GeMIC studies cultural interactions in a European
perspective with the aim to identify links between
migration, gender and intercultural interaction. The
meeting place of these three dimensions is where
some of the most important cultural developments
in Europe take place. GeMIC will approach these
questions from a critical perspective emphasizing in
particular the impact of migrant mobility and cultural
diversity on gender relations in host, transit and
sending societies. Research will be of an
interdisciplinary nature and the organization of work
will reflect the inter-ethnic and interdisciplinary
character of the consortium. Rather than focusing
on national case studies, the project will divide both
the fieldwork and analysis on six thematic areas of
study: representations of national identity and the
media; intercultural education; urban social spaces
and movements; religion; intercultural violence, and
the mixed and transnational families.
GeMIC will generate new and important insights in
these thematic areas, taking advantage of the
diverse areas of expertise of different researchers
and their mutual commitment to studying gender
and addressing issues of gender equality as a
central aspect of research.
GeMIC is coordinated by the Center for Gender
Studies at the Panteion University, Greece. It
involves partners from Bulgaria, Romania, Turkey,
Macedonia, Spain, Italy and Cyprus and is funded
by the Seventh Framework Program of the
European Commission.
As part of the project, an interactive website has
been launched, where you can learn more on the
project: http://www.gemic.eu

GeMIC проучва културните взаимодействия в
европейска перспектива с цел дефиниране на
връзките
между
миграция,
джендър
и
междукултурни взаимодействия. Там където се
случват най-значимите културни събития в
Европа е и мястото където се срещат тези три
измерения. GeMIC ще изследва тези въпроси от
критична гледна точка подчертавайки влиянието
на мигрантската мобилност и културните
различия върху джендър отношенията в
страната приемник, транзитната страна и
страната на произход. Изследването ще бъде
интердисциплинарно, а организацията на работа
ще
отразява
междуетническата
и
интердисциплинарна същност на консорциума.
Проектът по-скоро ще раздели теренната работа
и анализите на шест тематични области
отколкото да се съсредоточи върху национални
изследвания на отделни казуси, а именно:
представяне на националната идентичност и
медиите; междукултурно образование; градски
/населени/ обществени места и движения;
религия; междукултурно насилие; смесени и
транснационални семейства.
GeMIC ще допринесе за проникването в
същината
на
тези
тематични
области,
използвайки различните научни сфери на
отделните изследователи и взаимната им
отговорност в изследването на проблема
‘джендър’ акцентирайки върху равенството
между половете като централен момент от
проучването.
GeMIC се координира от Центъра за джендър
проучвания при университета Panteion - Гърция.
В него участват партньори от България,
Румъния, Турция, Македония, Испания, Италия и
Кипър и се финансира от Седма рамкова
програма на ЕК.
Като част от проекта е създадена интерактивна
уебстраница, където може да научите повече
подробности за него: http://www.gemic.eu

