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Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ IDEAL-M
Τους τελευταίους 3 μήνες μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης κατά της παράτυπης
μετανάστευσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σενεγάλη.
Το Έργο IDEAL-M στοχεύει να αποτελέσει μέρος της λύσης για μια καλύτερη
μετανάστευση.
Τι είναι η καλύτερη μετανάστευση; Σύμφωνα με την κοινοπραξία και σύμφωνα με
μελέτες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του Έργου, καλύτερη μετανάστευση είναι αυτή
που δεν σκοτώνει, δεν βιάζει γυναίκες, δεν «πουλά» μετανάστες και δεν διασπά
ολόκληρες οικογένειες.
Το σχέδιο επικοινωνίας, που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας,
υπέδειξε ότι υπάρχουν ευκαιρίες για «ασφαλή μονοπάτια» μετανάστευσης, μέσω της
διαδικασίας της οικογενειακής επανένωσης, των σπουδών, αλλά και μέσω ευκαιριών
εργασίας σε θέσεις υψηλού προφίλ.
Η μετανάστευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά το σχέδιο επικοινωνίας του Έργου
IDEAL-M θέτει το εξής ερώτημα: εάν οι ευκαιρίες ταξιδιού είναι περιορισμένες, τότε
γιατί να μην δημιουργήσουμε ένα πρόσφορο για ανάπτυξη έδαφος στη Σενεγάλη;
Είναι γεγονός ότι οι νέοι Σενεγαλέζοι που δεν μπορούν πραγματικά να αποδείξουν
γιατί θέλουν να εγκατασταθούν στην Ευρώπη, έρχονται συχνά αντιμέτωποι με την
απόρριψη των αιτήσεών τους για βίζα. Είναι μια δυτική μεταναστευτική πολιτική, που
προκαλεί απογοήτευση και μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την απόφαση να
εισέλθει κάποιος στην Ευρώπη με παράτυπο τρόπο. Αλλά η απογοήτευση δεν
μπορεί να είναι η αιτία για έναν ανόητο θάνατο στη Μεσόγειο!
Στη Σενεγάλη υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για εργασιακή απασχόληση. Το σχέδιο
επικοινωνίας του Έργου IDEAL -M δηλώνει πως εάν κάποιος εστιαστεί στην
καλλιέργεια της ευημερίας του στην ίδια του την πατρίδα, τότε μπορεί να αποκτήσει
μια σταθερή και αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχουν ευκαιρίες κατάρτισης που προσφέρονται
από τοπικές ΜΚΟ, υπάρχουν προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από την
κυβέρνηση. Υπάρχουν ευκαιρίες στον τομέα του τουρισμού, χάρη στην ευλογημένη
φύση που περιβάλλει τη Σενεγάλη.
Στο σχέδιο επικοινωνίας, δίνεται η ευκαιρία στη Διασπορά (Μεταναστευτικές
Κοινότητες εγκατεστημένες στην Ευρώπη) να αφηγηθεί ιστορίες ρατσισμού και
αυταπάτης. Η Ευρώπη δεν είναι τόπος επαγγελίας, λένε.

Το μίσος κατά της παράτυπης μετανάστευσης αποτελεί μία μεγάλη δυσκολία και
καθημερινά υπάρχουν αναφορές για βία εναντίον των μεταναστών.
Η εκστρατεία επεκτείνεται, επίσης, σε νέους ανθρώπους που μπορούν να μιλήσουν
για την επιλογή τους να κάνουν τη ζωή τους επιτυχημένη στην πατρίδα τους:
νεαρούς Σενεγαλέζους influencers, που μοιράζονται το μήνυμα για «ασφαλή
μονοπάτια» μετανάστευσης και εργασιακές ευκαιρίες στη Σενεγάλη. Οι συγκεκριμένοι
influencers συγκεντρώνουν πολλούς νέους ακόλουθους στο Instagram και σε άλλα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι ακούν τη γνώμη τους. Μιλώντας για μόδα,
τέχνη, κινητροδοτικές ομιλίες, προσελκύουν τη νεολαία και υποστηρίζουν το σχέδιο
εκστρατείας του Έργου IDEAL-M.

###

Τι στοχεύουμε να κάνουμε. Το Έργο IDEAL-M στοχεύει στην ευαισθητοποίηση
σχετικά με τους κινδύνους της παράτυπης μετανάστευσης και της
παραπληροφόρησης σχετικά με το ταξίδι στην Ευρώπη, καθώς και τις πραγματικές
συνθήκες κατά την άφιξη στις χώρες υποδοχής. Επικεντρώνεται στη Σενεγάλη ως
χώρα προέλευσης και αξιολογεί τις ανάγκες των Σενεγαλέζων κατά την άφιξή τους σε
ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά στη Γερμανία όπου υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση
ατόμων με σενεγαλέζικη καταγωγή.
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