
Ενότητα VII – Ενδυνάμωση Μεταναστών/ριών

Περιγραφή της ενότητας
Η ενδυνάμωση αναφέρεται στη δύναμη να ενεργεί κάποιος/α με βάση τη δική
του κατάσταση και το περιβάλλον. Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να
αντιμετωπίσει την ενδυνάμωση ως μια διαδικασία που επιτρέπει στους/στις
μετανάστες/ριες να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη, την αυτοεκτίμηση, τις
δεξιότητές τους και την ανάπτυξη ενός δικτύου στην κοινωνία υποδοχής. Οι
επαγγελματίες, οι εθελοντές/ριες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

● Γνωρίζετε το εννοιολογικό και πρακτικό πλαίσιο της ενδυνάμωσης των
μεταναστών/ριών

● Κατανοήσετε πώς η ενδυνάμωση είναι μια ευκαιρία για την ανάπτυξη της
ένταξης των μεταναστών/ριών στις κοινωνίες υποδοχής τους

● Δημιουργήσετε και διαχειριστείτε τις συνθήκες επιτυχίας και τις
απαραίτητες διαδικασίες για τη συνεχή βελτίωση της ενδυνάμωσης των
μεταναστών/ριών

● Ενδυναμώσετε και να υποστηρίζετε τους/τις μετανάστες/ριες ώστε να
τολμούν να ασκούν αποτελεσματικά τη δύναμη δράσης τους
Θεωρητικό και εννοιολογικό υπόβαθρο

Μερικοί ορισμοί της «Ενδυνάμωσης».

Ένας κοινός ορισμός της «Ενδυνάμωσης» αναφέρεται στη διαδικασία
απόκτησης ελευθερίας και δύναμης να κάνεις αυτό που θέλεις ή να
ελέγξεις τι σου συμβαίνει.

Ανάμεσα στις πολλές πηγές έμπνευσης για την δουλειά πάνω στην
ενδυνάμωση, εξέχουσα θέση κατέχει η μέθοδος συνείδησης που ανέπτυξε ο
Βραζιλιάνος Paulo Freire στο βιβλίο του “Pedagogy of the Oppressed”

(«Παιδαγωγική των Καταπιεσμένων»), που δημοσιεύτηκε το 1968.

Υποστηρίζει μια μέθοδο ενεργητικής εκπαίδευσης που «βοηθά τους
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ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν τα προβλήματά τους, την κατάστασή τους
ως άτομα και επομένως ως υποκείμενα» και τους επιτρέπει να αποκτήσουν
«τα μέσα που θα τους επιτρέψουν να κάνουν επιλογές» και να
«πολιτικοποιήσουν τον εαυτό τους» (Freire, 1974). «Σκοπός του
παιδαγωγού», υπογραμμίζει, «δεν είναι μόνο να διδάξει κάτι στον συνομιλητή
του, αλλά να αναζητήσει μαζί του, τα μέσα για να μεταμορφώσει τον
κόσμο στον οποίο ζει» (σελ. 9).

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους/τις Πρόσφυγες ορίζει
την ενδυνάμωση ως «μια διαδικασία μέσω της οποίας γυναίκες και άνδρες σε
μειονεκτική θέση αυξάνουν την πρόσβασή τους στη γνώση, τους πόρους και
την εξουσία λήψης αποφάσεων και αυξάνουν την ευαισθητοποίησή τους για
τη συμμετοχή στις κοινότητές τους, προκειμένου να φτάσουν σε ένα επίπεδο
ελέγχου του δικού τους περιβάλλοντος" (UNHCR, 2 UNHCR, A Practical Guide to

Empowerment: UNHCR Good Practices on Gender Equality Mainstreaming, 2001).

Ανεξάρτητα από τον ορισμό που μπορεί να υιοθετήσει κανείς, τα κράτη, οι
φορείς του ιδιωτικού τομέα, οι διεθνείς οργανισμοί και η κοινωνία των πολιτών
μπορούν να προάγουν την ανθεκτικότητα και την ενδυνάμωση των
μεταναστών/ριών για να υποστηρίξουν τους/τις μετανάστες/ριες που
αντιμετωπίζουν τις υποκείμενες συνθήκες ευπάθειας.

