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Θεμελίωση

 Εφαρμογή στην πράξη

Παρακολούθηση

Γιατί είναι απαραίτητο;

ΈΡΓΑΛΈΙΌΘΉΚΉ ΓΙΑ ΤΉΝ ΙΣΌΤΉΤΑ 
ΠΌΛΙΤΙΚΈΣ ΠΌΛΈΏΝ ΚΑΤΑ ΤΌΥ ΡΑΤΣΙΣΜΌΥ

ΦΌΡΌΥΜ ΙΘΑΓΈΝΈΙΑΣ ΜΈΤΑΝΑΣΤΏΝ 

Ή ΠΌΛΉ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΈΙ ΈΝΈΡΓΌ ΡΌΛΌ ΛΈΙΤΌΥΡΓΏΝΤΑΣ ΏΣ 

• δημοκρατικός θεσμός
• φορέας θέσπισης κανόνων
• εργοδότης
• πάροχος υπηρεσιών
• αναθέτουσα αρχή

ΣΧΈΔΙΌ ΔΡΑΣΉΣ 10 ΣΉΜΈΙΏΝ ECCAR 

1 Μεγαλύτερη επαγρύπνηση κατά του ρατσισμού

2 Αξιολόγηση του ρατσισμού και των διακρίσεων και παρακολούθηση των αστικών πολιτικών

3 Καλύτερη υποστήριξη για τα θύματα του ρατσισμού και των διακρίσεων

4 Μεγαλύτερη συμμετοχή και καλύτερα ενημερωμένοι κάτοικοι πόλεων

5 Η πόλη ως ενεργός υποστηρικτής των πρακτικών ίσης ευκαιρίας

6 Η πόλη ως εργοδότης και πάροχος υπηρεσιών ίσων ευκαιριών

7 Δίκαιη πρόσβαση στη στέγαση

8 Αντιμετώπιση του ρατσισμού και των διακρίσεων μέσα από την εκπαίδευση

9 Προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας

10 Διαχείριση εγκλημάτων μίσους και συγκρούσεων
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Θεμελίωση

 Εφαρμογή στην πράξη

Παρακολούθηση

Γιατί είναι απαραίτητο;

Ο συντονισμός του έργου ανήκει στην ETC Graz. Τα εμπλεκόμενα μέρη είναι:

Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης – SU (Σουηδία)
Πανεπιστήμιο της Πάντοβα - Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - HRC Padova (Ιταλία)
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – CECL (Ελλάδα)
 Ίδρυμα για τη Διαφορετικότητα - NEKI (Ουγγαρία)
Cidalia (Ισπανία)
Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πόλεων κατά του Ρατσισμού (ECCAR e.V.)

UNESCO, ως μέλος της ICCAR

Συντάκτες: Isabella Meier, Ingrid Nicoletti, Klaus Starl, Paul Lappalainen

Έκδοση 2.0 Φεβρουάριος 2017, Γκρατς – Στοκχόλμη - Πότσνταμ

Η Εργαλειοθήκη για την Ισότητα υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 
UNESCO, της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πόλεων κατά του Ρατσισμού (ECCAR), του Ιδρύματος 
Open Society Foundation - At Home in Europe, του ETC Graz και των πόλεων Βέρνη, Μπολόνια, 
Esch-sur-Alzette, Γάνδη, Γκρατς, Πότσνταμ, Ρότερνταμ, Βιέννη και Ζυρίχη. 

Η παρούσα έκδοση υλοποιήθηκε και διατίθεται με την οικονομική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (ADPOLIS JUST/2014/RDIS/AG/DISC/8084). 
Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης φέρει η ETC Graz και οι 
συνεργάτες του φορέα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Θεμελίωση

 Εφαρμογή στην πράξη

Παρακολούθηση

Γιατί είναι απαραίτητο;

Έισαγωγή

Η Εργαλειοθήκη για την Ισότητα είναι ένα εγχειρίδιο που στοχεύει στην παροχή στήριξης προς 
τις πόλεις στο πλαίσιο της υλοποίησης τοπικών πολιτικών για την επιτυχή αντιμετώπιση του 
ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων ή την προσαρμογή υφισταμένων πολιτικών υπό το ίδιο 
πλαίσιο. Η Εργαλειοθήκη παρέχει αναλυτικές οδηγίες που βασίζονται σε προηγούμενες εμπειρίες 
και αποσκοπούν στην εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών, ξεκινώντας από τη σύλληψη μιας 
ιδέας έως την αποτίμηση των επιπτώσεων αυτής. Όλο το περιεχόμενο βασίζεται στην κοινή 
εμπειρία εργαζομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης που εργάζονται σε Ευρωπαϊκές πόλεις.
Σκοπός μας ήταν να παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένες προτάσεις . Σας 
προσκαλούμε να διαβάσετε και να αντιμετωπίσετε την εργαλειοθήκη ως κοινή εμπειρία 
συναδέλφων από άλλες πόλεις και να οικειοποιηθείτε ό,τι θεωρήσετε ότι είναι χρήσιμο για τη δική 
σας πόλη. 

Η σύνταξη της παρούσας Εργαλειοθήκης δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την υποστήριξη των πόλεων 
και των εργαζομένων σε αυτές οι οποίοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες, τις γνώσεις και το χρόνο τους. 
Η ECCAR και οι συντάκτες του παρόντος ευχαριστούν όλες τις συμμετέχουσες πόλεις για την 
συνεισφορά τους και την φιλοξενία τους, και συγκεκριμένα, τις πόλεις:

Αγία Βαρβάρα (Ελλάδα)
Αθήνα (Ελλάδα)
Βαρκελώνη (Ισπανία)
Βερολίνο (Γερμανία)
Βέρνη (Ελβετία)
Μπιλμπάο (Ισπανία)
Μπολόνια (Ιταλία)
Botkyrka (Σουηδία)
Βουδαπέστη (Ουγγαρία)
Καστίλλη-Λα Μάντσα (Ισπανία)
Esch-sur-Alzette (Λουξεμβούργο)
Γάνδη (Βέλγιο)
Γκρατς (Αυστρία)

Μαδρίτη (Ισπανία)
Malmö (Σουηδία)
Ναντ (Γαλλία)
Πετς (Ουγγαρία)
Πότσνταμ (Γερμανία)
Ρότερνταμ (Ολλανδία)
Σάντα Κρουζ (Ισπανία)
Σεβίλλη (Ισπανία)
Τουλούζη (Γαλλία)
Τορίνο (Ιταλία)
Βαλένθια (Ισπανία)
Βιέννη (Αυστρία)
Ζυρίχη (Ελβετία)
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Θεμελίωση

 Εφαρμογή στην πράξη

Παρακολούθηση

Γιατί είναι απαραίτητο;

