
Ένταξη των μεταναστών: Η Επιτροπή ξεκινά
δημόσια διαβούλευση και ζητεί τη δημιουργία
ομάδας εμπειρογνωμόνων για να ακουστούν οι
απόψεις των μεταναστών

Η καλή διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος από την
Ευρώπη συμβάλλει θετικά στην κοινωνία, τον πολιτισμό και
στην οικονομία μας. Η ένταξη και η κοινωνική ενσωμάτωση
των μεταναστών και των προσφύγων είναι ζωτικής
σημασίας για την ανταλλαγή πολιτιστικών γνωρισμάτων και
την κοινωνική συνοχή. Συμβάλλει επίσης στην αντιμετώπιση
των ελλείψεων σε κάποιες δεξιότητες, των ελλείψεων
εργατικού δυναμικού και στην ενίσχυση των οικονομικών
επιδόσεων συνολικά. Επί του παρόντος στην ΕΕ, πάρα
πολλοί μετανάστες αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά
την ανεργία, την έλλειψη ευκαιριών εκπαίδευσης και
κατάρτισης και την περιορισμένη κοινωνική αλληλεπίδραση
εντός των ευρύτερων κοινοτήτων τους – προκλήσεις που οι
κατάλληλες δημόσιες πολιτικές θα μπορούσαν να
μετατρέψουν σε ευκαιρίες. Η ευθύνη για τις πολιτικές
ένταξης ανήκει πρωτίστως στα κράτη μέλη. Ωστόσο, η ΕΕ έχει
θεσπίσει μια μεγάλη ποικιλία μέτρων για την παροχή
κινήτρων και την υποστήριξη των εθνικών αρχών, αλλά και
των τοπικών και περιφερειακών αρχών και της κοινωνίας
των πολιτών στις προσπάθειές τους να προωθήσουν την
ένταξη. Αυτό περιλαμβάνει ειδική χρηματοδότηση και μέσα
για την αντιμετώπιση της κοινωνικής και οικονομικής
συνοχής σε όλα τα κράτη μέλη.
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 Συνεργάτες

Καθαρίστε τακτικά και
σχολαστικά τα χέρια σας με
διάλυμα που έχει βάση το
οινόπνευμα ή πλύνετε τα με
σαπούνι και νερό. 

Διατηρήστε απόσταση
τουλάχιστον 1 μέτρου (3 πόδια)
από τους άλλους.
 Αποφύγετε τα πολυσύχναστα
μέρη. 
Αποφύγετε να αγγίζετε τα
μάτια, τη μύτη και το στόμα. 

Ενημερωθείτε με τις πιο
πρόσφατες πληροφορίες από
αξιόπιστες πηγές, όπως ο ΠΟΥ
ή οι τοπικές και εθνικές
υγειονομικές αρχές σας.

Μπορείτε να μειώσετε τις
πιθανότητές σας να μολυνθείτε
ή να διαδώσετε το COVID-19
λαμβάνοντας μερικές απλές
προφυλάξεις:



Για περισσότερες πληροφορίες:

Δημόσια διαβούλευση για την ενσωμάτωση
και ένταξη των μεταναστών
και των ατόμων που προέρχονται από
οικογένειες μεταναστών
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/consultati
onintegrationmigrants

Κάλεσμα για την κατάθεση
αιτήσεων για να γίνει κάποιος μέλος
στην ομάδα ειδικών της Επιτροπής για
τις απόψεις των μεταναστών 
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/in
dex.cfm?do=calls.calls_for_app
Ευρωπαϊκή ιστοσελίδα για
την κοινωνική ενσωμάτωση
https://ec.europa.eu/migrant-integration/
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WebSite: www.migrantinclusion.eu.
Facebook: https://www.facebook.com/Lets-work-for-a-real-migrants-inclusion-304869633653912
Podcasts: https://soundcloud.com/search?q=LWRMI

Let's work for a real migrants inclusion
action n.2018-1-IT02-KA204-047938 from INDIRE National Agency 
as part of the ERASMUS PLUS KA2 program STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR ADULT EDUCATION.

Μία δημόσια διαβούλευση και ένα κάλεσμα

 Τον Ιούλιο του 2020, η Επιτροπή ξεκίνησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μία δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις
απόψεις σχετικά με νέες δράσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην ΕΕ για την προώθηση της ενσωμάτωσης
και της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και των ατόμων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Η
Επιτροπή απηύθυνε επίσης πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων που θα
αποτελείται από άτομα που κατάγονται από οικογένειες μεταναστών, η οποία θα συμμετέχει στην ανάπτυξη και την
εφαρμογή των πολιτικών μετανάστευσης, ασύλου και ένταξης. Η συμμετοχή των μεταναστών, των αιτούντων ασύλου
και των προσφύγων κρίνεται σημαντική για να γίνουν οι πολιτικές πιο αποτελεσματικές και προσαρμοσμένες στις
ανάγκες που ανακύπτουν.
Τόσο με τη διαβούλευση όσο και με την ομάδα των εμπειρογνωμόνων, η Επιτροπή επιδιώκει τη συμμετοχή
ενδιαφερομένων από διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, των
κοινωνικών οργανώσεων, των κοινωνικών και οικονομικών
εταίρων, των επιχειρήσεων, των φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των
πολιτιστικών και αθλητικών οργανώσεων, των οργανώσεων μεταναστών και των ιδιωτών. Τα αποτελέσματα της
διαβούλευσης θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη που
ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής. Η δημόσια διαβούλευση θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις
επίσημες γλώσσες της ΕΕ έως τις 21 Οκτωβρίου 2020. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την υποβολή αιτήσεων
σχετικά με τις απόψεις των μεταναστών ήταν ανοικτή έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2020.


