
Percepția Europei: vocile și așteptările migranților

În zilele de 19 și 20 ianuarie, la Bologna, Italia, a avut loc Simpozionul final al proiectului

"PERCEPȚII - Înțelegerea impactului narațiunilor și percepțiilor despre Europa asupra migrației

și furnizarea de practici, instrumente și ghiduri pentru practicieni". Partenerii s-au întâlnit

pentru a discuta rezultatele obținute în acești ultimi trei ani și jumătate de cercetare și

dezvoltare pe teren.

Scopul proiectului a fost acela de a examina modul în care Europa și Uniunea Europeană

sunt văzute de persoanele care au migrat sau intenționează să migreze acolo. Cercetările

efectuate au investigat ce percepții și imagini ale Europei există în rândul migranților,

refugiaților și solicitanților de azil, cum se formează acestea, cum corespund ele realității și ce

rol joacă acestea în influențarea deciziilor de migrație. Proiectul a examinat, de asemenea,

modul în care fluxul de informații ar putea fi distorsionat și a creat seturi de instrumente de

măsuri creative și inovatoare pentru a contracara informațiile distorsionate, luând în

considerare aspectele sociale, societale și structurale.

Obiectivul proiectului a fost de a investiga diferitele percepții ale Europei, precum și

problemele care apar atunci când așteptările și realitatea nu corespund.

Evenimentul final al proiectului a fost deschis publicului larg și a reunit factori de decizie

politică, cadre universitare, agenți de aplicare a legii, migranți, solicitanți de azil, ONG-uri,

organizații internaționale și organizații ale societății civile pentru a discuta despre concluziile

proiectului și despre viitoarele oportunități de cercetare și practică.

https://www.perceptions.eu/
https://www.perceptions.eu/
https://www.alda-europe.eu/progetto/perceptions/


În prima zi a conferinței, participanții au avut șansa de a-și împărtăși perspectivele și de a

experimenta materialele și resursele dezvoltate pe parcursul proiectului. După o masă rotundă

edificatoare privind cunoștințele și rezultatele proiectului „Percepții”, publicul larg a avut ocazia

să asiste la o expoziție de covoare R.E.D., care a inclus o sesiune de desen live și de lectură

de versuri și care a încheiat ziua.

Cea de-a doua și ultima zi a conferinței, pe de altă parte, s-a concentrat pe viitorul proiectului

"Percepții", evidențiind modul în care rezultatele proiectului deschid calea pentru noi practici și

oportunități de cercetare care să fie explorate în viitor.

Evenimentul s-a încheiat cu un cuvânt de salut din partea membrilor echipei de la

Universitatea din Bologna, gazda evenimentului, și cu proiecția filmului "Dystopia".

Participanții au avut, de asemenea, ocazia de a lua parte la "Bologna Migrantour", care a avut

loc după-amiaza, după încheierea conferinței.

https://www.swansea.ac.uk/geography/research-and-impact/cmpr/perceptions/dystopia-feature-film/

