ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΤΠΟΤ – 4 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016
Ευρωπαϊκό ςυνζδριο υπογραμμίηει τθ ςθμαςία τθσ εκπαίδευςθσ
ςτθν ζνταξθ των μεταναςτών/τριών και προςφφγων
Σθν Πζμπτθ, 22 επτεμβρίου 2016, πραγματοποιικθκε με επιτυχία ςτθ Λευκωςία τo πρώτο
πανευρωπαϊκό ςυνζδριο του διακρατικοφ προγράμματοσ «Σζρμα ςτθν Κακοποίθςθ» i. Σο ςυνζδριο με
τίτλο «Διαμορφώνοντασ τθν Ευρωπαϊκι Εκπαιδευτικι Ατηζντα από τα κάτω προσ τα πάνω» ii
φιλοξζνθςε θ ΚΙΑ – Κίνθςθ για Ιςότθτα, τιριξθ, Αντιρατςιςμό ωσ εταίροσ του ζργου. το ςυνζδριο
ςυμμετείχαν 120 άτομα, ςυμπεριλαμβανομζνων και 20 ςυμμετεχόντων από 8 κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. τα
πλαίςια του ςυνεδρίου ςυηθτικθκε το πωσ θ απόκτθςθ βαςικών νομικών γνώςεων και δεξιοτιτων από
τισ νζεσ/ουσ μετανάςτριεσ/τεσ , ειδικότερα ςε ςχζςθ με τισ διακρίςεισ και τον αποκλειςμό ςτθ βάςθ του
φφλου, κα ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και κοινωνικισ ζνταξθσ τουσ και, επομζνωσ,
κα ενιςχφςει τθ χειραφζτθςθ τουσ
Σο ςυνζδριο άνοιξε θ κα Ανκοφλα Παπαδοποφλουiii, πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΚΙΑ,
ενώ χαιρετιςμόσ απευκφνκθκε από τον κ. Γιώργο Μαρκοπουλιώτθ, επικεφαλισ τθσ Αντιπροςωπείασ
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθν Κφπρο. O κ. Μαρκοπουλιώτθσ, μεταξφ άλλων, διλωςε «Η εκπαίδευςθ
διαδραματίηει καίριο ρόλο ςτθν εγκατάςταςθ των μεταναςτών/τριών και των προςφφγων ςε νζεσ
χώρεσ και περιβάλλοντα. Από τθν εκμάκθςθ ξζνων γλωςςών μζχρι και τθν αναγνώριςθ των προςόντων
τουσ, θ εκπαίδευςθ αποτελεί βαςικό κομμάτι τθσ διαδικαςίασ ζνταξθσ τουσ ςτθν κοινωνία.» τθ
ςυνζχεια, ακολοφκθςε θ κεντρικι ομιλία του ςυνεδρίου από τον Δρ Θίο Γαβριθλίδθ, ιδρυτι και
Διευκυντι του IARS International Institute (επικεφαλισ εταίροσ). Ο Δρ Γαβριθλίδθσ παρουςίαςε του
ζργο «Σζρμα ςτθν Κακοποίθςθ» και τθ δθμοςίευςθ τθσ ζρευνασ: «Η φωνι μου – Tα Δικαιώματα μου:
Νζοι και νζεσ, περικωριοποιθμζνοι/εσ και ενδυναμωμζνοι/εσ από το νόμο» .
τθν πρώτθ ενότθτα του ςυνεδρίου, θ κα Senia Resul (Romanian U.S. Alumni Association, Ρουμανία), θ
Δρ. Μιράντα Χρίςτου και ο κ. Νίκοσ Ντζηι Οντουμπιντάν (Generation 2.0, Ελλάδα), εςτίαςαν ςτισ
πραγματικότθτεσ που αντιμετωπίηουν οι νζοι και νζεσ από περικωριοποιθμζνεσ εκνικζσ ομάδεσ και ςτο
ρόλο των εκπαιδευτικών πολιτικών και ςυςτθμάτων κακώσ και τθσ νομικισ κατάρτιςθσ για τθν
ενδυνάμωςθ ι αποδυνάμωςι τουσ. Οι ομιλιτριεσ και ο ομιλθτισ, εξιγθςαν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ πωσ
οι εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ μπορεί να ζχουν κετικό αντίκτυπο ςτουσ νζουσ και νζεσ μετανάςτεσ/τριεσ.
