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κοινωνικής διαμεσολάβησης σε αστυνομικούς.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών PROACTIVE
Σκοπός του Έργου PROACTIVE είναι η ενίσχυση του αστυνομικού
προσωπικού «πρώτης γραμμής» για την αποτελεσματική άσκηση του
καθημερινού προληπτικού του έργου, μέσω του σχεδιασμού και της
πιλοτικής δοκιμής ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού μοντέλου.
Προς αυτή την κατεύθυνση, για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο,
στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και έμπειροι διαμεσολαβητές Ρομά
παρακολούθησαν ένα ειδικώς στοχευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτών με σκοπό τη δημιουργία «διδύμων μη Ρομά και Ρομά
εκπαιδευτών» του αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής
διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας.
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Συγκεκριμένα, από τις 18 έως και τις 22 Δεκεμβρίου 2017
πραγματοποιήθηκαν 10 παράλληλες εκπαιδευτικές συνεδρίες
με τη συμμετοχή μη Ρομά και Ρομά εκπαιδευτών, αντίστοιχα,
καθώς και ένα κοινό Βιωματικό Εργαστήριο με στόχο τη
δημιουργία των εκπαιδευτικών Ρομά και μη Ρομά διδύμων.
Το Έργο PROACTIVE – JUST/2015/RDIS/AG/DISC/9451 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα,
Ιθαγένεια 2014 – 2020 (REC PROGRAMME). Για το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο η Εταιρική Σύμπραξη του
Έργου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό απηχεί τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι αφηγήσεις των Ρομά διαμεσολαβητών και των αστυνομικών που
συμμετείχαν στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, αποδίδουν τη διαδρομή
που κλήθηκαν να διανύσουν στη διάρκεια της εκπαίδευσής του από
την αμοιβαία καχυποψία στην εξιστόρηση προσωπικών βιωμάτων και
τελικά στο διαλόγου και στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης με σκοπό
την εκπλήρωση ενός κοινού σκοπού.

«Ήταν δηλαδή ένα
κοινωνικό πείραμα αυτή η
εκπαίδευση και έδειξε
στην πράξη πώς
καταρρίπτονται τα
στερεότυπα»

«Ήταν δηλαδή ένα κοινωνικό πείραμα αυτή η εκπαίδευση και έδειξε
στην πράξη πώς καταρρίπτονται τα στερεότυπα. Πώς, δηλαδή, η
αλληλεπίδραση είναι αυτή που τελικά καταρρίπτει τα στερεότυπα.
Στο τέλος της εκπαίδευσης συνειδητοποιήσαμε ότι είμαστε στην ίδια
πλευρά και δώσαμε το ραντεβού για τη φάση της εκπαίδευσης. Ήταν
συγκινητικό. πέρασα μια βδομάδα μαζί σου, ήμασταν κάθε μέρα
σχεδόν όλη μέρα μαζί εδώ, σε γνώρισα λίγο παραπάνω, μπήκα λίγο
στη θέση σου, είδα τα πράγματα από τη δική σου πλευρά, είδες τα
πράγματα από τη δική μου πλευρά και καταλάβαμε τελικά ότι είμαστε
και οι δύο στην ίδια πλευρά και έχουμε τον ίδιο σκοπό και την
πεποίθηση, την πίστη ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι μαζί, ότι
μπορούμε να δουλέψουμε μαζί και ότι μπορούμε να αλλάξουμε και
να αφήσουμε πίσω μας κάτι καλό.» - Αλεξάνδρα Καραγιάννη,
Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια.

«Καταρχήν σαν πρόγραμμα μου φάνηκε εξαιρετικό και ήθελα να
αποκτήσω μια καινούρια εμπειρία με το κομμάτι της αστυνομίας. Από
εκεί και πέρα δεν περίμενα κάτι ουσιαστικό και μόνο η συμμετοχή
μου στο όλο πρόγραμμα ήταν για μένα όπως προανέφερα
πρωτόγνωρη. Ήταν κάτι που με εντυπωσίασε. Όλοι το πήρανε στα
σοβαρά εξαρχής, απλώς υπήρχαν κάποιοι ενδοιασμοί για τη συνέχεια,
για το μετεκπαιδευτικό διάστημα, για το ποια θα ήταν η συμμετοχή
μας στο επόμενο βήμα σαν εκπαιδευτές. Όταν ήρθαν και οι
αστυνομικοί, γίναμε μια ομάδα με ομοιογένεια, συμπληρώναμε ο ένας
τα κενά του άλλου, προβληματιστήκαμε όλοι μαζί, αισθανθήκαμε
τους αστυνομικούς πιο κοντά μας και έτσι οποιοσδήποτε ενδοιασμός
υπήρχε καταρρίφθηκε» - Χρήστος Μαρτζέλος, Διαμεσολαβητής.

«Η όλη προσπάθεια με το PROACTIVE είναι να
περάσουμε ένα νέο μήνυμα ότι ξεφεύγουμε από αυτή την
προσωπική μας αντίληψη και διάσταση των πραγμάτων
και πάμε να δούμε τα θέματα ευρύτερα με τον κοινωνικό
τους χαρακτήρα. Τελικά, αν αυτό που αντιμετωπίζω εγώ
έχει μια ευρύτερη κοινωνική διάσταση και αν έχω
συμμάχους για να μπορέσω να το αντιμετωπίσω. Να το
βλέπω ευρύτερα και όχι μόνο με τα δικά μου βιώματα.
Με τα βιώματα του άλλου, τι αντιμετωπίζει, σε ποιο
πλαίσιο αναλαμβάνω να επιτελέσω ένα ρόλο και τι μπορώ να αλλάξω αυτό το πλαίσιο, ενδεχομένως, για να
αλλάξει μια κατάσταση.» - Απόστολος Μάσπερο, Αξιωματικός Ελληνικής Αστυνομίας.
Το Έργο PROACTIVE – JUST/2015/RDIS/AG/DISC/9451 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα,
Ιθαγένεια 2014 – 2020 (REC PROGRAMME). Για το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο η Εταιρική Σύμπραξη του
Έργου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό απηχεί τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ενημερωτικές Ημερίδες
Τον Μάρτιο του 2018, πραγματοποιήθηκαν από το ΚΕ.ΜΕ.Α. 10 Ενημερωτικές Ημερίδες στους Δήμους όπου
υλοποιείται η εκπαιδευτική παρέμβαση με την υποστήριξη των αντίστοιχων δημοτικών αρχών, με στόχο την
ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας των τοπικών αρχών, υπηρεσιών και φορέων σχετικά με τους σκοπούς του
Έργου Proactive.
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