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Assistencia» Ajudaa superarsituacionsd’exclusióper raonsde genereo de procedencia

DromKotar, dones gitanes per
potenciar I’accés a reducació
Treballaren xarxaper donarveu a les donesgitanes i promoure
el seu accés a ]Fer~senyament
des de
íescola fins a la universitatés íobjectiud’aquestaentitat nascuda
fa set anysa la ciutat de Barcelona
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Europa

a g~re~
dosmesos,
laUniversitat
deLIekh
vaacol]ir
hí]timaAla tascade
d~d’Es~~m~esI’entitat,
edidó
de [a’I~o~
s’hisuGitanos, que, des del zoo2, promou mala iniciativa
I’associació DromKotar Mestipen.
Educa
R0m,
c0Durantaquesesanys, rentitat ha or0rdinada
amb
de
gamtzat
aquesta
iniciativaennouoca- ass~iacions
sions ambla idea de fomentarla pargitanos
deRoticipació de nenesi de donesgitanes
mania,
d’Honqueestan en procésde formaciói d’ingdai deFran~
tercanviar expedéndes
per L~útarconafi defacilitar
tra rabsentismeescolar.
I’educaci6
de
Eobjectiués .cont’ixer les causes persones
gitadeIabandonament
prematur,, de resnesadultesa
Europa
i sensicola, trabar altematives per superar
aquesta ¡m~blem~tica
i, alhora, mos- biIitzarel
contrar commoltesjo~s idon~ gitanes
juntdela pobla~estan
arribam
lltmy o voleníer-hoes. ci6sobre
la
tudiantala universitati trel~l]antper histéria
i lacula la seva comunitat~,expliquendes
turagitanes
-1 Lainserció
sociolaboral
delcol.tectiu
romani
hamillorat
grbcies
a I’act~vitat
deDrom_K_otar.
de Ior~F~ les"[tobades
d’Estudian~ GitaneS’participen nenes i
donesque ~eslanformanta tot Cata. soc~donsde barris, sempreambla
comles trobadesde nenesi doneses- fet que dones gitanes de mésde 45
lunya, entitats socials, mestresias- ccordinació de DromKotar.
tudianes i ranomenadaComissi6de anys s’hagin format a través d’aAquestaorgamtzaoóes va crear al
Mares.Mitianc,ant aquest espai, que questa organitzaci6 per treballar
barridela Mina,de Barcelona,el zooz funcionades de fa migany, les dones coma monitores en menjadors esambla finalitat d’aglutinar donesde gi=nesde i’entitat ardbena les famt- colars, de Ileure i de tempslliure.
Desenes de dones de
difereneseches,gitanes i no gitanes, lies per sensal:;ditzarde la impor~mcia Aquesttipus de formació, asseper superar situacions d’~clusió per de I’educacióper al futur dels seus nyalen des de DromKotar. els permés de 45 anys han
qüestions de genere i de pr~ed~da, fills i treballen,m/la ru/a. arnbles es- metpotenciarhabilitaes i suposa,,introbat feina coma
donara coneixera la sodetatla tasca colesperassessorar
el professoratamb doureles veus gitanes dins de resquemoltesdonesgitanes actives rea- metodologiesd’intervendó.
cola. en centres civics o en casals
monitores de Ileure i
litzen per la ~ comunitati promcure
A més d’aquesta tasca, DromKo- juvenils,, per superar situacions
en menjadors escolars
raccés a reducaciói a la formacióde tar dónasuport a processosde for.
comel frac:is escolar i la mancade
nenesi d’adultes.Per a aix6, Dmm
Ko- mació ocupacional per fomentar la
participació, a mésde generarrefetar ha posaten marxaespais de di~leg. indusió s~iolaboral, la qual cosa ha rents positius, o
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