
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί 

την Τετάρτη, 20/6/2018 και ώρα 18:00 στην αίθουσα 

εκδηλώσεων της ΚΕΚΑΠΕΛ ΑΕ στην οδό Καβέτσου 36,στα 

πλαίσια του προγράμματος Snapshots From the Borders. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO MORE 

BRICKS 

IN THE 

WALL 

"Η μετανάστευση είναι φαινόμενο υπαρκτό 
ανά τους αιώνες. Η κλιματική αλλαγή, τα 
δημογραφικά προβλήματα, οι συνθήκες 
αστάθειας, οι αυξανόμενες ανισότητες και οι 
ελπίδες για μια καλύτερη ζωή καθώς και η 
ανεργία αποτελούν παράγοντες που 
δηλώνουν ότι οι μεταναστευτικές ροές θα 
συνεχίσουν. Η απάντηση βρίσκεται σε 
αποτελεσματικές διεθνείς συνεργασίες με 
σκοπό την διαχείριση των λόγων που 
προκαλούν αυτές τις ροές με σκοπό την 
διασφάλιση ότι οι ευθύνες διαμοιράζονται 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
διασφαλίζονται με τον καλύτερο τρόπο’’. 
Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών 
António Guterres 

 

Θέλουμε να βελτιώσουμε την κριτική 

κατανόηση της  παγκοσμιοποιημένης 

αλληλεξάρτησης που καθορίζει τις 

μεταναστευτικές ροές προς τα Ευρωπαϊκά 

σύνορα. Το φαινόμενο της μετανάστευσης 

αλλάζει με ένα καινούριο τρόπο την 

κοινωνική  και πολιτική  γεωγραφία, 

θέτοντας μια νέα συζήτηση για τα σύνορα. 

Στον πυρήνα της  εκστρατείας είναι οι 

φωνές, οι εμπειρίες, τα στιγμιότυπα από τα 

σύνορα και η ευρύτερη διάδοσή τους μεταξύ 

των ευρωπαίων πολιτών. Η φωνή των  

πραγματικών πρωταγωνιστές θα ταξιδέψει 

από την περιφέρεια στο κέντρο, εκεί όπου 

παίρνονται οι αποφάσεις. 

 



   

   

 

 

 

 

 

NO MORE BRICKS IN THE WALL 

Είναι μια εκστρατεία στο πλαίσιο του προγράμματος Snapshots From The Borders 

που προτίθεται να συμβάλει σε μια ευρωπαϊκή αφήγηση που επαναπροσδιορίζει την 

εξέλιξη στη Μεσόγειο και στα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό περιλαμβάνει μία 

στροφή προς μια πιο συνεκτική προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα 

δικαιώματα βασισμένη στη μετανάστευση και την ανάπτυξη. 

Το Snapshots from The Borders είναι ένα έργο συνεργασίας τριετούς διάρκειας που 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (στο πλαίσιο της δράσης EuropeAid 

Dear) με την συμμετοχή τριάντα ένα εταίρων (31), που είναι φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στα σύνορα και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 

 

Οι δραστηριότητες θα καλύπτουν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. 

 

____________________________________________________________________ 

www.snapshotsfromtheborders.eu 


