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UnionMigrantNet and Cities Together for Integration 
 

Δράσεις αλληλεγγύης για τους Ουκρανούς πρόσφυγες 
 

Τα συνδικάτα σε όλη την Ευρώπη ανταποκρίθηκαν άμεσα από την αρχή του πόλεμου 

στις ανάγκες των Ουκρανών πολιτών, και ειδικά των γυναικών και παιδιών που 

προσπαθούν να διαφύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες και προσέφεραν έμπρακτη 

βοήθεια, δράσεις αλληλεγγύης και υποστήριξης στα δικαιώματα μετακίνησης και 

προστασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκαν 

πρόσθετες τοπικές δραστηριότητες των εταίρων του έργου UMN για τους Ουκρανούς 

πρόσφυγες. 

 

Οι ενημερωτικές σημειώσεις Peace Watch κυκλοφόρησαν ως ένας τρόπος για τα μέλη 

της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) να μοιραστούν πληροφορίες 

σχετικά με την αντίδραση των χωρών στον πόλεμο στην Ουκρανία, τη προσωρινή 

προστασία των εκτοπισθέντων από την Ουκρανία και τις δράσεις αλληλεγγύης των 

τοπικών συνδικάτων σε όλη την Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη ειδικά την 

ευαλωτότητα των γυναικών και των παιδιών.  

 

 

https://www.etuc.org/en/peace-watch
https://etuc.org/en


 
Πρόγραμμα Αμοιβαίας Μάθησης (MLP) στη Βαρσοβία 
 
Στις 27-28 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε διήμερη 
συνάντηση στα κεντρικά γραφεία της Συνομοσπονδίας 
All-Poland Alliance of Trade Unions (OPZZ) ως μέρος του 
Προγράμματος Αμοιβαίας Μάθησης (MLP) του έργου 
«Unions Migrant net and Cities Together for 
Integration».  
 
Η OPZZ είναι η μεγαλύτερη εθνική Συνομοσπονδία και 
ομπρέλα των Συνδικάτων στην Πολωνία, που 
αποτελείται τόσο από ενοποιημένες πανεθνικές 
συνδικαλιστικές οργανώσεις όσο και από τις τομεακές 
ομοσπονδίες συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

 
Η συνάντηση MLP ήταν αφιερωμένη στον πόλεμο στην 
Ουκρανία, στην κατάσταση των Ουκρανών προσφύγων 
στην Ευρώπη και στους τρόπους ενσωμάτωσης 
μεταναστών και προσφύγων στους χώρους εργασίας. 
Δόθηκε επίσης προσοχή στις προκλήσεις της ένταξης 
μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας της 
Πολωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοπρεπή 
εργασία για όλους και σε θέματα καταχρήσεων στο 
εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, Ουκρανοί 
συνδικαλιστές από δομές  Συμβουλευτικής και 

Ενημέρωσης της OPZZ παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους για την υποστήριξη των Ουκρανών προσφύγων 
και ιδιαίτερα των γυναικών, των παιδιών και των ηλικιωμένων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
ψυχολογικής υποστήριξης. 
 
Καλές πρακτικές και εμπειρίες σχετικά με την τοπική συνεργασία μοιράστηκαν μεταξύ εκπροσώπων από τη 
Διεθνή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ITUC), την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC), τους Δήμους 
και τα Συνδικάτα από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ουκρανία, την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία. Το 
MLP ολοκληρώθηκε με μια επίσκεψη στο Ουκρανικό Σπίτι στη Βαρσοβία που από την αρχή του πολέμου έχει 
μετατραπεί σε κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων. 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

 
 

 
 
 
 

https://www.opzz.org.pl/en/about-us/opzz/
https://ukrainskidom.pl/
https://ukrainskidom.pl/


 

Διεθνές Τελικό Συνέδριο στην Αθήνα: «Εξερευνώντας την προοπτική του φύλου στην ένταξη των Πολιτών 
Τρίτων Χωρών στην αγορά εργασίας» 
 

 
 
Στo πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου UMN, ο Δήμος Αθηναίων και η Δομή Μεταναστών EKA διοργάνωσαν 

την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 το τελικό συνέδριο, αφιερωμένο στην έμφυλη διάσταση της πρόσβασης 

των Πολιτών Τρίτων Χωρών στην αγορά εργασίας. 

