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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η ένταξη στην κοινωνία και η ένταξη στην απασχόληση θεωρούνται ότι είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες. Η ένταξη είναι μια αμφίδρομη διαδικασία που περιλαμβάνει τόσο τους εγχώριους
όσο και τους αλλοδαπούς πληθυσμούς. Περιλαμβάνει διάλογο, ανταλλαγή και αμοιβαία μάθηση.
Επομένως, η ένταξη απαιτεί μια δομημένη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση που αποτελείται από
κανόνες, διαδικασίες και συντονισμό που περιλαμβάνουν διαφορετικά βήματα και διάφορους
παράγοντες. Το έργο LABOUR-INT , με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων
(ETUC), συνιστούσε μια πρώτη συγκεκριμένη συνεισφορά προς αυτή την κατεύθυνση.
Η ένταξη των μεταναστών ξεκινά μόλις φτάσουν στη χώρα υποδοχής: πρέπει να είναι άμεση,
τοπική και χωρίς αποκλεισμούς. Συνεπώς, οι τοπικές αρχές διαδραματίζουν βασικό ρόλο σε αυτήν
τη διαδικασία: είναι οι πρώτοι παράγοντες που υποδέχονται και εντάσσουν τους μετανάστες. Κατά
την άφιξή τους, είναι σημαντικό οι μετανάστες να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και τα
μέτρα προστασίας από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν. Αυτή η πρόσβαση σε πληροφορίες
πρέπει να διευκολύνεται από όλους τους ενδιαφερόμενους που συμμετέχουν στην ένταξη των
μεταναστών και ιδίως από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.
Η πρόσβαση σε πληροφορίες και βοήθεια στους μετανάστες, για τη βελτίωση της εισόδου και της
συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, αποτελούν προτεραιότητες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας με Σκοπό την Ένταξη, την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Οικονομικοί και
Κοινωνικοί Εταίροι ανανέωσαν στις 7 Σεπτεμβρίου 2020. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων
(ETUC) τόνισε τη σημασία του να καταβληθούν προσπάθειες για την ένταξη αυτή, όχι μόνο για την
κατάρτιση και την απασχόληση, αλλά κυρίως για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών
και των προσφύγων και τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης στην αγορά εργασίας. Στις 23
Σεπτεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε πρόταση για ένα νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το
Άσυλο. Μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, προβλέπεται ένα νέο Σχέδιο Δράσης για την Ενσωμάτωση
και την Ένταξη για την περίοδο 2021-2024 έως το τέλος του έτους.

Η κρίση COVID19 κατέδειξε πόσο σημαντικοί είναι οι μετανάστες εργαζόμενοι για τη στήριξη
των ευρωπαϊκών οικονομιών και των δημόσιων υπηρεσιών και επίσης για την κάλυψη της
έλλειψης εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, είναι από τους λιγότερο προστατευμένους. Υποφέρουν
από προβλήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης, την πρόσβαση σε
αμοιβές ασθενείας, την ανεργία ή τις κοινωνικές παροχές, καθώς και με τις άδειες διαμονής
και απασχόλησής τους. Ως εκ τούτου, οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς σε αυτά τα προβλήματα.
Για αυτόν τον λόγο, η ένταξη των μεταναστών απαιτεί την ανανεωμένη δέσμευση του ευρωπαϊκού
συνδικαλιστικού κινήματος.
Το UnionMigrantNet (UMN) ιδρύθηκε το 2013 ως το ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό δίκτυο τοπικών,
περιφερειακών και εθνικών συνδικαλιστικών δομών που βοηθά στην ένταξη των μεταναστών·
έχει συσταθεί, υποστηρίζεται από συνδικάτα και τελεί υπό τη διαχείρισή τους. Οι στόχοι αυτού
του δικτύου είναι:
• η ενίσχυση των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην προστασία των
ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των μεταναστών ανεξάρτητα από το καθεστώς τους,
• αύξηση της προβολής και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων
που υποστηρίζουν την ένταξη των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής και τις τοπικές
κοινότητες,
• ενθάρρυνση, μέσω της υποστήριξης και των ορθών πρακτικών, της ένταξης των
συνδικαλιστικών οργανώσεων μεταξύ του πληθυσμού των μεταναστών,
• διευκόλυνση του διαλόγου και της συνεργασίας με άλλα περιφερειακά συνδικαλιστικά δίκτυα
που εστιάζονται στις δραστηριότητες των μεταναστών,
• ενθάρρυνση της συνεργασίας και της υποστήριξης των μεταναστών, μεταξύ όλων των
συνδικάτων στην Ευρώπη,

ΣΤΟΧΟΙ
Το Συνέδριο Δικτύωσης του έργου UnionMigrantNet & “Πόλεις μαζί για την Ένταξη” θα επιδιώξει
να βελτιώσει το ήδη υπάρχον UMN, ενισχύοντας συνεργασίες με τοπικές και περιφερειακές αρχές.
