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Konferencja projektu Unii Europejskiej podkreślająca znaczenie  

edukacji na rzecz integracji migrantów i uchodźców 

 

22. września w Nikozji, na Cyprze, odbyła się pierwsza ogólnoeuropejska konferencja projektu 

Unii Europejskiej ‘Abused no More’i. Gospodarzem konferencji pod tytułem ‘Shaping the 

European Educational Agenda from the Bottom Up’ ii była organizacja parterska projektu, KISA – 

Action for Equality, Support Antiracism. Udział w niej wzięło 120 uczestników, w tym 

20 uczestników z 8 krajów członkowskich UE. W trakcie konferencji dyskutowano o tym, jak 

rozwijanie umiejętności prawnych młodzieży ze środowisk migranckich, a zwłaszcza wiedzy 

w zakresie wykluczenia społecznego i dyskryminacji ze względu na płeć, może pomóc na rynku 

pracy i w społecznej inkluzji, tym samym zwiększając jej usamodzielnienie. 

Konferencję otworzyła przewodnicząca KISA Anthoula Papadopoulouiii, zaś powitalne 

przemówienie wygłosił George Markopouliotis, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji 

Europejskiej na Cyprze, który stwierdził między innymi: Edukacja odgrywa kluczową rolę we 

wspieraniu migrantów i uchodźców w osiedlaniu się w nowych krajach i środowiskach. Od nauki 

języka do uznania kwalifikacji, edukacja jest częścią rozwiązania w trakcie całego procesu 

integracji. Spotkanie kontynuował dr Theo Gavrielides, założyciel i dyrektor The IARS 

International Institute (lider projektu), który w głównym wystąpieniu przedstawił projekt 

Abused No More i powstałą w jego ramach publikację „My Voice – My Rights: Young, 

Marginalised and Empowered by the law”. 

W pierwszej sesji konferencji Senia Resul (Romanian-U.S. Alumni Association, Rumunia), 

dr Miranda Christou oraz Nikos Deji Odubitan (Generation 2.0, Grecja) skupili się na realiach, 

wobec których staje młodzież z marginalizowanych grup etnicznych w Europie, a także omówili 

rolę, jaką polityka i system edukacyjny oraz umiejętności prawne odgrywają we wzmacnianiu 

lub osłabianiu owej młodzieży. Troje prelegentów wyjaśniło, w jaki sposób polityka i system 

edukacyjny mogą pozytywnie wpływać na młodych z doświadczeniem migracji. 

W trakcie drugiej sesji partnerzy projektu zaprezentowali raporty z krajowych badań:  Andriana 

Ntziadima (IARS, Wielka Brytania) przedstawiła raport „Legal Literacy in Relation to Gender-

Based Violence Affecting Young Black and Minority Ethnic Women in the UK”. Ioana Barbu 

(Romanian-U.S. Alumni Association, Rumunia) mówiła na temat umiejętności prawnych 

młodzieży migrankiej zagrożonej wykluczeniem społecznym w Rumunii, szczególną uwagę 

zwracając na dyskryminację ze względu na płeć. 

Następnie, Elżbieta Grab (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej – SIP, Polska) poruszyła kwestię 

dyskryminacji w gimnazjach postrzeganej z perspektywy uczniów i nauczycieli. Romy Wakil 
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(KISA, Cypr) oraz Licia Boccaletti (Anziani e Non Solo, Włochy) przedstawiły odpowiednio 

raporty: „Legal Capability in Relation to Socially Excluded and Migrant Youth in Cyprus: 

A Gender Based Analysis” oraz „Young People and (Multiple) Discriminations: State of Art and 

Training Needs”.  

Podczas trzeciej sesji dr Spyros Spyrou mówił o znaczeniu i wyzwaniach, które niesie ze sobą 

angażowanie młodych ludzi w badania przez nich samych prowadzone (tzw. youth led 

research), jak również o tym, jak wzmacnianie młodych migrantów i uchodźców przyczynia się 

do produkcji wiedzy. Następnie dr Spyrou, razem z Licią Boccaletti (Anziani e Non Solo, Włochy) 

i Leanne Caulfield (Immigrant Council of Ireland, Irlandia) rozważali potencjalne sugestie 

i perspektywy na przyszłość. W ostatniej sesji konferencji dr Ioanna Charalambous (Cardet, 

Cypr) i Tonia Asimakopoulou (Grecja), podzieliły się własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi roli 

edukacji w integracji migrantów i uchodźców. Konferencja zakończyła się dyskusją pomiędzy 

prelegentami i uczestnikami. 

Ogólna konkluzja z konferencji potwierdza wyniki badań: Edukacja i szkolenia, zwłaszcza 

w zakresie wiedzy prawnej, wzmacniają proces integracji migrantów i uchodźców 

ze społeczeństwem. 

Trzyletni projekt Abused No More, finansowany przez Komisję Europejską ze środków programu 

Erasmus+, jest realizowany przez międzynarodowe partnerstwoiv koordynowane przez The IARS 

International Institute (Wielka Brytania) we współpracy z Anziani e Non Solo (Włochy), KISA 

(Cypr), Romanian U.S. Alumni Association (Rumunia) i Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej - 

SIP (Polska). 

Więcej informacji o konferencji i projekcie Abused No More można znaleźć na stronie 

internetowej projektu: http://www.abusednomore.org/  
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iii
 Wszystkie prezentacje i nagrania z konferencji dostępne na stronie: http://tinyurl.com/hxkey52  

iv
 http://www.abusednomore.org/partners/ 
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