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Δελτίο Τύπου για την έρευνα
Στο πλαίσιο του έργου ‘Νέες μορφές της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη στην
περίοδο της μετανάστευσης’ (NECME) που υλοποιείται στην Ελλάδα με τη
συμμετοχή της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης “ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο
Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη
Μη Βία”, έγινε η επίσημη έναρξη έρευνας στο διαδίκτυο για τη δημόσια αντίληψη της
μετανάστευσης.
Το έργο, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Ευρώπη για τους
πολίτες’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνει 17 οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών από 16 διαφορετικές χώρες. Το NECME συντονίζεται από το Ιταλικό Ίδρυμα
“Giovanni e Francesca Falcone”, το οποίο το διαχειρίζονται συγγενείς και συνεργάτες
του δικαστή Giovanni Falcone που δραστηριοποιήθηκε κατά της μαφίας και
δολοφονήθηκε το 1992.
Το έργο NECME έχει ως στόχο να διερευνήσει πώς το φαινόμενο της μετανάστευσης
επηρεάζει την κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη, όσον αφορά τις νέες εμπειρίες
συμμετοχής πολιτών και την ενεργό ιδιότητα του πολίτη. Θα προωθηθούν έρευνες,
συναντήσεις και σεμινάρια για να διευρυνθεί η συμμετοχή των μεταναστών και η
ενεργή συμμετοχή του πολίτη στην Ευρώπη.
Μία έρευνα σε διεθνές επίπεδο ξεκινάει, για την καλύτερη κατανόηση της τρέχουσας
κατάστασης. Η έρευνα, που εκπονήθηκε από το Παλέρμο (Ιταλία) και το Vidzeme
Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών (Valmiera - LV), θα καταστήσει δυνατή την
καταγραφή και την ανάλυση της αντίληψης της μετανάστευσης και των μεταναστών
στην ευρωπαϊκή κοινωνία, επίσης, θα εστιάσει στο πώς οι μετανάστες είναι θύματα
του οργανωμένου εγκλήματος ή εμπλέκονται σε αυτό.
Η έρευνα θα διεξαχθεί σε απευθείας σύνδεση κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο
μηνών και είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο
https://it.surveymonkey.com/r/JQ8YWPT .
Όπως δήλωσε η Μαρία Falcone, πρόεδρος του "Ιδρύματος Falcone": "Η συνεχής ροή
της μετανάστευσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει επιρροή στην
κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη, και όλοι μας πρέπει να αναλάβουμε ενεργό ρόλο
για να ξεπεραστούν συμπεριφορές ξενοφοβίας, μη ανεκτικότητας και διακρίσεων.
Μέσα από τη συμμετοχή των διαφόρων φορέων (εκπαιδευτικών, εκπροσώπων
συλλόγων και ευρωπαϊκών οργανισμών, υπαλλήλων των δημόσιων θεσμών,
δημοσιογράφων, αρχών επιβολής του νόμου, ...) και την υιοθέτηση διαφορετικών
μεθοδολογιών, οι συμμετέχοντες/ουσες θα ενθαρρυνθούν να ενεργήσουν, ως απλοί
πολίτες ή ως μέλη της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, για τη διευκόλυνση της
ένταξης των μεταναστών στην ευρωπαϊκή κοινωνία και θα δημιουργήσουν συνέργειες
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μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων φορέων, επίσης, με την
προώθηση του ρόλου του εθελοντισμού.

