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Drom Kotar, dones gitanes per
potenciar I’accés a reducació
Treballar en xarxa per donar veu a les dones gitanes i promoure el seu accés a ]Fer~senyament des de

íescola fins a la universitat és íobjectiu d’aquesta entitat nascuda fa set anys a la ciutat de Barcelona

Silvia Torralba - ~ :.r~At ~.oL ~DA~t

Fa g~re~ dos mesos, la Univer-
sitat de LIekh va acol]ir hí]tima
edidó de [a’I~o~d~ d’Es~~m~es

Gitanos, que, des del zoo2, promou
I’associació Drom Kotar Mestipen.
Durant aqueses anys, rentitat ha or-
gamtzat aquesta iniciativa en nou oca-
sions amb la idea de fomentar la par-
ticipació de nenes i de dones gitanes
que estan en procés de formació i d’in-
tercanviar expedéndes per L~útar con-
tra rabsentisme escolar.

Eobjectiu és .cont’ixer les causes
deIabandonament prematur,, de res-
cola, trabar altematives per superar
aquesta ¡m~blem~tica i, alhora, mos-
trar commoltes jo~s idon~ gitanes
~estan arribam lltmy o volen íer-ho es.
tudiant ala universitat i trel~l]ant per
a la seva comunitat~, expliquen des
de Ior~ F~ les "[tobades d’Es-
tudian~ GitaneS’participen nenes i
dones que ~eslan formant a tot Cata.
lunya, entitats socials, mestres ias-

Desenes de dones de
més de 45 anys han

trobat feina com a
monitores de Ileure i
en menjadors escolars

Europa
A la tasca de
I’entitat, s’hi su-
ma la iniciativa
Educa R0m, c0-
0rdinada amb
ass~iacions de
gitanos de Ro-
mania, d’Hon-
gda i de Fran~
a fi de facilitar
I’educaci6 de
persones gita-
nes adultesa
Europa i sensi-
biIitzarel con-
junt de la pobla-
ci6 sobre la
histéria i lacul-
tura gitanes

-1 La inserció sociolaboral del col.tectiu romani ha millorat grbcies a I’act~vitat de Dr om_K_otar.

soc~dons de barris, sempre amb la
ccordinació de Drom Kotar.

Aquesta orgamtzaoó es va crear al
barride la Mina, de Barcelona, el zooz
amb la finalitat d’aglutinar dones de
diferenes eches, gitanes i no gitanes,
per superar situacions d’~clusió per
qüestions de genere i de pr~ed~da,
donar a coneixer a la sodetat la tasca
que moltes dones gitanes actives rea-
litzen per la ~ comunitat i promcure
raccés a reducació i a la formació de
nenes i d’adultes. Per a aix6, Dmm Ko-
tar ha posat en marxa espais de di~leg.

com les trobades de nenes i dones es-
tudianes i ranomenada Comissi6 de
Mares. Mitianc, ant aquest espai, que
funciona des de fa mig any, les dones
gi=nes de i’entitat ardben a les famt-
lies per sensal:;ditzar de la impor~mcia
de I’educació per al futur dels seus
fills i treballen, m/l a ru/a. arnb les es-
coles per assessorar el professorat amb
metodologies d’intervendó.

A més d’aquesta tasca, Drom Ko-
tar dóna suport a processos de for.
mació ocupacional per fomentar la
indusió s~iolaboral, la qual cosa ha

fet que dones gitanes de més de 45
anys s’hagin format a través d’a-
questa organitzaci6 per treballar
com a monitores en menjadors es-
colars, de Ileure i de temps lliure.

Aquest tipus de formació, asse-
nyalen des de Drom Kotar. els per-
met potenciar habilitaes i suposa ,,in-
doure les veus gitanes dins de res-
cola. en centres civics o en casals
juvenils,, per superar situacions
com el frac:is escolar i la manca de
participació, a més de generar refe-
rents positius, o
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