Περιεχόμενο/Θεματικές

Αυτή η ενότητα θα συζητήσει τις ακόλουθες θεματικές:

1. Η έννοια της «Ενδυνάμωσης των μεταναστών/ριών»

2. Σε τι χρησιμεύει; Ποια είναι η προστιθέμενη αξία για επαγγελματίες,

εθελοντές/ριες και την κοινωνία;

3. Ενδυνάμωση μεταναστών/ριών στην πράξη
Υποστηρικτικό υλικό

Επιπρόσθετη Πηγή 1

Τίτλος: Δόμηση του ανήκειν των μεταναστών/ριών μέσω θετικών
αλληλεπιδράσεων

Περιγρα
φή:

Ένας οδηγός που αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης
για τη σύνδεση, την αναγνώριση, τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση
για τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής.

Σύνδεσμ
ος για

https://www.coe.int/t/democracy/migration/Source/migration/English
MigrantBelongingWeb.pdf
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την
πηγή:

Διάρκεια
Η διάρκεια αυτής της ενότητας είναι περίπου 2 ώρες.

Κουίζ/Δραστηριότητα αυτό-αξιολόγησης
Ερώτηση 1

Εάν η ενδυνάμωση είναι μια διαδικασία, οι μετανάστες/ριες
ενδυναμώνονται…
Α. Μόλις φτάνουν στη χώρα υποδοχής γιατί αυτόματα έχουν καλύτερες
συνθήκες διαβίωσης.

Ανατροφοδότηση: Λάθος, συγγνώμη! Η μετανάστευση δεν οδηγεί
αυτόματα σε αίσθημα ενδυνάμωσης. Η διαδικασία μπορεί να πάρει
κάποιο χρόνο.

Β. Όταν κάνεις τα πάντα για αυτούς/ές για λογαριασμό τους.

Ανατροφοδότηση: Λάθος, συγγνώμη! Η ενδυνάμωση έχει να κάνει με
την υποστήριξη ώστε το άτομο να βοηθά τον εαυτό του να αναζητήσει τα
μέσα για να δράσει σε μια κατάσταση.

Γ. Όταν τους διδάσκετε μόνο αυτό που πιστεύετε ότι είναι καλύτερο για
αυτούς/ες.

Ανατροφοδότηση: Λάθος, συγγνώμη! Η ενδυνάμωση δεν αφορά μόνο
τη διδασκαλία, αλλά περισσότερο την υποστήριξη ώστε το άτομο να
βοηθά τον εαυτό του να αναζητήσει τα μέσα για να δράσει σε μια
κατάσταση.

Δ. Όταν ψάχνετε μαζί τους τα μέσα για την αντιμετώπιση της κατάστασής
τους.

Ανατροφοδότηση: Σωστά! Η ενδυνάμωση των μεταναστών/ριών είναι
μια διαδικασία κατά την οποία οι μετανάστες/ριες ενθαρρύνονται να
αποκτήσουν αυτονομία και αυτοπεποίθηση.

Η σωστή απάντηση είναι το Δ.
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Ερώτηση 2

Θετική αλληλεπίδραση σημαίνει:
Α. Μια αλληλεπίδραση χωρίς διαφωνίες.

Ανατροφοδότηση: Λάθος, συγγνώμη! Θετική αλληλεπίδραση είναι όταν
οι άνθρωποι εργάζονται για την επίλυση ενός προβλήματος,

αναγνωρίζουν ο ένας την αξία του άλλου, κτίζουν κατανόηση και
ανταλλάσσουν απόψεις στη βάση αμοιβαίου σεβασμού.

Β. Μια αλληλεπίδραση στην οποία τα άτομα κτίζουν κατανόηση.

