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MĒRĶA GRUPAS

MĒRĶI
- Veicināt lielāku sabiedrības atbalstu un
palielināt ES pilsoņu izpratni un uzticību
tādiem savstarpēji saistītiem aspektiem
kā migrācija, cilvēktiesības un attīstība.
Stiprināt
pašvaldību
kapacitāti
koordinēšanas,
attīstības
galveno
virzienu
noteikšanā
saistībā
ar
sabiedrības integrācijas jautājumiem.
- Izglītot iedzīvotājus, īpaši jauniešus, par
to, ka dažādas kultūras var stiprināt
sabiedrības uzticību ieceļotājiem un dot
ieguldījumu cilvēktiesību respektējošas
sabiedrības
veidošanā,
iesaistot
ieceļotāju
kopienas,
publisko
un
nevalstisko sektoru.

AKTIVITĀTES
1. fāze: Multidisciplināra situācijas
analīze, apkopojot statistikas datus un
aptaujājot pašvaldību pārstāvjus, lai
noteiktu kopēju "migrācijas un attīstības
saiknes" definīciju, un labo prakšu
piemēru
apkopošana
migrācijas
komunikācijas
un
attīstības
jomā
partneru pilsētās.
2.
fāze:
Rokasgrāmatas
un
multidisciplinārā
mācību
moduļa
izstrādāšana vietējām pašvaldībām, kā
lietot komunikācijas rīkus, metodes un
tehnoloģijas
tādos jautājumos kā
cilvēktiesības, migrācija un kultūru
daudzveidība.
Ieceļotāju
pārstāvju
iesaistīšana fokusa grupu darbā.
3. fāze: Īpašu komunikācijas materiālu
un rīku izstrāde kopējai transnacionālai
kampaņai par migrācijas, cilvēktiesību un
attīstības jautājumiem, iesaistot vietējās
augstskolas.
4. fāze: Pilot apmācību moduļa
testēšana un semināra organizēšana,
iesaistot vidusskolēnus un studentus.
5. fāze: Projekta rezultātu izplatīšana,
mājas lapas izstrāde.
6.
fāze:
Projekta
vadīšana un kontrole.

koordinēšana,

Eiropas vietējās pašvaldības, iedzīvotāji,
vidusskolu skolēni, skolotāji un izglītības
darbinieki. Īpašā mērķgrupa ir politiķi,
pašvaldību vadītāji un darbinieki, kas
strādā ar sabiedrību, sociālo iekļaušanu,
sadarbības
attīstību,
izglītību
un
starptautiskajiem projektiem. Galvenā
mērķgrupa ir ieceļotāji uzņemošajā valstī,
viņu izcelsmes kopiena un pilsoņi
uzņemošajā valstī.

NORISES VIETAS
Pasākumi notiks Itālijā (Boloņā and
Umbrijas reģionā), Spānijā (Andalūzija),
Latvjā (Rīga), Rumānija (Buharestē) un
Brazīlijā (Recife).

PAREDZAMIE
REZULTĀTI
1) Uzlabotas pašvaldību pārstāvju un citu
ieinteresēto
pušu
prasmes
un
kompetences, kā lietot komunikācijas
rīkus un tehnoloģijas attiecībā uz
migrāciju un cilvēktiesību jautājumiem.
2) Palielināta iedzīvotāju informētība par
migrācijas jautājumiem, lai novērstu
konfliktsituāciju
rašanos,
izglītotas
ieceļotāju kopienas, lai tās varētu
iesaistīties pilsētas dzīvē un novērstu to
atstumtību un noslēgšanos sevī.
3) Plašāk iesaistīti skolēni un studenti ar
migrāciju saistīto jautājumu apzināšanā
un izpratnes veidošanā.
4)
Paaugstināta
informētība
par
pievienoto vērtību, ko sniedz imigranti un
etniskās minoritātes vietējā līmenī,
aktualizēta
kultūras
daudzveidības
nozīmība un aizspriedumu bīstamā
ietekme.
5)
Uzlabota
migrantu
apvienību,
pašvaldību un citu ieinteresēto pušu
sadarbība.

Recife pašvaldība (Brazīlija).
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