ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Tίτλος: ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ
Είδος πηγής: Δίκτυο
Χώρα: Ελλάδα
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

To Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Εθνικής Επιτροπής για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα
(ΥΑ). Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας δημιουργήθηκε το 2011 με σκοπό καλύψει τα κενά του
συστήματος καταγραφής των περιστατικών ρατσιστικής βίας με σκοπό να διασυνδέσει τους φορείς οι οποίοι
καταγράφουν με δική τους πρωτοβουλία τα περιστατικά αυτά που συντελούνται σε βάρος προσώπων τα οποία
προσέρχονται στις υπηρεσίες τους.
Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας συντονίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες(ΥΑ) και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και αποτελείται από τριάντα επτά
(37) ΜΚΟ που προσφέρουν ιατρικές, κοινωνικές και νομικές υπηρεσίες ή/ και έρχονται σε άμεση επαφή με θύματα
ρατσιστικής βίας ή θύματα άλλης βίας με κίνητρα μίσους, καθώς και οργανώσεων που έχουν συσταθεί από μέλη των
ομάδων που συνήθως αποτελούν στόχο ρατσιστικής βίας.
Άλλες δραστηριότητες που επιδιώκει το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας περιλαμβάνουν τη διατύπωση
συστάσεων για τη βελτίωση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την
καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους, της οργάνωσης και της συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με
θέματα που αναφέρονται στον εντοπισμό, την καταγραφή και την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους. Το Δίκτυο
Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις με βάση την κοινή συλλογή δεδομένων.
Ιστοσελίδα: http://rvrn.org/category/english/
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Tίτλος: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (ΣΕΜ) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Ελλάδα
Γλώσσες: Ελληνικά , Αγγλικά

Με το νόμο 3852/2012 σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, συμβούλιο ένταξης μεταναστών (ΣΕΜ) ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την
ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών
αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό
συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών. Η συμμετοχή
σε αυτά τα διοικητικά συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.
Έργο των συμβουλίων ένταξης μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την
ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή
εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής
κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί
αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες,
καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και
ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ξεκίνησε από το Φθινόπωρο του 2015, τη συνεργασία με κρατικούς φορείς,
διεθνείς οργανισμούς, όμορους Δήμου και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό το συντονισμό
των δράσεων για την ορθή διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, με τρόπο που να εξασφαλίζει
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας εντός του πολεοδομικού
συγκροτήματος και ταυτόχρονα να διασφαλίζει τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της ειρηνικής
συνύπαρξης μεταξύ όλων των κοινωνικών ομάδων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναπτύσσοντας δράσεις
πολυεπίπεδες (Εκπαίδευση, Κοινωνική πολιτική, Περιφέρεια, ΜΜΕ) έχει μια ολιστική θεώρηση για την
αντιμετώπιση της ομαλής ένταξης των προσφύγων.
Ιστοσελίδα: https://thessaloniki.gr/
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Tίτλος: ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ
Είδος πηγής: Πρόγραμμα, Μεθοδολογία
Χώρες: Ελλάδα, Βέλγιο
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης αποτέλεσε απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου
του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε μια σειρά δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων
που στόχευαν τόσο τους υπηκόους τρίτων χωρών όσο και τους ντόπιους «πρωταγωνιστές», όπως το
προσωπικό μονάδων υγείας, αστυνομικούς και εκπαιδευτικούς. Σκοπός, αφενός, να προετοιμαστεί η
τοπική κοινωνία υποδοχής ώστε να καλλιεργηθούν στενές σχέσεις με τους υπηκόους τρίτων χωρών και
να δημιουργηθούν μηχανισμοί συνεργασίας και αφετέρου να υποστηριχθούν οι υπήκοοι τρίτων
χωρών, ώστε να επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή τους σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της
κοινότητας.
Στη συνέχεια, υλοποιήθηκαν δραστηριότητες με στόχο την άμεση συνεργασία των υπηκόων τρίτων
χωρών με την τοπική κοινότητα. Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν σταδιακά, ξεκινώντας από την
εξοικείωση των υπηκόων τρίτων χωρών με βασικά σημεία της πόλης, με την ιστορία και τον πολιτισμό
της και τέλος με τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή. Αρχικά, ο στόχος αυτός είχε τη μορφή επισκέψεων
των υπηκόων τρίτων χωρών σε διάφορα σημεία της πόλης, που κρίθηκαν απαραίτητα για την
προώθηση της ένταξης. Τα παιδιά, οι έφηβοι, οι ενήλικες συμμετείχαν, επίσης, σε αυτές τις επισκέψεις
κατά ομάδες. Το πρόγραμμα θα ακολούθησε μια προσέγγιση “Γνωρίστε την πόλη μου” και “Γνωρίστε
τους ανθρώπους της πόλης μου”.
Βασικό μέρος της υλοποίησης του έργου ήταν η προώθηση του ανοικτού διαλόγου, της ενεργούς
συμμετοχής και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών, μελών της τοπικής
κοινότητας και των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών. Η ομάδα του έργου συνεργάστηκε στενά με τις
τοπικές αρχές και τους υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τα
οφέλη του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων και να συμμετάσχει ενεργά σε όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς σε μια συνεχή διαδικασία δικτύωσης, συνεργασίας και διαβούλευσης σχετικά
με θέματα κοινωνικής ένταξης. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε μια φυσική πλατφόρμα όπου
πραγματοποιούνταν και υλοποιούνταν διάφορες δράσεις διαβούλευσης και ανταλλαγής απόψεων. Η
πλατφόρμα λειτούργησε ως εργαλείο δικτύωσης και υποστηρικτής του ανοικτού διαλόγου. Η
απασχόληση, η υγεία, τα κοινωνικά δικαιώματα, η παροχή φροντίδας για τους μετανάστες, η
εκπαίδευση και ο πολιτισμός ήταν τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στις ομάδες διαβούλευσης.
Το πρόγραμμα LION (LOcal Alliance for INtegration) χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (20142020). Στο έργο LION συμμετείχαν
έξι (6) εταίροι από δύο (2) χώρες της ΕΕ (Ελλάδα και Βέλγιο): Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ελλάδα)
που συντόνισε το πρόγραμμα, το Πανεπιστήμιο Γάνδης (Βέλγιο), η ΜΚΟ PRAKSIS (Ελλάδα), ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου-EPLO (Ελλάδα), η Συμβουλευτική Εταιρεία CMT- Prooptiki
(Ελλάδα) και η ΜΚΟ Syn-Eirmos (Ελλάδα).
Ιστοσελίδα: http://allianceforintegration.eu/building-relationships-and-cooperative-mechanisms/
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