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Χαρτογράφηση περιπτωσιολογικών μελετών (Case
Studies) και Ιστοριών Επιτυχίας (Success Stories) της
ένταξης των μεταναστών στις διάφορες ευρωπαϊκές
χώρες των εταίρων.
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ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΏ
ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΉΣΕΤΕ ΜΕ::

Λόλα Λυμπεροπούλου/
ΘεόδωροςΦούσκας
Ευρωπαïκός Οργανισμός Δημοσίου
Δικαίου
Αχαιού 16, Κολονάκι, 10675 Αθήνα
Τηλ. 211 3110680
e-mail: llyberopoulou@eplo.int
tfouskas@elgs.eu

viw.pixel-online.org

EU disclaimer: “This project has been funded with support
from the European Commission. This brochure reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.

Αριθμός Έργου: 2020-1-ES01-KA203-082364

ΕΤΑΊΡΟΙ
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Ισπανία

Τα τελευταία χρόνια, στην Ευρώπη,
η μετανάστευση βρίσκεται επίσης
στον πυρήνα των κοινωνικών και
πολιτικών συγκρούσεων, γύρω από
το υλικό κόστος για τις κοινωνίες
και την απειλή για τις εθνικές
ταυτότητες. Σε αυτό το πλαίσιο,
όπου οι γυναικείες μεταναστεύσεις
αντιπροσωπεύουν το 50% των
μετακινήσεων του πληθυσμού,
είναι απαραίτητη η συμπερίληψη
μιας διάστασης του φύλου στις
διεθνείς μεταναστεύσεις.
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Culturale

Πορτογαλία

Να συμβάλει στην «οικοδόμηση ενός συστήματος
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς»
αντιμετωπίζοντας τη μεγάλη κοινωνική πρόκληση
που αντιπροσωπεύουν οι μεταναστεύσεις και, πιο
συγκεκριμένα, οι μεταναστευτικές ροές των γυναικών στο
παρόν Ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Ιταλία

ΕΟΔΔ
Ελλάδα

ΟΜΆΔΕΣ ΣΤΌΧΟΥ
ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Σε ένα πλαίσιο όπου ο αριθμός των διεθνών εκτοπισμών
αυξάνεται ως συνέπεια των «συγκρούσεων, διώξεων,
καταστάσεων υποβάθμισης και περιβαλλοντικής
αλλαγής» (Έκθεση σχετικά με τις Mεταναστεύσεις στον
κόσμο, 2017), η σημασία της διασφάλισης της«ασφάλειας,
της τάξης και της κανονικότητας της μετανάστευσης ,
με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτωνείναι
εξαιρετικής σημασίας (Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων
Εθνών για τη Βιώσιμη Αναπτυξη, 2015).

ΑΜΕΣΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

Είναι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικών
κλάδων όπως κοινωνικές επιστήμες, κοινωνική εργασία,
εκπαίδευση, ψυχολογία, υγεία και ιατρικές μελέτες, νομικές
σπουδές ..., ερευνητές, καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα.

ΕΜΜΕΣΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

Πρόκειται για μετανάστριες που θα επωφεληθούν επίσης,
μακροπρόθεσμα, από τις δεξιότητες που θα αποκτηθούν από
το προσωπικό που θα αλληλεπιδράσει μαζί τους

