων από των κινδύνων που σχετίζονται με την πρόωρη χειραφέτηση. Οι 
μεταρρυθμίσεις από μόνες τους δεν αποτελούν επαρκή λύση, ωστόσο θα πρέπει ακόμα 
να συμπληρωθούν με δυνατές πολιτικές, θεσμικές ρυθμίσεις και πρακτικές. 

 
 Η βελτίωση των εργαλείων, που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της αναπαραγωγής των 

ανισοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα, πρέπει να αποτελεί μέτρο προτεραιότητας για 
την πρόληψη της πρόωρης χειραφέτησης, του πρόωρου γάμου και του κινδύνοου που 
σχετίζεται με αυτό το δημογραφικό μοτίβο. 

 

 Τα σχολεία μέχρι τώρα φαίνεται να διατηρούν μία εξαιρετικά παθητική στάση και να 
είναι κακώς προετοιμασμένα από άποψη συμμετοχής τους ως εκπρόσωποι σε 
διατομεακά δίκτυα που σχετίζονται με την κοινωνική μέριμνα και την ενδυνάμωση. Η 
ενίσχυση των δυνατοτήτων του σχολικού συστήματος για την αντιμετώπιση της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου από τα κορίτσια που προέρχονται από την κοινότητα των 
Gitano έχει ζωτική σημασία. 
 

 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  

 
 Στη Βουλγαρία, το κύριο μέλημα θα πρέπει να είναι η δημιουργία συνέργειας μεταξύ των 

Μη Κυβερνητικών Οργανισμών και των θεσμικών οργάνων του κράτους και η εφαρμογή 
πολιτικών σε όλα τα επίπεδα που επικεντρώνονται στην πρόληψη, στον εντοπισμό και 
στην καταπολέμηση της επιβλαβούς πρακτικής των πρόωρων γάμων. 
 

 Οι εκστρατείες πρόληψης και εκπαίδευσης θα πρέπει να διεξάγονται με την ίση 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και θα πρέπει η διαδικασία να αποτελεί 
ευθύνη των κοινοτήτων των Ρομά. Τα προαναφερθέντα σε καμιά περίπτωση δεν 
απαλλάσσουν τα θεσμικά όργανα του κράτους, τα οποία θα πρέπει να δημιουργήσουν 
τους μηχανισμούς θεσμοθέτησης και χρηματοδότησης για αυτές τις δραστηριότητες. 

 

 Θα πρέπει να αναδειχθούν προσωπικά παραδείγματα επιτυχημένων ανθρώπων που 
προέρχονται από την κοινότητα των Ρομά: νέοι, μορφωμένοι, που ήρθαν αντιμέτωποι με 
τις προκλήσεις της ζωής των Ρομά, μεγάλωσαν μπροστά στα μάτια των άλλων, έφυγαν 
από μια συγκεκριμένη κοινότητα και κατάφεραν να επιτύχουν πολύ περισσότερα από ότι 
οι υπόλοιποι χωρίς να ξεχνούν την καταγωγή τους και χωρίς να παραμελούν την 
προσωπική τους ζωή και την οικογένειά τους. 
 

 Η υποστήριξη για την ανάπτυξη της κοινότητας είναι μια άλλη σημαντική αρχή που θα 
πρέπει να εφαρμοστεί στις προσπάθειες πρόληψης των πρόωρων γάμων. Η κοινότητα και 
οι διαφορετικοί μηχανισμοί επιρροής της κοινότητας είναι πολύ σημαντικοί για τη ζωή 
των Ρομά. 

 

 Θα πρέπει να εφαρμοστούν προγράμματα πρόληψης και προσεγγίσεις που έχουν 
αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους όπως: 
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- Συζητήσεις στην κοινότητα, 
- Ομαδικές συζητήσεις, 
- Ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με την αναπαραγωγική υγεία και τον 

οικογενειακό προγραμματισμό, 
- Η μέθοδος της Συνεδρίας με τα μέλη οικογενειών, 
- Πόρτα – Πόρτα εκστρατείες στις γειτονιές των κοινοτήτων των Ρομά. Μεμονωμένες 

συνομιλίες ή οικογενειακές συζητήσεις στο πλαίσιο τέτοιων εκστρατειών φαίνεται να 
συνιστά αποτελεσματικό μέτρο για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το 
θέμα των πρόωρων γάμων, το οποίο είναι απαραίτητο βήμα για τη λύση του 
προβλήματος. 

 
 
Οι μέθοδοι που περιγράφηκαν δεν συνιστούν «μαγικό ραβδί» που εγγυάται άμεση 
επιτυχία. Η εφαρμογή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ικανότητες εκείνων που 
τις πραγματοποιούν για την πρόληψη των πρόωρων γάμων: η ίδια προσέγγιση θα 
μπορούσε να είναι πολύ αποτελεσματική ή να φέρει αντίθετα αποτελέσματα. 
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