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 3ο άρθρο για δημοσίευση   

Πρόγραμμα Erasmus + «Εκπαίδευση των κοινωνικών εταίρων για την εθνοτική 

πολυμορφία στις ΜμΕ» 
 

Η Τελική Φάση του Προγράμματος MigrAID  
 

 
Το πρόγραμμα MigAID, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2016, έχει εισέλθει στο τελευταίο στάδιο 
εφαρμογής του. Τους τελευταίους 34 μήνες, η κοινοπραξία διενήργησε αρκετές ερευνητικές και 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Αρχικά, διεξήχθη μία ερευνητική μελέτη στις πέντε συμμετέχουσες 
χώρες, η οποία εξετάζει ενδελεχώς την ένταξη των μεταναστών από διαφορετικά επίπεδα και 
προοπτικές, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων προκλήσεων της κάθε χώρας. Εν συνεχεία, η 
κοινοπραξία έχει δομήσει μια σειρά από εκπαιδευτικά υλικά και εργαλεία με στόχο την προώθηση της 
ένταξης των μεταναστών στις ΜμΕ και την κοινωνία. Μερικά από τα υλικά και τα εργαλεία αυτά 
απευθύνονται προς τους κοινωνικούς εταίρους – συνδικαλιστικά και επιχειρηματικά στελέχη – και 
κάποια άλλα στους μετανάστες που ζουν και εργάζονται στα πέντε Κράτη Μέλη της ΕΕ: Κύπρος, 
Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Δανία. Το παραγόμενο αυτό υλικό είναι εφαρμοστέο, επίσης, σε όλα τα 
Κράτη Μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, συγκεκριμένα μέρη του υλικού χρήζουν προσαρμογής για να είναι 
συμβατά με τα εθνικά πλαίσια.     
    
Η κοινοπραξία εφάρμοσε, επίσης, μια σειρά από άλλες δράσεις όπως, για παράδειγμα, σεμινάρια 
ειδικά σχεδιασμένα για τις δύο κύριες ομάδες στόχου του έργου – κοινωνικούς εταίρους και 
μετανάστες. Τα σεμινάρια είχαν στόχο την πληροφόρηση του κοινού για το παραγόμενο υλικό, την 
ευαισθητοποίηση για τα θέματα της ένταξης των μεταναστών και/ή την παροχή βασικής κατάρτισης. 
Τα σεμινάρια και για τις δύο ομάδες έχουν εφαρμοστεί και στις πέντε χώρες του προγράμματος.   
 
Επιπρόσθετα, μεταξύ 13 – 17 Μαΐου 2019, η κοινοπραξία οργάνωσε και διενήργησε μια εκπαιδευτική 
εβδομάδα στην Πάντοβα της Ιταλίας. Η εκπαιδευτική εβδομάδα απευθυνόταν στο προσωπικό των 
συμμετεχόντων οργανισμών, σε συνδικαλιστικά στελέχη, σε αντιπρόσωπους ΜμΕ, σε στελέχη 
επιχειρήσεων και σε αντιπρόσωπους συνδέσμων μεταναστών. Μια ομάδα 31 ατόμων από τις πέντε 
χώρες και από διαφορετικά εθνικά και εκπαιδευτικά υπόβαθρα και με διαφορετικές εργασιακές 
εμπειρίες συμμετείχαν στη δράση αυτή.       
 
 Στις 12 Ιουλίου 2019, διεξήχθη η Τελική Διάσκεψη του προγράμματος με τίτλο ‘Η ένταξη των 
μεταναστών στην εργασία και την κοινωνία: Προκλήσεις, διαδικασίες και εργαλεία που προωθούν την 
αποτελεσματική ένταξη’. Η Διάσκεψη προσέλκυσε ένα σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων. 
Συγκεκριμένα, 105 άτομα παρευρέθηκαν προερχόμενα από 40 και πλέον οργανώσεις και από τις δύο 
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κοινότητες του Νησιού: συνδικάτα, σύνδεσμοι μεταναστών, δημόσιες αρχές, ΜΚΟ και οργανώσεις 
εργοδοτών.  
 
Η κύρια ομιλήτρια της Διάσκεψης, η Δρα Rebekka Ehret του Πανεπιστημίου της Λουκέρνης, έδωσε μια 
εξαίρετη ομιλία για τις διασταυρώσεις της διαφορετικότητας και τους τρόπους που οι  πολύ-
παραγωγικές διαφοροποιήσεις μορφοποιούν τα κοινωνικά πρότυπα και συνθήκες. Η ομιλία κράτησε 
το ενδιαφέρον του ακροατηρίου μέχρι το τέλος και έδωσε κίνητρο για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.    
   
Η Διάσκεψη φιλοξένησε, επίσης, μια ομιλία για την ένταξη των μεταναστών, τις προσκλήσεις και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκοκυπριακή κοινότητα του Νησιού, την οποία έδωσε ο κ. Hasan 
Yikici αντιπροσωπεύοντας τη συνδικαλιστική οργάνωση DEV-İŞ. Τέλος, οι εταίροι της κοινοπραξίας 
παρουσίασαν τα τελικά προϊόντα του προγράμματος, τις εμπειρίες εφαρμογής στις χώρες τους και τις 
προκλήσεις και τις ευκαιρίες που τα παραγόμενα εργαλεία υπονοούν για τους κοινωνικούς εταίρους 
και την ένταξη των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.  
    
 
                 