ΠΡΌΛΌΓΌΣ
Η εργαλειοθήκη για την Ισότητα της ECCAR περιλαμβάνει δύο κεφάλαια αφιερωμένα στις 
πολιτικές που επιτρέπουν μια ελάχιστη πολιτική εκπροσώπηση των κατοίκων της πόλης που δεν 
έχουν δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές λόγω ιθαγένειας. 
Μια άλλη προσέγγιση – που παρουσιάζονται σε διαφορετικό κεφάλαιο με τίτλο ΦΟΡΟΥΜ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ακολουθεί τη λογική του διαλόγου με τους πολίτες και 
παίρνει τη μορφή του συμμετοχικού φόρουμ για συζήτηση επιλεγμένων θεμάτων με τους 
ενδιαφερόμενους κατοίκους (μετανάστες).
Μία άλλη προσέγγιση – η οποία παρουσιάζονται σε άλλο κεφάλαιο με τίτλο ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ - αποσκοπεί στη θέσπιση συμβουλευτικού συμβουλίου επίσημα 
εκλεγμένων εκπροσώπων από την ομάδα-στόχο.
Για να σας βοηθήσει να αποφασίσετε, ποια προσέγγιση είναι η πλέον κατάλληλη για το πλαίσιο 
της πόλης σας, συμψηφίσαμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε προσέγγισης στον 
παρακάτω πίνακα:

 ΈΚΛΈΓΜΈΝΌ ΣΥΜΒΌΥΛΙΌ ΜΈΤΑΝΑΣΤΏΝ ΦΌΡΌΥΜ ΙΘΑΓΈΝΈΙΑΣ ΜΈΤΑΝΑΣΤΏΝ

+ δυνατότητα ελεύθερης επιλογής 
θέματος προς συζήτηση
-συστάσεις που υποβάλλονται προς 
την πόλη, χωρίς να υπάρχει δεσμευτική 
διαδικασία/υποχρέωση για συζήτηση/
υλοποίηση των θεμάτων
λογική της εκπροσώπησης:
Το εκλεγμένο Συμβούλιο μεταναστών είναι 
βασισμένο στην ιδέα να «αντισταθμίσει» 
η απουσία του δικαιώματος ψήφου για 
τους υπηκόους τρίτων χωρών που ζουν 
στην πόλη, παρέχοντας τη δυνατότητα να 
εκλέγουν αντιπροσώπους. 

- προ-επιλογή των θεμάτων που θα 
συζητηθούν από τους υπαλλήλους των 
πόλεων 
+ σαφής εντολή ανάπτυξης μέτρων για 
την αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου 
ζητήματος, ισχυρότερη δέσμευση για 
υλοποίηση των συστάσεων
λογική της συμμετοχής:
Το συμμετοχικό φόρουμ βασίζεται στην 
ιδέα του διαλόγου και της συμμετοχής 
των πολιτών. Κάθε άτομο θεωρείται ως 
πλέον ικανό [να ορίσει] την κατάσταση 
της ζωής του η εμπειρία της καθημερινής 
ζωής των πολιτών θεωρείται πολύτιμη για 
το σχεδιασμό προγραμμάτων πολιτικής 
των οποίων η εφαρμογή είναι εφικτή. 
Κάθε πρόσωπο που αισθάνεται ότι το 
αφορά ένα ζήτημα είναι ευπρόσδεκτο να 
συμμετέχει σε μια συνάντηση συζήτησης. 
Στο φόρουμ μπορούν να προσκαλούνται 
και να συμμετέχουν άτομα διαφόρων 
ομάδων.
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ΦΌΡΌΥΜ ΜΈΤΑΝΑΣΤΏΝ ΓΙΑ ΤΉΝ ΙΘΑΓΈΝΈΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΈΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΉΤΌ;  10

ΘΈΜΈΛΙΏΣΉ  12

ΣΧΈΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΈΤΌΧΉ ΈΝΔΙΑΦΈΡΌΜΈΝΏΝ ΜΈΡΏΝ 12

ΙΔΈΑ 12
ΒΗΜΑ Προετοιμασία προϋπολογισμού 14

ΈΦΑΡΜΌΓΉ ΣΤΉΝ ΠΡΑΞΉ 15

ΚΑΘΉΜΈΡΙΝΈΣ ΈΡΓΑΣΙΈΣ 15
ΒΗΜΑ Εντολή για το φόρουμ σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα 15
ΒΗΜΑ Οργανώστε την εκδήλωση του φόρουμ 15
ΒΗΜΑ Πραγματοποιήστε το φόρουμ 16
ΒΗΜΑ Δημιουργία κεντρικής ομάδας/επιτροπής διευκόλυνσης 17
ΒΗΜΑ Διατυπώστε τα αποτελέσματα και τις συστάσεις 17
ΒΗΜΑ Παρουσιάστε τα αποτελέσματα στους φορείς λήψης αποφάσεων της πόλης 17
ΒΗΜΑ Εφαρμογή των συστάσεων 17
ΒΗΜΑ Ενημερωτικό δελτίο  17

ΠΑΡΑΚΌΛΌΥΘΉΣΉ (FOLLOW-UP) 20

ΒΗΜΑ Αναπτύξτε περαιτέρω τα θέματα προς συζήτηση 20

ΒΑΣΙΚΌΙ ΠΑΡΑΓΌΝΤΈΣ ΈΠΙΤΥΧΙΑΣ 20 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΌΣ ΚΑΙ ΑΠΌΤΈΛΈΣΜΑΤΑ 21

ΠΌΡΌΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑΤΑ 21



8

Θεμελίωση

 Εφαρμογή στην πράξη

Παρακολούθηση

Γιατί είναι απαραίτητο;

ΦΌΡΌΥΜ ΜΈΤΑΝΑΣΤΏΝ ΓΙΑ ΤΉΝ ΙΘΑΓΈΝΈΙΑ
Το φόρουμ μεταναστών για την ιθαγένεια είναι ένα όργανο που επιτρέπει ένα ελάχιστο όριο 
πολιτικής εκπροσώπησης των κατοίκων της πόλης που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις τοπικές 
εκλογές λόγω της υπηκοότητας τους. Στο κεφάλαιο αυτό, θα παρουσιάσουμε τη μορφή ενός 
ανοικτό συμμετοχικού φόρουμ, προκειμένου να αναπτύξουμε συγκεκριμένες συστάσεις όσον 
αφορά τα επιλεγμένα θέματα. Η ίδρυση ενός φόρουμ μεταναστών για την ιθαγένεια αποσκοπεί 
στην ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής, καθώς και την ανταλλαγή εμπειρίας 
και γνώσης προκειμένου τα μέλη να εργαστούν μαζί με στόχο μια καλή διαβίωση μαζί με τον 
πληθυσμό της πόλης.
Το άρθρο 25 του Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα περιορίζει το δικαίωμα του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι στους πολίτες (δηλαδή τους υπηκόους). Ωστόσο, η πολιτική συμμετοχή 
είναι ευρύτερη από το δικαίωμα ψήφου. Το Συμβούλιο της Ευρώπης προωθεί τη συμμετοχή 
αλλοδαπών μέσω της Σύμβασης για τη Συμμετοχή των Αλλοδαπών στο Δημόσιο Βίο σε Τοπικό 
Επίπεδο. 

