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ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Aναμφισβήτητα, το διεθνές συνέδριο με θέμα “Women  in  Displacement:  gender,  migration

and the challenges of integration in today’s Europe», ήταν ένα πολύ επιτυχημένο γεγονός! Διοργανώθηκε στις 8 και
9 Δεκεμβρίου 2019 (ξενοδοχείο “Crowne Plaza”, Αθήνα) από την Ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου "WEMIN: Migrant Women Empowerment and

Integration" (Ενδυνάμωση και Ενσωμάτωση Μεταναστριών). Προκάλεσε το ενδιαφέρον των ερευνητών, ακαδημαϊκών
και εμπειρογνωμόνων, εκπροσώπων αρχών, φορέων, οργανώσεων και συλλόγων, ενεργών πολιτών, και γενικότερα
ατόμων που δραστηριοποιούνται στη μελέτη, έρευνα και πρακτική στα πεδία της μετανάστευσης, της μεταναστευτικής
πολιτικής, της ενδυνάμωσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων, και συναφών αντικειμένων. 

 Η εκδήλωση αυτή ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του σχεδίου WEMIN. Όλα τα
αποτελέσματα και τα προϊόντα του WEMIN παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, επιτρέποντας στους
συμμετέχοντες να αναλύσουν τις προκλήσεις για την ενσωμάτωση, τις στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές για την
υποστήριξη των γυναικών στις προκλήσεις της καθημερινότητας.

 

Τελικό Συνέδριο στην Αθήνα
Καταγράφοντας "Ιστορίες Αλλαγής"
Πλατφόρμα Ομοτίμων
Αντίκτυπος του WEMIN σε τοπικό επίπεδο
WEMIN Project: δεν τελείωσε! 
Τελική συνάντηση εταίρων στην Αθήνα

WEMIN
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Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Πατήστε εδώ.

http://www.wemin-project.eu/international-conference-wemin/
http://www.wemin-project.eu/international-conference-wemin/


LABORATORIO DI COMUNICAZIONE 

Προκειμένου να μοιραστούμε τις εμπειρίες και να διαδώσουμε
τις δραστηριότητες του σχεδίου WEMIN, αποφασίσαμε να
δημιουργήσουμε ένα φυλλάδιο που θα συλλέγει τις μαρτυρίες
γυναικών μεταναστών και προσφύγων που έχουν συμμετάσχει
σε δραστηριότητες του WEMIN σε όλες τις χώρες εταίρους.

Υπό τον τίτλο "Ιστορίες αλλαγής", αυτό το φυλλάδιο που
σχεδιάστηκε από την ALDA στοχεύει να υποστηρίξει την
ενδυνάμωση αυτών των γυναικών, καθώς με την δημόσια
αφήγηση των ιστοριών τους μπορούν να εισακούστουν. Κάθε
ιστορία είναι μοναδική
και κάθε εμπειρία αξίζει να το καταγραφεί. Διαβάζοντας
τις μαρτυρίες αυτών των 54 γυναικών που προέρχονται από 8

διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, οι αναγνώστες μπορούν να
καταλάβουν καλύτερα τι έχουν περάσει και να ανακαλύψουν
πώς το σχέδιο WEMIN τις βοήθησε τόσο σε προσωπικό όσο
και σε επαγγελματικό επίπεδο.

 

Χάρη στο σχέδιο WEMIN, δημιουργήθηκε μια ψηφιακή πλατφόρμα ανταλλαγής! 

 

Πρόκειται για ένα χώρο όπου οι επαγγελματίες   που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα
μετανάστευσης καθώς και  οι γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες μπορούν να μοιραστούν τις
γνώσεις, τα εργαλεία και τις εμπειρίες τους.

 

� Στην πλατφόρμα θα βρείτε καινοτόμα υλικά για μαθήματα εκμάθησης γλωσσών σε μετανάστες
και πρόσφυγες, υλικά για τον σχεδιασμό δράσεων ενδυνάμωσης γυναικών μεταναστών και
προσφύγων, αλλά και περιεχόμενο που σας επιτρέπει να κατανοείτε τον πολιτισμό των χωρών
υποδοχής των εταίρων του σχήματος.

�  Αυτή η πλατφόρμα παρέχει επίσης πληροφορίες για τη διευκόλυνση της προσαρμογής στην
καθημερινή ζωή της χώρας υποδοχής.  Αυτή η πλατφόρμα επιδιώκει να είναι εύκολα
προσβάσιμη ώστε να ενημερώνονται μετανάστες και πρόσφυγες για καθημερινά διάφορα
ζητήματα (σχετικά με την υγεία, την σεξουαλικότητα, την στέγαση, την εκπαίδευση...)

�Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προτεινόμενα ψηφιακά βοηθήματα υπό διάφορες θέματικές
και να ενεργοποιήσετε συζητήσεις μεταξύ ομοτίμων για να μάθετε τις εμπειρίες τους.

�Μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν και να απολαύσετε το περιεχόμενο με τον δικό σας ρυθμό!

Σ Ε Λ Ι Δ Α  2# W E M I N  N E W S L E T T E R

 ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΟΜΟΤΊΜΩΝ : ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ 'ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ'

34 ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΕΣ, ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ, ΓΕΝΝΑΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΥ
ΕΙΠΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ & ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ WEMIN. 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ  ΤΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΔΩ

http://www.wemin-project.eu/wp-content/uploads/2019/12/WEMIN-booklet-stories-of-change-FINAL.pdf


ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ WEMIN ΣΕ ΤΟΠΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ

Σ Ε Λ Ι Δ Α  3# W E M I N  N E W S L E T T E R

Το σχέδιο WEMIN είχε πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή μιας μεγάλης ομάδας μεταναστριών και
προσφύγων κατά τα τελευταία 2 χρόνια.

 

Το σχέδιο ήταν φιλόδοξο καθώς στόχευε στην προώθηση της ενδυνάμωσης και της ένταξης γυναικών
μεταναστών και προσφύγων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ελήφθησαν υπόψη όλες οι πτυχές
της κοινωνικής ζωής: η επαγγελματική, η καθημερινή ζωή, το καλλιτεχνικό πεδίο που επιτρέπει την
συνάντηση και με άλλους κατοίκους της πόλης.

 

Όλοι οι εταίροι αντιμετώπισαν δυσκολίες στην υλοποίηση του WEMIN. Για παράδειγμα, ο ισπανικός
σύλλογος Colectic δήλωσε ότι "το πιο δύσκολο για εμάς ήταν να επικοινωνήσουμε τις δράσεις του σχεδίου
στην ομάδα στόχο (γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες). Παρ'όλο που έχουμε εμπειρία εργασίας με
μετανάστες, η εμπειρία μας είχε δομηθεί κυρίως σε ένα ανδρικό περιβάλλον.".

Είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί επίσης η ιδιαιτερότητα αυτού του κοινού. Οι συνθήκες διαβίωσης των
μεταναστριών ή των αιτούντων άσυλο δεν είναι οι ίδιες με εκείνες των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει τις
διαδικασίες νομιμοποίησης και έχουν δομήσει μία κανονική ζωή. Η τακτικότητα και η συνέπεια ως προς την
συμμετοχή στα εργαστήρια είναι το αποτέλεσμα  μίας περίπλοκης διαδικασίας που προϋποθέτει επίσης την
δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τις γυναίκες.

 

Το σχέδιο αυτό επέτρεψε επίσης στις γυναίκες να μάθουν και να διεκδικήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά
τους. Στην Ισπανία, η δημόσια έκθεση των έργων που δημιούργησαν οι ωφελούμενες στα εργαστήρια του
WEMIN, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που οργανώθηκαν για τον εορτασμό της διεθνούς ημέρας κατά της
σεξιστικής βίας ήταν πηγή υπερηφάνειας. Στη Γερμανία, οι μετανάστριες και οι πρόσφυγες έμαθαν τα
δικαιώματά τους. Μέλη της Ένωσης IFA Akademie πιστεύουν ότι «η συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων
των γυναικών και της γνώσης των ατομικών δικαιωμάτων έχει σαφή αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των
γυναικών μεταναστριών και προσφύγων που συμμετείχαν στα δημιουργικά εργαστήρια του WEMIN».

 

Τα δημιουργικά εργαστήρια ήταν μια καινοτόμα προσέγγιση, που λειτούργησε  συμπληρωματικά στις
συνεδρίες ενδυνάμωσης και καθοδήγησης. Αυτά τα εργαστήρια αφορούσαν διαφορετικά αντικείμενα ανά
χώρα εταίρο: από φωτογραφία, κεντήματα, μαγείρεμα, μέχρι κατασκευές μέσω δημιουργικής ανακύκλωσης...

