
Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna
za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

ARTEM, ki ga financira program Erasmus+, je predvsem
izobraževalni projekt, v okviru katerega srečanja med migranti in
lokalno skupnostjo niso samoumevna, za kar želi ponuditi
rešitev: učiti se spoznati drug drugega, razumeti resničnost
drugega, sprejemati naše razlike.
 
Končna ideja je vzpostavitev sistema netržnih izmenjav med
domačini in migranti, da bi ustvarili prostor, namenjen
srečevanju obeh skupin. Izmenjave bodo temeljile na enakosti in
na uslugah, ki jih lahko skupini nudita druga drugi. Sistem
netržnih izmenjav smo vzpostavili prek projekta ARTEM, njihove
vrednosti pa se bo merilo v časovnih enotah.
 
Fokusne skupine, katere so zastopali na eni strani migranti, na
drugi pa ljudje iz lokalne skupnosti, so izpostavile
pričakovanja obeh skupin ter izrazito potrebo po
usposabljanju na področju medkulturnega srečevanja.

Ko je Afganistanec zaradi vojnega stanja zbežal iz lastne države, ga je pot pripeljala v mesto
Pau, za katerega pred tem ni vedel, da obstaja. Mogoče je pred pobegom sanjal na primer o
Angliji ali Švedski.
 
Na drugi strani si prebivalec mesta Pau ni predstavljal, da bo na ulicah prestolnice regije
Béarn kdaj srečal begunca. Resničnost, s katero se zdaj mesto sooča, pa je srečevanje
migrantov in lokalnega prebivalstva.
 
Izrazi »migrantska kriza, begunci, prosilci za azil« odsevajo resničnost v evropskih državah.
Na ozemljih Francije, Danske, Španije, Bolgarije, Slovenije in Avstrije se število migrantov
veča, s čimer narašča tudi potreba po iskanju rešitev za prilagoditev danim okoliščinam.
 
Razmere v Evropi so razlog za odločitev o partnerstvu z organizacijami iz različnih evropskih
držav z namenom izmenjati obstoječe prakse in si zamisliti nove, ki bi prispevale k skupnemu
sodelovanju za boljše vključevanje migrantov v lokalne skupnosti.
 
Temeljna ideja je bila vzpostaviti sistem za izmenjavo storitev med lokalnimi skupnostmi in
migranti ter izboljšanje povezovanja z zagotavljanjem medsebojnih storitev. Na podlagi te
ideje in združevanja evropskih partnerjev se je rodil projekt ARTEM.

A project by:

Odzvali smo se na to potrebo in ustvarili dva treninga:
 
- enega za migrante, begunce in prosilce za azil,
- drugega za gostiteljske skupnosti.
 
Ker so pričakovanja različna, morajo biti usposabljanja
prilagojena potrebam obeh skupin.
 
Naslednji korak je uvedba platforme za izmenjavo uslug v
Franciji in v državah evropskih partnerjev, ki bo ponudila
izvedbo v širšem obsegu. Za uspešno izvedbo je potrebno
pripraviti usposabljanja o medkulturnih veščinah tako za
migrante, begunce in prosilce za azil kot tudi ljudi, ki migrante
sprejemajo. Cilj je združiti ljudi z različnimi izkušnjami in jih
povezati v medsebojni izmenjavi uslug. 
 
Se nadaljuje!
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