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ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης είναι η δεύτερη έκδοση ενός εγγράφου που αναπτύχθηκε
το 2016-2017 στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του έργου ADMiN4ALL. Η αρχική έκδοση
βασιζόταν σε μια διερευνητική μελέτη που στόχευε στην αξιολόγηση των βασικών αναγκών
κατάρτισης του προσωπικού που εργάζεται με μετανάστες - υπηκόους τρίτων χωρών και
πρόσφυγες - σε 14 δήμους από την Αυστρία, την Ιταλία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Το
πρόγραμμα κατάρτισης χρησιμοποιήθηκε σε αυτούς του δήμους από τον Δεκέμβριο του
2016 έως τον Απρίλιο του 2017. Η ανατροφοδότηση που ελήφθη από τους συμμετέχοντες
ήταν πολύ θετική και επιβεβαιώθηκε ότι οι μέθοδοι και το υλικό ανταποκρίνονται σε μια
πραγματική ανάγκη και καθιστούν εφικτή την επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων. Η
παρούσα επικαιροποιημένη έκδοση διατηρεί τη συνολική δομή αλλά παρέχει επικαιροποιημένα και πρόσθετα στοιχεία, τα οποία εισάγονται ως απότοκος των προτάσεων που
διατύπωσαν οι συμμετέχοντες στις συνεδρίες κατάρτισης που παρασχέθηκαν κατά την
πρώτη φάση του έργου.
Το πρόγραμμα κατάρτισης αποτελείται από δύο αλληλένδετα μέρη.
Το 1ο Μέρος συνίσταται σε μάλλον γενικά στοιχεία, όπως τα ακόλουθα:
-

οι γενικοί στόχοι της κατάρτισης,

-

μια συνολική περιγραφή του σκεπτικού και της δομής του προγράμματος κατάρτισης, των περιεχομένων του και των μεθοδολογικών αρχών,

-

προτάσεις σχετικά με την οργάνωση της διαδικασίας κατάρτισης σύμφωνα με
αυτές τις αρχές,

-

κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτές και για τους συμμετέχοντες εκείνους που επιθυμούν να ενεργήσουν ως πολλαπλασιαστές και να μεταφέρουν το
περιεχόμενο της κατάρτισης σε συναδέλφους.

Το 2ο Μέρος περιλαμβάνει την περιγραφή των ενοτήτων κατάρτισης, όπου συμπεριλαμβάνονται τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης και οι συνιστώμενες διαδικασίες αξιολόγησης. Επίσης, κάθε ενότητα περιλαμβάνει τα αντίστοιχα
υποστηρικτικά έγγραφα που καλύπτουν τα βασικά περιεχόμενα της ενότητας, τα οποία θα
διανεμηθούν στους συμμετέχοντες στην κατάρτιση.
Το πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό και την παροχή
κατάρτισης σε επαγγελματίες που εργάζονται με πρόσφυγες και μετανάστες γενικά σε κάθε
δήμο και χώρα της Ευρώπης. Για τον σκοπό αυτό, ορισμένα στοιχεία θα χρειαστεί να επικαιροποιηθούν και να προσαρμοστούν ώστε να συμπεριλάβουν τις ιδιαίτερες ανάγκες και την
κατάσταση των ενδιαφερομένων.

1ο ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΎ
ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ / 1. ΟΜΆΔΕΣ-ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
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1. Ομάδες-στόχοι και στόχοι του
προγράμματος
Η ομάδα-στόχος του προγράμματος κατάρτισης συνίσταται σε:
-

κοινωνικούς λειτουργούς των ειδικευμένων υπηρεσιών του δήμου που εστιάζει
σε πρόσφυγες ή υπηκόους τρίτων χωρών

-

κοινωνικούς λειτουργούς των γενικών κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων

-

λοιπό προσωπικό του δήμου ή άλλων τοπικών φορέων

-

προσωπικό των ιδιωτικών φορέων που ορίζονται από τον δήμο για να παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσφυγες και υπηκόους τρίτων χωρών ή φορέων που
συμμετέχουν σε έργα για το συγκεκριμένο θέμα σε συνεργασία με τον δήμο

Γενικός στόχος του προγράμματος κατάρτισης είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη, σε επίπεδο δημοτικής αρχής, της ικανότητας στήριξης της ένταξης των προσφύγων και υπηκόων
τρίτων χωρών.
Πιο συγκεκριμένα, η κατάρτιση στοχεύει στην ανάπτυξη της ικανότητας των συμμετεχόντων να παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες σε πρόσφυγες και υπηκόους τρίτων χωρών
Η προβλεπόμενη ικανότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
-

στάσεις που ευνοούν την αποτελεσματική και βιώσιμη ένταξη των μεταναστών,
καθώς και στάσεις που ευνοούν την ομαδική εργασία και τη συνεργασία με άλλους επαγγελματίες

-

γνώση και κριτική κατανόηση των σημερινών μεταναστευτικών διαδικασιών, των
αιτίων και των συγκυριών μετανάστευσης,

-

δεξιότητες που αφορούν την αλληλεπίδραση με μετανάστες και άλλους ενδιαφερόμενους σε τοπικό επίπεδο, καθώς και εκείνες που αφορούν τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων και εργαλείων εργασίας.

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
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2. Προσδιορισμός των θεμάτων κατάρτισης
Τα συμπεράσματα της διερευνητικής μελέτης που διενεργήθηκε το 2016, κατά την προετοιμασία της πρώτης φάσης του έργου, τόνιζαν ότι η κατάρτιση πρέπει να καλύπτει:
-

2 κεντρικά θέματα: κατανόηση της μετανάστευσης και διαπολιτισμική ικανότητα

-

3 θέματα επιλογής: αλληλεπίδραση με μετανάστες, αλληλεπίδραση με την τοπική
κοινότητα και ζητήματα διαχείρισης.

Από τη διερευνητική μελέτη προέκυψαν διάφορα σχετικά υποθέματα για καθένα από τα θέματα,
κεντρικά ή επιλογής, όπως παρακάτω:
Κατανόηση της μετανάστευσης
-

πληροφορίες για τις χώρες προέλευσης (γεωγραφικές, ιστορικές, κοινωνικές, πολιτικές, κ.ο.κ.)

-

παράγοντες απώθησης της πρόσφατης μετανάστευσης

-

κατανόηση της μεταναστευτικής διαδρομής και των ζητημάτων που αφορούν την
εμπορία ανθρώπων

-

συναισθηματικά ζητήματα, τραύμα και ανθεκτικότητα

ανάπτυξη διαπολιτισμικής ικανότητας
-

διαπολιτισμική επικοινωνία

-

κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών και ενσυναίσθηση

-

στάσεις που ευνοούν την αποτελεσματική διαπολιτισμική αλληλεπίδραση

-

διαχείριση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων

αλληλεπίδραση με τους μετανάστες
-

συνεργασία με τους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές

-

εργασία με μετανάστες σε δύσκολες καταστάσεις

-

μηχανισμοί ανατροφοδότησης και διαβούλευση των μεταναστών

-

υποστήριξη πολιτισμικά ευαίσθητων και αποτελεσματικών τρόπων ένταξης

ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ / 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΘΕΜΆΤΩΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ
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αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία
-

σύμπλεξη με την τοπική κοινωνία και κινητοποίηση της τοπικής στήριξης

-

δημόσια επικοινωνία και καταπολέμηση της ξενοφοβικής χειραγώγησης

-

εκστρατείες ευαισθητοποίησης του πληθυσμού και προγράμματα εκπαίδευσης
της κοινότητας υποδοχής

-

συνεργασία με ομάδες και οργανώσεις της τοπικής κοινωνίας

ζητήματα διαχείρισης
-

διατομεακή συνεργασία και Υπηρεσίες Μιας Στάσης

-

κύκλος διαχείρισης έργου

-

διαχείριση των εθελοντών

-

υποστήριξη μεταξύ ομοτίμων, επίβλεψη, καθοδήγηση

Οι διαβουλεύσεις με τους βασικούς ενδιαφερόμενους κατά την αξιολόγηση της πρώτης
φάσης του έργου κατέδειξε επίσης την ανάγκη εξέτασης στο μέλλον δύο πρόσθετων θεμάτων:
-

καταπολέμηση των διακρίσεων

-

γενικές δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων.