Η Διεθνής Σύμβαση για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων (CERD) ορίζει 
ότι «φυλετική διάκριση νοείται «κάθε διάκριση, αποκλεισμός, περιορισμός ή προτίμηση που
βασίζεται στη φυλή, το χρώμα του δέρματος, την καταγωγή, στην εθνική ή εθνοτική
καταγωγή [...]». 

Ως «διάκριση» νοείται ο χαρακτηρισμός ενός ατόμου ως διαφορετικό με βάση τη «φυλή», 
το χρώμα, την εθνικότητα, την καταγωγή, τη γέννηση, τη θρησκεία ή τη γλώσσα (βάσει 
βιολειτουργικών και πολιτιστικών ενδείξεων), δικαιολογώντας διαφοροποιημένα δικαιώματα 
σε διαρθρωτικό επίπεδο. Το αντίθετο της διάκρισης είναι η ισότητα. Η ισότητα προορίζεται 
ως κατάσταση, καθώς και ως διαδικασία.

Ως «αποκλεισμός» νοείται η άρνηση πρόσβασης και απόλαυσης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τον όρο του κοινωνικού αποκλεισμού 
που ορίζεται από τη ΔΟΕ, αλλά διεύρυνε τον ορισμό του τονίζοντας ότι ο κοινωνικός 
αποκλεισμός προκύπτει όταν τα άτομα δεν μπορούν να συμμετέχουν ή να συνεισφέρουν 
πλήρως στην κοινωνία λόγω «άρνησης των αστικών, πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών 
και πολιτιστικών δικαιωμάτων». Στους ορισμούς αναφέρεται ότι ο αποκλεισμός προκύπτει 
από «τον συνδυασμό συνδεδεμένων προβλημάτων όπως η ανεργία, οι περιορισμένες 
δεξιότητες, το χαμηλό εισόδημα, οι ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης, η κακή υγεία και η ρήξη 
εντός της οικογένειας». Η συμμετοχή είναι απαραίτητη προϋπόθεση αλλά και σκοπός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το αντίθετο του αποκλεισμού είναι η ένταξη.

Ως «περιορισμός» νοείται ο περιορισμός της απόλαυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην πράξη. Αντίστοιχο θετικό στοιχείο είναι η ύπαρξη «ίσων ευκαιριών».
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Θεμελίωση

 Εφαρμογή στην πράξη

Παρακολούθηση

Γιατί είναι απαραίτητο;

Η «προτίμηση» παρέχει σε ένα άτομο προνόμια υπέρ κάποιου άλλου ατόμου με βάση τη 
«φυλή», το χρώμα, την εθνικότητα, την καταγωγή, τη γέννησης, τη θρησκεία ή τη γλώσσα. 
Αντίστοιχα, υποβιβάζει το ένα άτομο σε σχέση με το άλλο. Η παραπάνω κατάσταση 
αντισταθμίζεται θετικά μέσω της «ίσης μεταχείρισης».

Οι πολιτικές που αντικρούουν με επιτυχία τις φυλετικές διακρίσεις πρέπει, ως εκ τούτου, να 
συμβάλουν στην επίτευξη αποτελέσματος αντίθετου από αυτές τις τέσσερις παραμέτρους 
(διαστάσεις) της διάκρισης. 

Ως εκ τούτου, η αντιμετώπιση των διακρίσεων προϋποθέτουν ενίσχυση της ισότητας, 
της ένταξης, των ίσων ευκαιριών ή/και της ίσης μεταχείρισης.

 Το ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, όπως περιγράφεται στο παρόν 
κεφάλαιο εξουδετερώνει  διακρίσεις προωθώντας τη συμμετοχή για την αποφυγή των 
διακρίσεων στην απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΠΛΑΙΣΙΌ ΠΛΉΡΌΦΌΡΙΏΝ

Το ακόλουθο κεφάλαιο βασίζεται σε συνεντεύξεις με διάφορους φορείς που εμπλέκονται στην 
ίδρυση και τις καθημερινές εργασίες των φόρουμ συμβουλίου μεταναστών στις πόλεις Ναντ 
(Γαλλία) και η Βέρνη (Ελβετία). 
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Θεμελίωση

 Εφαρμογή στην πράξη

Παρακολούθηση

Γιατί είναι απαραίτητο;

ΓΙΑΤΙ ΈΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΉΤΌ;
Κάθε άτομο που ζει μόνιμα στην πόλη, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων που διαμορφώνουν τη ζωή στη πόλη. Η δυνατότητα συμμετοχής 
επιτρέπει στο άτομο να ταυτιστεί με την πόλη, να αναπτύξει αίσθημα ευθύνης και να βρει νόημα 
στην ενεργή συμμετοχή στα κοινά. Για να εξασφαλίσει συμβίωση των πολιτών με σεβασμό η 
πόλη θα πρέπει να βρίσκεται σε επικοινωνία με τους κατοίκους της και όχι μόνο να αναφέρεται 
σε αυτούς.

Πώς ωφελείται η τοπική αυτοδιοίκηση;
• Το φόρουμ αποτελεί ένα μέσο για το διάλογο με τους πολίτες. Επιτρέπει τις ανταλλαγές 
πληροφοριών μεταξύ των αρχών της πόλης, των αλλοδαπών κατοίκων και όλων των υπόλοιπων 
κατοίκων που ενδιαφέρονται για την καλή συμβίωση.
• Οι μετανάστες κάτοικοι της πόλης έχουν στη διάθεσή τους μια πρακτική βάση γνώσεων και 
εμπειρίας – λόγω των βιογραφιών τους, της κατάστασης της ζωής τους και των εμπειριών τους. Η 
πόλη αξιοποιεί αυτές τις γνώσεις για την ανάπτυξη αποτελεσματικών και κατάλληλων μέτρων για 
την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην πόλη. 
• Οι τοπικοί φορείς λήψης αποφάσεων λαμβάνουν υποστήριξη από τα ενδιαφερόμενα άτομα 
μέσω προτάσεων και συστάσεων.
• Οι τοπικές αρχές λαμβάνουν απαντήσεις ως προς το γιατί ορισμένες υπηρεσίες της πόλης 
μπορεί να μην χρησιμοποιούνται από τον πληθυσμό των μεταναστών και συστάσεις για τον 
τρόπο διασφάλισης της πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες για όλους τους κατοίκους.
• Το φόρουμ αποτελεί ένα θετικό σημείο επαφής για τους κατοίκους της πόλης που αποκλείονται 
από τα δικαιώματα ψήφου και οι οποίοι συνειδητοποιούν ότι οι προτάσεις τους και η δέσμευσή 
τους για κοινή αξιοπρεπή διαβίωση στην πόλη είναι ευπρόσδεκτες και απαραίτητες. 
• Καλύτερη γνώση από πλευράς των αρχών της πόλης αναφορικά με την κατάσταση διαβίωσης 
και τις ανάγκες των κατοίκων χωρίς δικαίωμα ψήφου
• Ενίσχυση της κατανόησης του τρόπου λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών της πόλης από 
τους κατοίκους 
• Το φόρουμ αναπτύσσει πρακτικές συστάσεις για την ουσιαστική υλοποίηση των πιο θεωρητικών 
ιδεών της πόλης αναφορικά με μια «πολιτική ένταξης»

