Konflikthåndtering

Titel: RACIST VIOLENCE RECORDING NETWORK
Ressourcetype: Netværk
Land: Grækenland
Sprog: Græsk, engelsk

Netværk til dokumentation af racistisk vold eller Racist Violence Recording
Network (RVRN) er etableret af Den Græske Nationale Kommission for
Menneskerettigheder (GNCHR) og kontoret for FNs Højkommissær for
Flygtninge i Grækenland (UNHCR).
Netværket blev oprettet i 2011 med det formål at dække hullerne i den officielle
indsamling af data om hadforbrydelse ved at indsamle og systematisere
selvstændigt indsamlet data fra forskellige organisationer.
RVRN koordineres af UNHCR og GNCHR og består ellers af 37 ngo'er, der
tilbyder sundhedsfaglige, sociale og juridiske tjenester til og/eller er i direkte
kontakt med ofre for racistisk vold eller andre hadforbrydelser såvel som af
organisationer oprettet af medlemmer af de minoritetsgrupper, der normalt er
målet for racistisk vold.
RVRN’s andre aktiviteter inkluderer: formulering af opfordringer til forbedring
af menneskerettighedsbeskyttelse, oplysningskampagner til bekæmpelse af
hadforbrydelser,
organisering
og
deltagelse
i uddannelsesog
undervisningsprogrammer vedrørende spørgsmål i relation til identificering,
registrering og bekæmpelse af hadforbrydelser.
Netværket offentliggør årsrapporter baseret på deres fælles dataindsamling.
Web link: http://rvrn.org/category/english/
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Titel: COUNCIL FOR THE INTEGRATION OF INMIGRANTS (SEM) EXAMPLE: Municipality of Thessaloniki
Ressourcetype: Program
Land: Grækenland
Sprog: Græsk, engelsk

Lov 3852/2012 kræver, at hver kommune på baggrund af en beslutning
kommunalbestyrelsen, skal nedsætte et Råd for Integration af Indvandrere
(SEM), som rådgivende organ for kommunen med det formål at lette
integrationen af indvandrere i lokalsamfundet.
Rådene for Integration af Indvandrere er sammensat af mellem fem til elleve
medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen. Rådmedlemmerne
vælges af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen samt lokal organisationer
og foreningen for og af indvandrere. Medlemskab af integrationsrådene er et
ulønnet tillidshverv.
Integrationsrådenes opgave er at identificere og undersøge de problemstilling,
som indvandrere i den pågældende kommune i forbindelse med integration i
lokalsamfundet, deres kontakt med statslige institutioner eller kommunal
myndigheder.
Integrationsrådene fremsætter for byrådet forslag til udvikling og
implementering af lokale indsatser, der skal fremme en smidig integration af
indvandrere og afhjælpe de problemer forskellige grupper af indvandrere står
overfor.
I Thessaloniki har byrådet besluttet at Integrationsrådet skal arbejde med
problemstillinger i forhold til både indvandrere og flygtninge. Siden efteråret
2015 er Thessaloniki Kommune derfor begyndt at samarbejde med
centralregeringen Immigrationsministerium, internationale organisationer,
nabokommuner og lokalsamfundsorganisationer.
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Titel: BUILDING RELATIONSHIPS AND COOPERATIVE MECHANISIMS AND PROMOTING OPEN
DIALOGUE AND SHARE OF EXPERIENCES
Ressourcetype: Projekt, metode
Land: Grækenland, Belgien
Sprog: Græsk, Engelsk

Lov 3852/2012 kræver, at hver kommune på baggrund af en beslutning
kommunalbestyrelsen, skal nedsætte et Råd for Integration af Indvandrere
(SEM), som rådgivende organ for kommunen med det formål at lette
integrationen af indvandrere i lokalsamfundet.
Rådene for Integration af Indvandrere er sammensat af mellem fem til elleve
medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen. Rådmedlemmerne
vælges af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen samt lokal organisationer
og foreningen for og af indvandrere. Medlemskab af integrationsrådene er et
ulønnet tillidshverv.
Integrationsrådenes opgave er at identificere og undersøge de problemstilling,
som indvandrere i den pågældende kommune i forbindelse med integration i
lokalsamfundet, deres kontakt med statslige institutioner eller kommunal
myndigheder.
Integrationsrådene fremsætter for byrådet forslag til udvikling og
implementering af lokale indsatser, der skal fremme en smidig integration af
indvandrere og afhjælpe de problemer forskellige grupper af indvandrere står
overfor.
I Thessaloniki har byrådet besluttet at Integrationsrådet skal arbejde med
problemstillinger i forhold til både indvandrere og flygtninge. Siden efteråret
2015 er Thessaloniki Kommune derfor begyndt at samarbejde med
centralregeringen Immigrationsministerium, internationale organisationer,
nabokommuner og lokalsamfundsorganisationer.
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