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
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3. Δομή του προγράμματος κατάρτισης
Η ανάπτυξη και παροχή του προγράμματος κατάρτισης για τις ομάδες-στόχους με τους
σκοπούς και τα θέματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω πρέπει να ξεπεράσουν μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις. Υπάρχει ποικιλομορφία συνθηκών στις πόλεις-στόχους,
σημαντική ποικιλομορφία όσον αφορά τις ομάδες μεταναστών, πολυμορφία όσον αφορά
το υπόβαθρο και τις εμπειρίες κατάρτισης των εμπλεκόμενων επαγγελματιών, καθώς και
διαφορετικές διατυπωμένες προτεραιότητες και ανάγκες κατάρτισης. Μια πρόσθετη πρόκληση ανακύπτει από το γεγονός ότι οι πληροφορίες που αφορούν τις μεταναστευτικές
ροές και την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες προέλευσης αλλάζουν διαρκώς.
Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις και τις επιδιώξεις του έργου, το πρόγραμμα κατάρτισης
πρέπει να έχει τέσσερα σημαντικά χαρακτηριστικά:
-

να ανταποκρίνεται στις ποικίλες ανάγκες, προτεραιότητες και ενδιαφέροντα των
συμμετεχόντων

-

να παρέχει μια ευέλικτη προσέγγιση, που θα επιτρέπει να καλύπτονται αυτές οι
ανάγκες

-

να ενθαρρύνει τη σύνδεση με την πρακτική των συμμετεχόντων

-

να μπορεί να αναπαραχθεί από εκείνους τους συμμετέχοντες που επιθυμούν να
γίνουν πολλαπλασιαστές και να συμβάλουν στην επαγγελματική εξέλιξη των ομοτίμων τους.

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει προβλεπόμενη διάρκεια τριών ημερών. Για να διασφαλιστεί
το δυνατόν περισσότερο η σύνδεση με την πρακτική, συνιστάται οι ημέρες κατάρτισης να
διαμοιραστούν σε χρονικό διάστημα λίγων εβδομάδων και στο τέλος κάθε ημέρας να δίνονται απλές εργασίες στους συμμετέχοντες για να τις κάνουν μέχρι την επόμενη κατάρτιση.
Στην αρχή της επόμενης κατάρτισης αφιερώνεται χρόνος στην επανεξέταση των εργασιών
μαζί με τους συμμετέχοντες.
Μία ημέρα κατάρτισης θεωρείται ότι συνίσταται στα ακόλουθα:
-

μια εισαγωγική συνεδρία,

-

τέσσερις συνεδρίες κατάρτισης χρονικής διάρκειας 90 λεπτών η καθεμία,

-

μία καταληκτική συνεδρία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που περιγράφηκαν παραπάνω, έχει σχεδιαστεί μια κοινή
δομή αναλυτικού προγράμματος, με 7 ενότητες, που συνίστανται σε 16 συνεδρίες σχετικές με το περιεχόμενο. Για πρακτικούς λόγους, όλα τα υποθέματα που επισημαίνονται στη

ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ / 3. ΔΟΜΉ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ

14


διερευνητική μελέτη δεν αναπτύχθηκαν ως ξεχωριστή ενότητα, συνυπολογίζοντας την επικάλυψη και τη σύνδεση ορισμένων υποθεμάτων μεταξύ τους. Ορισμένα θέματα που είναι
πολύ συγκεκριμένα, όπως η εργασία με μετανάστες που έχουν βιώσει ακραίες τραυματικές
εμπειρίες, το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων ή η εργασία με ασυνόδευτους ανηλίκους,
καθώς και τα ζητήματα καθοδήγησης ή διαχείρισης έργου, τα οποία δεν μπορούν να εξεταστούν δεόντως σε μια σύντομη συνεδρία κατάρτισης, δεν περιλαμβάνονται στο παρόν
πακέτο κατάρτισης.
Βάσει αυτών των ενοτήτων, μπορεί να καταρτισθεί το πραγματικό πρόγραμμα για κάθε
ομάδα για τη χρονική διάρκεια των τριών ημερών. Με αυτόν τον τρόπο, η γενική ροή θα
είναι όμοια για όλες τις ομάδες, ενώ το πραγματικό πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη το προφίλ,
την κατάσταση και τις ανάγκες των συμμετεχόντων.
Αυτή η γενική δομή παρουσιάζεται παρακάτω:
1Η ΗΜΈΡΑ

2Η ΗΜΈΡΑ

3Η ΗΜΈΡΑ

Εισαγωγή, προσδοκίες, στόχοι,
διαδικασία

Επανεξέταση της άσκησης και εισαγωγή στη 2η ημέρα

Επανεξέταση της άσκησης και εισαγωγή στην 3η ημέρα

Κατανόηση της μετανάστευσης
- Χώρες προέλευσης και παράγοντες
ώθησης στη μετανάστευση

Ενότητα επιλογής
- Συνεδρία επιλογής

Ενότητα επιλογής
- Συνεδρία επιλογής

Κατανόηση της μετανάστευσης
- Μεταναστευτική διαδρομή

Ενότητα επιλογής
- Συνεδρία επιλογής

Ενότητα επιλογής
- Συνεδρία επιλογής

Διαπολιτισμική ικανότητα
- Διαπολιτισμική επικοινωνία και
ανεκτικότητα της αμφισημίας

Ενότητα επιλογής
- Συνεδρία επιλογής

Ενότητα επιλογής
- Συνεδρία επιλογής

Διαπολιτισμική ικανότητα
- Αποτελεσματική αντιμετώπιση των
στερεοτύπων και ανάπτυξη της
ενσυναίσθησης

Ενότητα επιλογής
- Συνεδρία επιλογής

Ζητήματα διαχείρισης
- Υποστήριξη μεταξύ ομοτίμων,
επίβλεψη και καθοδήγηση

Κλείσιμο και εργασία

Κλείσιμο και εργασία

Αξιολόγηση και κλείσιμο

Αυτή η δομή προϋποθέτει μια σχετικά ισορροπημένη κατανομή των κύριων θεμάτων. Συνιστάται την πρώτη ημέρα να καλυφθούν ενότητες που αφορούν την κατανόηση της μετανάστευσης και τη διαπολιτισμική ικανότητα, που είναι εν γένει σχετικές και θέτουν το υπόβαθρο
για τις λοιπές ενότητες, ενώ η τελευταία ενότητα είναι προτιμότερο να αφορά το θέμα της
υποστήριξης μεταξύ ομοτίμων και της επίβλεψης, που προσφέρει δυνατότητες παρακολούθησης και βιωσιμότητας μετά την κατάρτιση. Ωστόσο, αυτή η δομή είναι μόνο μία σύσταση
και υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές, όπως η παράταση του χρόνου κατάρτισης προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ενότητες ή η περαιτέρω κάλυψη ορισμένων θεμάτων με χρονικό
περιθώριο που ξεπερνά τα 90 λεπτά ανά θέμα.
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4. Κατάλογος των ενοτήτων και των
συνεδριών κατάρτισης
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Κατανόηση της μετανάστευσης
1.1.