Ανατροφοδότηση: Σωστά! Επιπλέον, μια θετική αλληλεπίδραση είναι
όταν οι άνθρωποι εργάζονται για την επίλυση ενός προβλήματος,

αναγνωρίζουν ο ένας την αξία του άλλου και ανταλλάσσουν απόψεις
στη βάση αμοιβαίου σεβασμού.

Γ. Μια αλληλεπίδραση χωρίς σύγκρουση.

Ανατροφοδότηση: Λάθος, συγγνώμη! Θετική αλληλεπίδραση είναι όταν
οι άνθρωποι εργάζονται για την επίλυση ενός προβλήματος,

αναγνωρίζουν ο ένας την αξία του άλλου, κατανοούν και ανταλλάσσουν
απόψεις στη βάση αμοιβαίου σεβασμού.

Δ. Μια αλληλεπίδραση στην οποία τα άτομα λένε πάντα «ναι».

Ανατροφοδότηση: Λάθος, συγγνώμη! Θετική αλληλεπίδραση είναι όταν
οι άνθρωποι εργάζονται για την επίλυση ενός προβλήματος,

αναγνωρίζουν ο ένας την αξία του άλλου, κατανοούν και ανταλλάσσουν
απόψεις στη βάση αμοιβαίου σεβασμού.

Η σωστή απάντηση είναι το Β.

Ερώτηση 3

Η προώθηση της πολιτικής και πολιτειακής συμμετοχής των
μεταναστών/ριών είναι…

Α. Αδύνατη, λόγω γλωσσικών φραγμών και πολιτισμικών διαφορών.

Ανατροφοδότηση: Λάθος, συγγνώμη! Η προώθηση της συμμετοχής
των μεταναστών/ριών είναι μια διαδικασία στην οποία εμπλέκονται
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πολλά ενδιαφερόμενα μέρη και με σχετικά παραδείγματα σε πολλές
χώρες.

Β. Αδύνατη σε επίπεδο θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Ανατροφοδότηση: Λάθος, συγγνώμη! Η προώθηση της συμμετοχής
των μεταναστών/ριών είναι μια διαδικασία στην οποία εμπλέκονται
πολλά ενδιαφερόμενα μέρη και με σχετικά παραδείγματα σε πολλές
χώρες.

Γ. Γίνεται σε πολλές χώρες και έχει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Ανατροφοδότηση: Σωστά! Η προώθηση της συμμετοχής των
μεταναστών/ριών είναι μια διαδικασία στην οποία εμπλέκονται πολλά
ενδιαφερόμενα μέρη και με σχετικά παραδείγματα σε πολλές χώρες.

Δ. Γίνεται μόνο από ΜΚΟ.

Ανατροφοδότηση: Λάθος, συγγνώμη! Η προώθηση της συμμετοχής
των μεταναστών/ριών είναι μια διαδικασία στην οποία εμπλέκονται
πολλά ενδιαφερόμενα μέρη και με σχετικά παραδείγματα σε πολλές
χώρες.

Η σωστή απάντηση είναι το Γ.

Πηγές
CALVES, A. (2009). « Empowerment » : généalogie d'un concept clé du discours

contemporain sur le développement. Revue Tiers Monde, 200, 735-749.

https://doi.org/10.3917/rtm.200.0735

UNHCR, (2001): A practical guide to Empowerment, 1-32.

GLOBAL FORUM ON MIGRATION AND DEVELOPMENT (2016), “Empowerment of

migrants by ensuring their health and wellbeing”, (IOM Input to the Round Table

3.1 Background paper) and “Roundtable 1.2: Empowering Migrants and Diaspora

to contribute to Development”.

INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS (2016), “One humanity:

Safety and dignity for migrants”.

Θεματική 1 - Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ»

Περιγραφή της θεματικής:
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Αυτή η θεματική επικεντρώνεται στους ορισμούς και στον τρόπο σύνδεσης
των μεταναστών/ριών και της έννοιας της ενδυνάμωσης.

Προς ανάγνωση

Ορισμός μεταναστών/ριών:

Δεν υπάρχει σαφής, καθολικά αποδεκτός ορισμός του/της μετανάστη/ριας,

ο/η οποίος/α μερικές φορές αναφέρεται ως διεθνής μετανάστης/ρια.

