AFACERI SOCIALE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE:

CONSTRUIM CU
SPRIJINUL EUROCITIES

Despre EUROCITIES
EUROCITIES, reţeaua celor mai
importante oraşe din Europa,
reuneşte administraţiile locale din
130 de municipii din peste 30 de
ţări europene.
Colaborăm cu instituţiile europene
pentru a răspunde la problemele
comune care afectează viaţa de zi cu
zi a cetăţenilor. Scopul nostru e de
a ajuta administraţiile locale să faca
faţă provocărilor strategice ale UE
la nivel local.
Afacerile sociale, unul din domeniile
politice în care ne implicăm, sunt
extrem de relevante în momentul de
faţă, având în vedere obiectivul UE de
a scoate 20 milioane de oameni din
sărăcie în următorii zece ani. Forumul
EUROCITIES dedicat afacerilor sociale
se ocupă de o serie de aspecte precum
educaţia şi incluziunea; ocuparea
forţei de muncă; Fondul Social
European; sănătatea şi bunăstarea;
persoanele fără adăpost şi condiţiile
de locuit; migraţia, integrarea şi
incluziunea populaţiei de etnie romă.
Oraşele se pot implica în activităţile
EUROCITIES prin Forumul pentru
afaceri sociale şi grupurile sale
de lucru. Ramon Sanahuja Velez,
preşedinte al Grupului de lucru
Migraţie şi Integrare, ne împărtăşeşte
experienţa sa de colaborare cu
EUROCITIES.
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Interviu cu

RAMON SANAHUJA VELEZ,

directorul Grupului de lucru Imigraţie şi Integrare
din Barcelona şi preşedintele Grupului de lucru
Imigraţie şi Integrare din cadrul EUROCITIES.
Ce fel de activităţi desfăşuraţi prin EUROCITES?
Din 2009 sunt preşedintele Grupului de lucru Migraţie şi Integrare, care se
reuneşte de două-trei ori pe an. Grupul este alcătuit din reprezentanţi din
peste 30 de oraşe europene. Discutăm despre modul în care îi primim şi
îi ajutăm pe migranţi să se integreze în oraşele noastre. Facem schimb de
experienţă şi colaborăm în numele municipalităţilor pentru a sensibiliza
publicul cu privire la activitatea importantă de integrare desfăşurată de
oraşe.

De ce v-aţi implicat în proiectul EUROCITIES?
Ne-am implicat iniţial în Grupul de lucru Migraţie şi Integrare deoarece am
considerat că Barcelona ar avea de câştigat din schimbul de experienţă cu
alte oraşe europene privind gestionarea diversităţii şi integrării. Credem că
EUROCITIES este platforma potrivită pentru acest schimb de informaţii.

“Avem o viziune comună a
politicilor de integrare la nivel
urban în Europa. Constatăm
de asemenea că nu suntem
singuri.”
Ramon Sanahuja Velez,
Directorul Grupului de lucru Imigraţie şi Integrare
din Barcelona şi preşedintele Grupului de lucru
Imigraţie şi Integrare din cadrul EUROCITIES.
Prezenta publicație este sprijinită prin Programul Uniunii Europene pentru
ocuparea forței de muncă și solidaritate socială – PROGRESS (2007-2013).
Programul este pus în aplicare de către Comisia Europeană. Acesta a fost înfi
ințat pentru a susține fi nanciar punerea în aplicare a obiectivelor Uniunii
Europene în domeniul ocupării forței de muncă, afacerilor sociale și egalității
de șanse și pentru a contribui, astfel, la îndeplinirea obiectivelor Strategiei
Europa 2020 în domeniile respective.
Pentru mai multe informații, a se consulta: http://ec.europa.eu/progress.
Informaţiile conţinute în această publicaţie nu reflectă în mod necesar poziţia
sau punctul de vedere al Comisiei Europene.

De ce consideraţi că e util schimbul de impresii cu alţii?
Deoarece dorim să învăţăm din experienţele lor şi din alte modalităţi de
abordare a politicii în domeniul integrării şi imigraţiei. Uneori devenim mult
prea absorbiţi de munca şi rutina zilnică şi avem nevoie de o perspectivă nouă.

