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CONTACTE

Cu cât vă veți apropia mai mult  de  cultura 
țării de adopție, cu atât mai mult aceasta se 

va îmbogăți cu multe aspecte din cultura 
voastră; cu cât un imigrant va simți respectul 
pentru cultura sa de origine, cu atât mai mult 

se va deschide către cultura țării gazdă.
----------------------------
Amin Maalouf, 1998

Scopul proiectului: 
Prevenirea  radicalizării 
violente și promovarea 
valorilor democratice, 
drepturilor fundamentale ale 
omului, înțelegerea 
interculturală si cetățenia 
activă.
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Provocarea este abordarea  migranților  care se află în diverse 
situații  de exemplu: instituții de învățământ, centre de protecție 
socială sau închisori. REM își propune să îmbunătățească 
cunoștințele și abilitățile organizațiilor și instituțiilor care se ocupă 
de migranții aflati în aceste situații astfel încât acestea să devină un 
spațiu pentru promovarea integrarii, a dialogului  intercultural și 
asumarea responsabilității valorilor  democratice și a drepturilor 
omului,  eliminând în același timp segregarea, excluderea, 
stigmatizarea și radicalismul.

Obiectivele REM SUNT: 

Provocarea 

Planul strategic include :

Modificările demografice indică evoluția 
Europei în direcția  unei societați 
interetnice, interreligioase și interculturale. 
Politicile ar trebui să promoveze o 
dezvoltare armonioasă în ceea ce privește 
drepturi egale si solidaritate pentru toți  
membri comunității, evitând discriminarea, 
excluziunea si ghetoizarea care duc la 
tensiuni și violență.
O componentă cheie a schimbărilor 
demografice este  migrația persoanelor de 
origine predominant musulmană iar această 
tendință se pare ca va ramâne o constantă.

• să pregătească intervenții în ceea ce privește șederea pe termen scurt
sau lung a migranților musulmani, în trei sectoare: educație, centre de 
primire, închisori si comunitațile în care locuiesc.
• să se concentreze asupra valorilor  democratice, drepturilor omului și
cetățeniei active, prin recunoașterea principiilor Constituțiilor din 
țările europene, cât și cele din țările cu populație predominant 
musulmană.
• să stimuleze înțelegerea și respectul reciproc între cetățenii cu origini
etnice și credințe religioase diferite prin abordarea 
stereotipurilor, prejudecăților, neînțelegerilor și concepțiilor eronate. 
Proiectul se concentreză pe promovarea dialogului intercultural și 
recunoașterea drepturilor omului.
• să prevină radicalizărea violentă  în închisori, în centre de primire
precum și în societate, ținând cont de complexitatea socio-economică si 
unele cauze ascunse care pot fi o sursă de violență.

• dezvoltarea modulelor de formare.
• identificarea și consolidarea rețelelor de organizații cu
experiență.
• transmiterea și compararea experiențelor și a
rezultatelor  proiectului în țările partenere  și  
autorităților interesate.
REM va identifica instituții, asociații și grupuri 
potrivite pentru implementarea modulelor de formare 
la care să participle migranții din comunitățile gazdă. 
Acest lucru va conștientiza atât migranții, cât  și 
comunitățile în care locuiesc, asupra faptului că, trăind 
împreună poate îmbogăți viața tuturor, prin 
promovarea unei abordări educaționale și culturale, 
ceea ce va asigura o interacțiune mai sănătoasă și plină 
de satisfacții.




