Καταλυτικός ο ρόλος του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή
Σημαντικά τα συμπεράσματα του διήμερου συνεδρίου ΙΜΕ 2016, στην Αθήνα

Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε το διεθνές συνέδριο για τη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση

με τίτλο «IME-2016: Intercultural Mediation in contemporary Europe: challenges
and possibilities», που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή στις 8 και 9

Σεπτεμβρίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με διοργανωτή την ερευνητική
ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (http://daissy.eap.gr)

Πρόκειται για το τρίτο συνέδριο με αντικείμενο τη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση που

διοργανώνει το ΕΑΠ τα τελευταία χρόνια, με αποδέκτες άτομα και οργανώσεις οι
οποίες εμπλέκονται με πολλούς τρόπους και σε διαφορετικά επίπεδα στη διαρκώς
εντεινόμενη προσφυγική-μεταναστευτική κρίση που πλήττει την Ευρώπη στο σύνολό

της: ερευνητές στο πεδίο της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης και τα συγγενή πεδία,

ενεργούς Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές, κοινωνικούς λειτουργούς, μέλη κοινοτήτων

μεταναστών και προσφύγων, ΜΚΟ και εθελοντικές οργανώσεις, υπαλλήλους
δημόσιων φορέων και φορέων αυτοδιοίκησης κ.ά.

Κορμός του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου «ΤΙΜΕ:
Training

Intercultural

Mediators

for

a

multicultural

Europe»,

το

οποίο

χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Erasmus+ και, μέσω αυτού, η ανάδειξη της

σημασίας της διαπολιτισμικής μεσολάβησης ως εργαλείου γεφύρωσης των διαφορών
ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα
την τρέχουσα περίοδο που οι μεταναστευτικές ροές εμφανίζονται ενισχυμένες.

Στο διήμερο συνέδριο συμμετείχαν εταίροι του έργου από το Βέλγιο, την Πορτογαλία,
την Πολωνία, την Ιταλία και, φυσικά, την Ελλάδα, εκπροσωπώντας υπουργεία και
οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανώσεις, καθώς και εργαζόμενοι στο

χώρο της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης, που μετέφεραν την πολύτιμη προσωπική

τους μαρτυρία από το πεδίο. Οι τέσσερις ενότητες είχαν ως θέματα την καταγραφή
και ανάδειξη του ρόλου της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης εν μέσω προσφυγικής

κρίσης, τις ανάγκες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατοχύρωσης που έχει ο
Μεσολαβητής ώστε να μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με τον

αναμενόμενο καταλυτικό τρόπο, τις αναγκαίες πιστοποιήσεις και τον κώδικα

συμπεριφοράς των Μεσολαβητών και, τέλος, τις πρόσφατες τεχνολογίες οι οποίες
μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τρία πολύ ενδιαφέροντα εργαστήρια, στα οποία οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία αφενός να χρησιμοποιήσουν στην πράξη την

πλατφόρμα εκπαίδευσης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών που έχει αναπτύξει η
ομάδα DAISSy του ΕΑΠ και αφετέρου να συζητήσουν διεξοδικά διαφορετικές όψεις
της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης και αναδυόμενες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Ο διάλογος, που ακολουθούσε κάθε ενότητα και συνεχιζόταν στη διάρκεια των

διαλειμμάτων, έδωσε άφθονη τροφή για σκέψη, καθώς οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία

να ανταλλάξουν εμπειρίες, γνώμες και ιδέες για τη βελτίωση της Διαπολιτισμικής
Μεσολάβησης, της οποίας ο σημαντικότατος ρόλος αναδείχθηκε πέραν πάσης
αμφιβολίας και επιβεβαιώθηκε μέσα από το Συνέδριο της Αθήνας.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν και αναρτημένες εργασίες (poster) φοιτητών και
ερευνητών με αντικείμενο τη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση.

Περισσότερα για το συνέδριο θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://daissy.eap.gr/ime-2016/. Για
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μπορείτε να απευθυνθείτε στους οργανωτές στη διεύθυνση
info@daissy.eap.gr.