Ce aţi mai avut de câştigat de pe urma colaborării cu alte oraşe
europene?
Nu este vorba de un proces unidirecţional: şi noi împărtăşim din experienţa
noastră. Schimbăm informaţii cu alte oraşe privind diverse abordări,
proiecte şi politici. În cadrul grupului de lucru, avem o viziune comună a
politicilor de integrare la nivel urban în Europa. Constatăm de asemenea
că nu suntem singuri şi că ne confruntăm cu probleme cotidiene similare
altor oraşe europene.

Care sunt beneficiile colaborării cu EUROCITIES pentru
activitatea şi oraşul dumneavoastră?
Beneficiile sunt numeroase. În primul rând învăţăm unii de la alţii.
Schimbul de experienţe şi îmbunătăţirea abordărilor in domeniul migraţiei
şi integrării la nivel urban se adeveresc a fi de asemenea benefice. Încercăm
să răspândim idei bune în toată Europa prin EUROCITIES, să influenţăm şi
să participăm la elaborarea politicilor UE în materie de migraţie şi integrare,
în special prin introducerea dimensiunii urbane în dezbaterile europene.
Ca si participant în proiectului MIXITIES,1 Barcelona a găzduit o evaluare
inter pares a politicilor sale de diversitate în toamna anului 2011. Colegi
din zece alte oraşe au petrecut o săptămână în oraşul nostru, studiindune activitatea şi oferindu-ne sugestii cu privire la ceea ce funcţionează
şi ce poate fi îmbunătăţit în cadrul administraţiei locale. Ca alte oraşe
care au găzduit o evaluare inter pares MIXITIES, am primit un raport cu
recomandări concrete pe care îl putem utiliza în dezvoltarea ulterioară a
politicilor noastre. În acelaşi timp, colegii care au venit aici au plecat cu idei
noi pe care le pot folosi în oraşele lor. E un schimb foarte productiv.

Credeţi că UE a devenit mai receptivă la nevoile şi discursul de
la nivel local?

Barcelona

Foarte, foarte încet. Politicile de integrare la nivel european sunt destul de
noi. Toată lumea e de acord astăzi că integrarea se face la nivel local, dar va
mai dura ceva până când statele membre vor fi convinse că implicarea şi
experienţa oraşelor sunt cruciale pentru elaborarea politicilor la nivelul UE.
Conferinţele Integrating Cities,2 dintre care ultima a avut loc la Amsterdam
în martie 2012, sunt unul din modurile prin care transmitem acest mesaj.
Grupul de lucru elaborează, de asemenea, documente privind politicile
publice pentru a sensibiliza decidenţii cu privire la relevanţa nivelului
local în politicile de integrare. Un exemplu este activitatea noastră vizând
reglementarea pe viitor a fondului pentru migraţie şi azil, prin care vrem
să ne asigurăm că vor fi disponibile resurse financiare europene pentru a
sprijini oraşele şi alţi protagonişti locali să îşi îmbunătăţească politicile de
integrare. Vom continua această muncă importantă şi vom demonstra că
integrarea se face la nivel local. Atragem atenţia asupra faptului că nivelul
local este cel la care se realizează efectiv integrarea. Prin urmare, tendinţele
de migraţie la nivelul oraşelor şi politicile elaborate de acestea drept
răspuns ar trebui să fie punctul de plecare pentru toate iniţiativele UE în
materie de integrare.

1M
 aking integration work in Europe’s cities (MIXITIES) este un proiect de învăţare reciprocă între oraşe în
domeniul gestionării integrării. Obiectivul său este să realizeze angajamentele luate în Carta oraşelor
integratoare, prin intermediul căreia oraşele promit să ofere oportunităţi egale tuturor rezidenţilor, să
integreze migranţii şi să accepte diversitatea populaţiei lor.
2 Seria de conferinţe Integrating Cities serveşte drept platformă care reuneşte experţi-cheie şi decidenţi în
materie de politică a migraţiei.