Πως επωφελούνται οι μετανάστες κάτοικοι των πόλεων;
• Το φόρουμ επιτρέπει τουλάχιστον κάποιον βαθμό πολιτικής συμμετοχής από μια ομάδα  
πληθυσμού που διαφορετικά αποκλείεται από την πολιτική διαδικασία
• Το φόρουμ αποτελεί μια ευκαιρία για τον πληθυσμό των μεταναστών να εκφράσει τις προτάσεις 
του με πιο άμεσο τρόπο. Οι συμμετέχοντες μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους, τις προτάσεις 
και τους ορισμούς σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση της κοινωνίας της πόλης. Οι προσπάθειές 
τους γίνονται πιο ορατές.
• Άτομα με ενδιαφέρον για την πολιτική μπορούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην πολιτική της 
πόλης

Γιατί είναι απαραίτητο;
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• Τα δικαιώματα των μεταναστών ικανοποιούνται. Οι μετανάστες αποκτούν πρόσωπο στην 
πολιτική και στην κοινωνία.
• Τα οφέλη για τον πληθυσμό μέσω πολιτικών πόλεων που λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τις 
ανάγκες και τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού των μεταναστών 

ΠΈΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

Το φόρουμ δεσμεύεται ως προς τα προ-επιλεγμένα θέματα. Αυτή η στρατηγική είναι χρήσιμη 
για την ανάπτυξη συγκεκριμένων συστάσεων σχετικά με αυτά τα ζητήματα, ωστόσο περιορίζει 
τη συζήτηση σε θέματα που καθορίζονται από τις αρχές της πόλης και όχι από τον εν λόγω 
πληθυσμό.
Δεν είναι όλα τα ζητήματα κατάλληλα για έναν διάλογο πολιτών. 

Γιατί είναι απαραίτητο;
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ΘΈΜΈΛΙΏΣΉ

ΣΧΈΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΈΤΌΧΉ ΈΝΔΙΑΦΈΡΌΜΈΝΏΝ 
ΜΈΡΏΝ
Ενδιαφερόμενα μέρη που απαιτούνται για τη δημιουργία και την υλοποίηση των φόρουμ 
μεταναστών για την ιθαγένεια:

• Οι δημοτικά εκλεγμένοι εκπρόσωποι 
• Μια διοικητική μονάδα η οποία έχει την αρμοδιότητα και την εντολή να οργανώνει τα φόρουμ, 
να μένει σε επαφή με τους συμμετέχοντες και να παρακολουθεί την εφαρμογή των συστάσεων 
που έχουν αναπτυχθεί
• Όλα τα τμήματα της πόλης, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των μέτρων
• Οι συμμετέχοντες των φόρουμ
• Ενώσεις μεταναστών, ΜΚΟ
• Όλες οι ενώσεις και οι υπηρεσίες στην πόλη που έρχονται σε επαφή με μετανάστες κατοίκους
• Η υπηρεσία μετανάστευσης
• Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα γραφεία όλων των ειδών που ασχολούνται π.χ. με τους 
ηλικιωμένους, την εκπαίδευση, την υγεία 

ΙΔΈΑ
Στόχος του φόρουμ είναι η «συμπαραγωγή πολιτικών» με τον σχεδιασμό συγκεκριμένων 
μέτρων σε διάλογο με τους πολίτες (κατοίκους) της πόλης. Το φόρουμ βασίζεται στην ιδέα 
της δημιουργίας μιας σχετικά ανοικτής πλατφόρμας, όπου θα συζητούνται τα θέματα που 
τίθενται στο τραπέζι. 

Στις συμμετέχουσες πόλεις, η ίδρυση του φόρουμ ήταν επίσης μια αντίδραση στο γεγονός 
ότι οι μετανάστες υποεκπροσωπούνταν στα υπάρχοντα κανάλια για τη συμμετοχή των 
πολιτών, όπως οι συνελεύσεις περιοχών. Το φόρουμ, επομένως, αποβλέπει στην ενισχυμένη 
συμμετοχή, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη και αυτό το τμήμα του πληθυσμού.

Το πλεονέκτημα ενός φόρουμ σε σύγκριση με ένα εκλεγμένο γνωμοδοτικό συμβούλιο είναι 
η δυνατότητα πρόσκλησης ενός ευρύτερου φάσματος ανθρώπων, η ανανέωση του κύκλου 
των συμμετεχόντων και η άρση του περιορισμού υπηκόων τρίτων χωρών. 

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα (νομικά) ζητήματα, αλλά οι 
περισσότερες καθημερινές δυσκολίες είναι παρόμοιες με αυτές των μεταναστών από 
χώρες τις ΕΕ: πρόσβαση στην επίσημη γλώσσα του κράτους, πρόσβαση στη δικαιοσύνη 

Σχεδιασμός και συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών
Ιδέα
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σε περιπτώσεις διακρίσεων κ.λπ. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχουσες πόλεις επέλεξαν να 
ανοίξουν το φόρουμ σε όλους τους αλλοδαπούς κατοίκους, είτε προέρχονται από την ΕΕ 
είτε είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. 

Εντολή
Η πόλη δίνει την επίσημη εντολή στο φόρουμ να υποβάλει συστάσεις για μέτρα που 
αντιμετωπίζουν 3-4 συγκεκριμένα ζητήματα. 
 