Το Συνέδριο θα αποτελέσει μια ευκαιρία να προβληματιστούμε σχετικά με τους διαφορετικούς
στόχους του έργου που είναι, μεταξύ άλλων, η ανταλλαγή και μεταφορά γνώσεων, εμπειριών
και (βέλτιστων) πρακτικών για την ένταξη μεταξύ δώδεκα μελών του UnionMigrantNet (ETUC,
Fisascat CISL, ANOLF Milano, ANOLF FVG, UIL, CISL, CITUB, CEPAG, Le Monde des Possibles, ZRC SAZU,
Generation 2.0, EKA) και επτά τοπικών αρχών (Δήμος Αθηναίων, Δήμος Μιλάνου, Δήμος Πορντενόνε,
Δήμος Muggia, Αναπτυξιακή Ένωση Σόφιας - Δήμος Σόφιας, Δήμος Λιουμπλιάνα, Δήμος Λιέγης).
Το έργο UnionMigrantNet & “Πόλεις μαζί για την Ένταξη” βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:
• Δραστηριότητες εθνικής ένταξης όπου τα μέλη του UnionMigrantNet και οι τοπικές αρχές
θα λάβουν στοχευμένα μέτρα με στόχο την προώθηση της ένταξης των μεταναστών στην
αγορά εργασίας.

• Προγράμματα Αμοιβαίας Εκμάθησης (MLP): θα πραγματοποιηθούν οκτώ ανταλλαγές μεταξύ
τοπικών αρχών και μελών του UnionMigrantNet σε πέντε χώρες της ΕΕ. Ο στόχος θα ήταν να
μάθουμε πώς παρέχουν αντίστοιχα βοήθεια, πληροφορίες και εκπαίδευση στους μετανάστες.
Όπου είναι δυνατόν, το MLP θα επισημοποιηθεί περαιτέρω με την υπογραφή μακροπρόθεσμων
συνεργασιών.
• Ενημέρωση της Πύλης UnionMigrantNet για τη διευκόλυνση της χρήσης της από μετανάστες
βελτιώνοντας τη διαδικτυακή πρόσβαση σε δομές UMN και ενισχύοντας την ψηφιακή
δικτύωση σημείων επαφής. Εκτός αυτού, θα αναπτυχθούν νέα εργαλεία πληροφορικής για
τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορέων λειτουργίας των σημείων
επαφής, καθώς και της προβολής του UnionMigrantNet στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Κατά την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου, θα οργανωθούν τέσσερα παράλληλα εργαστήρια:
> Εργαστήριο 1: Ορθές πρακτικές συνεργασίας μεταξύ τοπικών αρχών και συνδικαλιστικών
οργανώσεων - διδάγματα
Από την αρχή του δικτύου UnionMigrantNet, μάθαμε για την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ
συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων φορέων, όπως τοπικές και περιφερειακές αρχές,
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, ακαδημαϊκούς
κλπ. Αυτό το εργαστήριο είναι μια ευκαιρία για τους ενδιαφερόμενους που βοηθούν την ένταξη
των μεταναστών στην αγορά εργασίας να μάθουν πώς λειτουργούν άλλοι ενδιαφερόμενοι, τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις λύσεις που έχουν βρει για να ξεπεράσουν προβλήματα
που είναι κοινά σε διαφορετικά κράτη μέλη. Θα αποτελέσει μια πρώτη προστιθέμενη αξία για τα
Προγράμματα Αμοιβαίας Εκμάθησης που προβλέπονται στο έργο.