 

Ο Ιταλός εταίρος, OXFAM, προσέφερε εργαστήρια μαγειρικής. Ο εταίρος από την Γαλλία ALDA προσέφερε
τρία διαφορετικά εργαστήρια: κεντήματα και βαφή με φυτικά προϊόντα, δημιουργική ανακύκλωση και
φωτογραφία. Αυτά τα εργαστήρια έχουν το πλεονέκτημα ότι επιτρέπουν στις γυναίκες συμμετέχοντες να
μιλάνε για τον εαυτό τους και να μοιράζονται εύκολα τον πολιτισμό τους παρά τα γλωσσικά εμπόδια.

Σίγουρα δύο από τις πιο ενδεικτικές φράσεις για την εμπειρία των εργαστηρίων είναι "....[τις μυρωδιές και
τις δραστηριότητες αυτές] μπορεί να τις βρει κάποιος  παντού και αυτό φέρνει αμέσως μνήμες  και
συναισθήματα από το σπίτι μου...", "...Όταν ερχόμουν στα εργαστήρια είχα ένα πολύ ωραίο συναίσθημα που
μου θύμιζε τις ήρεμες μέρες που έζησα στην πατρίδα μου πριν αναγκαστώ να φύγω...." . Αυτές οι στιγμές
συνεργασίας που δημιουργήθηκαν στα εργαστήρια σίγουρα βοηθούν στην αλλαγή των αντιλήψεων και των
στάσεων των ανθρώπων.

Το σχέδιο είχε πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή των γυναικών που συμμετείχαν, αλλά και σε ευρύτερο -

θεσμικό επίπεδο. Η ομάδα των γυναικών που συμμετείχαν στις δραστηριότητες του σχεδίου στην
Πορτογαλία, μέλη του φορέα Renovar a Mouraria Association, και οι γυναίκες μετανάστριες διοργάνωσαν
έκθεση των δημιουργιών τους και παρουσίαση του έργου WEMIN κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου "A

Travessia - Climate Refugees, what future?», στο οποίο παρέστησαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας
Μετανάστευσης της Πορτογαλίας, ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών, εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών, ερευνητές και ευρύ κοινό.

Oι εταίροι επένδυσαν πλήρως στο σχέδιο WEMIN και είναι πλέον ευχαριστημένοι με τον σημαντικό
αντίκτυπο που είχε.

 

 

 

 



Συνολικά, περίπου 140 γυναίκες μετανάστριες και
πρόσφυγες από την περιοχή της Στουτγάρδης
μπόρεσαν να προσεγγιστούν  από το WEMIN και
να συμμετάσχουν στις δράσεις του. Επιπλέον,
περίπου 30 γυναίκες από την τοπική κοινωνία
συμμετείχαν μόνιμα στα σεμινάρια και τις
συναντήσεις. Στο διευρυμένο περιβάλλον, οι
πρόσφυγες, κοινωνικοί λειτουργοί, πολιτικά
υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και μη
κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ WEMIN ΣΕ ΤΟΠΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ

Σ Ε Λ Ι Δ Α  4# W E M I N  N E W S L E T T E R

ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ

168 γυναίκες συμμετείχαν σε συνεδρίες
καθοδήγησης και 271 γυναίκες σε
συνεδρίες ενδυνάμωσης.

Στη Λισαβόνα, κατά τη διάρκεια των δύο
ετών, συμμετείχαν περίπου 160 γυναίκες, 45
από την κοινωνία υποδοχής και 115 γυναίκες
μετανάστες ή πρόσφυγες κυρίως από το
Népal, την Ινδία, το Μπαγκλαντές, το
Πακιστάν και τη Βραζιλία.. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ετών, έχουμε
εργαστεί με 160 διαφορετικές γυναίκες με
διαφορετική ένταση, προσαρμοζόμενοι στα
ενδιαφέροντά τους, τις ανάγκες και τις ικανότητές
τους. 

Συνολικά, 128 γυναίκες συμμετείχαν στο
καλλιτεχνικό δρώμενο σε διάφορα στάδια
ανάπτυξής του, με σχετικά ισάριθμες Ιρλανδές
και μετανάστριες. Συνολικά, 80 μετανάστριες
συμμετείχαν στα μαθήματα αγγλικών, τα οποία
υλοποιήθηκαν σε 3 διαφορετικές δομές από τον
Οκτώβριο του 2018 έως τον Νοέμβριο του 2019.

