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Întâlnire transnațională în Graz: Consiliul consultativ al migranților și politici de integrare 

eficiente 

 

În perioada 14-16 noiembrie 2022, partenerii din cadrul proiectului Migrant Voices Heard, precum și 

reprezentanți ai autorităților locale și regionale au participat la o întâlnire transnațională, care a avut loc 

la Graz, Austria. Scopul întâlnirii a fost de a învăța direct de la un consiliu de migranți activ - Consiliul 

Consultativ al Migranților (MAB) Graz – precum și de  a discuta cu membrii consiliul local și de a observa 

modul de colaborare cu Consiliul. Întâlnirea a fost organizată de MigrantInnenbeirat Graz, cu sprijinul 

Südwind.  

În timpul acestei reuniuni de trei zile, participanții au prezentat și propriile mecanisme de consultare 

periodică cu migranții pe care autoritățile locale și furnizorii de servicii pentru migranți le-au utilizat până 

în prezent, contribuind astfel la creșterea vizibilității diferitelor bune practici. Întâlnirea a servit la sporirea 

cunoștințelor și, de asemenea, la inspirarea autorităților locale participante, a organizațiilor pentru 

migranți, precum și a partenerilor consorțiului care au un rol de sprijin tehnic pentru următorul pas în 

implementarea proiectului: crearea și implementarea planurilor naționale pentru consolidarea participării 

migranților la elaborarea/implementarea politicilor. De asemenea, întâlnirea a contribuit la consolidarea 

colaborării dintre organizațiile participante și autoritățile locale/regionale care sunt implicate în proiect. 

Printre vorbitori s-au numărat Robert Krotzer, consilier municipal pentru integrare, Irina Karamarkovic, 

președinte al Consiliului Consultativ al Migranților, Godswill Eyawo, director general al Consiliului 

Consultativ al Migranților, Masomah Regl, consilierul pentru integrare al lui Robert Krotzer, Isabella 

Meier, Centrul internațional pentru promovarea drepturilor omului la nivel local și regional sub auspiciile 

UNESCO, Kamdem Mou Poh à Hom, director Chiala - Asociația pentru promovarea culturii, diversității și 

dezvoltării, fost președinte al Consiliului Consultativ al Migranților și Thomas Rajakovics, șef al Biroului 

pentru sport, fost consilier municipal. 

 

Despre proiectul "Migrant Voices Heard 
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Proiectul "Migrant Voices Heard" își propune să sprijine înființarea și consolidarea consiliilor migranților 

la nivel local și regional în șase țări ale UE, în strânsă colaborare cu administrațiile publice, să promoveze 

schimbul de experiență între autoritățile publice locale și regionale cu privire la implicarea migranților 

în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor de integrare și să consolideze capacitatea autorităților 

locale și regionale de a consulta în mod eficient migranții cu privire la politicile care îi afectează în mod 

direct. Programul este finanțat cu sprijinul Fondului pentru azil, migrație și integrare (AMIF) al Uniunii 

Europene și este implementat în Austria, Bulgaria, Franța, Grecia, Ungaria, Italia și România, de către 

următoarele organizații: WCIF (BG), Südwind (AU), Mission Wings (BG), Groupe SOS Solidarites (FR), KMOP 

- Centrul de acțiune socială și inovare (GR), ActionAid (IT), Szjubektiv (HU) și PATRIR (RO). Administrațiile 

locale și regionale - municipalitatea din Stara Zagora în Bulgaria, municipalitatea din Neapolis-Sykeon în 

Grecia și guvernul regional din Campania în Italia - sunt, de asemenea, implicate în această inițiativă. 

Pantru mai multe informații despre proiectul MigrantVoicesHeard și următoarele acțiuni, vă rugăm să 

ne contactați la info@patrir.ro, +40(0)264 420 298 (PATRIR – Pease, Action, Training and Research 

Institute of Romania). 

 

 

 

 


