
Σχέδιο  Δράσης «Σύγχρονες  Στρατηγικές  Ίσης  Μεταχείρισης:  Κοινωνική
Ενσωμάτωση  και  Ίση  Πρόσβαση  σε  Υπηρεσίες  Υγείας  και  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης  για  τους  Μετανάστες,  τους  Πρόσφυγες  και  τους  Ρομά,  που
διαμένουν στην Ελλάδα» 

Το Σχέδιο  Δράσης υλοποιήθηκε,  κατά το  χρονικό  διάστημα 2007 –  2008,  με  τη
συγχρηματοδότηση της ΕΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Progress
και  είχε  ως  βασικό  στόχο  τη  διάδοση της  αρχής  της  ίσης  μεταχείρισης  και  την
καταπολέμηση  των  διακρίσεων  στην  παροχή  υπηρεσιών  υγείας  και  κοινωνικής
αλληλεγγύης απέναντι σε άτομα διαφορετικής πολιτισμικής/εθνικής προέλευσης.

Η χρηματοδότηση του έργου - η απορρόφηση οποίας ανήλθε στο 97,07% - κάλυψε
μια σειρά δράσεων που  συνέβαλαν αφενός στην ενημέρωση για τα δικαιώματα των
ομάδων-στόχου στην υγεία και τις υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης και αφετέρου
στην ευαισθητοποίηση κατά των διακρίσεων και υπέρ της διαφορετικότητας, τόσο
των εκπροσώπων της  τοπικής  αυτοδιοίκησης και  των  επαγγελματιών υγείας  και
πρόνοιας, όσο και του ευρύτερου κοινού, όπως:

 Πραγματοποίηση ενημερωτικών κλιμακίων σε διάφορες πόλεις προέλευσης (Αθήνα,
Πάτρα,  Φλώρινα,  Σάμο,  Κέρκυρα,  Διδυμότειχο)  με  τη  συμμετοχή  των  ΜΚΟ
«Ελληνικό  Συμβούλιο  για  τους  Πρόσφυγες»,  «Κλίμακα»  και  του  Διαδημοτικού
Δικτύου Ρομ. 

 Παραγωγή ενημερωτικού υλικού κατά των διακρίσεων (φυλλαδίων στις κυριότερες
γλώσσες επικοινωνίας των μεταναστών, αφίσας, τηλεοπτικού & ραδιοφωνικού σποτ
και ιστοσελίδας)

 Δημιουργία εγχειριδίου με τίτλο «ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».

 Διοργάνωση συναυλίας με τίτλο «Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ»,
στις 21 Ιουνίου 2008, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 

 Διοργάνωση διήμερου συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη και ενημερωτικής συνάντησης
στην Αθήνα 

Ως προς την στατιστική αποτίμηση των δράσεων συνολικά 1506 άτομα συμμετείχαν
σε  όλες  τις  εκδηλώσεις  που  διοργανώθηκαν,  διανεμήθηκαν  425  εγχειρίδια  σε
έντυπη  και  ηλεκτρονική  μορφή,  4930  φυλλάδια   και  500  αφίσες  κατά  των
διακρίσεων,  ενώ  παράλληλα  οι  δράσεις  έδωσαν  αφορμή  για  περαιτέρω
δημοσιοποίηση των μηνυμάτων της εκστρατείας για την ίση μεταχείριση, μέσω του
Τύπου. 

 
Στο  πλαίσιο  των  δράσεων  και  κατά  τις  συναντήσεις  με  εκπροσώπους  φορέων,
κρατικών ή μη, διατυπώθηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις για την ανάγκη συνολικής
αντιμετώπισης του μεταναστευτικού φαινομένου από την Ε.Ε. και  την οικονομική
ενίσχυση των κρατών μελών που δέχονται  το μεγαλύτερο ποσοστό προσφύγων,
την περαιτέρω απλούστευση της νομοθεσίας και των γραφειοκρατικών διαδικασιών,
την  ενίσχυση  των  κοινωνικών  υπηρεσιών  των  νοσηλευτικών  ιδρυμάτων  με
διερμηνείς,  διαμεσολαβητές,  την  αύξηση  του  ποσοστού  έγκρισης  των  αιτήσεων
ασύλου, καθώς και τη συνέχιση υλοποίησης δράσεων αφενός για την ενημέρωση
των κοινωνικών αυτών ομάδων και αφετέρου για την ευαισθητοποίηση της κοινής
γνώμης. 
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