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ROUTES - Ενσωµάτωση Μεταναστών από Τρίτες Χώρες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ROUTES στοχεύει στη δηµιουργία µιας διακρατικής συνεργασίας
περιφερειακών φορέων µε στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον
τοµέα της ένταξης των µεταναστών. Το πρόγραµµα ROUTES κατάφερε να
συνδράµει στην προαγωγή της συνεργασίας µεταξύ των δηµόσιων αρχών, των
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των ενώσεων που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα της ένταξης των µεταναστών.
Κατάφερε, µεταξύ άλλων, να προσδιορίσει πολιτικές προσεγγίσεις που
ανταποκρίνονται µε αποτελεσµατικό τρόπο στις ανάγκες ένταξης των
µεταναστών. Συγκεκριµένα, η ενίσχυση και η ανάπτυξη των µηχανισµών
διαβούλευσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αποτελεί τον καταλληλότερο
τρόπο για την καθιέρωση ενός συνεχούς διαλόγου µεταξύ των µεταναστών και
των κοινοτήτων υποδοχής, καθώς και µε τα ερευνητικά ινστιτούτα και άλλους
φορείς, που εµπλέκονται στη διαδικασία της ένταξής τους.
Επιπροσθέτως, το ROUTES εφήρµοσε τα πορίσµατά του σε συγκεκριµένες
περιπτώσεις προκειµένου να αποδείξει τη χρησιµότητα των αποτελεσµάτων του
προγράµµατος, αυξάνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα διάδοσής τους.
Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος έγιναν ενέργειες για την :
• ∆ιεξαγωγή έρευνας και ελέγχου των πολιτικών µετανάστευσης από
ερευνητικά κέντρα / ινστιτούτα και άλλους εµπλεκόµενους φορείς.
• Ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών και δικτύωσης µεταξύ ερευνητικών
κέντρων, ινστιτούτων, δηµόσιων αρχών και αντιπροσώπων της κοινωνίας
των πολιτών, ΜΚΟ, καθώς και άλλων σχετικών ενώσεων µεταναστών.
• Ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών και καλών πρακτικών που
αφορούν την ένταξη των µεταναστών: προσδιορισµός και ανάπτυξη ενός
µοντέλου επικοινωνίας για την ενηµέρωση όλων των εταίρων σχετικά µε
τις κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές ένταξης των µεταναστών.
• Ανάπτυξη µηχανισµών διαβούλευσης µεταξύ θεσµικών οργάνων και
φορέων πολιτικής προστασίας τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό
επίπεδο.
• Αναγνώριση του ρόλου και της εµπειρίας των ΜΚΟ και των ενώσεων
των µεταναστών.
• ∆ιάδοση των καλών πρακτικών αναφορικά µε τη συµµετοχή των
µεταναστών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
• Καταγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται από θεσµικούς και άλλους
φορείς που εµπλέκονται στην διαδικασία ένταξης των µεταναστών.
∆ηµιουργήθηκαν 4 οµάδες εργασίας που ανέλαβαν την :
• Κατάρτιση έκθεσης για την ανάλυση και τη συλλογή των καλών
πρακτικών σε διαφορετικούς τοµείς όπως η στέγαση, η εκπαίδευση, η
απασχόληση, η υγεία, η κοινωνική συµµετοχή και η ασφάλεια.
• Συλλογή πρακτικών ορθής περιφερειακής διακυβέρνησης, καθώς και
σκιαγράφηση της συνεργασίας των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών
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•
•

αρχών µε τις ΜΚΟ, µε τις ενώσεις των µεταναστών και µε άλλους
εµπλεκόµενους φορείς.
Προτάσεις και συστάσεις για την βελτίωση των πολιτικών προγραµµάτων
στον τοµέα της ένταξης των µεταναστών.
Σύνταξη τελικής έκθεσης µε σκοπό να προταθεί ένα µοντέλο, το οποίο θα
προωθεί και θα υποστηρίζει την ένταξη των µεταναστών.

Το πρόγραµµα ROUTES κατέληξε στα παρακάτω αποτελέσµατα :
 Καλύτερη γνώση των πολιτικών και των ρυθµίσεων που λαµβάνονται σε
περιφερειακό επίπεδο για την ένταξη των µεταναστών.
 Ανάδειξη του ρόλου των ενώσεων των µεταναστών και των ΜΚΟ, οι
οποίες δραστηριοποιούνται σε επίπεδο περιφερειακής διακυβέρνησης.
 Εκτίµηση των ωφελειών, των ορίων και των περιορισµών των
αναγνωρισµένων πολιτικών και πρακτικών, και των δυνατοτήτων
υιοθέτησής τους.
 Σαφέστερος προσδιορισµός της σύνδεσης µεταξύ των καλών πρακτικών
και της διαδικασίας ελέγχου, µε στόχο την υποστήριξη µελλοντικών
φορέων που επιθυµούν να ασχοληθούν µε την ένταξη των µεταναστών.
 ∆ηµιουργία µιας «τοπικής στρογγυλής τραπέζης» µε ενώσεις
µεταναστών, δηµόσιες αρχές, ΜΚΟ και άλλους αρµόδιους φορείς.
 Προσδιορισµός των απαραίτητων ενεργειών που πρέπει να εφαρµοστούν
προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα µοντέλο για την ένταξη των
µεταναστών.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Ε.Ε.

Συµµετείχαν 16 εταίροι από 10 κράτη µέλη της Ε.Ε.:
 Veneto Lavoro (IT)
 Regione Veneto-Direzione sicurezza pubblica e flussi migratori (IT)
 Regione Puglia (IT)
 Unione Sindacale Regionale CISL Veneto (IT)
 The Stockholm Region (SE)
 City of Uppsala – Youth and Employment office (SE)
 Fundacion Comunidad Valenciana- Region Europea (BE)
 Federacion Nacional Union de Consumadores Europeos Euroconsumo (ES)
 Menedék-Hungarian Association for Migrants (HU)
 ALEΧANDROS (Association of local Authorities of Central Macedonia) (GR)
 Livstycket (SE)
 COOPI (Cooperazione Internazionale) (IT)
 SAMAH (Foundation of Unaccompanied Minor Refugees Humanitas) (NL)
 Government of the Province of Carinthia (AT)
 ACIME-Immigration Observatory (PT)
 Federacion Valenciana de Municipios y Provincias (ES)

483.365 €
70%

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Ιούνιος 2007 – Σεπτέµβριος 2008

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

http://projectroutes.com/en/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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