Ορισμένες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν διάκριση μεταξύ
διεθνών μεταναστών/ριών και εσωτερικών μεταναστών/ριών, γνωστών και
ως εσωτερικά εκτοπισμένων, και μεταξύ μεταναστών/ριών που
αναγκάστηκαν να μετακινηθούν και μεταναστών/ριών που μετακόμισαν
οικειοθελώς για να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση. Επομένως,

γενικά, υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες ατόμων σε κίνηση:

1. άτομα που έχουν μετακινηθεί οικειοθελώς σε ένα κράτος με σκοπό τη
βελτίωση της κατάστασής τους,

2. άτομα που αναγκάστηκαν να μετακινηθούν εσωτερικά σε ένα κράτος
(εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα),

3. άτομα που μετακινήθηκαν οικειοθελώς πέρα από τα σύνορα με σκοπό τη
βελτίωση της κατάστασής τους (μετανάστες/ριες),

4. και άτομα που αναγκάστηκαν να μετακινηθούν πέρα από τα σύνορα
(πρόσφυγες, αιτούντες/σες άσυλο).

Ανεξάρτητα από το καθεστώς μετανάστευσης, το Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων εφαρμόζεται σε όλους τους ανθρώπους, αν και με διαφορετικά
καθεστώτα νομικού πλαισίου (για παράδειγμα, η Σύμβαση για τους
Πρόσφυγες του 1951 εφαρμόζεται σε πρόσφυγες, ενώ η Σύμβαση για την
Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Μεταναστών/ριών Εργαζομένων και
των Μελών της Οικογένειας εφαρμόζεται σε μετανάστες/ριες). Όλοι –πολίτες
ή μετανάστες, με ή χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα– απολαμβάνουν
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως το δικαίωμα στη ζωή, την
ελευθερία και την προσωπική ασφάλεια, ελευθερία από τη δουλεία ή τα
βασανιστήρια, το δικαίωμα στην ίση προστασία από τον Νόμο και την
ελευθερία από διακρίσεις, ελευθερία από αυθαίρετη σύλληψη και
κράτηση, το τεκμήριο αθωότητας και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι,
της θρησκείας και της έκφρασης. Αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα
προστατεύονται από το διεθνές νομικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα
που περιλαμβάνει την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και διεθνείς συνθήκες όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά
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και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά,

Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα (ICESCR).

Ορισμός της ενδυνάμωσης:

Όπως εξηγήθηκε νωρίτερα στην εισαγωγή αυτής της ενότητας, η
ενδυνάμωση είναι μια διαδικασία που οδηγεί σε περισσότερη αυτονομία,

αυτοπεποίθηση και εξουσία στην προσωπική κατάσταση και το περιβάλλον
μας.

Πώς συνδέονται αυτές τις δύο έννοιες;

Η μετανάστευση είναι γενικά μια προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Επομένως, θα περίμενε κανείς ότι μια τέτοια προσπάθεια κανονικά θα
πετύχαινε, ιδιαίτερα όταν οι μετανάστες/ριες μετακινούνται σε χώρες όπου η
ποιότητα ζωής είναι γενικά υψηλότερη (εν μέρει επειδή αυτές οι χώρες είναι
πιο πλούσιες). Αλλά δεν είναι προφανές ότι η μετανάστευση έχει γενικά
θετική επίδραση στην ευημερία των μεταναστών/ριών. Γενικά, η απόκτηση
υψηλότερου εισοδήματος δεν οδηγεί σε μεγαλύτερη ευτυχία.

Υπό αυτή την έννοια, η ενδυνάμωση των μεταναστών/ριών είναι μια
διαδικασία και ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί όταν οι φορείς από την
κοινωνία υποδοχής και οι μετανάστες/ριες βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και
αναπτύσσουν υπηρεσίες, εργαλεία, έργα σε συμφωνία με τις ανάγκες
των μεταναστών/ριών.