• Παράδειγμα θεμάτων που εξετάζονται σε φόρουμ μεταναστών για την ιθαγένεια:
• Μετανάστες ηλικίας άνω των 60 ετών: ποια είναι η πραγματικότητα; ποιες είναι οι ανάγκες 
τους;
• Συνθήκες υποδοχής των μεταναστών που έφτασαν πρόσφατα στην πόλη: ποιες είναι οι 
δυσκολίες; τι μπορεί να βελτιωθεί;
• Μετανάστες και μέσα ενημέρωσης: πώς απεικονίζονται οι μετανάστες στα τοπικά μέσα 
ενημέρωσης; με ποιον τρόπο επιλέγουν οι παραγωγοί των μέσων ενημέρωσης τα θέματά 
τους, ποιους διαύλους ενημέρωσης χρησιμοποιούν; 

Αρμόδια διοικητική μονάδα
Μια διοικητική μονάδα (π.χ. τμήμα υπηρεσιών ένταξης) έχει την εντολή να οργανώσει και 
να διαχειριστεί το φόρουμ. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

• προετοιμασία των θεμάτων προς εξέταση
• διατήρηση επαφών και δικτύων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
• τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών με τα μέλη της κεντρικής ομάδας (βλ. παρακάτω)
• οργάνωση των φόρουμ
• τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων, διατύπωση των συστάσεων
• προετοιμασία της υποβολής συστάσεων προς το δημοτικό Συμβούλιο
• διαπραγματεύσεις με τα τμήματα σχετικά με την υλοποίηση των συστάσεων
• εφαρμογή των μέτρων στον δικό της τομέα ευθύνης
• έναρξη και επίβλεψη της δημοσίευσης ενός ενημερωτικού δελτίου (βλ. παρακάτω)
• καθήκοντα σημείου επαφής και μεσολαβητή για τα μέλη του πληθυσμού μεταναστών, τις 
ενώσεις, τις ΜΚΟ και τις υπηρεσίες, τους εξωτερικούς συντονιστές, τα τμήματα της πόλης, 
τους τοπικούς πολιτικούς κ.λπ.

Κεντρική ομάδα/επιτροπή διευκόλυνσης
Οι συμμετέχοντες καλούνται να εργαστούν εθελοντικά στο πλαίσιο της κεντρικής ομάδας/
επιτροπής διευκόλυνσης. Εκτός από το να συμμετέχουν και τα ίδια στα φόρουμ, αυτά 
τα άτομα δραστηριοποιούνται προκειμένου να συνεχίζεται ο συμμετοχικός διάλογος. Τα 
καθήκοντα της ομάδας περιλαμβάνουν:

Ιδέα
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1

• βοήθεια στην οργάνωση των συμμετοχικών φόρουμ,
• κινητοποίηση των μελών του πληθυσμού των μεταναστών για να συμμετάσχουν,
• διατήρηση επαφών με τους ενδιάμεσους δημοσίους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων 
συναντήσεων μεταξύ των εκδηλώσεων του φόρουμ για ανταλλαγή πληροφοριών και 
προετοιμασία,
• βοήθεια στη σύνοψη των αποτελεσμάτων των συζητήσεων, 
• παρουσίαση των μέτρων που αναπτύχθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο, 
• παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων

ΟΙ εθελοντές καλούνται να δεσμευθούν για μια περίοδο ενός έτους. Έχει αναφερθεί ότι 
αυτή η ομάδα απαριθμεί περίπου 10-20 μέλη. 

Συμμετοχικά φόρουμ
Υπάρχει ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής στο φόρουμ προς όλους τους ενδιαφερόμενους 
μετανάστες κατοίκους των πόλεων και τις ενώσεις/τις δημόσιες υπηρεσίες/τους 
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει ένας συντονιστής 
για το φόρουμ· οι συμμετέχοντες επεξεργάζονται τα ζητήματα της ατζέντας, παρέχουν την 
εκτίμησή τους για την τρέχουσα κατάσταση και αναπτύσσουν συγκεκριμένες συστάσεις για 
βελτιώσεις. 
Στις συμμετέχουσες πόλεις, τα φόρουμ πολιτών αποτελούν μέρος πολιτικών προγραμμάτων 
που ασχολούνται με την ένταξη των μεταναστών στην πόλη. Η πόλη δίνει επίσημη εντολή 
στο φόρουμ για την ανάπτυξη συστάσεων σε ένα επιλεγμένο θέμα.

ΒΗΜΑ Προετοιμασία προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός πρέπει να καλύπτει τις δαπάνες για τον συντονισμό των φόρουμ, τις 
δαπάνες για τη συμμετοχή εξωτερικών συμβούλων, εισηγητών, συντονιστών και καλλιτεχνών, 
την παραγωγή πληροφοριακού υλικού σχετικά με το φόρουμ (π.χ. ενημερωτικά έντυπα για ένα 
συγκεκριμένο θέμα), και ένα ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται 2-4 φορές τον χρόνο. 

Εκτός από αυτές τις βασικές δαπάνες, στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου οργανισμού 
πρέπει να συνυπολογιστούν και πιο ολοκληρωμένα μέτρα, καθώς και η σύσταση υπηρεσιών, 
δημοσιεύσεων κ.λπ. που υλοποιούνται βάσει των συστάσεων του φόρουμ. 

Ιδέα
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2

3

ΈΦΑΡΜΌΓΉ ΣΤΉΝ ΠΡΑΞΉ

ΚΑΘΉΜΈΡΙΝΈΣ ΈΡΓΑΣΙΈΣ
ΒΗΜΑ Εντολή για το φόρουμ σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα

Συζητήστε με την κεντρική ομάδα για το ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί. (Για την οργάνωση του 
πρώτου φόρουμ: Ζητήστε από τους υπαλλήλους του δήμου και από εκπροσώπους των ενώσεων 
μεταναστών και των ΜΚΟ τη γνώμη τους σχετικά με τα πλέον φλέγονται ζητήματα ένταξης. 
Ξεκινήστε την εργασία σας από τα ζητήματα που αναφέρονται και από τις δύο πλευρές.) 

Συμβουλή! Επικεντρωθείτε σε ένα θέμα που μπορεί να εξεταστεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της πόλης και εντός των τρεχουσών πολιτικών/δημοσιονομικών προτεραιοτήτων. Επίσης, 
συζητήστε εάν το θέμα που έχετε κατά νου είναι κατάλληλο για συμμετοχικό διάλογο, ένα θέμα 
που μπορεί να συζητηθεί από πρακτικής άποψης. Δεν έχει κανένα νόημα η συζήτηση για ένα 
θέμα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η πόλη.

