
Το BABI ολοκληρώνεται µετά από 2 χρόνια εργασιών

Δύο χρόνια γεµάτα έρευνα, συζητήσεις και δοκιµές στις οποίες συµµετείχαν µαζί µε
τους Lunaria (Ιταλία), ΑΝΤΙΓΟΝΗ (Ελλάδα), SOS Racisme (Ισπανία), SOS Malta (Μάλτα),
πολλές κοινωνικές οργανώσεις, αντιρατσιστικές ενώσεις και άτυπες οµάδες σε έναν σε
βάθος προβληµατισµό σχετικά µε τις κοινωνικές προτεραιότητες και τις µεθοδολογίες
εργασίας που υιοθετήθηκαν για τον επαναπροσανατολισµό των εθνικών και
ευρωπαϊκών πολιτικών προς την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την
καταπολέµηση κάθε µορφής διακρίσεων.
78 τοπικοί και εθνικοί αντιρατσιστικοί φορείς συµµετείχαν κατά τη διάρκεια της
έρευνας πεδίου που πραγµατοποιήθηκε για να αποκτηθεί γνώση της κοινωνικής τους
αποστολής, τις µεθοδολογίες εργασίας τους και τις εµπειρίες υπεράσπισης που
δοκιµάστηκαν από τη βάση µε στόχο την προώθηση των αρχών ισότητας και των ίσων
ευκαιριών. Τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας συνοψίζονται σε τέσσερις εθνικές
εκθέσεις και αποτελούν τη βάση για το Εγχειρίδιο - διαθέσιµο σε 4 γλώσσες - που
παρουσιάζει κάποιες θεµελιώδεις θεωρητικές γνώσεις για την υπεράσπιση και µια
ατζέντα προτεραιοτήτων εργασίας που εκφράστηκαν από τους οργανισµούς που
συµµετείχαν στη συνέντευξη.
Η έρευνα και το Εγχειρίδιο έθεσαν τις βάσεις για το συµµετοχικό σχεδιασµό µιας
πιλοτικής εκπαίδευσης που έγινε στη Ρώµη, τον Ιούνιο του 2022 µε 25 συµµετέχοντες
και συµµετέχουσες από διάφορες οργανώσεις. Μετά την ολοκλήρωση του
εκπαιδευτικού το υλικό διαµορφώθηκε σε µια Εργαλειοθήκη που µεταφράστηκε σε
τέσσερις γλώσσες.
Τα αποτελέσµατα του Έργου παρουσιάστηκαν µέσα από τέσσερις εθνικές εκδηλώσεις
που πραγµατοποιήθηκαν στη Ρώµη, τη Βαρκελώνη, τη Θεσσαλονίκη και τη Μάλτα τον
Οκτώβριο του 2022, στις οποίες συµµετείχαν περίπου 150 ακτιβιστές. Τα αποτελέσµατα
του έργου συζητήθηκαν στα τέλη του Οκτώβρη στην τελική συνάντηση των τεσσάρων
εµπλεκόµενων εταίρων.

https://www.cronachediordinariorazzismo.org/babi-better-advocacy-better-inclusion/babi-international-pilot-training-english-version/
https://www.cronachediordinariorazzismo.org/babi-the-national-event-in-italy-spain-greece-and-malta/


BABI, σελίδα του Έργου
Η Εργαλειοθήκη συγκεντρώνει τα
αποτελέσµατα της συλλογικής εργασίας
δύο ετών που προσπάθησε να
αντιµετωπίσει τη συµµετοχή ατόµων που
κινδυνεύουν από διακρίσεις στη
διαµόρφωση των δηµόσιων πολιτικών
που τους επηρεάζουν.

Εργαλειοθήκη

Το Εγχειρίδιο παρουσιάζει τα
αποτελέσµατα µιας ποιοτικής έρευνας
πεδίου που διεξήχθη στις 4 χώρες που
συµµετείχαν στο Έργο και µια επιλογή 18
µελετών περίπτωσης, που συλλέχθηκαν
και µελετήθηκαν κατά τη διάρκεια του
2021.

Εγχειρίδιο

Οι Εθνικές Αναφορές διερεύνησαν
στρατηγικές και δράσεις συνηγορίας που
εφαρµόστηκαν τόσο σε τοπικό όσο και σε
εθνικό επίπεδο από αντιρατσιστικές
ενώσεις µεταναστών και προσφύγων από
τις τέσσερις χώρες των εταίρων του
έργου.

Ελλάδα Ιταλία Μάλτα Ισπανία

http://www.cronachediordinariorazzismo.org/babi-better-advocacy-better-inclusion-eng/
https://www.antigone.gr/wp-content/uploads/Projects/babi/gr/BABI-toolkit_ANTIGONE-GR_compressed.pdf
https://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/BABITOOLKIT_ENG_compressed_online_DEF.pdf
https://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/Better-Advocacy-for-Better-InclusionENG_def.pdf
https://www.cronachediordinariorazzismo.org/babi-better-advocacy-better-inclusion-eng/
https://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/BABI-SOCIAL-PRIORITIES-PARTICIPATION-ADVOCACY-PRACTICES-IN-GREECE.pdf
https://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/BABI-PRIORITA-SOCIALI-PARTECIPAZIONE-PRATICHE-DI-ADVOCACY-ITALIA-IT.pdf
https://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/BABI-SOCIAL-PRIORITIES-PARTICIPATION-ADVOCACY-PRACTICES-IN-MALTA.pdf
https://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/BABI-SOCIAL-PRIORITIES-PARTICIPATION-ADVOCACY-PRACTICES-IN-SPAIN.pdf