 

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και παρουσίασε τα αποτελέσματα της συνεργασίας μεταξύ 

διεθνών και τοπικών εταίρων όπως Συνδικάτα, Δημόσιες Αρχές και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών σε 

σχέση με την εργασιακή ένταξη των γυναικών προσφύγων και μεταναστών. Ήταν μια ευκαιρία ανταλλαγής 

εμπειριών και συνεργασιών μαζί με προσωπικές ιστορίες που τέμνουν τα πεδία για τη μετανάστευση, την 

ένταξη και το φύλο. 

 

Συμμετείχαν εκπρόσωποι της Συνομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), του Εργατοϋπαλληλικού 

Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ), των Δημοσίων αρχών και των Εθνικών Σημείων Επαφής του δικτύου UnionMigrantNet 

των Συνδικάτων της Ελλάδας, Σλοβενίας, Βουλγαρίας, Ιταλίας, Γερμανίας και του Βελγίου, καθώς και 

εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών.  

 

Παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες των Ελληνικών Συνδικάτων και ειδικότερα του ΕΚΑ, της Γενικής 

Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, και του Δικτύου 

Μεταναστριών στην Ελλάδα «Μέλισσα». Ακόμη, ο Δήμος Αθηναίων ανέδειξε τις σχετικές δράσεις του 

Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ), του νέου προγράμματος ENFEM, καθώς και το έργο του Κέντρου για 

την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων.   

 

 

 

https://www.accmr.gr/news/union-migrant-net-i-athina-thetei-tin-entaxi-ton-gynaikon-politon-triton-choron-sto-epikentro/
https://www.accmr.gr/news/union-migrant-net-i-athina-thetei-tin-entaxi-ton-gynaikon-politon-triton-choron-sto-epikentro/
https://www.eka.org.gr/
https://isotita.gr/en/home/#:~:text=The%20General%20Secretariat%20for%20Demography,and%20men%20in%20all%20sectors
https://isotita.gr/en/home/#:~:text=The%20General%20Secretariat%20for%20Demography,and%20men%20in%20all%20sectors
https://melissanetwork.org/
https://www.accmr.gr/services/kem/
https://www.accmr.gr/services/enfem/
https://www.cityofathens.gr/who/kentro-katapolemisis-diakriseon/
https://www.cityofathens.gr/who/kentro-katapolemisis-diakriseon/


 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε στρογγυλό τραπέζι με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, της Δομής Μεταναστών EKA και του 
Οργανισμού Generation 2.0 for Rights, Equality & 
Diversity, όπου οι κοινωνικοί εταίροι αντάλλαξαν 
εμπειρίες για την υποστήριξη και την ένταξη γυναικών από 
τρίτες χώρες, καθώς και τοπικές δράσεις για την 
καταπολέμηση και την πρόληψη της έμφυλης βίας, της 
εκμετάλλευσης και της εμπορίας ανθρώπων. 

 
Το συνέδριο έθεσε διάφορες ανησυχίες σχετικά με τα 
εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες, 
κοινότητες και συλλογικές οργανώσεις της Κοινωνίας των 
Πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδικάτων που 
ασχολούνται με θέματα εργασιακής ένταξης, ενώ 
τονίστηκε η σημασία της οικοδόμησης συμμαχιών για την 
πρόληψη και παρέμβαση ενάντια σε κάθε ανισότητα στο 
πεδίο. 
 

