Το έργο WΕΜΙΝ στην εκδήλωση
«Εσείς, εγώ κι αυτοί που ήρθαν μετά-Είμαστε όλοι πολίτες!»
Με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα
Πρόσφυγα» πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με
τίτλο «Εσείς, εγώ κι αυτοί που ήρθαν μετάΕίμαστε όλοι πολίτες» στο χώρο του Σεραφείου
Κέντρου του Δήμου Αθηναίων (22 Ιουνίου
2019). Ανθρωπιστικές οργανώσεις, αυτόδιοικητικοί φορείς και κοινότητες μεταναστώνπροσφύγων καθώς και πλήθος πολιτών
συμμετείχαν στην εκδήλωση που ήταν ανοικτή
στο ευρύ κοινό. Ανάμεσα σε αυτές και οι φορείς
υλοποίησης του έργου WΕΜΙΝ στην Ελλάδα,
ΕΑΠ-Ερευνητική Ομάδα DAISSy (Συντονιστής)
και
η
Ολυμπιακή
Εκπαιδευτική
&
Συμβουλευτική ΕΠΕ (εταίρος).
Ο χώρος του Σεραφείου ήταν ιδανικός καθώς
αποτελεί ένα σύγχρονο Κέντρο Αθλητισμού,
Πολιτισμού και Καινοτομίας, με δυνατότητα
πολλαπλών χρήσεων, που είναι προσιτό και
ανοιχτό σε όλους. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν
να τιμηθεί το θάρρος και η δύναμη των
εκατομμυρίων συνανθρώπων μας που έχουν
αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους
και παράλληλα, να ευαισθητοποιηθεί το ευρύ
κοινό για το θέμα της ενσωμάτωσής τους στις
κοινωνίες υποδοχής.
Η εκδήλωση έδωσε τη δυνατότητα διάχυσης
πληροφοριακού υλικού (stands) με στόχο τη
γνωστοποίηση των δράσεων οργανώσεων και
κοινοτήτων που υποστηρίζουν ενεργά το μεταναστευτικό-προσφυγικό πληθυσμό. Επίσης,
πραγματοποιήθηκε ανοικτή συζήτηση με ενεργό συμμετοχή όλων, όπου δόθηκε έμφαση σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στοιχείων που μας ενώνουν. Ακολούθησε μία διαφορετική από τα
συνηθισμένα, θεματική επίδειξη μόδας, που επέτρεψε στο κοινό να έρθει σε επαφή με την ποικιλία
χρωμάτων και σχεδίων Αφρικανικών χωρών. Έπειτα, μια ομάδα εθελοντών/φοιτητών από την
Ιρλανδία παρουσίασε τις καταστάσεις που βιώνει ένας/μια πρόσφυγας μετανάστης-στρια στη χώρα
υποδοχής. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε γαστρονομικά, με ποικιλία γεύσεων από υπέροχες κουζίνες
διαφόρων χωρών.

Η εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία στο έργο WEMIN για δικτύωση με φορείς και προώθηση των
δράσεων του. Έγιναν σημαντικές και σε θετικό κλίμα διμερείς συζητήσεις όπου παρουσιάστηκαν οι
δράσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αλλά και εκείνες που σχεδιάζονται για τους επόμενους
μήνες. Παράλληλα, διερευνήθηκαν πλαίσια συνεργασιών με στόχο την αποτελεσματική και
στοχευμένη υλοποίηση των επικείμενων καλλιτεχνικών εργαστηρίων του έργου WEMIN που θα
λάβουν χώρα το Σεπτέμβριο 2019.
Το ΕΑΠ-Ερευνητική Ομάδα DAISSy και η Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική ΕΠΕ
ευχαριστούν θερμά το Δήμο Αθηναίων για τη δυνατότητα συμμετοχής στη δράση αυτή καθώς και
για τη συνεχή ενεργό δικτύωση. Οι συνέργειες που έχουν επιτευχθεί οδηγούν σε πολλαπλασιαστικά
οφέλη τόσο για τις γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες όσο και για τον ευρύτερο πληθυσμό της
πόλης που μετέχουν στις ενέργειες του έργου WEMIN.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο “WEMIN: Migrant Women Empowerment and
Integration”, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.wemin-project.eu / Follow #WEMIN
Μπορείτε να λάβετε πρόσθετα στοιχεία μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος σε
info@daissy.eap.gr και olykek@olympiakokek.gr.
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