ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΙΑ ΝΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Κατά τη διάρκεια των δύσκολων αυτών πολιτικών περιόδων για την κυβέρνηση του Ηνωμένου
Βασιλείου και την ΕΕ, το Διεθνές Ινστιτούτο IARS θα συγκεντρώσει πέραν των 200 αντιπροσώπων από
περιθωριοποιημένες ευρωπαϊκές κοινότητες στο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριό του στις 12-13 Ιουλίου στο
Middle Temple, Middle Temple Lane, London EC4Y 9AT.
Το συνέδριο έχει τίτλο «Από Κοινού η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ακούγεται Πιο Δυνατή: Φτάνει πια η
κακοποίηση και ο στιγματισμός» και θα παρουσιάσει τα ευρήματα δύο έργων που χρηματοδοτούνται
από το Erasmus +, τα οποία το Ινστιτούτο συντονίζει τα τελευταία τρία χρόνια.
Ο δρ Theo Gavrielides, ιδρυτής, διευθυντής και συντονιστής του IARS, δήλωσε: «Το Brexit είχε σοβαρές
και μακροπρόθεσμες συνέπειες για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και το λαό του. Έθεσε
επίσης ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τη λογοδοσία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη της ΕΕ. Στο
Ινστιτούτο πάντα προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο διαλόγου και διαπραγμάτευσης,
χρησιμοποιώντας τις θεμελιώδεις αξίες μας της αποκαταστατικής δικαιοσύνης και της κατανομής
εξουσίας.
Το 6ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριό μας δεν θα μπορούσε να παρουσιάσει πιο έγκαιρα τα ευρήματα δύο
προγραμμάτων ισότητας που στοχεύουν στην ενίσχυση κάποιων από τις πιο μειονεκτούσες ομάδες της
Ευρώπης. Προσδοκούμε να συνεργαστούμε με όσες και όσους πιστεύουν ότι η αληθινή δύναμη είναι
αυτή που μοιράζεται».
Το συνέδριο συμπίπτει με την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποσκοπεί
να θέσει στο τραπέζι κάποιες αμφιλεγόμενες δηλώσεις σχετικά με τη μετανάστευση, την ασφάλεια και
την ισότητα.
Ο Simon Chambers, επικεφαλής του Προγράμματος Erasmus + στο Βρετανικό Συμβούλιο, δήλωσε: «Μια
άλλη υπενθύμιση από το IARS για τη διαφορά που μπορούν να επιφέρουν οι νέες και οι νέοι
δουλεύοντας μαζί για τα θέματα που έχουν σημασία! Και τα δύο έργα της Νεολαίας που
παρουσιάστηκαν στο συνέδριο αναδεικνύουν επίσης τη σημασία της διεθνούς εμπειρίας – παρέχοντας
πρόσβαση σε νέες δεξιότητες και εμπειρία και δίκτυα συνεργασίας. Υπάρχουν περιθώρια για πολύ
περισσότερα έργα -τόσο φιλόδοξα όσο και σχετικά όσο αυτά- για τα δύο χρόνια που απομένουν από το
πρόγραμμα Erasmus +, το 2019 και το 2020».
Στην πραγματικότητα, η 12η Ιουλίου είναι αποκλειστικά αφιερωμένη σε θέματα που αντιμετωπίζουν οι
ΛΟΑΤ+ μετανάστριες/ες και πρόσφυγες που περιθωριοποιούνται τόσο από την τοπική ΛΟΑΤ+ κοινότητα
όσο και από τις δημόσιες υπηρεσίες. Μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας θα παρουσιάσουμε το
τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος «Epsilon», χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Erasmus,
το οποίο τονίζει τα υφιστάμενα κενά στην παροχή υπηρεσιών προς τις/ους μετανάστριες/ες ΛΟΑΤ και
όσους εργάζονται με αυτή την ιδιαίτερα περιθωριοποιημένη ομάδα. Το eBook περιλαμβάνει μια
συγκριτική ενότητα που ανασκοπεί την τρέχουσα πρακτική σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και
κεφάλαια στα ελληνικά, ιταλικά και ολλανδικά.
Στις 13 Ιουλίου το συνέδριο θα εγκαινιάσει τα ευρήματα αιχμής του προγράμματος «Φτάνει πια
Κακοποίηση: Προστασία των Νέων και Ενδυνάμωση των Επαγγελματιών» που χρηματοδοτείται από
το πρόγραμμα Erasmus +, για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων κενών στην παροχή νομικής