Χώρες προέλευσης και παράγοντες ώθησης στη μετανάστευση

1.2.

Κατανόηση της μεταναστευτικής διαδρομής

ανάπτυξη διαπολιτισμικής ικανότητας
2.1.

Διαπολιτισμική επικοινωνία και ανεκτικότητα της αμφισημίας

2.2.

Αποτελεσματική αντιμετώπιση στερεοτύπων και ανάπτυξη ενσυναίσθησης

Καταπολέμηση των διακρίσεων
3.1.

Κατηγορίες διακρίσεων και τρόποι αντιμετώπισής τους

3.2.

Λόγος περί διακρίσεων και διακρίσεις μέσω του λόγου

Διαχείριση συγκρούσεων
4.1.

Κατανόηση και αντιμετώπιση συγκρούσεων

4.2.

Διαχείριση διαπολιτισμικών συγκρούσεων

Αλληλεπίδραση με τους μετανάστες
5.1.

Υποστήριξη των πολιτισμικά ευαίσθητων και αποτελεσματικών διαδρομών ένταξης

5.2.

Εργασία με μετανάστες σε δύσκολες καταστάσεις: υποστήριξη και ανάπτυξη ανθεκτικότητας

5.3.

Συνεργασία με διαπολιτισμικούς μεσολαβητές

5.4.

Μηχανισμοί ανατροφοδότησης και διαβούλευση με τους μετανάστες

Αλληλεπίδραση με την τοπική κοινότητα
6.1.

Συμμετοχή της τοπικής κοινότητας και συνεργασία με ΜΚΟ

6.2.

Κινητοποίηση της τοπικής στήριξης και συνεργασία με εθελοντές

ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ / 4. ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΉΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΏΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ
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7.

Ζητήματα διαχείρισης
7.1.

Διατομεακή συνεργασία και Υπηρεσίες Μιας Στάσης

7.2.

Υποστήριξη μεταξύ ομοτίμων, εποπτεία και επίβλεψη

Το γεγονός ότι οι ενότητες και οι συνεδρίες παρατίθενται με αυτήν τη σειρά δεν σημαίνει
υποχρεωτικά ότι αυτή πρέπει να είναι και η σειρά παροχής τους. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, όπως συνεδρίες που βασίζονται στην αναγκαιότητα να έχουν παρασχεθεί κάποιες
άλλες συνεδρίες προηγουμένως, όμως η κατάλληλη ροή κατάρτισης πρέπει να σχεδιάζεται
για κάθε ομάδα.
Στο δεύτερο μέρος, οι συνεδρίες που αντιστοιχούν σε κάθε ενότητα περιγράφονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολο για τους εκπαιδευτές να προετοιμαστούν για την παροχή
τους.
Χρησιμοποιείται μια κοινή δομή για την περιγραφή των συνεδριών, που συμπεριλαμβάνει
τα μαθησιακά αποτελέσματα, τις απαιτούμενες πηγές, μια σύντομη περιγραφή της δομής
της συνεδρίας και λεπτομερείς οδηγίες για τους εκπαιδευτές, καθώς και συστάσεις για την
αξιολόγηση και πρόσθετα σχόλια. Το υλικό που θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες στο
πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνεται στο τέλος κάθε συνεδρίας.
Για ορισμένες συνεδρίες υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές εκδοχές, προκειμένου να εξεταστούν συγκεκριμένες ανάγκες που αφορούν το μεταναστευτικό πλαίσιο και να ληφθεί
υπόψη η προηγούμενη εμπειρία των συμμετεχόντων.

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
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5. Μεθοδολογία
Βασικές αρχές της μεθοδολογίας:
-

λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος είναι η ανάπτυξη ικανότητας και όχι μόνο η αποκόμιση γνώσεων, θα χρησιμοποιηθεί ένας ισορροπημένος συνδυασμός μεθόδων,

-

θα δοθεί προτεραιότητα στις διαδραστικές μεθόδους και όλες οι δραστηριότητες
θα περιλαμβάνουν στοχασμό,

-

το πρόγραμμα κατάρτισης είναι δομημένο σε χρονικό διάστημα τριών ημερών,
βάσει των συγκεκριμένων αναγκών που διαπιστώθηκαν στον δήμο-στόχο και
περιλαμβάνει μία συνεδρία που δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενσωματώσουν τις ικανότητες που
αποκόμισαν από την κατάρτιση στη μελλοντική επαγγελματική δραστηριότητά
τους.

-

στην κατάρτιση χρησιμοποιείται μια ποικιλία από μεθοδολογικές και θεωρητικές
αναφορές που υποστηρίζονται από την έρευνα και την πρακτική, αλλά πρέπει
να εξακολουθήσει να δίνεται έμφαση στην πράξη και την πρακτική σύνδεση με τα
θεωρητικά μοντέλα.

Οι εκπαιδευτές θα εστιάσουν στα ακόλουθα:
1.

να αποφύγουν μια επικριτική και συγκαταβατική προσέγγιση, να προωθούν τον
στοχασμό μεταξύ ομοτίμων και να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να οικειοποιούνται πιθανές λύσεις για την εργασία τους, ενώ ταυτόχρονα να αναγνωρίζουν ότι εκείνοι είναι οι ειδήμονες στο αντικείμενό τους,

2.

να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπου οι
συμμετέχοντες μπορούν ανοιχτά να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, τις ερωτήσεις,
τις αμφιβολίες, τους φόβους, κ.ο.κ., χωρίς να νιώθουν ότι πιέζονται να συμμορφωθούν με έναν πολιτικά ορθό λόγο και χωρίς να φοβούνται ότι θα κριθούν, ενώ
παράλληλα να διασαφηνίζεται ότι έχει υιοθετηθεί μία προσέγγιση βασισμένη στα
ανθρώπινα δικαιώματα,

3.

να παρουσιάσουν με διαβαθμισμένο τρόπο την πολυπλοκότητα των ζητημάτων
που αφορούν την ένταξη των μεταναστών, χωρίς γενικεύσεις και χωρίς να αποφεύγουν ευαίσθητα ζητήματα,

4.

να ξεπεράσουν την τάση που έχουν οι συμμετέχοντες να προτιμούν μια απλοποιημένη κατανόηση της μετανάστευσης και της ένταξης και να ζητούν θαυματουργές, εύκολες και γρήγορες λύσεις.

ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ / 5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ
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Προετοιμασία και αξιολόγηση:
-

Το εθνικό σημείο επαφής θα καταστήσει σαφές στους αρμόδιους επικοινωνίας σε
κάθε δήμο ότι η εγγραφή στην κατάρτιση εννοείται και για τις τρεις ημέρες, ώστε
να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν διακυμάνσεις συμμετοχών και ότι κάθε συνεδρία κατάρτισης οικοδομείται σε όσα σωρεύτηκαν κατά τις προηγούμενες συνεδρίες.

