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PERSBERICHT 

 
TIA FORMAZIONE lanceert het project "Consulting EUth" om de sociale integratie van 
jonge migranten en vluchtelingen te versterken. 

 
Het "Consulting EUTH"-project, dat is voortgekomen uit een samenwerking tussen het TIA 
en de Universiteit van Roma Tre en EU-partners, heeft tot doel overlegorganen van jonge 
migranten op lokaal en Europees niveau op te richten om de problemen van migranten en 
vluchtelingen aan te pakken. 
"Consulting EUTH" wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met partner-NGO's, andere 
verenigingen en universiteiten uit verschillende lidstaten en universiteiten (België, Frankrijk, 
Griekenland, Italië, Malta, Nederland, Spanje en Zweden)* en met Europese nationale en 
lokale overheidsinstanties, met inachtneming van de wetgeving die reeds in de verschillende 
lidstaten van kracht is. Het project wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor asiel, 
migratie en integratie en impliceert de actieve betrokkenheid van migranten en vluchtelingen 
bij het politieke leven. Dit is een unieke gelegenheid om maximaal gebruik te maken van en 
voort te bouwen op de ervaringen van recente projecten waarbij jonge migranten betrokken 
zijn, teneinde de capaciteit verder te ontwikkelen om beleid te creëren en uit te voeren dat 
de omstandigheden en de sociale integratie van migranten op de middellange tot lange 
termijn verbetert. 

 

Hoe werkt het? 

 
Het project bouwt voort op onderzoek naar goede praktijken door middel van gerichte 
enquêtes die in elk betrokken land worden gehouden. Deze fase richt zich op de sociale 
obstakels voor duurzame sociale integratie. De gebruikte methode is een combinatie van 
onderzoek, kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren met vragenlijsten voor 
belanghebbenden, bewustmakingscampagnes en gerichte methodologieën en opleiding 
waarbij jonge mensen met een migratieachtergrond worden betrokken bij functioneel beleid. 
De actieve betrokkenheid van migranten in deze fase, eerst adviserend en vervolgens 
besluitvormend, kan ertoe bijdragen dat op middellange tot lange termijn zowel hun rol in 
de samenleving als hun integratie in de maatschappij worden versterkt ten voordele van de 
gehele gemeenschap in elk land. Deze projecten vergemakkelijken de bewustmaking en 
sensibilisering van de lidstaten die migranten ontvangen. Vanaf vandaag online op de 
website consultingeuthproject.eu 

 

* AGENZIJA ZGHAZAGH, TIA INTERNATIONAL TRAINING ASSOCIATION, HOGSKOLAN I 
HALMSTAD, SOLIDARITY AND OVERSEAS SERVICE MALTA, ROMA CAPITALE, DIMOS 
LARISEON (gemeente Larissa (GR), INNOVATION HIVE - KYPSELI KAINOTOMIAS 
(INNOHIVE), Platform INS (Sticht. Plat.INS), INSTITUTO IKIGAI ASOCIACION ESPANOLA 
PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL (IKIGAI), 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (SP), EUROPEAN MIGRANT PLATFORM, MIGRATION 
POLICY GROUP (MIGR.POLICY GR.) en D'ANTILLES ET D'AILLEURS (DA&DA). 
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