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Προώθηση επιτυχημένων πρακτικών για την ενσωμάτωση μεταναστών στις
τοπικές κοινωνίες

Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που επικρατούν στην Ελληνική κοινωνία σε σχέση με
τους μετανάστες και πως μπορούν να ξεπεραστούν, όπως και ιστορίες επιτυχούς
ενσωμάτωσης μεταναστών αποτέλεσαν βασικά θέματα συζήτησης στην ημερίδα που
διοργάνωσε διαδικτυακά την Πέμπτη 8 Απριλίου, το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και
Καινοτομίας στο πλαίσιο του έργου MAX– Maximising Migrants’ Contribution to Society.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να συμβάλει στην αξιόπιστη αποτύπωση της δημόσιας εικόνας
των μεταναστών, δίνοντας έμφαση στη συνεισφορά τους στην τοπική κοινωνία σε πολιτικό,
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Τη συζήτηση, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος
Σοφία Παπαδοπούλου παρακολούθησαν περισσότερα από 1500 άτομα.
H Σέβη Ματσακίδου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας της El Sistema Greece μίλησε για τη μουσική
ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και η Μαντώ Μπαμπούλα, Υπεύθυνη
Επικοινωνίας της ΜΚΟ ‘We Need Books’ αναφέρθηκε στο πώς η μη-τυπική εκπαίδευση
αλλάζει τη ζωή τους. Στη θετική επίδραση των μεταναστών στη τοπική κοινωνία
επικέντρωσε την ομιλία της η Αλεξάνδρα Κορωναίου, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου και η Philippine Krysmann, Βοηθός Συντονιστή της
Zaatar μίλησε για την απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας. Στις υπηρεσίες
απασχολησιμότητάς της ΜΚΟ Solidarity Νow, που βοηθούν στην ένταξη μεταναστών και
προσφύγων αναφέρθηκε η Πέπη Μαριόλη, Υπεύθυνη Υπηρεσίας Απασχολησιμότητας του
Κέντρου Αλληλεγγύης Αθηνών, ενώ η Δημοσιογράφος Μαρία Κουζινοπούλου μίλησε για
τον ρόλο των ΜΜΕ στη δημόσια εικόνα τους. Η Μελίνα Δασκαλάκη, Πρόεδρος του
Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων, παρουσίασε
Τοπικές Πολιτικές Ένταξης που επηρεάζουν θετικά την εξέλιξη των στάσεων και των
αντιλήψεων για τους μετανάστες.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου MAX– Maximising Migrants’
Contribution to Society, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα AMIF της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνει 20 εταίρους, 15 τοπικούς οργανισμούς από 12 κράτη
μέλη της Ε.Ε. καθώς και πέντε εταίρους σε επίπεδο Ε.Ε.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εκδήλωση στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.facebook.com/kmop.eu/posts/2814238005498142
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