-

Θα καταστεί επίσης σαφές ότι η συμμετοχή συνεπάγεται δέσμευση διενέργειας
των εργασιών που παρουσιάζονται στο τέλος των δύο πρώτων ημερών και ότι
οι συμμετέχοντες θα υποστηρίζονται κατά τη διενέργεια αυτών των εργασιών, οι
οποίες σχεδιάστηκαν με τρόπο ώστε να μην επηρεάσουν αρνητικά την επαγγελματική δραστηριότητά τους.

-

Πριν από την κατάρτιση, ο ορισθείς εκπαιδευτής θα επικοινωνήσει με το αρμόδιο
πρόσωπο του δήμου-στόχου για να λάβει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και
το προφίλ των συμμετεχόντων και για να γνωστοποιήσει τις απαιτήσεις σχετικά
με τον χώρο διεξαγωγής της κατάρτισης και τη διοικητική υποστήριξη.

-

Μια διαδικασία αξιολόγησης θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να
παράσχουν ανατροφοδότηση και να αποδείξουν την επίτευξη των μαθησιακών
στόχων, στο τέλος της τρίτης ημέρας κατάρτισης ή λίγο αργότερα.

-

Το εθνικό σημείο επαφής θα επεξεργαστεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και
θα τα αποτυπώσει σε μία έκθεση που θα συζητηθεί από την ομάδα έργου και με
το αρμόδιο πρόσωπο σε κάθε δήμο.

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
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6.1. INTRODUCTORY SESSION

6. Συνεδρίες σχετικές με τη διαδικασία
6.1. Introductory session

■ Αναμενόμενα αποτελέσματα
Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες:
-

θα κατανοούν ξεκάθαρα το πλαίσιο, τους στόχους και τους περιορισμούς της
κατάρτισης, τις προθέσεις των εκπαιδευτών και τις προσδοκίες των εκπαιδευτών
όσον αφορά τη διαδικασία

-

θα κατανοούν τις προσδοκίες των ομοτίμων τους και θα τις συγκρίνουν με τις
δικές τους προσδοκίες

■ Απαιτούμενες πηγές
-

Πρόγραμμα κατάρτισης

-

Διαφάνειες με την εισαγωγική παρουσίαση

-

Υπολογιστής, βιντεοπροβολέας και οθόνη

-

Αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων (post-it) και χώρος για την ανάρτησή τους

■ Δομή και μέθοδοι
a.

15 λεπτά: Εισαγωγική παρουσίαση

b.

10 λεπτά: Οι συμμετέχοντες συστήνονται

c.

5 λεπτά: Οι συμμετέχοντες διατυπώνουν τις προσδοκίες τους

ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ / 6. ΣΥΝΕΔΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΈΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
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■ Διαδικασία
Παρουσίαση του πλαισίου, των στόχων και του προγράμματος του εκπαιδευτή και συνοπτική περιγραφή της σκοπούμενης μεθοδολογίας και των προσδοκιών που αφορούν τον
ρόλο των συμμετεχόντων. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι:
-

ο εκπαιδευτής σέβεται την ειδημοσύνη των συμμετεχόντων στον ειδικό τομέα
τους και οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να προσκομίσουν στην κατάρτιση την
πείρα τους και να στοχαστούν πάνω σε συγκεκριμένες καταστάσεις που έχουν
συναντήσει στην πράξη,

-

κανείς δεν γνωρίζει τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις και δεν έχουν όλες οι
ερωτήσεις μια απλή ή μόνο μία απάντηση,

-

η κατάρτιση ενδέχεται να καλύψει μόνο εν μέρει τις ανάγκες, τα αιτήματα και τις
ανησυχίες των συμμετεχόντων,

-

η κατάρτιση θα περιλαμβάνει τη συμβολή του εκπαιδευτή αλλά και ευκαιρίες για
αλληλοδιδαχή μεταξύ ομοτίμων και κοινό στοχασμό στον οποίο καλούνται όλοι
να συμμετέχουν ενεργά,

-

για να στεφθεί με επιτυχία η κατάρτιση, είναι σημαντικό να επικρατεί μία θετική
ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού και υποστήριξης μεταξύ των συμμετεχόντων,
να υπάρχει η δυνατότητα να μοιράζονται ανοιχτά τα ερωτήματα και τις ανησυχίες
τους καθώς και τις απόψεις και ιδέες τους χωρίς να κρίνονται,

-

η κατάρτιση πρέπει να θεωρείται ένας ασφαλής χώρος όπου τα πράγματα που
δεν αποδίδουν ή οι προβληματικές καταστάσεις μπορούν να γνωστοποιηθούν
και να συζητηθούν ενώ παράλληλα θα ζητείται από όλους τους συμμετέχοντες
να διαφυλάττουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα,

-

η επιτυχία θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τη βούληση όλων των συμμετεχόντων
να συμβάλουν και να στοχαστούν.

Οι συμμετέχοντες ενδέχεται να γνωρίζονται ήδη μεταξύ τους αλλά εσείς κατά πάσα πιθανότητα δεν τους γνωρίζετε και για τον λόγο αυτό θα χρειαστεί να γίνουν οι συστάσεις, όπου
καθένας θα πει το όνομά του, τον χώρο εργασίας του καθώς και το είδος δραστηριότητας που
ασκεί.
Ύστερα από αυτόν τον γύρο τραπέζης, για να δημιουργήσετε μια θετική ατμόσφαιρα, θα
ήταν καλό να προβείτε σε μια σύντομη δραστηριότητα που θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να γνωριστούν μεταξύ τους καλύτερα ή/και μια δραστηριότητα που προάγει την
ομαδική εργασία.
Μια σχετική πρόταση είναι η δραστηριότητα «δύο αλήθειες και ένα ψέμα»: δώστε στους
συμμετέχοντες αυτοκόλλητα post-it ή μικρά κομμάτια χαρτί και ζητήστε τους να σκεφτούν
για ένα λεπτό και να γράψουν τρία πράγματα για τον εαυτό τους από τα οποία μόνο τα
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δύο είναι αλήθεια. Πρέπει να διατυπωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δύσκολο για
τους συναδέλφους τους να μαντέψουν ποιο από τα τρία είναι το ψέμα. Ζητήστε από κάθε
συμμετέχοντα να μοιραστεί τα τρία πράγματα που σημείωσε και από τους υπόλοιπους να
μαντέψουν ποιο είναι το ψέμα. Αυτή η δραστηριότητα είναι αποτελεσματική με ομάδες 15
συμμετεχόντων το ανώτερο. Για μεγαλύτερες ομάδες ίσως χρειαστεί να σκεφτείτε κάποια
άλλη δραστηριότητα ή να χωρίσετε τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες.
Στο τέλος της συνεδρίας ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αφιερώσουν λίγα λεπτά
για να στοχαστούν ποιες είναι οι προσδοκίες τους από την κατάρτιση. Ζητήστε τους να
γράψουν μία σκέψη σε ένα αυτοκόλλητο post-it και να χρησιμοποιήσουν όσα αυτοκόλλητα
θέλουν. Συγκεντρώστε τα αυτοκόλλητα και κολλήστε τα στον τοίχο σε κάποιο σημείο που
θα έχετε προετοιμάσει γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και διαβάστε τα στους συμμετέχοντες.
Οι προσδοκίες που είναι παρόμοιες πρέπει να ομαδοποιηθούν.
Κλείστε τη συνεδρία εξηγώντας ότι οι προσδοκίες τους θα λαμβάνονται υπόψη και τις τρεις
ημέρες της κατάρτισης και ότι θα επανεξεταστούν συνολικά στο τέλος. Βγάλτε μια φωτογραφία τα post-it με τις προσδοκίες, για περαιτέρω χρήση.