εκπαίδευσης στις νέες γυναίκες που πλήττονται από τη βία λόγω φύλου (GBV), συμπεριλαμβανομένου
του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM), του βιασμού και του αναγκαστικού
γάμου. Το eBook περιλαμβάνει ένα συγκριτικό κεφάλαιο που ανασκοπεί την τρέχουσα πρακτική σε όλη
την Ευρώπη, καθώς και κεφάλαια στα ελληνικά, ιταλικά και πολωνικά. Υποβάλλονται επίσης συστάσεις
για τη μελλοντική πολιτική και πρακτική που θα βοηθήσουν στην προστασία αυτής της ιδιαίτερα
περιθωριοποιημένης ομάδας νέων.
Τα τελευταία 3 χρόνια, οι επαγγελματίες, οι νέες/οι και οι μετανάστριες/τες ΛΟΑΤ έχουν επωφεληθεί
από δωρεάν διαθέσιμα, προσαρμοσμένα ηλεκτρονικά εργαλεία κατάρτισης και πόρους που
προκύπτουν και από τα δύο προγράμματα. Τα εργαλεία αποσκοπούν στην αύξηση της γνώσης και της
αυτοπεποίθησης των χρηστών, καθώς και στην ενίσχυση της ικανότητας των επαγγελματιών να
παρέχουν εξειδικευμένες και επιτυχημένες υπηρεσίες.
Η Emma Colburn, νεαρό άτομο και μέλος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου της Νεολαίας της IARS,
δήλωσε: «Το Φτάνει πια Κακοποίηση» είναι ένα τόσο σημαντικό έργο λόγω της τεράστιας ανάγκης για
νομική παιδεία, ειδικά για άτομα με περιθωριοποιημένο υπόβαθρο. Είναι βέβαιο ότι η πρόσβαση σε
αυτές τις γνώσεις θα βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που είναι ευπαθείς στην άδικη μεταχείριση, τις
διακρίσεις και την κακοποίηση. Ο στόχος του έργου είναι αυτοί οι περιθωριοποιημένοι άνθρωποι να
γνωρίζουν τα βασικά τους δικαιώματα και ευθύνες ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
•

Το Διεθνές Ινστιτούτο IARS είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα με γνώμονα το χρήστη και
καθοδηγούμενο από το χρήστη, με αποστολή να παρέχει σε όλες/ους την ευκαιρία να
δημιουργήσουν μια ασφαλέστερη και δικαιότερη κοινωνία που να περιλαμβάνει όλες και όλους.
Από την ίδρυσή του, το Ινστιτούτο παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης, έρευνας, πολιτικής και
δικτύωσης παγκόσμιας αιχμής και εμβέλειας, με τοπική, εθνική και διεθνή σημασία.
Επικεντρωνόμαστε στην ενδυνάμωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων μέσω της άμεσης
παροχής υπηρεσιών, ενώ παράλληλα οι οργανώσεις ενδυναμώνονται στο να προχωρήσουν σε
επιτυχή μέτρα και να βελτιώσουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο. Είμαστε ειδικοί στους τομείς της
Νεολαίας | Ισότητας | Δικαιοσύνης. Για να μάθετε περισσότερα για το IARS International
Institute, παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο www.iars.org.uk

•

Το έργο «Φτάνει πια Κακοποίηση» πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με 4 Ευρωπαίους εταίρους,
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Πολωνία), ΚΙΣΑ - Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό
(Κύπρος), Anziani e non solo (Ιταλία) και Romanian U.S. Alumni Association (Ρουμανία), κάτω από
την ηγεσία του Διεθνούς Ινστιτούτου IARS.

