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Tίτλος: CONFLICT TRANSFORMATION IN MULTI CULTURAL-ETHNIC-RELIGIOUS SOCIETIES
Είδος pηγής: Μελέτη
Χώρα: Ιταλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο να διδάξει τη μετατροπή των συγκρούσεων εντός μιας κοινωνίας
πολλαπλών εθνικοτήτων, μέσω μιας αμοιβαίας προσέγγισης, η οποία απαιτεί μια μη βίαιη και ενεργό
συμμετοχή των ενδιαφερομένων.
Η μετατροπή αυτή θα ολοκληρωθεί μέσω μιας «διαδικασίας συλλογικής εξερεύνησης» των εμπειριών
και των απόψεων που οδηγούν στην ανάπτυξη ενός κοινού ψηφίσματος. Στην Ευρώπη και τη Μέση
Ανατολή πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια, όπου οι αντίστοιχες συγκρούσεις εντός κάθε κοινότητας
αντιμετωπίστηκαν μέσω της συνεργασίας, της ενεργού συμμετοχής, της μη βίαιης επικοινωνίας και της
προώθησης της θετικής αλλαγής στη ζωή των εμπλεκόμενων.

Ιστοσελίδα:https://cesie.org/studi/conflict-transformation-multi-cultural-ethnic-religious-societies/

Title: GUIDELINES ON THE RECEPTION OF THE ASYLUM SEEKER FOR NATIONAL RED CROSS AND CRESCENT SOCIETIES
Είδος πηγής: Εγχειρίδιο οδηγιών
Χώρα: Ελβετία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το εγχειρίδιο αυτό είναι το αποτέλεσμα σύμπραξης έξι εθνικών κοινωνιών, της Διεθνούς Ομοσπονδίας
και του Ερυθρού Σταυρού/Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντήθηκαν στην Κοπεγχάγη το 1997 για να
συζητήσουν τη σημασία της ισχυρής συνεργασίας μεταξύ των μελών του δικτύου του European Red
Cross Societies (Ευρωπαϊκές Κοινωνίες του Ερυθρού Σταυρού). Μέσω της ανταλλαγής εμπειριών
σχετικά με τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες δημιουργήθηκε η πλατφόρμα
για τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Ερυθρού Σταυρού για τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και
τους μετανάστες (Platform for European Red Cross Cooperation on Refugees, Asylum Seekers and MigrantsPERCO). Η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι διακρατική και συμμετέχουν οι European Red Cross
Societies (Ευρωπαϊκές Κοινωνίες του Ερυθρού Σταυρού), οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση του
έργου του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου για την παροχή βοήθειας στους
εκτοπισθέντες και των πληθυσμών που μετακινούνται.
Οι κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται από την προαναφερθείσα πλατφόρμα έχουν ως σκοπό να
τηρηθούν από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με βάση κοινωνικοοικονομικά τους όρια. Μεγάλη έμφαση
δόθηκε στη σημασία της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματα των
μεταναστών, ενθαρρύνοντάς τους να εργαστούν προάγοντας τον σεβασμό και αποτρέποντας έτσι την
ξενοφοβία και τον ρατσισμό.
Ιστοσελίδα: http://www.justice.ie/en/JELR/Irish%20Red%20Cross.pdf/Files/Irish%20Red%20Cross.pdf
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Tίτλος: I USED TO BE SOMEONE – Refugees and Asylum seekers in Wales
Είδος πηγής: Έρευνα
Χώρες: Ουαλία, ΗΒ
Γλώσσα: Αγγλικά

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στην Ουαλία από την Επιτροπή Ισότητας, Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Κοινοτήτων (Equality, Local Government and Communities Committee) τον
Ιούνιο του 2016 με σκοπό την εξέταση της νομοθεσίας σχετικά με τους πρόσφυγες και τους
αιτούντες άσυλο.
Επιπλέον, είχε σκοπό να διερευνήσει την επαρκή ή ανεπαρκή προσέγγιση της Oυαλικής
κυβέρνησης στην υποστήριξή τους – ιδίως όσον αφορά το πόσο καλά ανταποκρινόταν η Ουαλία
στον εκτοπισμό Σύριων και ασυνόδευτων ανηλίκων. Μέσω του παρόντος η Ουαλική κυβέρνηση
αναγκάστηκε να λογοδοτήσει μέσω μιας σειράς συστάσεων, με τελικό στόχο να κάνει την
Ουαλία ένα «Nation of Sanctuary» (Έθνος του Ιερού), μέσα από μια σειρά έργων και ομάδων
υποστήριξης που καλούσαν σε δράση τον πληθυσμό ολόκληρης της εθνικής επικράτειας.
Ιστοσελίδα: https://www.assembly.wales/laiD%20documents/cr-ld11012/cr-ld11012- e.pdf
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