6.2. Κ
 λείσιμο της ημέρας, εργασίες και επανεξέταση των
εργασιών
Στο τέλος της πρώτης ημέρας κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν την εργασία να
συμπληρώσουν μια Αυτοβιογραφία διαπολιτισμικών συναντήσεων εστιάζοντας στην αλληλεπίδραση με έναν μετανάστη. Η Αυτοβιογραφία διαπολιτισμικών συναντήσεων είναι
ένα ερωτηματολόγιο που καθοδηγεί τον στοχασμό πάνω σε μια συγκεκριμένη κατάσταση
όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με ένα πρόσωπο που θεωρείται ότι έχει διαφορετικούς πολιτισμικούς δεσμούς, και το οποίο έχει αναπτυχθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες στον σύνδεσμο http://
www.coe.int/autobiography. Οι συμμετέχοντες στην κατάρτιση πρέπει να είναι ελεύθεροι
να επιλέγουν το επίπεδο βάθους που θα αποδώσουν στην ανάλυση και να επισημάνουν
μόνο τα στοιχεία εκείνα που νιώθουν άνετα να τα μοιραστούν με τους ομότιμούς τους.
Αυτό θα συζητηθεί στο ξεκίνημα της δεύτερης ημέρας.
Στο τέλος της δεύτερης ημέρας κατάρτισης, θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων μέχρι την επόμενη συνεδρία κατάρτισης μία περίπτωση όπου εφάρμοσαν ή μπορούσαν να εφαρμόσουν τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στην κατάρτιση.
Στο ξεκίνημα της τρίτης ημέρας, θα τους ζητηθεί να μοιραστούν τα παραδείγματα που
επέλεξαν. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε συμμετέχων:
-

θα προβεί στη σύνδεση των θεωρητικών μοντέλων και των εργαλείων που επισημάνθηκαν στην κατάρτιση με τις προσωπικές εμπειρίες του
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-

θα ανακαλέσει στη μνήμη του τα κύρια ζητήματα που εξετάστηκαν την προηγούμενη ημέρα κατάρτισης.

Στο τέλος της πρώτης και της δεύτερης ημέρας πρέπει να προβλεφθεί χρόνος για μια
σύντομη επανεξέταση των ζητημάτων που θίχτηκαν, καθώς και για να δοθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να διατυπώσουν πιθανά συγκεκριμένα αιτήματα που μπορούν να
συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες.

6.3. Αξιολόγηση και κλείσιμο της κατάρτισης
Η τελική συνεδρία της τελευταίας ημέρας πρέπει να αφιερωθεί στην αξιολόγηση και το
κλείσιμο της κατάρτισης. Πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
a.

επανεξέταση των κύριων στοιχείων του περιεχομένου και των τριών
ημερών κατάρτισης, ώστε να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να ανακαλέσουν στη μνήμη τους όσα βίωσαν,

b.

επανεξέταση του βαθμού ικανοποίησης των αρχικών προσδοκιών κατά
τη διάρκεια της κατάρτισης,

c.

μία ή περισσότερες διαδραστικές δραστηριότητες αξιολόγησης,

d.

έναν τελικό γύρο ανατροφοδότησης όπου κάθε συμμετέχων εκφράζει
συναισθήματα και σκέψεις για τη συμμετοχή στην κατάρτιση

e.

λίγα τελευταία λόγια από τον εκπαιδευτή και πληροφορίες για ένα ηλεκτρονικό αξιολογικό ερωτηματολόγιο παρακολούθησης.

a.

Ένας καλός τρόπος επανεξέτασης των κύριων στοιχείων της κατάρτισης είναι να
ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν αυτά που θυμούνται και/ή αυτά
που εξέλαβαν ως ενδιαφέροντα (χωρίς να επαναλάβουν όσα ανέφεραν ήδη οι άλλοι) και να συνεχίσετε μέχρι να καλυφθούν όλες οι σημαντικές πτυχές. Αυτό μπορεί
να περιλαμβάνει τόσο τα κύρια ζητήματα που εξετάστηκαν αλλά και αναφορές σε
ορισμένες μεθόδους ή εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στις διάφορες συνεδρίες.

b.

Ανατρέξτε στον κατάλογο με τις κύριες προσδοκίες που είχαν διατυπώσει οι
συμμετέχοντες στην εναρκτήρια συνεδρία και ελέγξτε μαζί τους εάν εξετάστηκαν
κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. Ενδέχεται να προκύψει ότι υπάρχουν θέματα
που αναφέρονταν στις προσδοκίες τα οποία δεν εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια
της κατάρτισης (για παράδειγμα, ενδέχεται να υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα
που αφορούσαν μια μικρή ομάδα συμμετεχόντων τα οποία δεν εξετάστηκαν επειδή δεν αφορούσαν την υπόλοιπη ομάδα). Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να
προτείνετε να αποστείλετε πρόσθετα έγγραφα ή συνδέσμους σε χρήσιμες πηγές
στους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες και μπορείτε επίσης να ρωτήσετε εάν έγι-
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νε κάτι κατά τη διάρκεια της κατάρτισης που μπορεί να τους βοηθήσει να βρουν
λύση μόνοι τους ή σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους.
c.

Παρακάτω παρουσιάζονται δύο εναλλακτικές για διαδραστικές δραστηριότητες
αξιολόγησης, ως παραδείγματα:
i.

Δραστηριότητα: ερωτήσεις και απαντήσεις
Δίνεται χρονικό περιθώριο 10 λεπτών στους συμμετέχοντες να επανεξετάσουν όλα τα έγγραφα που έλαβαν στην κατάρτιση και να διατυπώσουν γραπτώς σε μια κόλλα χαρτί Α5 μία ερώτηση πολλαπλών
απαντήσεων (μπορούν ορθά να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές, μία ή
καμία σωστή απάντηση). Οι επιλογές για την ερώτηση και την απάντηση πρέπει να διατυπώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δύσκολο
για τους άλλους συμμετέχοντες να εντοπίσουν τη σωστή απάντηση.
Στη συνέχεια ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σταθούν σε έναν
άδειο χώρο της αίθουσας και να έχουν μαζί τους το χαρτί με την
ερώτηση και τις απαντήσεις, καθώς κι ένα στυλό. Εξηγήστε ότι όταν
πείτε: «Πάμε», οι συμμετέχοντες πρέπει να βαδίσουν τυχαία στον προδιαγεγραμμένο χώρο της αίθουσας και όταν πείτε: «στοπ», πρέπει να
σταματήσουν και να σχηματίσουν ζευγάρι με τον διπλανό τους, να μοιραστούν τις ερωτήσεις τους και να προσπαθήσουν να βρουν τη σωστή
απάντηση. Εάν βρεθεί η σωστή απάντηση, το πρόσωπο που απάντησε
κερδίζει έναν πόντο. Εάν η απάντηση δεν είναι σωστή, το πρόσωπο
που διατύπωσε την ερώτηση κερδίζει έναν πόντο. Αφού απαντηθούν
και οι δύο ερωτήσεις, τα πρόσωπα που συμμετέχουν αρχίζουν και πάλι
να βαδίζουν τυχαία. Όταν πείτε: «Στοπ», σχηματίζονται καινούρια ζευγάρια και γίνεται πάλι ανταλλαγή των ερωτήσεων.
Ύστερα από λίγους γύρους, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να καθίσουν, να παρουσιάσουν τις ερωτήσεις τους, να υποδείξουν τη σωστή
απάντηση και να αποκαλύψουν τους πόντους που κέρδισαν.
Αυτή η δραστηριότητα θα αποκαλύψει με δελεαστικό τρόπο που τους
δίνει κίνητρο ορισμένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που θυμούνται οι
συμμετέχοντες από την κατάρτιση, αλλά και ορισμένες πτυχές που δεν
είναι ξεκάθαρες. Θα ήταν καλό να διατυπώσετε σχόλια και να δώσετε το
βάρος στις ερωτήσεις που απάντησαν σωστά οι λιγότεροι συμμετέχοντες.

ii.