Παραδείγματα θεμάτων που εξετάζονται στα φόρουμ μεταναστών για την ιθαγένεια:

• Μετανάστες ηλικίας άνω των 60 ετών: ποια είναι η πραγματικότητα; ποιες είναι οι ανάγκες τους;
  Ζητήματα που εξετάζονται: Οι δημοτικές υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους προβάλλονται 

επαρκώς στους μετανάστες ηλικίας 60+ και τις οικογένειές τους; Ποια είναι η αντίληψη του κοινού 
για τις υπηρεσίες αυτές; Ποιους πόρους χρησιμοποιούν οι οικογένειες για να αντιμετωπίσουν 
τις προκλήσεις της γήρανσης; Ποιες ανάγκες και ελλείψεις αντιλαμβάνονται το κοινό και όσοι 
είναι άνω των 60 ετών;

• Υποδοχή των νεοαφιχθέντων
  Ζητήματα που εξετάζονται: Πώς ήταν η άφιξή σας στη χώρα; Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν 

οι νεοαφιχθέντες; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος 
της πόλης; Τι νομίζετε ότι θα μπορούσε να γίνει για να βελτιωθεί το σύστημα;

Συμβουλή! Το φόρουμ είναι επίσης κατάλληλο για συζήτηση επί των πλέον τοπικών θεμάτων 
που αφορούν μια συγκεκριμένη περιοχή ή γειτονιά.

ΒΗΜΑ Οργανώστε την εκδήλωση του φόρουμ

Συμβουλευτείτε τα δίκτυά για να διαπιστώσετε ποιος (ποια ένωση, ποια υπηρεσία κ.λπ.) 
εμπλέκεται με το θέμα προς συζήτηση.

Καθημερινές εργασίες
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Συμβουλή! Καταστήστε σαφές από την αρχή ότι το φόρουμ δεν αφορά απλά τη συζήτηση 
για ένα ζήτημα, αλλά έχει ως στόχο να οδηγήσει σε κάποια αποτελέσματα, π.χ. ένα βίντεο, 
συστάσεις για συγκεκριμένα μέτρα κ.λπ.

Πώς να κινητοποιήσετε τους συμμετέχοντες
Διαφημίστε το φόρουμ μέσω διαδικτύου και αφισών. Συνεργαστείτε με τα δίκτυά σας και όλα τα 
είδη των ενώσεων που βρίσκονται σε επαφή με τον πληθυσμό των μεταναστών για να διαδώσετε 
την πρόσκληση. 
Επιλέξτε ένα ελκυστικό μήνυμα πρόσκλησης, π.χ. «Δυσκολεύεστε να βρείτε εργασία; Ελάτε να 
μιλήσουμε για αυτό!» 
Οι ενώσεις λαμβάνουν μέρος στην προσπάθεια για να βοηθήσουν τους αρμόδιους δημόσιους 
υπαλλήλους, αλλά και για δικό τους όφελος, προκειμένου να ενισχύσουν τις ανταλλαγές απόψεων 
με την πόλη αναφορικά με τη συνεργασία, τον τρόπο αναφοράς των αποτελεσμάτων του φόρουμ 
στο δημοτικό συμβούλιο κ.λπ. 

ΒΗΜΑ Πραγματοποιήστε το φόρουμ

Συμβουλή! Συνεργαστείτε με κάποιο εξωτερικό πρόσωπο ή ομάδα (π.χ. ανθρώπους του 
θεάτρου, δημοσιογράφους) που να είναι έμπειρο και να διαθέτει δυναμικές μεθόδους για τον 
συντονισμό ενός συμμετοχικού φόρουμ. 

Είναι ζωτικής σημασίας ο συντονιστής να καταφέρει να διασφαλίσει ότι το κάθε άτομο έχει την 
ευκαιρία να εκφράσει τη γνώμη του: θα υπάρξει μεγάλη ποικιλία συμμετεχόντων, πολύ μορφωμένα 
άτομα, άτομα που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα πολύ καλά, άτομα λιγότερο ή περισσότερο σε επαφή 
με τις δημόσιες υπηρεσίες, άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο και προσωπικότητα. Είναι πολύ 
σημαντικό οι συντονιστές να μπορούν να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή (απαιτούνται περισσότερα 
από απλό συντονισμό). Πρέπει να γνωρίζουν πώς να διανέμουν τον χρόνο ομιλίας και πώς να 
παρέχουν διαφορετικά κανάλια προκειμένου να εκφράσει κάποιος τη γνώμη του.      

Ώρα και μέρος
Να έχετε ως στόχο την ποικιλία μορφών. Το φόρουμ μπορεί να λάβει τη μορφή βραδινών 
συναντήσεων μετά τις 6 μ.μ. ή να αποτελεί μια ολοήμερη εκδήλωση με συμπληρωματικό 
πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, φροντίστε να υπάρχει φαγητό και ποτό, μεριμνήστε για τη 
φύλαξη των παιδιών και διασφαλίστε την προσέλευση διερμηνέων ή μελών των ενώσεων που 
μπορούν να διερμηνεύσουν. 

Συμβουλή! Να είστε ευέλικτοι όσον αφορά την τοποθεσία και μεταβείτε στην αντίστοιχη 
τοποθεσία για τη συζήτηση τοπικών θεμάτων (που αφορούν μια συγκεκριμένη περιοχή). 

Καθημερινές εργασίες
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Θεμελίωση

 Εφαρμογή στην πράξη

Παρακολούθηση

Γιατί είναι απαραίτητο;

5

6

ΒΗΜΑ Δημιουργία κεντρικής ομάδας/επιτροπής διευκόλυνσης

Οι συμμετέχοντες καλούνται να εργαστούν εθελοντικά στο πλαίσιο της κεντρικής ομάδας/
επιτροπής διευκόλυνσης. Εκτός από το να συμμετέχουν και τα ίδια στα φόρουμ, αυτά τα άτομα 
δραστηριοποιούνται προκειμένου να συνεχίζεται ο συμμετοχικός διάλογος.

ΒΗΜΑ Διατυπώστε τα αποτελέσματα και τις συστάσεις

Τα μέλη της κεντρικής ομάδας πρέπει να συζητούν για τα αποτελέσματα και τις συστάσεις του 
φόρουμ και να αποφασίζουν για τον τρόπο διατύπωσης των συστάσεων στους πολιτικούς, 
π.χ. σχετικά με τον χειρισμό των συστάσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του δήμου και 
αυτών που τις υπερβαίνουν. Ακόμη και για αυτές που τις υπερβαίνουν, εξετάστε εάν υπάρχουν 
παρόλα αυτά ορισμένοι τρόποι για την εξέτασή τους στο πλαίσιο ζητημάτων που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες του δήμου.

ΒΗΜΑ Παρουσιάστε τα αποτελέσματα στους φορείς λήψης αποφάσεων της πόλης

Μια σύσταση είναι ότι τα αποτελέσματα θα πρέπει να παρουσιαστούν μαζί προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί το πολιτικό βάρος της πρότασης: μέλη της κεντρικής ομάδας που διαθέτουν 
πρακτική εμπειρία και αξιοπιστία, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους υπαλλήλους, με 
το ειδικό βάρος που έχουν αμφότεροι ως οι επαγγελματίες της πόλης. Συμφωνήστε σε μια κοινή 
στρατηγική παρουσίασης. 

