ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΝΑΠ

Tίτλος: I GET YOU
Είδος πηγής: Έρευνα και Εκστρατεία Ενημέρωσης
Χώρες: Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Κροατία
Γλώσσες: Ιταλικά, Βελγικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Μαλτέζικα, Πορτογαλικά, Ρουμάνικα, Κροατικά, Αγγλικά
Το «I Get You» είναι ένα κοινό ερευνητικό έργο ευαισθητοποίησης που εφαρμόζεται σε εννέα (9) χώρες. Το «I
Get You» επικεντρώνεται αφενός στην επίδειξη επιτυχημένων παραδειγμάτων ένταξης μέσω των μαρτυρίων των
εμπλεκομένων στις πρωτοβουλίες και αφετέρου μελετά τις δραστηριότητες, τα χαρακτηριστικά και τις
ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ κοινών πρακτικών τους. Με τον τρόπο αυτό, το «I Get You» μπορεί να
αντικατοπτρίσει αλλά και να μάθει από τις κοινοτικές πρωτοβουλίες οικοδόμησης (Community Building
Initiatives -CBIs), πώς να διαδώσει τις βέλτιστες πρακτικές για τη συνεργασία των πολιτών και των μεταναστών
στοχεύοντας στην καταπολέμηση του ρατσισμού και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των μη
συγκρουσιακών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων.
Τα κύρια ευρήματα της έρευνας δείχνουν: πρώτον, πως η συνάντηση μεταξύ ντόπιων και προσφύγων είναι το
κλειδί προς την καταπολεμήσουμε τον ρατσισμό και στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι
αντιλαμβάνονται ο ένας τον άλλον. Δεύτερον, οι πρωτοβουλίες μικρής κλίμακας, σε τοπικό επίπεδο δεν
αλλάζουν μόνο τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κοιτάζουν ο ένας τον άλλον, αλλά και τον τρόπο με τον
οποίο αλληλοεπιδρούν οι πολίτες και οι διοικήσεις. Τρίτον, τα καλύτερα αποτελέσματα για την προώθηση της
κοινωνικής ένταξης των μεταναστών επιτυγχάνονται όταν οι διοικητικές αρχές και οι πολίτες συνεργάζονται για
την οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς.
Ιστοσελίδα: http://www.igetyou-jrs.org/
Tίτλος: MEET YOUR NEIGHBOURS – A lesson in community cohesion
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: ΗΒ
Γλώσσα: Αγγλικά

Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο έλαβε χώρα στη βορειοδυτική Αγγλία το 2007, επέτρεψε σε μια ομάδα
δεκαοκτώ (18) έφηβων κοριτσιών από διαφορετικά εθνικά και πολιτιστικά υπόβαθρα να
συγκεντρωθούν με σκοπό να μοιραστούν εμπειρίες, πεποιθήσεις και απόψεις, δημιουργώντας έτσι
απήχηση και αντίκτυπο στη γύρω κοινότητα.
Η κύρια έννοια της συνάντησης αυτής προώθησε τα κοινά σημεία που μοιράζονται οι διαφορετικοί
πολιτισμοί, τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των πολιτισμών και λαών που θα πρέπει πάντα να αποτελεί
την ύψιστη προτεραιότητα.

Ιστοσελίδα: http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2012/11/meet-your- neighbours.pdf
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Tίτλος: MIGRANT WOMEN IN ITALY BETWEEN EXCLUSION AND ACTIVE PARTICIPATION
Είδος πηγής: Άρθρο
Χώρα: Ιταλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Αυτό το άρθρο διερευνά το επίπεδο της συμμετοχής των μεταναστών στον πολιτικό και εκπαιδευτικό
τομέα, καθώς και την εκπροσώπησή τους σε συνδικάτα, με ιδιαίτερη αναφορά στο ιταλικό πλαίσιο.
Επιπλέον, διερευνά με προσέγγιση ως προς το φύλο θέτοντας στο κέντρο τις γυναίκες, οι οποίες
υποστηρίζονται στη διαδικασία ένταξης και συμμετοχής μέσω προγράμματος που εστιάζει στην
ανάπτυξη ικανοτήτων, στην καθοδήγηση και στις στρατηγικές δικτύου.
Μια μελέτη έφερε στο φως τα πολλά εμπόδια που αποκλείουν τους μετανάστες από την άσκηση
ενεργού συμμετοχής στα κοινά: αυτό οδήγησε σε μια συνεργατική προσέγγιση στην οποία οι
μετανάστες και οι ντόπιοι δημιουργούν κοινούς χώρους για μια αλληλεπίδραση με στόχο τη βελτίωση
της πολιτικής συμμετοχής των μεταναστών.
Για να ξεπεραστούν τα εν λόγω εμπόδια, οι ενώσεις, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι τοπικοί
φορείς έχουν αποδειχθεί πολύ δραστήριοι στην προώθηση της ένταξης των μεταναστών. Άτυπες
ομάδες στις οποίες συμμετέχουν μετανάστες και μερικές φορές οι ντόπιοι έχουν σημαντικό ρόλο στην
προώθηση της ενεργού συμμετοχής των μεταναστών. Προτείνεται ότι η τρέχουσα αντιδημοκρατική
τάση πρέπει να αντιστραφεί με την βοήθεια σωστής πληροφόρησης, μιας πλουσιότερης και πιο
ενεργού κοινωνικής ζωής, βελτίωσης της κριτική σκέψης κλπ..
Ιστοσελίδα: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/21f8ed53-953e-4acb-a6aa- d1d54a9c8bf0.pdf
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