 Διαδικτυακό Συνέδριο  Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου, ώρα 11.00-15.00
Στις 21 Οκτωβρίου 2021 θα ξεκινήσει η λειτουργία της ιστοσελίδας μας «Moving Cities»
- μια χαρτογράφηση που θα προσφέρει τη δυνατότητα ενδελεχούς έρευνας για 28
προοδευτικές, αλληλέγγυες πόλεις και τις στρατηγικές τους σχετικά με την υποδοχή
μεταναστών/μεταναστριών και προσφύγων σε δέκα ευρωπαϊκές πόλεις. Η πλατφόρμα
απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους σε κοινότητες, τοπικούς πολιτικούς καθώς και
ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε πρωτοβουλίες της κοινωνίας των
πολιτών στο πεδίο των αλληλέγγυων πόλεων, που βρίσκονται σε αναζήτηση ερεθισμάτων και στρατηγικών με σκοπό να αλλάξουν την τοπική μεταναστευτική πολιτική τους.
Παράλληλα με την παρουσίαση της ιστοσελίδας και μεμονωμένων παραδειγμάτων
επιτυχημένης μεταναστευτικής πολιτικής, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια συζήτηση
για την πολιτική σημασία των εν λόγω πρωτοβουλιών. Θα ακολουθήσουν εργαστήρια
για εργαζόμενους σε κοινότητες, τοπικούς πολιτικούς και ενώσεις της κοινωνίας των
πολιτών με θέμα τους τρόπους και τις μεθόδους που οδηγούν σε μια αλληλέγγυα
κοινοτική πολιτική.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με ταυτόχρονη μετάφραση στα γερμανικά, τα αγγλικά και τα ελληνικά.
❋ Η ιστοσελίδα θα είναι επισκέψιμη από τις 21.10.2021: www.moving-cities.eu

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11.00

Χαιρετισμός των διοργανωτών/διοργανωτριών
⟶ Dr. Ellen Ueberschär, Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ
⟶ Daniela Trochowski, Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος
Ρόζα Λούξεμπουργκ
⟶ Liza Pflaum, Συνιδρύτρια του κινήματος Seebrücke

11.15

Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας: «Γιατί είναι σημαντική η προσπάθεια
σε τοπικό επίπεδο;»
Για τον ρόλο και τις δυνατότητες των δράσεων σε τοπικό επίπεδο όσον
αφορά την υποδοχή και την ένταξη προσφύγων η συζήτηση θα γίνει, μεταξύ
άλλων με τους:
⟶ Prof. Barbara Oomen, Διευθύντρια του Προγράμματος «Cities of Refuge»
⟶ Tareq Alaows, Ακτιβιστής του Seebrücke
⟶ Katja Dörner, Δήμαρχος της πόλης της Βόννης

12.00

Επίσημο άνοιγμα της ιστοσελίδας και εστίαση στις δράσεις που έχουν γίνει
σε τοπικό επίπεδο με βάση επιλεγμένα παραδείγματα

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 Διαδικτυακό Συνέδριο  Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου, ώρα 11.00-15.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13:30

Παράλληλα Εργαστήρια
⟶ Κατοικία, μαθήματα γλώσσας, περίθαλψη, εκπαίδευση, δυνατότητες
απασχόλησης… Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα σημαντικά ζητήματα
που αφορούν την υποδοχή και την ένταξη προσφύγων σε ευρωπαϊκές
πόλεις. Ταυτόχρονα, αποτελούν προκλήσεις για τις τοπικές διοικήσεις, οι
οποίες χρειάζονται σχέδια και στρατηγικές που να σέβονται αυτές τις
βασικές ανάγκες και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων που
αναζητούν προστασία στις πόλεις τους. Στο εργαστήριο θα συναντηθούν
εκπρόσωποι των τοπικών φορέων για να εμπνευστούν από πόλεις όπως
η Λιβαδειά και η Ουτρέχτη (Ολλανδία) και να συζητήσουν επιτυχημένες
στρατηγικές υλοποίησης, την αντιμετώπιση των προκλήσεων, μοντέλα
χρηματοδότησης κ.λπ. Το εργαστήριο είναι ανοιχτό και προς εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών και ακαδημαϊκούς που ενδιαφέρονται
για την τοπική διακυβέρνηση και την ένταξη.
⟶ Η Κοινωνία των Πολιτών ως κινητήριος δύναμη για μια μεταναστευτική πολιτική βασισμένη στην αλληλεγγύη: Μια πιο λεπτομερής εξέταση
διαφόρων παραδειγμάτων από την πρακτική των Moving Cities δείχνει
πως η Κοινωνία των Πολιτών είναι εκείνη που ωθεί τις πόλεις να αναλάβουν δράση. Είτε με διαδηλώσεις, είτε με τη συγκέντρωση υπογραφών,
τις ενημερωτικές δράσεις ή τα περίπτερα ενημέρωσης, οι άνθρωποι
αγωνίζονται από κοινού για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των προσφύγων. Στο εργαστήριο αυτό θα σας παρουσιάσουμε διαφορετικές
προσεγγίσεις συνεργασίας ανάμεσα στην πόλη και την κοινωνία των
πολιτών και θα τις συζητήσουμε, μεταξύ άλλων με τη Marijana Hamersak
(πόλη-καταφύγιο Ζάγκρεμπ), τη Malisa Zobel (HUMBOLDT-VIADRINA
Governance Platform, HVGP), την Giulia Fellin (HVGP), την Alina Lyapina
(Sea2City) και τη Liza Pflaum (Seebrücke).

14:30

Καταληκτήρια Ομιλία και Προοπτικές
Anna Lisa Boni, Γενική Γραμματέας του δικτύου πόλεων EUROCITIES

Συντονισμός
Alia Fakhry, πολιτική σύμβουλος με ειδίκευση σε θέματα μετανάστευσης
Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε να στείλετε mail στη διεύθυνση: info@moving-cities.eu
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω zoom.
Για να εγγραφείτε επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_64YqBYaPQkWvLWdDHLVSHg

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
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