• Ποια διδάγματα μπορούν να αντληθούν από τη συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχών και
συνδικαλιστικών οργανώσεων;
• Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές αρχές στη διαχείριση της υποδοχής και
της ένταξης των μεταναστών;
• Πώς μπορούν τα συνδικάτα να υποστηρίξουν τις τοπικές αρχές σε αυτήν τη διαδικασία;
• Πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία να γίνει μακροπρόθεσμη εταιρική σχέση;
> Εργαστήριο 2: Βελτίωση της ορατότητας και της προσβασιμότητας των σημείων επαφής
μέσω της Πύλης UnionMigrantNet
Η Πύλη UnionMigrantNet έφερε νέες τεχνολογίες στα 56 σημεία επαφής που αποφάσισαν να δοκιμάσουν
την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών για μετανάστες το 2013. Για πολλούς φορείς λειτουργίας,
αντιπροσώπευε έναν νέο τρόπο εργασίας που συγκεντρώνει όλες τις δυσκολίες που σχετίζονται με
τις αλλαγές που επιβάλλονται από τις νέες τεχνολογίες. Τα μέλη του UnionMigrantNet αναγνωρίζουν
τις δυνατότητες που έχει η διαδικτυακή πλατφόρμα για να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών
που παρέχουν στους μετανάστες. Μετά από 7 χρόνια εμπειρίας και λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο
της κρίσης COVID 19 στην παροχή υπηρεσιών, είναι δυνατό να καθιερωθούν νέοι τρόποι εργασίας

για την πύλη UnionMigrantNet. Αυτό το εργαστήριο, ως εκ τούτου, στοχεύει στην εξεύρεση
τρόπων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μεταναστών στην Πύλη. Θα παρέχει επίσης μια
ανταλλαγή επιτυχημένων πρακτικών και αδυναμιών που εντοπίζονται από τα μέλη της (σημεία
επαφής).
• Πώς μπορεί να βελτιωθεί η προβολή της πύλης UnionMigrantNet (τακτικές ειδήσεις, ανταλλαγή
ορθών πρακτικών, ενημερωτικά δελτία, κοινωνικά μέσα…);
• Πώς να προσεγγίσετε μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών;
• Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης; Ποιο πρέπει να επιλεγεί
(Facebook, Instagram, ...);
• Πώς μπορεί η πύλη UnionMigrantNet να είναι η κύρια πηγή πληροφοριών για τους μετανάστες;
> Εργαστήριο 3: Ενίσχυση του δικτύου UnionMigrantNet
Αυτό το εργαστήριο θα συζητήσει και θα παρουσιάσει το υφιστάμενο και το μελλοντικό δίκτυο
μετά από επτά χρόνια ύπαρξής του. Θα εξετάσει τον Χάρτη αξιών, τη διακυβέρνησή του και τους
πόρους του. Θα εξετάσει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι εταίροι παραμένουν συντονισμένοι
σε ένα περιεκτικό, δυναμικό και προσιτό δίκτυο. Αυτή η ομάδα θα προωθήσει προτάσεις για την
προώθηση της διακυβέρνησης, των αξιών και της αποστολής του UnionMigrantNet.
• Πώς θα επεκταθεί το UnionMigrantNet και θα αυξηθεί ο αριθμός των σημείων επαφής;
• Ποιος θα πρέπει να είναι ο τρόπος διακυβέρνησης του δικτύου;
• Πώς να προσελκυσθούν συνδικάτα και άλλοι σχετικοί φορείς; (τοπικές αρχές, ΜΚΟ, εμπειρογνώμονες)
Πώς να ενισχυθεί η επικοινωνία μεταξύ της Επιτροπής Μετανάστευσης και Ένταξης της ETUC και
• των μελών του UnionMigrantNet;
> Εργαστήριο 4: Ενίσχυση της συνεργασίας με άλλα συνδικαλιστικά δίκτυα
Λαμβάνοντας υπόψη τον υφιστάμενο διάλογο μεταξύ του UnionMigrantNet και άλλων
περιφερειακών συνδικαλιστικών δικτύων - όπως το Μεσογειακό Συνδικαλιστικό Δίκτυο
Μετανάστευσης Υποσαχάριας Περιοχής (RSMSS) - και την αυξανόμενη σημασία της συνεργασίας
μεταξύ των συνδικαλιστικών δικτύων, αυτή η ομάδα εργασίας θα στοχεύσει στην ενίσχυση
του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων αυτών των δικτύων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της
ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού, και όχι μέσω της διασποράς των προσπαθειών.
Το εργαστήριο θα εξετάσει τόσο συγκεκριμένες εθνικές δράσεις σε επίπεδο ένωσης όσο και
καινοτόμες διακρατικές δράσεις στις οποίες συμμετέχουν ενώσεις από διαφορετικές χώρες/
περιοχές.
• Πώς να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών συνδικαλιστικών δικτύων;
• Ποια είναι τα συγκεκριμένα παραδείγματα διακρατικών δράσεων ενώσεων από διαφορετικές
χώρες/περιοχές;
• Ποιες είναι οι προκλήσεις και τα διδάγματα από την υπάρχουσα συνεργασία;
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