Ικανοποίηση στόχου
Σχεδιάστε στον πίνακα παρουσιάσεων έναν στόχο από 5 ομόκεντρους
κύκλους και χωρίστε τον σε τόσα μέρη όσες είναι και οι διαστάσεις που
επιθυμείτε να αξιολογήσετε. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες προτάσεις για τις πτυχές που θα αναλυθούν (αντλήθηκαν από τους στόχους
της κατάρτισης):
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-

κατανόηση της μετανάστευσης: σε ποιο βαθμό κατανοείτε καλύτερα τη μετανάστευση στην Ευρώπη;

-

αλληλεπίδραση με μετανάστες: σε ποιο βαθμό μάθατε
πράγματα που σας βοηθούν να έχετε μια πιο αποτελεσματική
αλληλεπίδραση με τους μετανάστες;

-

τοπική συνεργασία: σε ποιο βαθμό μάθατε στοιχεία που
μπορούν να σας υποστηρίξουν ώστε να βελτιώσετε τη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο με άλλους ενδιαφερόμενους;

-

αλληλοδιδαχή μεταξύ ομοτίμων: σε ποιο βαθμό μάθατε χρήσιμες πτυχές από άλλους συμμετέχοντες στην ομάδα;

Οι διαστάσεις μπορούν επίσης να διατυπωθούν πιο συγκεκριμένα και
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το προφίλ των συμμετεχόντων και το
πραγματικό πρόγραμμα που ολοκλήρωσε η ομάδα.
Δώστε σε κάθε συμμετέχοντα χρωματιστά στρογγυλά αυτοκόλλητα και
ζητήστε να τα τοποθετήσουν στον στόχο, ένα σε κάθε τομέα. Όσο πιο
κοντά είναι το κάθε αυτοκόλλητο στον στόχο, τόσο υψηλότερο είναι το
επίπεδο ικανοποίησης που αφορά τη διάσταση που αντιστοιχεί στον
συγκεκριμένο τομέα. Τα αυτοκόλλητα μπορούν να τοποθετηθούν το
ένα πάνω στο άλλο.
Η οπτική παρουσίαση θα καταδείξει τόσο τη συνολική αντίληψη της
ομάδας σχετικά με τις μελετώμενες διαστάσεις όσο και την απόκλιση
των αντιλήψεων των συμμετεχόντων.
d.

Δώστε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να μοιραστούν κάποιες τελευταίες
σκέψεις σχετικά με την κατάρτιση. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να γίνει ελεύθερα εάν η ομάδα είναι μικρή, αλλά ίσως χρειαστεί να γίνει δομημένα όταν πρόκειται
για μεγαλύτερες ομάδες. Μια επιλογή είναι να ζητήσετε από κάθε συμμετέχοντα
να μοιραστεί δύο μόνο φράσεις για την κατάρτιση, η μία να ξεκινά με την πρόταση «νομίζω ότι» και η άλλη με την πρόταση «νιώθω ότι». Με αυτόν τον τρόπο η
συνεδρία θα είναι σύντομη αλλά θα καλύψει τις ορθολογικές και τις συναισθηματικές πτυχές.

e.

Μοιραστείτε κάποιες τελευταίες σκέψεις και ευχαριστήστε τα μέλη της ομάδας για
τη συμμετοχή τους και ευχηθείτε τους να εφαρμόσουν όσα περισσότερα μπορούν
από τα στοιχεία που εξετάστηκαν στην κατάρτιση. Επισημάνετε ότι είναι ευπρόσδεκτη περαιτέρω ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντας σχετικά με το πώς
χρησιμοποιούν τα στοιχεία που έμαθαν στην κατάρτιση στην επαγγελματική τους
δραστηριότητα μετά την κατάρτιση.
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7. Στήριξη για εκπαιδευτές και
πολλαπλασιαστές
7.1. Πώς να γίνετε πολλαπλασιαστές
Αυτό το κεφάλαιο του πακέτου κατάρτισης είναι αφιερωμένο στους επαγγελματίες που είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο της κατάρτισης ή που έχουν ήδη παρακολουθήσει την
κατάρτιση ADMiN4ALL και επιθυμούν να γίνουν πολλαπλασιαστές παρέχοντας την κατάρτιση σε ομότιμους ή συναδέλφους σε άλλους φορείς.Μπορεί να πρόκειται για ένα πρόσωπο
σε ένα συγκεκριμένο τμήμα ενός φορέα ή οργανισμού, επιφορτισμένο με την επίβλεψη της
επαγγελματικής ανάπτυξης της ομάδας, ή ένα πρόσωπο που εργάζεται σε ένα τμήμα ειδικευμένο στην εργασία με μετανάστες και στηρίζει τους επαγγελματίες σε γενικές δομές, οι οποίες
βρίσκονται για παράδειγμα σε διάφορες συνοικίες της πόλης, ή απλά ένα πρόσωπο με μεγαλύτερη πείρα ή ισχυρότερο κίνητρο που αποσκοπεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση
εκ μέρους των ομοτίμων του των ζητημάτων που αφορούν τη μετανάστευση καθώς και στη
βελτίωση της εργασίας με μετανάστες. Οι ακόλουθες σύντομες κατευθυντήριες γραμμές και
συστάσεις πιθανώς να μην επαρκούν από μόνες τους για να διασφαλίσουν καλή ποιότητα
και αποτελεσματική κατάρτιση για τα πρόσωπα που δεν διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία
στην παροχή κατάρτισης. Για αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η παρακολούθηση πρόσθετης κατάρτισης εκπαιδευτών ή η ανάγνωση γενικών εγχειριδίων κατάρτισης.

7.2. Βασικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης κατάρτισης
Ένας κοινός κίνδυνος όταν υπάρχει πρόθεση χρήσης αυτού του πακέτου κατάρτισης είναι
να ξεκινήσετε να κοιτάτε τις ενότητες κατάρτισης και να επιλέξετε αυτές που θεωρούνται
περισσότερο σχετικές με την ομάδα-στόχο. Στην πραγματικότητα, είναι πολύ σημαντικό να
ξεκινήσετε εξετάζοντας το πρώτο μέρος του πακέτου κατάρτισης, το οποίο παρέχει «την
ευρύτερη εικόνα» και προσδιορίζει τους στόχους, τις αρχές στις οποίες βασίζεται η μεθοδολογία και περιγράφει τη συνολική δομή.
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στις συμβουλές που επισημαίνονται στο κεφάλαιο που
αφορά τη μεθοδολογία και τις στάσεις και συμπεριφορές των εκπαιδευτών και το γεγονός ότι
εάν στόχος της κατάρτισης είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των αξιών,
στάσεων και δεξιοτήτων, πέρα από την αποκόμιση γνώσεων, τότε οι μέθοδοι πρέπει να είναι
διαδραστικές και να διασφαλίζουν σύνδεση μεταξύ της κατάρτισης και της πρακτικής.
Η μεθοδολογική προσέγγιση στην οποία βασίζεται η κατάρτιση είναι η εποικοδομητική
(κονστρουκτιβιστική). Αυτό σημαίνει ότι:
-

