SHARE II
‘Een hervestigingsnetwerk van steden, regio’s en lokale spelers die zich engageren voor de
bescherming en verwelkoming van in Europa hervestigde vluchtelingen’
Onder leiding van de International Catholic Migration Commission (ICMC, internationale katholieke
migratiecommissie) is het eerste SHARE-project (SHARE I) in maart 2012 van start gegaan; het loopt
nog tot in februari 2014. SHARE I is een netwerkingsprogramma dat in de hele Europese Unie wordt
gevoerd met Sheffield als leidinggevende stad, de UNHCR (Hoge VN-commissaris voor vluchtelingen)
en andere belangrijke partners. SHARE I werd opgenomen in het bredere Europese
Hervestigingsnetwerk en bracht meerdere actoren op het gebied van hervestiging samen met als
doel steden en regio’s te engageren die ervaring hebben met het hervestigen van vluchtelingen en
andere die belangstelling tonen om in de toekomst vluchtelingen te hervestigen.
Sinds zijn lancering heeft SHARE I:
 meer dan 300 deelnemers uit Europese regio’s, steden, gemeenten
en hun partners uit het middenveld in 15 Europese landen
betrokken bij een programma van gestructureerde dialoog,
praktijkuitwisseling en netwerking tussen steden en regio’s;
 een programma van 9 SHARE City Exchange Visits
(stadsuitwisselingsbezoeken) aan het Britse
hervestigingsprogramma georganiseerd voor regionale en
stedelijke delegaties uit 9 Europese landen;
 een dialoog opgestart met steden die zich hebben geëngageerd op
het gebied van mensenrechten om begrip te creëren voor de rol
van hervestiging bij het bieden van bescherming aan achtervolgde
vluchtelingen;
 onderzoek gevoerd en publicaties en bronnen ontwikkeld tot
bevordering van de rol van Europese steden en regionale
partnerschappen in hervestiging en tot versterking van de lokale
hervestigingscapaciteit en -expertise;
 een merkidentiteit van het SHARE-netwerk ontwikkeld, een eigen
SHARE-website en een database met de contactgegevens van
lokale en regionale actoren op het gebied van hervestiging in Europa en daarbuiten.
Volgend op de bevestiging dat er Europese fondsen beschikbaar zijn om het SHARE-netwerk uit te
breiden in 2014-2015, zal SHARE II plaatsvinden van maart 2014 tot augustus 2015.
SHARE II
1.
Partners

In het kader van SHARE II zal ICMC Europe blijven samenwerken met een partnerschap van Europese
steden en regio’s, internationale organisaties en netwerken en met middenveldorganisaties in
België, de Tsjechische Republiek, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, Spanje, Zweden
en het VK, samen met geassocieerde partners in alle voornoemde landen alsook in Oostenrijk,
Hongarije, Polen, Portugal en Roemenië. De bijlage A bevat alle gegevens betreffende de partners
van SHARE II.
2.
Projectactiviteiten
a. Het SHARE-netwerk uitbreiden en versterken
Samen met onze partners en stakeholders van SHARE II zal ICMC het SHARE-netwerk blijven
uitbreiden via een intensief programma van activering, evaluatie en engagement met Europese
regio’s, steden, gemeenten en hun partners uit het middenveld. Activering spitst zich op het
toelichting verstrekken over de hervestiging van vluchtelingen en het promoten van de kansen die
hervestiging aan steden biedt om een rechtstreekse rol te vervullen in de bescherming van
vluchtelingen en van de mensenrechten, alsook op het zoeken naar concrete oplossingen voor
specifieke aspecten van hervestiging (bv. de aankomst van vluchtelingen plannen en zorgen voor
huisvesting).
SHARE II zal voortgaan met het ontwikkelen van SHARE als een volwaardig onderdeel van het
Europees Hervestigingsnetwerk en zal de deelname bevorderen van regio’s en steden aan nationale
hervestigingsbijeenkomsten die worden georganiseerd in samenwerking met de nationale
netwerkpunten; SHARE II zal ook blijven werken aan de ontwikkeling van de campagne
‘Resettlement Saves Lives’ (hervestigen redt
mensenlevens) en aan
bewustmakingsinitiatieven zoals die welke
momenteel lopen voor Syrische
vluchtelingen.
SHARE II zal voortgaan met het ontwikkelen
van tools, bronnen en informatie op
internet op de website
www.resettlement.eu, zoals:
 de tool ‘leren van gelijken’ in het kader
van het SHARE-netwerk (zie afbeelding
hiernaast)
 profielen van steden en regio’s die
geassocieerde partners van SHARE zijn
 een online ledenlijst van het SHARE-netwerk
 nieuws en getuigenissen over de aankomst in Europese steden van hervestigde vluchtelingen
Tijdens de hele projectperiode zullen alle partners en stakeholders van SHARE II regelmatig een
magazine van het SHARE-netwerk ontvangen.
b. Pleitbezorging en bewustmaking m.b.t. de hervestiging van vluchtelingen
Vluchtelingen die al werden hervestigd spelen een zeer belangrijke rol als pleitbezorgers van
hervestiging en om het bewustzijn hiervoor te vergroten. Om de deelname van al hervestigde

