
EMVI 

Ενισχύοντας τις φωνές των μεταναστών για τις πολιτικές 
Ένταξης & Κοινωνικής Συμπερίληψης 

 
Η πολιτική συμμετοχή των μεταναστών και των απογόνων τους αποτελεί το κλειδί για την ευημερία 
των σύγχρονων κοινωνιών, της δημοκρατίας και της οικονομικής σταθερότητας. Η προώθηση μιας 
συμπεριληπτικής κοινωνίας σε δημοκρατική βάση είναι σύμφωνη με τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. 
Υπογραμμίζεται ότι "ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι ένας τρόπος ζωής χωρίς αποκλεισμούς". 
Δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν είναι ακόμη σε θέση να εκπληρώσουν την υπόσχεση της 
ένταξης, καθώς η μετανάστευση εξακολουθεί να συνδέεται στενά με τις διακρίσεις, ένας βασικός 
στόχος του προγράμματος EMVI είναι η ευαισθητοποίηση των κοινωνιών υποδοχής σχετικά με τη 
σημασία της ένταξης και της πολιτικής συμμετοχής όλων των ομάδων, μεταξύ των χωρών των εταίρων. 

Οι χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία έχουν διαφορετικά επίπεδα πολιτικής συμμετοχής των 
μεταναστών: 

Η Σλοβενία αναγνωρίζει δικαίωμα ψήφου στο τοπικό επίπεδο σε υπηκόους τρίτων χωρών με 
άδεια μόνιμης διαμονής. Η ένταξη στο εθνικό επίπεδο βασίζεται σε κοινωνικά συστήματα.                      
Η Γερμανία  έχει συστήσει ήδη ένα εθνικό συμβουλευτικό όργανο και οι περιφερειακές 
δομές διαβούλευσης είναι καλά εδραιωμένες. 
Η Αυστρία, η Ελλάδα και η Ιταλία είναι μεταξύ των χωρών που δεν παρέχουν κανένα εκλογικό 
δικαίωμα στους υπηκόους τρίτων χωρών, αλλά διαθέτουν συμβουλευτικές δομές σε τοπικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, όπως το συνεργαζόμενο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Μεταναστών στην πόλη 
του Graz. 

 
 

 "Οι δημοκρατίες αποδίδουν καλύτερα μέσα από την άμεση 
εμπλοκή όλων. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να 
εξοπλίσουμε και τις κοινότητες των μεταναστών και των 
προσφύγων τόσο με τις δεξιότητες, όσο και με τις δομές 
συμμετοχής, προκειμένου να συμμετέχουν (σχεδόν) πλήρως 
στη δημοκρατική διαδικασία" 

 
 

 
Το παρόν ενημερωτικό δελτίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Δραστηριότητες του Προγράμματος  
 
Στόχος του έργου είναι να καταστήσει δυνατή και να ενδυναμώσει τη συμμετοχή των μεταναστών στο 
σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών, που τους επηρεάζουν άμεσα – στην Αυστρία, τη Γερμανία, την 
Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σλοβενία– καθώς και να φέρει τα θέματα τους στα τοπικά, εθνικά και 
ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη διαφόρων πρακτικών 
εργαλείων και έναν αριθμό δραστηριοτήτων, που δοκιμάζονται και εφαρμόζονται πιλοτικά σε κάθε 
χώρα. 

Αύξηση της συμμετοχής των 
μεταναστών (ιδίως των γυναικών) 

για να γίνουν       φορείς πολιτικών 
χωρίς αποκλεισμούς 

Αύξηση της ικανότητας των 
τοπικών και περιφερειακών 
αρχών να διαβουλεύονται 
αποτελεσματικά με τους 

μετανάστες 

Δημιουργία καινοτόμων 
εργαλείων συμμετοχής και  

άνοιγμα νέων χώρων για να 
ακουστούν οι φωνές των 

μεταναστών 
 

Έρευνα για τον προσδιορισμό καλών 
πρακτικών σχετικά με τις υπάρχουσες 
δομές συμμετοχής των μεταναστών 

πέρα από αυτή συνεργασία 

Εξατομικευμένες συνεδρίες 
ανάπτυξης ικανοτήτων  

(διαδικτυακές και δια ζώσης) με 
δημόσιες αρχές σε τοπικό, 

περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο  

Εργαστήρια ανάδειξης θεμάτων με 
τοπικές ομάδες μεταναστών σχετικά 

με ζητήματα προβληματισμού και 
αναγκών των μεταναστευτικών 

κοινοτήτων 

 
Ομάδες εστίασης με οργανώσεις 

μεταναστών, φορείς λήψης 
αποφάσεων, ΜΚΟ και άλλους 

ενδιαφερόμενους φορείς για την 
εξακρίβωση των τοπικών αναγκών 
για την ανάπτυξη ικανοτήτων που 

σχετίζονται με την πολιτική 
συμμετοχή 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχετικά 
με τη συνηγορία στους δήμους 

του Γκρατς, του Βερολίνου και της 
πόλης της Έμπολι για να 

συζητηθούν οι τοπικές πολιτικές 
ένταξης 

Καινοτόμο εργαλείο ηλεκτρονικής 
συμμετοχής για τους μετανάστες με 
βάση το εργαλείο ανοικτού κώδικα 

DECIDIM 

Τοπικές εκπαιδευτικές συνεδρίες που 
προωθούν τη διακρατική  ανταλλαγή 

εμπειρογνωμόνων και ειδικών 

Εργαστήριο δικτύωσης στις 
Βρυξέλλες με τη συμμετοχή 

εκπροσώπων των μεταναστών 

 

Καινοτόμα τοπικά συμβουλευτικά 
όργανα για τους μετανάστες θα 

δημιουργηθούν ή θα βελτιωθούν  
στις 5 χώρες 

 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

5 Εθνικές ερευνητικές εκθέσεις & 1 Οδηγός Καλών Πρακτικών για αποτελεσματικά εργαλεία συμμετοχής 
10 διαδικτυακές εκπαιδευτικές ενότητες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μεταναστευτικών κοινοτήτων 
διαθέσιμες ως Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος 
Κοινή ιστοσελίδα του έργου, όπου μοιράζονται πληροφορίες και εργαλεία 
Γραμμή Άμεσης Πρόσβασης ως ατομική συμπληρωματική βοήθεια στις/στους συμμετέχοντες στις συνεδρίες επιμόρφωσης 
Συν-δημιουργικά εργαστήρια για την κατάρτιση σχεδίου δράσης για τα τοπικά συμβουλευτικά όργανα μεταναστών 
Ενημερωτικές συνεδρίες για την προώθηση της χρήσης της τοπικής ψηφιακής πλατφόρμας (εργαλείο ηλεκτρονικής 
συμμετοχής) 
                Επικοινωνία και περαιτέρω πληροφορίες: www.diaspora-participation.eu 
 

http://www.diaspora-participation.eu/
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