Στον τομέα της μετανάστευσης, η ενδυνάμωση αφορά επίσης το σεβασμό
της φωνής και της δράσης των μεταναστών/ριών, την αναγνώριση της
αξίας τους και την δημιουργία της αίσθησης του «ανήκειν» στην κοινωνία
υποδοχής.

Όπως ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης: «το κλειδί είναι η
αλληλεπίδραση».

Το κλειδί είναι η αλληλεπίδραση. Αλληλεπίδραση με άτομα στην
κοινότητα υποδοχής (χώρος εργασίας, γειτονιά, σχολείο, γιατροί,
τοπική διοίκηση).

Θεματική 2 - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ – ΣΕ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ;
Περιγραφή της θεματικής:
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Αυτή η θεματική εστιάζει στην προστιθέμενη αξία της ενδυνάμωσης των
μεταναστών/ριών: οικοδόμηση της αίσθησης του «ανήκειν», της
αξιοπρέπειας, της αυτοεκτίμησης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής
μέσω θετικών αλληλεπιδράσεων.

Οι στόχοι της ενδυνάμωσης είναι πολυδιάστατοι και έχουν προστιθέμενη αξία
για τους επαγγελματίες/εθελοντές-ριες/οργανισμούς που υποστηρίζουν αυτή
τη διαδικασία.

Προς ανάγνωση

Ως διαδικασία, η ενδυνάμωση μπορεί να αναπτυχθεί, να επαναληφθεί και να
έχει πολλαπλές και ποικίλες επιδράσεις. Όταν βοηθάτε ένα άτομο, αυτό το
άτομο μπορεί σε αντάλλαγμα να βοηθήσει άλλους – αυτή είναι η βασική ιδέα
της υποστήριξης από ομότιμους. Ο αντίκτυπος της ενδυνάμωσης των
μεταναστών/ριών είναι ορατός σε κοινωνικούς, οικονομικούς και
πολιτισμικούς τομείς:

- στέγαση

- εργασία

- υγεία

- υπηρεσίες και δημόσια διοίκηση

- εκπαίδευση

- εκμάθηση γλώσσας

- χόμπι

- πρόσβαση σε δίκτυα και σε ευκαιρίες

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαγγελματίες και οι εθελοντές/ριες υποστηρίζουν
τους/τις μετανάστες/ριες σε αυτούς τους διαφορετικούς τομείς της ζωής τους,

η αυτονομία των μεταναστών/ριών, η ποιότητα ζωής και η αίσθηση του
ανήκειν, αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις στη διαδικασία ενδυνάμωσής
τους.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το κλειδί για την ενδυνάμωση των
μεταναστών/ριών είναι οι θετικές αλληλεπιδράσεις. Αυτό δεν σημαίνει
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αλληλεπιδράσεις χωρίς διαφωνίες ή συγκρούσεις αλλά μάλλον
αλληλεπιδράσεις στις οποίες οι άνθρωποι:

● Εργάζονται για την επίλυση ενός προβλήματος (εποικοδομητικά)

● Αναγνωρίζουν την αξία του άλλου

● Έχουν κατανόηση

● Ανταλλάσσουν απόψεις στη βάση αμοιβαίου σεβασμού

Θεματική 3 – ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ;

Περιγραφή της θεματικής:

Αυτό το τελευταίο μέρος αφορά τον τρόπο εφαρμογής διαδικασιών
ενδυνάμωσης στους οργανισμούς σας και σε καθημερινές πρακτικές.

Μπορείτε να ανακαλύψετε (ξανά) εμπνευσμένες πρωτοβουλίες που
πραγματοποιούνται με στόχο την ενδυνάμωση των μεταναστών/ριών.
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Προς ανάγνωση

Η ενδυνάμωση των μεταναστών/ριών χτίζεται μέσω της προώθησης της
θετικής αλληλεπίδρασης. Με τον σεβασμό της φωνής και της δράσης των
μεταναστών/ριών, με αναγνώριση της αξίας τους και δίνοντάς τους ευκαιρίες
για συμμετοχή στα κοινά και στην πολιτική.