•

Το έργο «Epsilon» υλοποιήθηκε σε συνεργασία με 4 Ευρωπαίους εταίρους με μακρόχρονη
εμπειρία στην εμπλοκή με περιθωριοποιημένες και μειονεκτούσες ομάδες, Anziani e Non Solo
(Ιταλία), Κέντρο Οικογένειας και Παιδικής Μέριμνας (Ελλάδα), Movisie (Ολλανδία) και Κέντρο
Κοινωνικής Ανάπτυξης και Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική
Τεχνολογία (CARDET) (Κύπρος).

•

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη
νεολαία και τον αθλητισμό, για την περίοδο 2014-2020. Αυξάνει σημαντικά την κοινοτική
χρηματοδότηση (+ 40%) με συνολικό προϋπολογισμό €14,7 δισ. (€12 δισ.) για την ανάπτυξη
γνώσεων και δεξιοτήτων και στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας και της συνάφειας των
προσόντων και δεξιοτήτων. Τα δύο τρίτα της χρηματοδότησής του θα παράσχουν επιχορηγήσεις

για περισσότερα από 4 εκατομμύρια άτομα για σπουδές, κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας ή εθελοντική εργασία στο εξωτερικό κατά την περίοδο 2014-2020 (έναντι 2,7
εκατομμυρίων για την περίοδο 2007-2013). Η περίοδος στο εξωτερικό μπορεί να κυμανθεί από
μερικές ημέρες μέχρι ένα χρόνο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναμένεται ότι περίπου 250.000
άνθρωποι θα αναλάβουν δραστηριότητες στο εξωτερικό με το πρόγραμμα. Το Erasmus+ στοχεύει
στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Είναι ανοικτό σε οργανισμούς εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού σε όλους τους
τομείς της Διά Βίου Μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και του τομέα της νεολαίας. Το Erasmus+ παρέχει
χρηματοδότηση σε οργανισμούς που προσφέρουν ευκαιρίες σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς,
μαθητευόμενους, εθελοντές, ηγέτες νέων και άτομα που εργάζονται στον αθλητισμό βάσης.
Παρέχει επίσης χρηματοδότηση για εταιρικές σχέσεις μεταξύ οργανισμών, όπως εκπαιδευτικά
ιδρύματα, οργανώσεις νεολαίας, επιχειρήσεις, τοπικές και περιφερειακές Αρχές και ΜΚΟ, καθώς
και υποστήριξη μεταρρυθμίσεων στα κράτη-μέλη για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης και την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της
απασχολησιμότητας. Το πρόγραμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο διαχειρίζεται η Εθνική Μονάδα
Erasmus+ UK, η οποία είναι μια εταιρική σχέση μεταξύ του British Council και της Ecorys UK.
•

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα Φτάνει πια Κακοποίηση και να
συμμετάσχετε στις δραστηριότητες, ακολουθήστε το σύνδεσμο http://www.abusednomore.org/
about-the-project ή επικοινωνήστε με τον επικεφαλής του έργου δρα Theo Gavrielides
T.Gavrielides@iars.org.uk

•

Για να συμμετάσχετε στο πανευρωπαϊκό δίκτυο Φτάνει πια Κακοποίηση, ακολουθήστε το
σύνδεσμο http://www.abusednomore.org/ join-our-network/

•

Το έργο «Φτάνει πια Κακοποίηση» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
πλαίσιο της Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2015-1-UK01-KA205-012555

•

Το «Epsilon» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Συμφωνίας
Επιχορήγησης Erasmus+ 2016-1-UK01-KA204-024317