ΒΗΜΑ Εφαρμογή των συστάσεων

Ορίστε έναν διαχειριστή έργου (έναν αρμόδιο υπάλληλο του δήμου) για κάθε μέτρο που πρέπει 
να υλοποιηθεί. Η πρόκληση για τη συντονιστική μονάδα είναι να παρακινήσει και να κινητοποιήσει 
τους υπαλλήλους του δήμου στα διάφορα τμήματα για να προχωρήσουν στην υλοποίηση των 
προτεινόμενων μέτρων. 

ΒΗΜΑ Ενημερωτικό δελτίο 

Δημοσιεύεστε ένα ενημερωτικό δελτίο το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα φόρουμ που 
έχουν λάβει χώρα, τα θέματα και τα αποτελέσματά τους, καθώς και για την πρόοδο της υλοποίησης 
των συνιστώμενων μέτρων, τα επόμενο θέματα και τα προσεχή φόρουμ. Το ενημερωτικό δελτίο 
μπορεί να περιλαμβάνει επίσης άρθρα και συνεντεύξεις για τρέχοντα θέματα, πληροφορίες 
σχετικά με νομικά ζητήματα και παρουσιάσεις ενώσεων και υπηρεσιών της πόλης. 

7

8

9

Καθημερινές εργασίες
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Θεμελίωση

 Εφαρμογή στην πράξη

Παρακολούθηση

Γιατί είναι απαραίτητο;

Κάθε εκδήλωση του φόρουμ είναι 
διαφορετική, τίποτα δεν επαναλαμβάνεται. 
Είναι μια διαδικασία που απαιτεί διαρκή 
επανεφεύρεση. 
Τα άτομα είτε λαμβάνουν μέρος είτε όχι. 
Κάποια έρχονται τακτικά, άλλα μόνο μία 
φορά. Οι αριθμοί των συμμετεχόντων 
μπορεί να ποικίλουν ευρέως (έχουν 
αναφερθεί από 70 έως 300 συμμετέχοντες 
σε μια εκδήλωση φόρουμ).

Κινητοποιήστε τους συμμετέχοντες

Να έχετε ανοικτό μυαλό και να είστε 
ευέλικτοι. Συνεργαστείτε με συντονιστές και 
διοργανωτές που είναι ανοιχτόμυαλοι και 
δημιουργικοί. Παραμείνετε ανοιχτόμυαλοι 
αναφορικά με τα αποτελέσματα των 
φόρουμ· μην αναμένετε αποτελέσματα και 
συστάσεις. 

Οργανώστε τα φόρουμ σε κεντρική και 
εύκολα προσβάσιμη τοποθεσία (π.χ. το 
κέντρο μιας περιοχής). Έχετε κατά νου ότι 
οι άνθρωποι έρχονται μετά τη δουλειά τους 
και μπορεί να είναι πεινασμένοι, να έχουν 
μαζί τους τα παιδιά τους κ.λπ. 
Πολλαπλασιάστε τις μορφές για να 
είναι εφικτή η συμμετοχή σε όσους 
περισσότερους ανθρώπους γίνεται.

 ΚΙΝΔΥΝΌΙ, ΠΡΌΚΛΉΣΈΙΣ ΜΈΤΡΑ ΠΈΡΙΌΡΙΣΜΌΥ ΤΏΝ ΚΙΝΔΥΝΏΝ

Χρονοβόρα προσπάθεια Συνιστάται να μην εξετάζετε περισσότερα 
από 6 θέματα ανά έτος. 

Καθημερινές εργασίες

Υπάρχουν πάντα τα ίδια άτομα 
που μονοπωλούν τη συζήτηση και 
καταναλώνουν όλο τον χρόνο ομιλίας. 
Άλλα είναι πιο διστακτικά και δεν λένε 
τίποτα. 

Συνεργαστείτε με έμπειρους συντονιστές 
που να είναι δυναμικοί, ευέλικτοι και ικανοί 
να διασφαλίσουν τη δίκαιη κατανομή του 
χρόνου ομιλίας. 
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Θεμελίωση

 Εφαρμογή στην πράξη

Παρακολούθηση

Γιατί είναι απαραίτητο;

Τα τμήματα/οι υπηρεσίες της πόλης 
που αναφέρονται στις συστάσεις είναι 
λίγο-πολύ συνεργάσιμα ως προς την 
υλοποίηση

Κάθε φορά αποτελεί μια πρόκληση 
διαπραγμάτευσης. Συνιστάται να 
μην εμπλέκονται οι άνθρωποι σε 
συγκεκριμένες συζητήσεις, αλλά να 
εστιάζουν στο πρακτικό σημείο, το οποίο 
είναι το εξής: οι άνθρωποι που ζουν 
στην πόλη, είτε είναι υπήκοοι της χώρας 
είτε αλλοδαποί, αποτελούν κατοίκους 
της πόλης, και άρα έχουν το δικαίωμα 
πρόσβασης στις υπηρεσίες της πόλης και 
δικαιούνται απαντήσεις στις καθημερινές 
τους ανησυχίες.  
Δώστε έμφαση στις ομιλίες που είναι 
πιο γενικές και δεν περιορίζονται σε 
«θέματα των αλλοδαπών», όπως η 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η γενική 
προσβασιμότητα σε υπηρεσίες της πόλης 
και η κοινωνική ευθύνη των οργανισμών, 
συμπεριλαμβανομένου του δήμου.
Προσπαθήστε να βρείτε τα σημεία 
σύνδεσης στα σχέδια δράσης και τα 
μέτρα, καθώς και στην ήδη υπάρχουσα 
συνεργασία.

 ΚΙΝΔΥΝΌΙ, ΠΡΌΚΛΉΣΈΙΣ ΜΈΤΡΑ ΠΈΡΙΌΡΙΣΜΌΥ ΤΏΝ ΚΙΝΔΥΝΏΝ
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Θεμελίωση

 Εφαρμογή στην πράξη

Παρακολούθηση

Γιατί είναι απαραίτητο;

Βασικοί παράγοντες επιτυχίας

ΠΑΡΑΚΌΛΌΥΘΉΣΉ (FOLLOW-UP)
ΒΗΜΑ Αναπτύξτε περαιτέρω τα θέματα προς συζήτηση

Συζητήστε ποια θέματα περιέχουν συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τον πληθυσμό των 
μεταναστών και ποια μπορούν να εξεταστούν από κοινού. Υπάρχουν θέματα που δεν αφορούν 
άμεσα τους μετανάστες, αλλά παρόλα αυτά παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για τον πληθυσμό 
των μεταναστών (οι οποίοι, όμως, δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
με τον ίδιο τρόπο όπως οι υπόλοιποι κάτοικοι). Άλλα θέματα μπορεί να αντιμετωπίζονται ως θέματα 
γενικού ενδιαφέροντος – υπό την προϋπόθεση ότι δεν οδηγούν σε διακρίσεις για οποιονδήποτε 
– ακόμη και αν περιλαμβάνουν πτυχές που αφορούν τους μετανάστες με συγκεκριμένο τρόπο 
και υπάρχει ο κίνδυνος να παραβλεφθούν στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσέγγισης. Δώστε 
προσοχή σε αυτό και φροντίστε η συζήτηση να καλύπτει αυτό το θέμα.