vluchtelingen aan pleitbezorging en mediawerk voor hervestiging op lokaal, nationaal en Europees
niveau te bevorderen, ontwikkelt SHARE II een SHARE-ambassadeursprogramma voor hervestiging
voor 10 al hervestigde vluchtelingen uit 5 verschillende regio’s en steden in Europa.
De hervestigingsambassadeurs volgen een online programma voor vorming- en
capaciteitsontwikkeling en SHARE II bevordert de beschikbaarheid van de ambassadeurs voor
vragen van de media en activiteiten van pleitbezorging die de partners en stakeholders organiseren.
Vluchtelingenambassadeurs uit specifieke steden en regio’s worden in de schijnwerpers geplaatst in
3 casestudy’s op video die te bekijken zijn op www.resettlement.eu en die kunnen worden gebruikt
als instrumenten van pleitbezorging en in het werk met Europese media. Ter afsluiting van het
programma zullen de SHARE-hervestigingsambassadeurs de nodige ondersteuning krijgen om in de
zomer van 2015 mee te werken aan de organisatie van een SHARE-ambassadeursdebat inzake
hervestiging ter gelegenheid van de Annual Tripartite Consultations on Resettlement (ATCR,
jaarlijkse tripartiete samenkomsten inzake hervestiging).

De capaciteit vergroten in nieuwe hervestigingslanden
Om nieuwe steden en gemeenten ervan te overtuigen om mee te werken aan hervestiging en
nieuwe praktijken te promoten op het vlak van de opvang en integratie van vluchtelingen op
plaatselijk niveau zal SHARE II nationale SHARE-platformbijeenkomsten organiseren in België, de
Tsjechische Republiek, Frankrijk en Spanje.
Om praktische hulpmiddelen en begeleiding te bieden aan nieuwe regionale en stedelijke
partnerschappen voor hervestiging, zal SHARE II een actieplanningsevaluatietool ‘You Can Do It!’
ontwikkelen. Een Mentor City Core Group (kerngroep van
mentorsteden) van hervestigingssteden zal fungeren als
mentors voor nieuwe steden en regio’s.
De stad Sheffield zet zijn engagement in het kader van SHARE
I voort en organiseert nog eens 3 SHARE City Exchange Visits
om het voor gemeenten, steden en regio’s en hun
middenveldpartners uit nieuwe hervestigingslanden mogelijk
te maken te leren hoe ze een plaatselijk
hervestigingsprogramma moeten beheren.

De hervestigingscapaciteit vergroten & steun bieden aan gemeenschappen die
vluchtelingen opvangen
Ter bevordering van de uitwisselingen en het leren van gelijken tussen steden zal SHARE II een
proces van ‘SHARING via MENTORING’ ontwikkelen dat focust op de vrijwillige hervestiging van
vluchtelingen. ICMC en EUROCITIES zullen samenwerken met de Nederlandse regio Limburg en met
VluchtelingenWerk Limburg om de hulpmiddelen en handleiding inzake het ‘leren van gelijken’ en
evaluatie te ontwikkelen met het oog op hun implementatie in het Finse Tampere. De hulpmiddelen
en handleiding zullen nadien verder worden verfijnd en gepubliceerd om ze voor gebruik ter
beschikking te stellen in andere steden.
Ter bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking en uitwisselingen inzake de
hervestiging van vluchtelingen in de Euregio Maas-Rijn in Duitsland (Aken), België (Luik, Eupen) en

