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Ttel: CONFLICT TRANSFORMATION IN MULTI CULTURAL-ETHNIC-RELIGIOUS SOCIETIES
Ressorcetype: Studie
Land: Italien
Sprog: Engelsk

Dette studie har til formål at vise, hvordan man kan transformere konflikt i et
multietnisk samfund gennem den gensidige ’maieutiske’ tilgang. Denne tilgang
kræver en ikke-voldelig og aktiv involvering af de berørte mennesker gennem en
"proces med kollektiv udforskning" af erfaringer og meninger, der fører til
udvikling af en fælles løsning på den nævnte konflikt.
Workshops blev afholdt i Europa og Mellemøsten, hvor de respektive konflikter i
hver region blev behandlet gennem samarbejde, aktiv deltagelse, ikke-voldelig
kommunikation og fremme af positive ændringer i de involverede menneskers
liv.
Web link: https://cesie.org/studi/conflict-transformation-multi-cultural-ethnicreligious-societies/
Titel: GUIDELINES ON THE RECEPTION OF THE ASYLUM SEEKER FOR NATIONAL RED CROSS AND
CRESCENT SOCIETIES
Ressourcetype:: Håndbog med retningslinjer
Country: Schweiz
Sprog: Engelsk

Denne håndbog er resultatet af et møde mellem seks nationale foreninger, Den
Internationale Føderation og Røde Kors / Den Europæiske Union, der blev
afholdt i København i 1997. Her blev vigtigheden af et stærkt samarbejde mellem
medlemmerne af det europæiske Røde Kors-netværk diskuteret. Deltagerne fik
mulighed for at dele deres erfaringer med hensyn til flygtninge, asylansøgere og
migranter. Dette resulterede i oprettelsen af platformen for europæisk Røde
Kors-samarbejde om flygtninge, asylansøgere og migranter (PERCO), en
tværnational platform, der involverer nationale Røde Kors-afdelinger, der sigter
mod at forbedre Røde Kors og Røde Halvmånes arbejde med at hjælpe
fordrevne mennesker. Retningslinjerne fra platformen er beregnet til at blive
respekteret af alle europæiske lande inden for deres socioøkonomiske
begrænser. Der bliver lagt stor vægt på vigtigheden af at informere og uddanne
borgerne om migranters rettigheder og tilskynde dem til at arbejde for at få dem
respekteret og således forhindre fremmedhad og racisme.
PDF: http://www.justice.ie/en/JELR/Irish%20Red%20Cross.pdf/Files/Irish%20Red%20Cross.pdf
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Titel: I USED TO BE SOMEONE – Refugees and Asylum seekers in Wales
Ressourcetype: Forespørgsel
Country: Wales (UK)
Sprog: Engelsk

Denne rapport fra Wales blev udarbejdet af Udvalget for Ligestilling og Lokal
Regering og Fællesskaber, der blev nedsat i juni 2016 for at inspicere lovgivning
vedrørende flygtninge og asylansøgere og tilstrækkeligheden /
utilstrækkeligheden af den walisiske regerings tilgang til støtte for dem - især
med hensyn til, hvor godt Wales reagerede på den store mængde fordrevne
syrere og uledsagede udenlandske mindreårige. Rapporten holder den walisiske
regering ansvarlig gennem en række henstillinger med det endelige mål at gøre
Wales til en ”fristatsnation” gennem en række projekter og støttegrupper med
opfordring til hele den walisiske befolkning om at handle.
PDF: https://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11012/cr-ld11012-e.pdf
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