FEEDBACK ΑΠΌ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ SOUTHSIDE PARTNERSHIP (ΙΡΛΑΝΔΙΑ) :
"ΑΚΌΜΑ ΚΙ ΑΝ ΦΑΙΝΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΊ, ΕΊΜΑΣΤΕ ΌΛΟΙ ΊΔΙΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΊΔΙΕΣ ΑΓΏΝΙΕΣ, ΕΛΠΙΔΕΣ, ΤΑ ΙΔΙΑ
ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ. ΜΟΥ ΆΡΕΣΕΙ ΝΑ ΕΊΜΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΉΞΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΉ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙ ΘΑ
ΚΑΤΕΛΗΓΑ ΝΑ ΦΤΙΆΞΩ ΣΤΟ ΤΈΛΟΣ." 

Στη Γαλλία συμμετείχαν 37 γυναίκες στις
συνεδριάσεις ενδυνάμωσης, 45 γυναίκες στις
συνεδρίες καθοδήγησης και 57 γυναίκες συμμετείχαν
στα μαθήματα γαλλικών. Μερικές από τις γυναίκες
συμμετείχαν σε περισσότερες από μία δράσεις του
WEMIN. Συνολικά, περισσότερες από 100 γυναίκες
συμμετείχαν στο έργο WEMIN μέσω των εργαστηρίων
τέχνης και της έκθεσης των δημιουργιών.

WEMIN PROJECT : ΔΕΝ ΤΕΛΕΊΩΣΕ! 

Τα εργαλεία και τα αποτελέσματα του σχεδίου WEMIN θα παραμείνουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα. Μη
διστάσετε να ρίξετε μια ματιά και να τα χρησιμοποιήσετε!

Οδηγός βέλτιστων πρακτικών για την ένταξη των
μεταναστών
Οδηγός για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής
σχετικά με την ένταξη των μεταναστών
Πλατφόρμα WEMIN 

Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό

Περιεχόμενο εκπαιδευτικών μαθημάτων
Λεύκωμα των καλλιτεχνικών εργαστηρίων
Όλα τα υλικά δημοσιότητας
Κατευθυντήριες γραμμές για την
υλοποίηση των δραστηριοτήτων
Φυλλάδιο με τις ιστορίες αλλαγής 

ΕΛΛΑΔΑ
Στην Ελλάδα συμμετείχαν 49 γυναίκες στις
δράσεις εκμάθησης ελληνικών (ολοκλήρωσαν 41),
43 στις συνεδρίες συμβουλευτικής, 20 στις
συνεδρίες καθοδήγησης και 45 στα καλλιτεχνικά
εργαστήρια. 



Στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2019, όλοι οι εταίροι του σχεδίου WEMIN συγκεντρώθηκαν για την τελευταία
συνάντηση στην Αθήνα.

Ήταν μια ευκαιρία να γίνει ο απολογισμός του αντικτύπου του σχεδίου, να αναλυθούν τα αποτελέσματα
και να μάθουμε για τα θετικά αποτελέσματα του έργου σε κάθε χώρα.

Το WEMIN ολοκληρώνεται και η πρόκληση είναι να διασφαλιστεί ότι θα συνεχιστεί ο θετικός
αντίκτυπός του. Οι εταίροι αντικατοπτρίζονται στο σχέδιο εκμετάλλευσης, ιδίως μέσω της διάδοσης
των διαφόρων εργαλείων που δημιουργήθηκαν.

Σημαντικό σημείο της συνεδρίασης ήταν η τελική έκθεση που θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όλοι οι εταίροι πρέπει πλέον να συλλέξουν δεδομένα σε σχέση με τους στόχους του σχεδίου και να
τεκμηριώσουν τον θετικό αντίκτυπο που είχε για την ενδυνάμωση και ενσωμάτωση των γυναικών
(μεταναστριών και προσφύγων) αλλά και για τις χώρες υποδοχής.

Οι εταίροι συγκεντρώθηκαν σε ένα εστιατόριο για να δοκιμάσουν ελληνικά πιάτα και να γιορτάσουν το
τέλος αυτού του όμορφου έργου.

Για ερωτήσεις και συνεργασία:

 

Σίσσυ Θεοδοσίου, Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ερευνητική
Ομάδα DAISSy (Συντονιστής Φορέας)

sissie.theodosiou@gmail.com

 

 

Για επικοινωνία και προβολή::

 

ALDA – Ευρωπαϊκή Ένωση για την
Τοπική Δημοκρατία
aldastrasbourg@aldaintranet.org

 

 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  5# W E M I N  N E W S L E T T E R

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Το WEMIN χρηματοδοτείται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης με το συμφωνητικό χορηγίας
αρ.776211. Το newsletter αυτό  αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ WEMIN

WWW.WEMIN-PROJECT.EU

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ

#WEMIN

ΣΤΑ SOCIAL MEDIA!


