
EMVI
Krepitev migrantskih glasov v politikah 

integracije in inkluzije 

Slovenija podeljuje volilno pravico na lokalni ravni državljanom tretjih držav z
dovoljenjem za stalno prebivanje. Integracija temelji na družbenih sistemih na
nacionalni ravni.
Nemčija je že ustanovila nacionalni posvetovalni organ, tudi regionalne
posvetovalne strukture so dobro vzpostavljene.
Avstrija, Grčija in Italija so med državami, ki državljanom tretjih držav ne
zagotavljajo volilne pravice, vendar imajo posvetovalne strukture na lokalni ali
regionalni ravni, kot je partnersko posvetovalno telo za migrante v mestu Gradec.

Politična participacija migrantov in njihovih potomcev je ključna za blaginjo sodobnih
družb, naših demokracij in stabilnost naših gospodarstev. Spodbujanje vključujoče
družbe na demokratičnih osnovah je v skladu s temeljnimi vrednotami Evropske unije,
Listino EU o temeljnih pravicah in evropskim stebrom socialnih pravic. Poudarjamo, da
je "evropski način življenja vključujoč".
Ker evropske družbe v zadostni meri ne izpolnjujejo vseh obljub o integraciji, saj so
migracije še vedno povezane z diskriminacijo, je glavni cilj projekta EMVI ozaveščanje
družb gostiteljic o pomenu vključevanja in politične udeležbe vseh skupin v partnerskih
državah.

Države, vključene v partnerstvo, poznajo različne stopnje politične participacije
migrantov:

Ta letak je financiral Sklad Evropske unije za azil, migracije in vključevanje.

"Ko so angažirani vsi, demokracije najbolje
delujejo. Zato je ključnega pomena, da tudi
migrantske in begunske skupnosti opremimo
s spretnostmi in vzpostavimo participativne
strukture za sodelovanje v demokratičnem
procesu."



Krepitev participacije migrantov
(zlasti žensk), da bi postali
akterji vključujočih politik

Krepitev zmogljivosti
lokalnih in regionalnih
oblasti za učinkovito

posvetovanje z migranti

Vzpostavitev inovativnih
participativnih orodij in

odpiranje novih prostorov za
slišanje glasov migrantov

Raziskovalno poročilo, ki
identificira dobre strukturne

prakse za participacijo migrantov
tudi onkraj partnerstva 

 

Prilagojena srečanja za
krepitev zmogljivosti z javnimi
organi na lokalni, regionalni ali
nacionalni ravni (na spletu in v

živo) 

Delavnice z lokalnimi
migrantskimi skupnostmi o

izzivih in potrebah migrantov 
 

Fokusne skupine z migrantskimi
organizacijami, nosilci odločanja,

nevladnimi organizacijami in
drugimi deležniki, da bi preverili

lokalne potrebe po krepitvi
zmogljivosti v zvezi s politično

udeležbo

Zagovorniški študijski obiski o
lokalnih politikah vključevanja

v mestnih občinah Gradec,
Berlin in Empoli

Inovativno orodje za e-
participacijo migrantov, ki

temelji na odprtokodnem orodju
DECIDIM

 

Lokalna usposabljanja, ki
spodbujajo nadnacionalno

izmenjavo med strokovnjaki in
kolegi

Delavnica mreženja v Bruslju
z udeležbo predstavnikov

migrantov

Inovativna lokalna posvetovalna
telesa za migrante bodo

ustanovljena ali pa izboljšana v
petih državah

PROJEKTNE DEJAVNOSTI
Namen projekta je omogočiti in okrepiti udeležbo migrantov pri oblikovanju in izvajanju politik, ki jih
neposredno zadevajo, v Avstriji, Nemčiji, Grčiji, Italiji in Sloveniji ter približati izzive, s katerimi se
soočajo, lokalnim, nacionalnim in evropskim nosilcem odločanja. Projektne dejavnosti vključujejo
razvoj več praktičnih orodij ter več preizkušenih in pilotno izvedenih aktivnosti v vsaki partnerski
državi.

5 nacionalnih raziskovalnih poročil in vodnik dobre prakse o učinkovitih orodjih za
participacijo 
10 spletnih učnih modulov za krepitev zmogljivosti migrantskih skupnosti na razpolago kot
odprti izobraževalni vir
Skupna spletna stran projekta, na kateri se izmenjujejo informacije in orodja
Vroča linija kot individualna nadaljnja pomoč udeležencem usposabljanj
Soustvarjalne delavnice za pripravo načrta za lokalna posvetovalna telesa za migrante
Informativni seminarji za spodbujanje uporabe lokalne digitalne platforme (orodje za e-
participacijo)

medsektorska orodja 

Kontakti in dodatne informacije:  www.diaspora-participation.eu

http://www.diaspora/