10

ΒΑΣΙΚΌΙ ΠΑΡΑΓΌΝΤΈΣ ΈΠΙΤΥΧΙΑΣ 
• Αφιερώστε χρόνο στη διαδικασία και αφήστε την να αναπτυχθεί: δεν μπορεί κάποιος να 

γνωρίζει εκ των προτέρων τι θα βγει στο τέλος

• Οργάνωση της διαδικασίας που να επιτρέπει την προσαρμογή της αλλαγής των 
θεμάτων, των συμμετεχόντων και της δυναμικής της ομάδας· συνεχής σκέψη ως προς 
τις προσεγγίσεις, καθώς κανένα φόρουμ δεν είναι ίδιο με το προηγούμενο 

• Προσωπικό που προσέχει πολύ τον συντονισμό των φόρουμ. Προσωπικό που είναι 
ανοιχτόμυαλο και σε θέση να παρακινήσει και να κινητοποιήσει τους συμμετέχοντες, 
προκειμένου να οδηγηθούν οι συζητήσεις σε απτά αποτελέσματα

• Ικανότητες όσον αφορά την κινητοποίηση, τη δημιουργικότητα και την επικοινωνία

• Ανταλλαγή πληροφοριών και μεσολάβηση μεταξύ των υπαλλήλων των διοικητικών 
υπηρεσιών της πόλης που διαθέτουν τεχνογνωσία στον συντονισμό των φόρουμ και 
εκείνων που έχουν δεξιότητες στη διαχείριση έργων (οι οποίοι εκ φύσεως στοχεύουν στην 
επισημοποίηση των διαδικασιών, αλλά γνωρίζουν επίσης τον τρόπο αποτελεσματικής 
υποβολής συστάσεων, το ποια εντολή θα είναι χρήσιμο να επιλέξουν κ.λπ.) 

• Καλή γνώση των δικτύων των τοπικών φορέων και ενώσεων σε διαφορετικά πεδία. 
Το αρμόδιο τμήμα της πόλης δεν είναι μόνο του σε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχουν 
διακεκριμένα ενδιαφερόμενα που εργάζονται ήδη σε ένα θέμα. 
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Θεμελίωση

 Εφαρμογή στην πράξη

Παρακολούθηση

Γιατί είναι απαραίτητο;

Αντίκτυπος και αποτελέσματα
Πόροι και παραδείγματα

ΑΝΤΙΚΤΥΠΌΣ ΚΑΙ ΑΠΌΤΈΛΈΣΜΑΤΑ 
• Οι συγκεκριμένες πτυχές ενός θέματος της μετανάστευσης εντάσσονται με τον κατάλληλο 

τρόπο σε ευρύτερα μέτρα (αποτελεσματική ενσωμάτωση)
• Μεγαλύτερη ικανότητα της πόλης να ξεκινά απευθείας διάλογο με τους κατοίκους (και όχι μόνο 

να δημιουργεί επίσημες ομάδες ειδικών) και να χρησιμοποιεί την πρακτική πείρα των κατοίκων 
• Εφαρμόζονται τα συνιστώμενα μέτρα 
• Όχι μόνο το τμήμα μετανάστευσης/ένταξης, αλλά όλα τα τμήματα, ξεκινούν διάλογος με τους 

(μετανάστες) κατοίκους αναφορικά με θέματα στο πλαίσιο της εντολής τους
• Οι συστάσεις του φόρουμ λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές.
• Υλοποιούνται οι συστάσεις.
• Οι συστάσεις του φόρουμ οδηγούν σε αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες στρατηγικές για την 

αντιμετώπιση των διακρίσεων.
• Οι φορείς λήψης αποφάσεων έχουν επίγνωση των επιπτώσεων που πιθανώς να έχουν οι 

πολιτικές σε αλλοδαπούς κατοίκους. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται βασίζονται στις επιπτώσεις 
αυτές.

• Τα μέλη των μειονοτικών ομάδων αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται από το φόρουμ. 
• Οι μετανάστες στην πόλη παρατηρούν βελτιώσεις στην καθημερινή τους ζωή.
• Προωθούνται, αυξάνονται ή/και πραγματικά επιτυγχάνονται ίσες ευκαιρίες. 
• Η συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων μεταναστών επιτυγχάνεται.

ΠΌΡΌΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑΤΑ
Ναντ (Γαλλία): Nantes Council for the Citizenship of Foreigners
Η δημιουργία του Συμβουλίου της Ναντ για την Ιθαγένεια των Αλλοδαπών (Conseil Nantais pour 
la Citoyenneté des Etrangers (CNCE)) το 2003 ήταν αποτέλεσμα ισχυρής πολιτικής βούλησης 
που απορρέει από την απαγόρευση σε αλλοδαπούς κατοίκους, υπηκόους τρίτων χωρών, να 
ψηφίσουν στις γαλλικές τοπικές εκλογές. Το CNCE, το οποίο αποτελείται από αλλοδαπούς 
πολίτες, δημοτικούς συμβούλους και ειδικούς φορείς, αποτελεί ένα σημαντικό όχημα στον 
διάλογο πολιτών στη Ναντ. Επιτρέπει σε υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ και υπηκόους κρατών που 
εισχώρησαν πρόσφατα στην ΕΕ (Βουλγαρία και Ρουμανία), να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη 
ζωή της πόλης και να συμβάλουν προς την κατεύθυνση της πολιτικής ισότητας, υποδοχής και 
ένταξης. 
http://www.Nantes.fr/cnce

Βέρνη (CH): Φόρουμ των μεταναστών
Το φόρουμ στη Βέρνη είναι μια ετήσια εκδήλωση, η οποία προσκαλεί τους μετανάστες που 
ζουν στην πόλη να συναντηθούν και να συζητήσουν για ένα επιλεγμένο θέμα. Οι οργανωτές 
προετοιμάζουν γύρους διαδραστικής συζήτησης και περιλαμβάνουν επαγγελματίες από τους 
επιλεγμένους τομείς για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών.  
http://www.Bern.ch/themen/auslanderinnen-und-auslander/Integration-und-Migration/Forum-
der-migrantinnen-und-Migranten
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Παρακολούθηση

Γιατί είναι απαραίτητο;

ΣΉΜΈΙΏΣΈΙΣ
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Παρακολούθηση

Γιατί είναι απαραίτητο;
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