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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

http://refugeesinproject.eu
στο Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Λιουμπλιάνα και σε ένα άλλο
φεστιβάλ ταινιών στο Portorož τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο. Ο Ahmad
μόλις πήρε άσυλο άρχισε να μαθαίνει και αγγλικά και σλοβενικά. Γράφτηκαν
πολλά άρθρα για την ιστορία του στις εθνικές εφημερίδες. Έκανε την πρώτη
του έκθεση ζωγραφικής και πρόκειται να γραφτεί στο σχολείο. Το Marijana,
είναι το δεύτερο σλοβενικό ντοκιμαντέρ, που παρουσιάζει μία φοιτήτρια
του Slovenian Third Age University που έχει ήδη ενταχθεί. Η ταινία μας
Έχετε ακούσει για το εκπαιδευτικό πακέτο RefugeesIN; Φυσικά και υπενθυμίζει ότι η ένταξη είναι μια μακροχρόνια διαδικασία!
έχετε ακούσει! Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι
το εκπαιδευτικό πακέτο είναι έτοιμο και όλα του τα περιεχόμενα έχουν
μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων που συμμετείχαν στο
Το λογότυπο του RefugeesIn, λίγο
πρόγραμμα. Θα είναι σύντομα διαθέσιμο για να χρησιμοποιηθεί από
διαφορετικό στο σκοτάδι, σε ένα
εκπαιδευτές ενηλίκων, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς ανδραγωγίας,
σημαντικό φεστιβάλ στο Portorož.
καθώς και από εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα που ασχολούνται
με το προσφυγικό ζήτημα, την προσφυγική κρίση, τη νομοθεσία σχετικά με
ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
την αποδοχή και την ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο.
To Πακέτο και τα περιεχόμενά του (το Φυλλάδιο των αληθινών ιστοριών, Όλα τα ντοκιμαντέρ θα προβληθούν σύντομα στο
ο Κατάλογος Ταινιών, το Εγχειρίδιο για τους μαθητές, ο Οδηγός για τους Αμβούργο
εκπαιδευτές και τα 12 Ντοκιμαντέρ) προσπαθούν να αντιμετωπίσουν Οι Γερμανοί εταίροι ετοιμάζουν τη δική τους εκδήλωση, που θα γίνει σε
το φαινόμενο της (μαζικής) κοινωνικής ένταξης σε αντιδιαστολή με τον κινηματογράφο του Αμβούργου στις 6 Νοεμβρίου. Θα προβληθούν όλα
κοινωνικό αποκλεισμό. Συμπεραίνεται ότι και οι δύο πλευρές, τόσο οι πολίτες τα ντοκιμαντέρ του έργου και θα γίνουν συζητήσεις με τους σκηνοθέτες
των χωρών υποδοχής όσο και οι πρόσφυγες πρέπει να κατανοήσουν τις και τους πρωταγωνιστές των γερμανικών ταινιών. Τα δύο γερμανικά
πολιτισμικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που έφερε η προσφυγική ντοκιμαντέρ προβλήθηκαν ήδη κατά τη διάρκεια σεμιναρίου τον Ιούνιο με
«κρίση» και να προσαρμοστούν σε αυτές. Η προσαρμογή δεν είναι πάντα παρόντες τους πρωταγωνιστές. Η συζήτηση που ακολούθησε σχετικά με
εύκολη, δεδομένης της αντίστασης στις αλλαγές που δημιουργείται λόγω την νοοτροπία της γερμανικής υποδοχής ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Υπήρχε
των μηχανισμών άμυνας που αναπτύσσουμε και του φόβου των προσφύγων η αντίληψη ότι η γερμανική κοινωνία είναι λιγότερο ανοιχτή και φιλική σε
που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα και τους πολιτισμικούς κώδικες των χωρών σχέση με τρία χρόνια πριν. Αυτό που χρειάζονται τώρα οι Γερμανοί είναι να
υποδοχής. Το πακέτο αρχικά στοχεύει στην ενημέρωση, πρώτον, σχετικά καλωσορίζουν την παραμονή των προσφύγων.
