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ERLAIM - Ευρωπαϊκές Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές για
την Ενσωµάτωση των Μεταναστών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος του ERLAIM ήταν η βελτίωση των δράσεων των τοπικών και
περιφερειακών αρχών όσον αφορά το σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικών
ένταξης των µεταναστών από τρίτες χώρες. Προώθησε τη διακρατική
συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο και δηµιούργησε µία πλατφόρµα διαλόγου
για την ένταξη των µεταναστών µεταξύ των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, των
δηµόσιων αρχών, των αντιπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των
οργανώσεων των µεταναστών.
Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε:
• συγκριτική ανάλυση του Κοινοτικού νοµικού πλαισίου (ευθύνες και
αρµοδιότητες των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων, που
συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων για θέµατα ένταξης των µεταναστών).
• συλλογή στοιχείων για περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές και σχέδια
(έµφαση δόθηκε σε θέµατα όπως, υπηκοότητα, συµµετοχή στα κοινά και
πολιτικά δικαιώµατα, διαπολιτισµικός διάλογος, νέοι και παιδιά,
προοπτικές ισότητας για τις γυναίκες, συνεργασία δηµόσιου / ιδιωτικού
τοµέα, παροχή υπηρεσιών στους µετανάστες).
• αξιολόγηση των πρακτικών (πολιτικές, προγράµµατα και σχέδια ειδικού
ενδιαφέροντος).
• διάδοση των αποτελεσµάτων του σχεδίου µέσω δράσεων επικοινωνίας
και πληροφόρησης σε τακτική βάση (ιστοσελίδα, ενηµερωτικά φυλλάδια,
αφίσες, συνεντεύξεις τύπου, κλπ.).
• διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου στις Βρυξέλλες.
Το πρόγραµµα ROUTES κατέληξε στα παρακάτω αποτελέσµατα :
• βελτίωση της ενηµέρωσης των τοπικών και περιφερειακών αρχών για τις
πολιτικές ενσωµάτωσης των µεταναστών, καθώς και για τις δυνατότητες
διεκδίκησης Κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων.
• ευαισθητοποίηση και συµµετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών
στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών πολιτικών για την ένταξη µεταναστών από
τρίτες χώρες.
• συλλογή και διάδοση βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα της ενσωµάτωσης
των µεταναστών.
• προαγωγή της δικτύωσης των περιφερειακών και τοπικών φορέων ως την
καλύτερη µέθοδο για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προκλήσεων
της µετανάστευσης.
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ΕΤΑΙΡΟΙ

Συµµετέχουν 9 Εταίροι από 7 κράτη µέλη της Ε.Ε:
 REGIONE EMILIA-ROMAGNA (IT)
 NICOSIA MUNICIPALITY (CY)
 BEAUFTRAGTE DES SENATS VON BERLIN FUR INTEGRATION UND
MIGRATION (DE)
 DIPUTACIO' DE BARCELONA – SERVICE DIVERSITY AND CITIZEN POL.
(ES)
 FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA – REGION EUROPEA (ES)
 JUNTA DE ANDALUSIA – CONSEJERIA DE GOBERNACION DG POL.
MIGRATORIAS (ES)
 NOMARCHIAKI AFTODIIKISI ILEIAS (GR)
 SLOVENIAN BUSINESS AND RESEARCH ASSOCIATION (SL)
 YORKSHIRE AND HUMBER EUROPEAN OFFICE (UK)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

484.960€

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Ε.Ε.

230.000€

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

∆εκέµβριος 2006 – Ιούνιος 2008
http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.erlaim.eu/
Σεπτέµβριος 2008
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