 
 

 
Multaka – Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην Αθήνα  

 
Το πρόγραμμα Multaka – Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην Αθήνα του Δήμου 

Αθηναίων ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των 

Γυναικών στις 25 Νοεμβρίου, πρόσφερε ξεναγήσεις στην Αρχαία Αγορά, ένα μέρος 

συμβολικό της θέσης της γυναίκας στην αρχαία Αθήνα, με διερμηνεία στα ελληνικά, 

αγγλικά, γαλλικά, αραβικά και φαρσί από πολυπολιτισμικούς διερμηνείς με 

προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

 

Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity – Μια εβδομάδα αφιερωμένη στη μητρότητα  

https://g2red.org/el/
https://g2red.org/el/
https://www.accmr.gr/services/multaka-diapolitismikes-periigiseis-stin-athina/


 

Μια ακόμα εβδομάδα αφιερωμένη στη μητρότητα και την 
απασχολησιμότητα στο πλαίσιο του έργου: «Worldplaces-
Workplaces Working with Migrant Women» διοργάνωσε 
τον Νοέμβριο ο Οργανισμός Generation 2.0 for Rights, 
Equality & Diversity. Στόχος των εργαστηρίων ήταν η 
ενδυνάμωση γυναικών μεταναστευτικού προφίλ που, 
εκτός από μητέρες, είναι και εργαζόμενες ή αναζητούν 
ενεργά εργασία.   

Το έργο «Worldplaces-Workplaces Working with Migrant 
Women» φιλοδοξεί να αποτελέσει γέφυρα για την ένταξη 
στην αγορά εργασίας υποστηρίζοντας, αφενός, τις 
εταιρείες να σχεδιάσουν πολιτικές συμπεριληπτικότητας 

και, αφετέρου, ενδυναμώνοντας τις γυναίκες μεταναστευτικής καταγωγής με δεξιότητες και σημαντικά 
εργαλεία όχι μόνο για την εργασιακή τους ένταξη, αλλά για την ίδια τη ζωή στην οποία καλούνται να παίξουν 
πολλούς ρόλους, ως μητέρες, ως εργαζόμενες και ως γυναίκες. 

 

 

Σεμινάρια με θέμα «Πρόληψη και αντιμετώπιση της 

έμφυλης βίας» 

Το Κέντρο Διοτίμα διοργάνωσε για τον ουκρανικό πληθυσμό 

τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο μια σειρά σεμιναρίων με 

θέμα την  «Πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας», σχετικά με τις ανισότητες των φύλων και τους 

έμφυλους ρόλους, καθώς και τα στερεότυπα και τους μύθους στην Ελλάδα και την Ουκρανία, με διερμηνεία 

στην ουκρανική γλώσσα. 

 
 
 
 

 
 
Διημερίδα «Χτίζοντας γέφυρες για την απασχόληση στην ελληνική περιφέρεια» 
 
Διημερίδα του Δικτύου Πόλεων για Ένταξη θα διοργανωθεί στην Αθήνα στις 8 & 9 Δεκεμβρίου με θέμα: 

«Χτίζοντας γέφυρες για την απασχόληση στην ελληνική περιφέρεια» και στόχο την 
ανάδειξη των προοπτικών ένταξης των προσφύγων στους δήμους της περιφέρειας. Στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης, φορείς και Δήμοι - μέλη του δικτύου θα μοιραστούν καλές 
πρακτικές για τη σύνδεση με τους εργοδότες και θα αναζητήσουν εργαλεία και λύσεις 
που διευκολύνουν την ένταξη στην αγορά εργασίας. Το Δίκτυο Πόλεων για Ένταξη είναι 
ένα δίκτυο 18 ελληνικών Δήμων που ανταλλάσσουν και σχεδιάζουν από κοινού 
εφαρμογή καλών πρακτικών στον τομέα της ένταξης προσφύγων και μεταναστών. 
 

https://g2red.org/greek-worldplaces-network-the-link-between-employment-and-migrant-women
https://g2red.org/greek-worldplaces-network-the-link-between-employment-and-migrant-women
https://diotima.org.gr/en/
https://www.cnigreece.gr/news/


 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