τθ δεφτερθ ενότθτα, οι εταίροι του ζργου παρουςίαςαν τισ εκνικζσ εκκζςεισ τθσ ζρευνασ. Πιο
ςυγκεκριμζνα, θ κα Αντριάνα Ντηιαδιμα (IARS, Ηνωμζνο Βαςίλειο) παρουςίαςε τθν ζκκεςθ «Νομικι
κατάρτιςθ ςε ςχζςθ με τθ βία ςτθ βάςθ φφλου που επθρεάηει τισ νεαρζσ μαφρεσ γυναίκεσ και
γενικότερα τισ γυναίκεσ που ανικουν ςε μειονοτικζσ εκνικζσ ομάδεσ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο», ενώ θ κα
Ioana Barbu (Romanian U.S. Alumni Association, Ρουμανία) μίλθςε για το ηιτθμα τθσ νομικισ
κατάρτιςθσ των νζων μεταναςτριών/ςτων που αντιμετωπίηουν το ρίςκο του αποκλειςμοφ ςτθ
Ρουμανία, με ειδικι ζμφαςθ ςτισ διακρίςεισ ςτθ βάςθ του φφλου.
Περαιτζρω, θ κα Elżbieta Grab (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej – SIP, Πολωνία) ςυηιτθςε το ηιτθμα
των διακρίςεων ςτα γυμνάςια από τθν ςκοπιά των μακθτών/τριών και δαςκάλων, ενώ θ κα Romy Wakil
(ΚΙΑ, Κφπροσ) και θ κα Licia Boccaletti (Anziani e Non Solo, Ιταλία), παρουςίαςαν τισ εκκζςεισ «Νομικζσ
Ικανότθτεσ ςε ςχζςθ με τουσ/τισ Κοινωνικά Αποκλειςμζνουσ/εσ και τουσ Νζουσ και Νζεσ

Μετανάςτεσ/τριεσ ςτθν Κφπρο: Μια Ανάλυςθ ςτθ Βάςθ του Φφλου» και «Νεολαία και Πολλαπλζσ
Διακρίςεισ: Ιδανικι Προςζγγιςθ και Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ" αντίςτοιχα.
τθν τρίτθ ενότθτα, ο Δρ πφροσ πφρου μίλθςε για τθ ςθμαςία τθσ εμπλοκισ των νζων ςε μια
διαδικαςία τθσ οποίασ θγοφνται οι ίδιοι οι νζοι και νζεσ, για τισ προκλιςεισ που προκφπτουν από κάτι
τζτοιο, κακώσ και για το πώσ θ ενδυνάμωςθ των νζων μεταναςτών/τριών και προςφφγων μπορεί να
οδθγιςει ςτθν παραγωγι γνώςθσ. τθν ίδια ενότθτα, ο Δρ πφρου, μαηί με τθν κα Licia Boccaletti
(Anziani e Non Solo, Ιταλία) και τθν κα Leanne Caulfield (υμβοφλιο Μεταναςτών/τριών Ιρλανδίασ),
ςυηιτθςαν πικανζσ ειςθγιςεισ και προοπτικζσ για το μζλλον.
τθν τελευταία ενότθτα του ςυνεδρίου, θ Δρ Ιωάννα Χαραλάμπουσ (Cardet, Κφπροσ), και θ κα Σόνια
Αςιμακοποφλου (υντονίςτρια ζργων, Ελλάδα), μοιράςτθκαν με τουσ ςυμμετζχοντεσ τθ δικι τουσ
οπτικι όςον αφορά το ρόλο τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν ζνταξθ των μεταναςτών/τριών και προςφφγων. Σο
ςυνζδριο ζκλειςε με μια διαδραςτικι ςυηιτθςθ μεταξφ των ομιλθτών και των ςυμμετεχόντων.
ε γενικζσ γραμμζσ, τα ςυμπεράςματα του ςυνεδρίου επιβεβαιώνουν τα ευριματα των ερευνών: Η
εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ, ιδίωσ όςον αφορά τισ νομικζσ γνώςεισ, ενιςχφουν τθ διαδικαςίασ ζνταξθσ
των μεταναςτών/τριών και των προςφφγων ςτθν κοινωνία.
Σο τριετζσ ζργο Σζρμα ςτθν Κακοποίθςθ ςυγχρθματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και υλοποιείται από μια κοινοπραξίαiv υπό τθν θγεςία του IARS International
Institute (ΗΒ) και ςε ςυνεργαςία με τισ οργανώςεισ Anziani e Non Solo (Ιταλία), ΚΙΑ (Κφπροσ),
Romanian U.S. Alumni Association (Ρουμανία) και SIP (Πολωνία).
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα Σζρμα ςτθν Κακοποίθςθ» και για το
ςυνζδριο, παρακαλοφμε όπωσ επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα του ζργου ςτο ςφνδεςμο:
http://www.abusednomore.org/
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Για τα βίντεο με τισ ομιλίεσ και τισ παρουςιάςεισ, παρακαλοφμε δείτε το ςφνδεςμο: http://tinyurl.com/hxkey52
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