με το προσφυγικό ζήτημα και με το πως μπορούμε να ενισχύσουμε την
κοινωνική ένταξη και δεύτερον, στη δημιουργία ντοκιμαντέρ μικρού μήκους ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
που ενισχύουν το ρόλο που διαδραματίζουν τα ντοκιμαντέρ στις κοινωνικές Τα λόγια του και τα συναισθήματά του σε αγγίζουν
αλλαγές και στην αντιμετώπισή τους.
Ένας από τους καλεσμένους του Διεθνούς Συνεδρίου στη Λισαβόνα θα
Το Εκπαιδευτικό Πακέτο σας ενδιαφέρει σίγουρα. Το πακέτο στοχεύει στην είναι ο Nour Machlah (Συρία), ένας 27χρονος μεταπτυχιακός φοιτητής
τόνωση της κριτικής σκέψης, στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων αρχιτεκτονικής του Évora University της Πορτογαλίας, όπου ζει από το 2014.
και στην βελτίωση της αντιμετώπισης της ποικιλομορφίας. Μεταξύ άλλων, Ο Nour έχει γίνει η φωνή των προσφύγων μέσα από ομιλίες που έχει δώσει
προσπαθεί να αποτρέψει τις διακρίσεις και τον δογματισμό, που αυξάνονται στην Πορτογαλία και σε όλη την Ευρώπη σχετικά με την διαδικασία ένταξης
συνεχώς στις κοινωνίες μας.
των προσφύγων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη, τον πόλεμο, τη
διαπολιτισμικότητα και τη θρησκεία, αλλά και τη ζωή και την ευτυχία.
Ο Nour μπόρεσε να συνεισφέρει με νέες ιδέες για το νόμο για το άσυλο
σχετικά με τη μετανάστευση και τη διαδικασία ένταξης στην Ευρώπη, ενώ
είναι μέλος του European Migrant Advisory Board (αντιπροσωπεύοντας
την Πορτογαλία) ως σύμβουλος σε Ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο.
Μπορείτε να δείτε δύο από τις ενδιαφέρουσες ομιλίες του ακολουθώντας
Το Διεθνές Συνέδριο και Φεστιβάλ Ταινιών με τον τίτλο «Κινηματογράφος τους παρακάτω συνδέσμους:
για την Κοινωνική Ένταξη» διοργανώνεται από την εταιρία AidLearn και θα
Ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
διεξαχθεί στις 22 - 23 Νοεμβρίου στη Λισαβόνα, όπου θα παρουσιαστούν τα
(για τη μεταναστευτική κρίση)
αποτελέσματα από τις εκδηλώσεις που έγιναν στις χώρες των εταίρων. Θα
Ομιλία στην TEDx
παρουσιαστεί μία Ανάλυση της κατάστασης των προσφύγων στην Ε.Ε και την
(για την αντιμετώπιση των στερεοτύπων)
Πορτογαλία και θα υπάρχουν σχετικά πάνελ αναφορικά με το ζήτημα. Βρείτε
το πρόγραμμα της εκδήλωσης ΕΔΩ.
ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Η γλώσσα διεξαγωγής θα είναι τα αγγλικά.
Τα τελευαταία νέα μας
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες, γι’ αυτό Το IADT διοργάνωσε ένα σεμινάριο στο www.cultur.ie στη Navan, County
είναι απαραίτητη η εγγραφή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ΕΔΩ.
Meath. Την εκδήλωση, η οποία έγινε στη «Γιορτή της Παγκόσμιας ημέρας
Προσφύγων» στις 23 Ιουνίου του 2018, παρακολούθησε πολύς κόσμος.
Το σεμινάριο αυτό διοργανώθηκε από κοινού με το IADT/RefugeesIN, το
www.cultur.ie και το Youth Work Ireland στο χώρο του Cultur’s στη Navan,
County Meath με μεγάλη επιτυχία. Συζητήθηκαν διάφορες ιδέες μετά από
την παρουσίαση του έργου και την προβολή των ντοκιμαντέρ. Υπήρχε πολύ
μεγάλο ενδιαφέρον από το Youth Work Ireland και το Cultur σχετικά με το πως
μπορεί να αξιοποιηθεί το υλικό του Κύκλου Μαθημάτων αλλά και γενικά η
δυναμική της ψηφιακής αφήγησης. Ενώ συζητήθηκαν και οι πιθανότητες για
μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ των ομάδων που παρευρέθηκαν.