de Nederlandse provincie Limburg, zal SHARE II 2 grensoverschrijdende samenwerkings- en
uitwisselingsbezoeken inzake hervestiging organiseren.
Om voorbeelden te geven van de deelname van steden en gemeenten bij de selectie, van de lokale
bereidheid voor noodhervestiging en van integratieplanning organiseert SHARE II een Look & Learnbezoek van twee en een halve dag in Noorwegen.
 Diensten voor leden van het SHARE-netwerk
Om evenementen, seminaries en activiteiten inzake opleiding en capaciteitsontwikkeling online te
kunnen organiseren en te verzekeren dat opleidingen naderhand nog online kunnen worden
bekeken op de website www.resettlement.eu, zal SHARE II een programma van live en opgenomen
onlineseminaries ontwikkelen in samenwerking met partners van ICMC en SHARE II die tijdens de
hele projectperiode worden geselecteerd. Tot de mogelijke onderwerpen van die onlineseminaries
behoren: plaatsingsstrategieën, gemeentelijke samenwerking voor aankomstdossiers, de rol van in
het verleden hervestigde vluchtelingen op het vlak van Europese hervestiging en ‘aan het vertrek
voorafgaande culturele oriëntering bij hervestiging’.

Onderzoek & evaluatie
SHARE II zal een gemeenschappelijk evaluatiekader voor lokale hervestiging ontwikkelen en testen
dat kan worden gebruikt door lokale en regionale deelnemers aan het SHARE-netwerk die lokale
hervestigingsprogramma’s wensen te evalueren.
In Frankrijk zullen ngo’s, regio’s en steden die partners zijn van SHARE in samenwerking met ICMC
een jaarverslag van het Frans hervestigingsprogramma 2013 opmaken met gegevens over het
programma, het profiel van hervestigingssteden en partnerschappen, casestudy’s van vluchtelingen
die in Frankrijk zijn hervestigd en uitdagingen, kansen en aanbevelingen voor de toekomstige
ontwikkeling van het programma.
Voorts zal SHARE II minimaal 5 gerichte online-enquêtes over themagebieden van integratie
organiseren. De resultaten van die enquêtes zullen worden gepubliceerd op de website van SHARE
en zullen aan bod komen in evenementen, besprekingen en activiteiten in het kader van SHARE II
voor de volledige duur van het project.
3. Meer informatie
U vindt meer informatie over het SHARE-netwerk op www.resettlement.eu/page/welcome-sharenetwork of u kunt contact opnemen met Rachel Westerby, City Coordinator bij ICMC Europe via het
e-mailadres city.coordinator@icmc.net.

Bijlage A
Het SHARE II-partnerschap
Volwaardige partners
Internationale organisaties
Europese netwerken
België
Tsjechische Republiek
Finland
Frankrijk
Ierland
Nederland
VK














UNHCR
IOM
ECRE
Eurocities
Caritas International
Burma Centre Prague
De stad Tampere
France Terre d’Asile
Forum Réfugiés
St Catherine’s Community Services Centre
VluchtelingenWerk Nederland
De stad Sheffield

























Het Oostenrijkse Rode Kruis
Caritas Oostenrijk
FEDASIL
De stad Gent
Convivial
Sociaal Huis Wetteren
Bulgarian School of Politics
De stad Kutna Hora
Organisation for Assisting Migrants (OPU)
De gemeente Bzenec
De gemeente Podebrady
Tsjechisch ministerie van Binnenlandse Zaken
Deense Vluchtelingenraad
Ministerie van Werkgelegenheid en Economie
Vamlas
ELY Centres
De stad Oulu
Isard Cos
De stad Parijs
De stad Lyon
Caritas Osnabrück
Caritas Friedland
De stad München

Geassocieerde partners
Oostenrijk
België

Bulgarije
Tsjechische Republiek

Denemarken
Finland

Frankrijk

Duitsland

Hongarije
Nederland

Noorwegen
Polen
Portugal
Roemenië
Spanje
Zweden

Verenigd Koninkrijk





























Innere Mission München
Vluchtelingenraad van Sleeswijk-Holstein
De stad Aken
Amnesty International & Save Me
Immigratie- en naturalisatiedienst
Foundation for Refugee Students
Justitia et Pax (Den Haag)
Roosevelt College
International Cities of Refuge Network (ICORN)
Helsinki Foundation for Human Rights
Polish Humanitarian Action
JRS Portugal
JRS Romania
ADO SAH ROM
De stad Madrid
Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid
De gemeente Ljusdal
De gemeente Norsjo
De gemeente Lycksele
De gemeente Stromsund
Caritas Zweden
Het district Gavleborg
Netwerk ‘City of Sanctuary’
De stad Bradford
Horton Housing Association
Gateway Protection Refugee Communities Forum
North West Gateway Resettlement Partnership

