Projekt »Usklajenost migracijskih in razvojnih politik«
Manifest o migracijah in razvoju v Evropi

Prednostna naloga 1: Angažma diaspore

I.

Brez oklevanja priznati migrantske organizacije in organizacije diaspore kot akterje na
področju razvoja, saj imajo znanje, ki temelji na izkušnjah in tudi bistveno razumevanje
številnih razvojnih tem. To jim omogoča poseben vpogled v primernost programskih in
projektnih posegov ter inovativne predloge za strateški razvoj;

II.

Dvigniti znanje in ozaveščenost splošne javnosti o razvojnih akterjih, razvojnem
potencialu in vplivu vključitve migrantskih skupnosti in/ali diaspore, med drugim prek
spodbujanja raznolikosti, vključenosti in večkulturnosti v prevladujočih medijih;

III.

Uradno razglasiti zavezanost k delu z migrantskimi organizacijami in organizacijami
diaspore na vseh ravneh mednarodnega razvojnega sodelovanja, vključno s
konceptualizacijo, pripravo, izvajanjem in pregledom politik, strategij, programov in
projektov;

IV.

Uradno razglasiti zavezanost k delu s predstavniki migrantov in/ali diaspore s tem, da se
prilagodi politike zaposlovanja in vključi migrante kot razvojne strokovnjake v okviru
svetovanja in drugih pogodbenih položajev ter nalog;

V.

Uradno razglasiti zavezanost h krepitvi migrantskih organizacij in organizacij diaspore z
zagotavljanjem podpore in prilagojenih programov, ki se osredotočajo na krepitev
zmogljivosti migrantov in upoštevajo dimenzijo spola in potrebe ranljivih skupin;

VI.

Smotrno institucionalizirati strukturo vključevanja migrantskih skupnosti in /ali diaspore v
razvojno sodelovanje in ustvariti ustrezne možnosti (so)financiranja za migrantske
organizacije in organizacije diaspore, ki dopolnjujejo obstoječe prostovoljne prispevke;

VII.

Sistematično odpraviti ovire, ki onemogočajo vključitev migrantskih skupnosti in/ali
diaspore in dovoliti dvojno ali večkratno državljanstvo, prilagodljive vizume in dovoljenja
za prebivanje, prenosljivost pravic socialne varnosti, ki omogočajo dobro integriranim in
produktivnim migrantom v okviru družbeno-gospodarske strukture njihovih držav
stalnega prebivanja, da bi imeli boljše možnosti in bi tako več prispevali k razvoju njihovih
držav izvora;

VIII.

Namenoma krepiti povezavo med migracijami in razvojem na mednarodni ravni z
izboljšanjem politik in institucionalno skladnostjo s pospeševanjem sodelovanja med
državami darovalkami in državami prejemnicami pomoči, ki se osredotočajo na prenos
znanja in finančnih sredstev (brez povezovanja s programi vračanja). Na nacionalni ravni
pa krepiti povezavo prek celovitega vladnega pristopa, ki mora biti pozoren na revščino,
enakost med spoloma in spodbujati raznolikost ter krepiti vlogo žensk na vseh ravneh.

Prednostna naloga 2: Podjetništvo diaspore
I.

Ustrezno priznati spretnosti, prednosti in izkušnje migrantov in diaspor, vključenih v
podjetništvo in turizem, ki ustvarjajo lokalna delovna mesta, prispevajo k nacionalnim
davčnim prihodkom in skladom socialne varnosti;

II.

Brez oklevanja priznati, da migrantski podjetniki in podjetniki diaspore prispevajo k rasti
trgovine z etničnim blagom in kulturnih storitev, krepitvi lokalnih in mednarodnih
dobavnih verig, profesionalizaciji poslovne proizvodnje in upravljanja sistemov ter
krepitvi gospodarskega multiplikacijskega učinka, ki vodi h gospodarskemu razvoju v
državah prebivanja in izvora;

III.

Iskati znanje in izvesti ustrezne analize, da bi bolje razumeli vrste podjetij, s katerimi se
migranti in diaspore ukvarjajo, kako tržijo in upravljajo svoja podjetja, med drugim na
področju turizma ter kako je mogoče spodbujati (turistična) podjetja pod vodstvom
predstavnikov diaspore, ki bi bila družbeno in okoljsko odzivna;

IV.

Uradno razglasiti predanost, podporo in krepitev zmogljivosti podjetništva in turističnih
projektov, malih in srednje velikih podjetij, družbeno in gospodarsko odgovornih podjetij
in naložb ter dejavnosti, ki ustvarjajo dohodek in ki so jih začele izvajati diaspore ter
njihovi predstavniki in hkrati upoštevajo oz. so pozorna na revščino, enakost med
spoloma, spodbujanje raznolikosti in krepitev vloge žensk;

V.

Smotrno institucionalizirati podjetništvo diaspore in poslovno podporo na področju
mednarodnega razvojnega sodelovanja, vključno s konceptualizacijo, pripravo,
izvajanjem in pregledom politik, strategij, programov in projektov ter uvesti ustrezne
sheme (so) financiranja;

VI.

Načrtno okrepiti sodelovanje in vzpostaviti partnerstva med državami darovalkami in
državami prejemnicami pomoči za izboljšanje podjetništva migrantov in diaspore z
razvojnimi politikami, mreženjem, davčnimi oprostitvami in odbitki naložb, ki so
povezane z migranti in diasporo ali razvojnim sodelovanjem, izboljšanim dostopom do
kreditov, posojil, finančnih produktov, interneta in mobilnih bančnih storitev.