Όλο και περισσότεροι οργανισμοί τείνουν να δημιουργούν εκδηλώσεις
(φεστιβάλ, συνέδρια κ.λπ.), χώρους έκφρασης ή ακόμα και συμβουλευτικά
όργανα για την ενδυνάμωση των μεταναστών/ριών και την ενίσχυση της
συμμετοχής τους.

Ακολουθούν μερικές εμπνευσμένες πρωτοβουλίες που δημιουργήθηκαν με
μετανάστες/ριες και με άτομα στην κοινωνία υποδοχής (δημόσιες αρχές,

κοινωνικές υπηρεσίες, χώρους εργασίας, γειτονιές και ΜΚΟ).

-Ευρωπαϊκές εμπνευσμένες πρακτικές που συγκεντρώθηκαν στο
πλαίσιο του M4M - Intellectual Output 1.

Δείτε την Ενότητα 1 για μερικά παραδείγματα.

Η τελική έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ:

https://www.migrants4migrants.eu/results.html

- Το μοντέλο του Συστήματος Φίλων που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του
M4M – Intellectual Output 2. Βασίζεται στον ορισμό της καθοδήγησης ως
διαδικασίας που περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ατόμων στα
οποία ο/η καθοδηγούμενο/ης είναι σε θέση να επωφεληθεί από τις γνώσεις,

δεξιότητες, ικανότητες ή εμπειρίες του/της μέντορα. Η διαδικασία
καθοδήγησης χαρακτηρίζεται από την απουσία άνισων ρόλων (Finnegan et al,

2010).

Η τελική έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ:

https://www.migrants4migrants.eu/results.html

-Φεστιβάλ Φαγητού Προσφύγων
Ένα γαστρονομικό φεστιβάλ που γεννήθηκε από μια λαϊκή πρωτοβουλία, στο
Παρίσι το 2016, καθώς και στο Στρασβούργο. Διευθύνεται από την ένωση
Food Sweet Food, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων
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Εθνών για τους Πρόσφυγες. Τοπικές συλλογικότητες διοργανώνουν το
φεστιβάλ σε κάθε πόλη.

Η αρχή γίνεται με την πρόσκληση ενός/μια πρόσφυγα σεφ να μαγειρέψει σε
ένα εστιατόριο, όπου θα ετοιμάσει συνταγές από τη χώρα καταγωγής του/της
ή συνταγές που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με την ομάδα του
εστιατορίου που φιλοξενεί το φεστιβάλ. Ο σύλλογος προτείνει μια
μεθοδολογική «εργαλειοθήκη» για τη διοργάνωση του φεστιβάλ σε άλλες
πόλεις.

Η σχετική ιστοσελίδα είναι εδώ: www.refugee-food.org

-Ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις απόψεις
των μεταναστών/ριών
Το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων για τη σύσταση μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων ατόμων με
μεταναστευτικό υπόβαθρο που θα συμμετέχει στην ανάπτυξη και εφαρμογή
πολιτικών μετανάστευσης, ασύλου και ένταξης. Η συμμετοχή
μεταναστών/ριών, αιτούντων/σών άσυλο και προσφύγων είναι απαραίτητη
για πολιτικές πιο αποτελεσματικές και ανταποκρινόμενες στην πράξη.

Τα 24 μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων, που επιλέχθηκαν από συνολικά
354 αιτήσεις, κατοικούν σε 16 διαφορετικά κράτη μέλη και αντιπροσωπεύουν
ένα ευρύ φάσμα χωρών προέλευσης, από Τουρκία, Πακιστάν, Αφγανιστάν,

Συρία, Βραζιλία, Κολομβία, Σενεγάλη, Νιγηρία, Μπουρούντι, Νότια Αφρική,

Κένυα, Κιργιστάν. Ορισμένοι από αυτούς/ές αντιπροσωπεύουν επίσης
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης και της
ένταξης σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο.
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