PROJE HAKKINDA
“Gerçek bir göçmen katılımı için çalışalım!”
Projesi, mültecilere ve göçmenler sorununa
çözüm bulmaya çalışmak için iyi
uygulamaların paylaşılmasına odaklanmıştır.
Proje süresi 24 aydır.
3 Ortak Personel eğitim Etkinlikleri
PROJE ÇIKTILARI
Tüm ortak ülkelerde çok kültürlü
3 proje toplantısı
festivaller
tüm ortak ülkelerdeki dil kursları
30 radyo yayını
video-spot
6 haber bülteni
Bir broşür
bir e-Kitap
röportajlar, anketler
web sitesi ve sosyal ağ tanıtımı.

https://www.facebook.com/.../Lets-workfor-a-real-migrants-inclusion
ERASMUS+
YETIŞKIN EĞITIMI PROGRAMI
GÖÇMENLERİN KATILIMI İÇİN HADİ HEP
BERABER
ERASMUS+ PROGRAMI

ERASMUS+ YETIŞKIN EĞITIMI PROGRAMI
Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında
yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi
hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında
işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı
amaçlamaktadır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/_en

Bu proje Avrupa Komisyonu ve İtalyan Ulusal Erasmus Plus Ajansı
programının desteğiyle finanse edildi. Bu yayın sadece yazarın
görüşlerini yansıtır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin
herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

BİLİYOR MUSUN………?
Her yıl dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan, örneğin yerinden olma
nedenlerinden ötürü evlerinden kaçmak zorunda kalıyor; yoksulluk, savaş,
zulüm sosyal ve politik dışlanma veya daha iyi bir yaşam arayışı.
• Göç, son yıllarımızın önemli konularından biridir. Mevcut tahminler, dünya
çapında 244 milyon uluslararası göçmen olduğu (veya dünya nüfusunun%
3.3'ü) olduğu yönündedir.
Göç eğilimleri nedeniyle toplumlarımız daha da çeşitlendikçe, çok kültürlü
toplumlarda daha fazla insan yaşamaya başladı.
Artan mülteci sayısının artması, sosyal bütünleşme, hoşgörü, ayrımcılık
yasağı, dayanışma, halk sağlığı vb.
• Suriye krizi sekizinci yılına girdi. Şiddete uğrayan 3,5 milyondan fazla
insan Türkiye'ye sığındı. Doğumları ve yeni gelenler sayesinde sayıları
günde yaklaşık 1.000 kişi artmaktadır. Başka ülkelerden yarım milyon daha
fazla sığınmacı ve mülteciye katılıyorlar.
Biliyor musun………?
Her yıl dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan, örneğin yerinden olma
nedenlerinden ötürü evlerinden kaçmak zorunda kalıyor; yoksulluk, savaş,
zulüm sosyal ve politik dışlanma veya daha iyi bir yaşam arayışı.

www.migrantinclusion.eu
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• Göç, son yıllarımızın önemli konularından biridir. Mevcut tahminler, dünya
çapında 244 milyon uluslararası göçmen olduğu (veya dünya nüfusunun%
3.3'ü) olduğu yönündedir.
Göç eğilimleri nedeniyle toplumlarımız daha da çeşitlendikçe, çok kültürlü
toplumlarda daha fazla insan yaşamaya başladı.
Artan mülteci sayısının artması, sosyal bütünleşme, hoşgörü, ayrımcılık
yasağı, dayanışma, halk sağlığı vb.
• Suriye krizi sekizinci yılına girdi. Şiddete uğrayan 3,5 milyondan fazla
insan Türkiye'ye sığındı. Doğumları ve yeni gelenler sayesinde sayıları
günde yaklaşık 1.000 kişi artmaktadır. Başka ülkelerden yarım milyon daha
fazla sığınmacı ve mülteciye katılıyorlar.

2016 YILINDA
• yaklaşık 370.000 mülteci ve göçmen Avrupa’ya, çoğu
deniz yoluyla gelmiş
• Başlıca göçmen ve mülteci milletlerden Suriye, Afgan,
Nijeryalı, Pakistan, Irak ve Eritre;
• Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken Akdeniz’de yaklaşık 4.700
göçmen öldü
• Kıta 2017'de yaklaşık 171.000 deniz geliri gördü
(2016'dan az).