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter του
έργου RefugeesIN και να ενημερωθείτε!

Έχετε ακούσει για το εκπαιδευτικό
πακέτο RefugeesIN;

Το Συνέδριο και το Φεστιβάλ ταινιών
του RefugeesIN. Κρατείστε την
ημερομηνία και συμμετέχετε!

ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Να μοιράζεσαι - Το πραγματικό κλειδί για την
ένταξη

Bicarbonato di calcio και το My story, δύο ντοκιμαντέρ του RefugeesIN
που δημιουργήθηκαν από από τους Ιταλούς εταίρους μέσα από τις εμπειρίες
των προσφύγων. Και τα δύο ντοκιμαντέρ απεικονίζουν τη διαδικασία
της κοινωνικής ένταξης, τονίζοντας τη δυναμική του αθλητισμού και του
θεάτρου στο να φέρνουν τους ανθρώπους κοντά. Είναι τυπικές συλλογικές
δραστηριότητες που απαιτούν αφοσίωση και δημιουργικότητα, κάνοντας
τους ανθρώπους να μοιράζονται τις εμπειρίες τους. Είναι το πραγματικό κλειδί
για την επιτυχημένη ένταξη. Bicarbonato di calcio εστιάζει στη ικανότητα
που έχει το ποδόσφαιρο να φέρνει τους ανθρώπους κοντά ενώ το My story
εστιάζει στην σημασία που έχει το να μπαίνεις στη θέση των προσφύγων πριν
να κρίνεις. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ το θέατρο παίζει καθοριστικό ρόλο στην
προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Διάφορες ταινίες προβλήθηκαν εντός
της κοινότητας αναπτύσσοντας το ενδιαφέρον και την αφοσίωση του κοινού.

ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Μια τελευταία αγκαλιά (One last hug), αλλά ο
δρόμος για την ένταξη είναι μακρύς

Το One last hug, είναι μια ταινία που δημιουργήθηκε από τους Σλοβενούς
εταίρους για έναν νεαρό πρόσφυγα από το Αφγανιστάν και παρουσιάστηκε

Στιγμιότυπο από την προβολή των ντοκιμαντέρ και της συζήτησης στο σεμινάριο του Ιουνίου.

Οι Ιρλανδοί εταίροι προετοιμάζουν επίσης τη δική τους εκδήλωση που θα
γίνει τον Οκτώβριο. Θα γίνει στο κέντρο του Δουβλίνου στις 14 Οκτωβρίου
στο African Centre. Για την εκδήλωση αυτή συνεργαζόμαστε με τους
συναδέλφους μας στο Cultur και άλλους.

ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Εντυπωσιακές ιστορίες ένταξης

Τα δύο ελληνικά ντοκιμαντέρ παρουσιάζουν δύο ανθρώπους, οι οποίοι
μπορούν να εμπνεύσουν, όχι μόνο τους πρόσφυγες που κάνουν τώρα
τα πρώτα τους βήματα προς την ένταξη αλλά όλο τον κόσμο. Και οι δύο
χαρακτήρες τονίζουν τη σημασία της επικοινωνίας, της ελεύθερης σκέψης
και της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση της ζωής μας και της ζωής
των γύρω μας. Μόλις εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα και κατάφεραν να
καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, έκαναν μαθήματα ελληνικών, βρήκαν
δουλειά και άρχισαν να κάνουν νέους φίλους. Δημιούργησαν μια καινούρια
ζωή στην Ελλάδα, αλλά κυρίως προσπαθούν να βελτιώσουν την κοινωνία
μέσα στην οποία ζουν. Τα δύο ελληνικά ντοκιμαντέρ και τα υπόλοιπα
ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου θα προβληθούν
σε Φεστιβάλ Κινηματογράφου που θα γίνει στην Αθήνα στις αρχές του
Νοεμβρίου.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ!

Εμείς σαν ομάδα ανυπομονούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας!
Ακολουθείστε μας στην Ιστοσελίδα μας, στη σελίδα μας στο facebook,
γράψτε ένα σχόλιο στο blog μας ή επικοινωνήστε μαζί μας εδώ!

ETAIPOI:
Έργο Αρ. 2016-1-PT01-KA204-022983

Το παρόν έργο έχει χρηματοδοτηθεί με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η παρούσα έκδοση αντανακλά τις προσωπικές απόψεις
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για κάθε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός της.