δεν είναι μια προσέγγιση όπου ο εκπαιδευτής έχει γνώσεις που μεταβιβάζει στους
συμμετέχοντες στην κατάρτιση οι οποίοι δεν έχουν αυτές τις γνώσεις,

-

αντιθέτως, οι συμμετέχοντες στην κατάρτιση αναγνωρίζονται ως κάτοχοι γνώσεων και εμπειριών που, μαζί με τη συμβολή του εκπαιδευτή, εκλαμβάνονται ως
πηγές μάθησης,
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-

κάθε συμμετέχων στην κατάρτιση θα οικοδομήσει τη δική του/της κατανόηση επί
του θέματος και θα αναπτύξει ικανότητες ξεκινώντας από αυτά που ήδη γνωρίζει
και μπορεί να κάνει,

-

αυτή η οικοδόμηση της κατανόησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων δεν απαιτεί μόνο
την πρόσβαση σε πληροφορίες αλλά και ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και στοχασμού

Επομένως, η δομή των ενοτήτων αντικατοπτρίζει αυτά τα στοιχεία και προσφέρει στους
συμμετέχοντες ευκαιρίες να συνδέσουν τις πληροφορίες και τα παρουσιαζόμενα θεωρητικά μοντέλα με τη δική τους πρακτική, καθώς και να μοιράζονται απόψεις και ιδέες και
να στοχάζονται πάνω στον τρόπο με τον οποίο τα παρουσιαζόμενα θεωρητικά μοντέλα
μπορούν να φανούν χρήσιμα στη μελλοντική εργασία τους.

7.3. Εκτίμηση Αναγκών
Παρόλο που μπορεί να νομίζετε πως γνωρίζετε τους συναδέλφους ή τα πρόσωπα στα
οποία επιθυμείτε να παράσχετε την κατάρτιση, το να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να συγκεντρώσετε πληροφορίες και να στοχαστείτε πάνω στις πραγματικές ανάγκες τους για μάθηση
μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και τη χρησιμότητα της κατάρτισης.
Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσετε όσα γνωρίζετε ήδη για τις ανάγκες κατάρτισης
της ομάδας-στόχου σας, αλλά ενδέχεται να συνεπάγεται εκτίμηση της πραγματικότητας
(να διαπιστώσετε εάν πράγματι η αντίληψή σας αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες) ή
να προχωρήσετε βαθύτερα για να κατανοήσετε ποια είναι τα κυριότερα ιδιαίτερα στοιχεία
στα οποία πρέπει να εστιάσει η κατάρτιση. Για παράδειγμα, ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι
υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας με τους μετανάστες, αλλά πίσω από αυτό να κρύβεται ένα
ζήτημα δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας, καθώς και ζήτημα στάσης και αντίληψης.
Είναι πολύ καλό να δώσετε ευκαιρίες στις ομάδες σας να διατυπώσουν τις ανάγκες τους
πριν από την κατάρτιση, γιατί συμβάλλει τόσο στην οικοδόμηση μιας συναφούς προσφοράς κατάρτισης όσο και στη δημιουργία μιας θετικής και ισορροπημένης σχέσης με τους
συμμετέχοντες στην κατάρτιση οι οποίοι νιώθουν ότι εισακούγονται και αποκτούν αυτοπεποίθηση να εκφράζουν ανοιχτά τις απόψεις και τις ιδέες τους. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει
απλά να συγκεντρώνετε δεδομένα που βασίζονται σε ερωτηματολόγια και να στηρίζεστε
στη συμβολή που λαμβάνετε. Οι συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν πάντα τις ανάγκες κατάρτισής τους. Ορισμένες φορές είναι δύσκολο να ξέρουμε ποια είναι αυτά που δεν ξέρουμε ή τι
χρειαζόμαστε για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε ένα συγκεκριμένο θέμα. Επομένως, η συμβολή που βασίζεται σε ερωτηματολόγια πρέπει να συμπληρώνεται με ποιοτικά δεδομένα που βασίζονται σε συζητήσεις, συνεντεύξεις ή ομάδες εστίασης.

7.4. Σχεδιασμός ενός προγράμματος κατάρτισης
Η αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης θα αποτελέσει τη βάση για τον σχεδιασμό του
προγράμματος κατάρτισης, το οποίο, παρόλο που βασίζεται στα ίδια στοιχεία με το πακέτο
κατάρτισης, θα πρέπει να προσαρμοστεί στη συγκεκριμένη ομάδα που θα εκπαιδεύσετε.

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

27
7.4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΕΝΌΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ

Εάν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος και, εάν αυτό ανταποκρίνεται σε εξακριβωμένες ανάγκες,
μπορείτε να σχεδιάσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις ενότητες του πακέτου, αλλά ενδέχεται
να χρειαστεί να θέσετε προτεραιότητες και να επιλέξετε ορισμένες μόνο ενότητες.
Ακόμα και οι ενότητες που επιλέξατε ενδέχεται να χρειάζονται προσαρμογή και τροποποιήσεις ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας. Μια προφανής προσαρμογή είναι απαραίτητη
στην ενότητα που αφορά την κατανόηση της μετανάστευσης, αλλά ενδέχεται να είναι απαραίτητες και άλλες προσαρμογές. Για παράδειγμα, εάν οι συμμετέχοντες είναι καινούριοι
στον τομέα αυτό, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την παροχή στοιχείων
υποβάθρου για τη μετανάστευση, διασαφήνιση των εννοιών, των ζητημάτων που αφορούν
το νομικό καθεστώς, τα δικαιώματα, κ.ο.κ. Για τον λόγο αυτό, είναι προτιμότερο να επιλέξετε
όχι μόνο σχετικά έγγραφα αλλά ενίοτε το μήνυμα μπορεί να μεταφερθεί καλύτερα με την
παρουσίαση σύντομου οπτικού υλικού. Ο διαδικτυακός τόπος του ΔΟΜ και το κανάλι του
στο Youtube, αλλά και ο διαδικτυακός τόπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες (UNHCR), διαφόρων διεθνών ΜΚΟ, ή TED, μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμες πηγές για την εξεύρεση τέτοιου υλικού.
Όσον αφορά ορισμένες ενότητες, συνιστάται να προσκαλέσετε κάποιον επισκέπτη (π.χ.
διαπολιτισμικό μεσολαβητή, εκπρόσωπο ΜΚΟ). Εάν αποφασίσετε ότι κάτι τέτοιο είναι χρήσιμο, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με πιθανούς επισκέπτες, να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητά τους και να σχεδιάσετε μαζί τους την παροχή της συνεδρίας. Μπορεί να είναι
σημαντικό να προσκαλέσετε και άλλα πρόσωπα-πηγές ή ειδήμονες που μπορούν να καλύψουν μαζί με τους συμμετέχοντες συγκεκριμένα θέματα ενδιαφέροντος που δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο κατάρτισης. Μπορεί να είναι ερευνητές, ειδικοί, έμπειροι επαγγελματίες,
διευθυντικά στελέχη ή διαμορφωτές πολιτικής, κ.ο.κ.
Είναι πολύ σημαντικό να σχεδιάσετε τη δομή του προγράμματος κατάρτισης με τρόπο που
να διασφαλίζει μια λογική ροή από τη σκοπιά των συμμετεχόντων, να γνωρίζετε ποιες είναι
οι ενότητες που οικοδομούνται η μία επάνω στην άλλη και να ακολουθήσετε μια σειρά με
νόημα.
Εάν είναι δυνατόν να οργανώσετε την κατάρτιση σε περισσότερα μέρη (ολόκληρες ή μισές
ημέρες), σε χρονική απόσταση αρκετών ημερών ή ακόμα και μίας εβδομάδας μεταξύ τους,
να δώσετε στους συμμετέχοντες συγκεκριμένες αλλά εύκολες εργασίες για να εφαρμόσουν
στην πράξη στοιχεία που άντλησαν από την κατάρτιση. Η πρακτική αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι διευκολύνει τη σύνδεση μεταξύ του περιεχομένου της κατάρτισης και της τρέχουσας
επαγγελματικής δραστηριότητας των συμμετεχόντων και θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες για βιώσιμο αντίκτυπο της κατάρτισης. Εάν οι συμμετέχοντες εργάζονται στην ίδια
υπηρεσία ή τον ίδιο οργανισμό, ή συναντώνται τακτικά λόγω των επαγγελματικών τους
καθηκόντων, μπορείτε επίσης να δώσετε εργασίες που πρέπει να γίνουν σε συνεργασία από
μικρές ομάδες 2-4 ατόμων.
Ακόμα και εάν γνωρίζετε τους συμμετέχοντες και οι ίδιοι γνωρίζονται μεταξύ τους, είναι
απαραίτητο να προγραμματίσετε λίγο χρόνο για μια εισαγωγική δραστηριότητα. Επίσης, θα
χρειαστείτε χρόνο στο τέλος κάθε ημέρας κατάρτισης, ή τουλάχιστον στο τέλος της εκπαίδευσης, για αξιολόγηση και ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες.
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7.5. Παροχή της κατάρτισης
Η παροχή της κατάρτισης πρέπει να βασίζεται στις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές που
περιγράφονται συνοπτικά στο κεφάλαιο που αφορά τη μεθοδολογία του πακέτου κατάρτισης.
Οι θεμελιώδεις ιδέες στις οποίες βασίζονται αυτές οι αρχές πρέπει να γνωστοποιηθούν ρητά
στο ξεκίνημα της κατάρτισης. Στην εισαγωγική διαδικασία είναι σημαντικό να δημιουργηθεί
μια θετική ατμόσφαιρα και να δοθεί η βάση για μια οριζόντια και ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ
του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων αλλά και των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους. Πρέπει
να καταστεί σαφές ότι όλες οι απόψεις θα εισακουστούν και θα συζητηθούν και ότι οι εμπειρίες, οι αμφιβολίες και οι ερωτήσεις που θέτουν οι συμμετέχοντες είναι εξίσου έγκυρες και
χρήσιμες όσο και η συμβολή του εκπαιδευτή. Όλες οι ενότητες βασίζονται κυρίως σε διαδραστικές μεθόδους, συνδυάζουν μια σύντομη εισαγωγή των πληροφοριών ή των θεωρητικών
μοντέλων με ανάλυση και στοχασμό πάνω στην πράξη και τη μελέτη περιπτώσεων και οικοδομούν επάνω στην εμπειρία των συμμετεχόντων. Αυτές είναι συγκεκριμένες τεχνικές που
αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής κατά τη διενέργεια δραστηριοτήτων
και στην αποφυγή καταστάσεων όπου οι συμμετέχοντες μένουν απαθείς ή όπου λίγα ενεργά
μέλη αποκτούν τον έλεγχο και συμμετέχουν ενώ οι υπόλοιποι μένουν εκτός διαδικασίας.
Ακολουθούν ορισμένες συστάσεις κατ’ αυτήν την έννοια:
-

Εναλλάσσετε τις συζητήσεις όπου συμμετέχουν όλοι με συζητήσεις ανά ζεύγη και
εργασία σε μικρές ομάδες

-

Οι ομάδες πρέπει να αποτελούνται πάντα από 3-5 άτομα, όχι περισσότερα. Σε
μια ομάδα 6 ή περισσότερων ατόμων, κάποιος θα μείνει εκτός συζήτησης, ή αυτόματα θα δημιουργηθούν υποομάδες. Επιμείνετε στο σχηματισμό ομάδων με
λιγότερα από 5 μέλη ακόμα και εάν οι συμμετέχοντες ισχυριστούν ότι και μια
μεγαλύτερη ομάδα θα είναι εξίσου αποδοτική.

-

Εναλλάσσετε τη σύνθεση των ομάδων για διαφορετικές δραστηριότητες ώστε
οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με πληθώρα ατόμων.
Φροντίστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των φύλων. Ορισμένες φορές είναι προτιμότερο να δημιουργήσετε ομοιογενείς ομάδες (για παράδειγμα, άτομα με το
ίδιο επαγγελματικό υπόβαθρο, ίδια τρέχοντα επαγγελματικά καθήκοντα ή άτομα
που εργάζονται στην ίδια υπηρεσία ή στον ίδιο χώρο), ενώ σε άλλες περιπτώσεις
είναι καλύτερο να υπάρχουν ετερογενείς ομάδες ώστε να αναδύονται διαφορετικές οπτικές γωνίες στη συζήτηση.

-

Εναλλάσσετε τη θέση των ομάδων στην αίθουσα κατάρτισης. Συχνά μια τέτοια αλλαγή προάγει το ανοιχτόμυαλο πνεύμα και την ετοιμότητα εξέτασης των ζητημάτων
από μια διαφορετική οπτική γωνία. Αυτό σημαίνει επίσης ότι κατά την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων η θέση σας ως εκπαιδευτή στην αίθουσα ενδέχεται να αλλάξει κάποιες φορές για να δώσει ώθηση στις νοητικές διεργασίες της σκέψης εκτός πλαισίων.

-

Πρέπει να φροντίζετε να διαχειρίζεστε την ποικιλομορφία ή την ομοιογένεια των
ομάδων επίσης με γνώμονα τις προηγούμενες εμπειρίες των συμμετεχόντων,
πιθανή προηγούμενη κατάρτισή τους ή την τάση που έχουν να εκφράζονται. Για
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παράδειγμα, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να θέλετε να συμπεριλάβετε
σε μια ομάδα ένα άτομο με πλούσια εμπειρία από το οποίο οι άλλοι μπορούν να
διδαχθούν, ενώ μπορεί να θέλετε να συμπεριλάβετε όλα τα άτομα που τείνουν να
εκφράζονται και να επισκιάζουν τους υπόλοιπους σε μία κοινή ομάδα, ώστε οι
άλλοι συμμετέχοντες να νιώθουν πιο άνετα να μοιραστούν τις απόψεις τους σε
μια ομάδα όπου δεν υπάρχει κανένα κυρίαρχο μέλος.
-

Για να είναι πιο λειτουργική η ομάδα και να αποφύγετε την κυριαρχία ορισμένων
μελών που είναι περισσότερο ενεργά, αναθέστε συγκεκριμένους ρόλους στα μέλη
των ομάδων πέρα από την εργασία που μοιράζεται η ομάδα. Για παράδειγμα, σε
κάθε ομάδα ένα μέλος θα συντονίζει (και θα έχει το καθήκον να διασφαλίζει ότι
όλα τα μέλη της ομάδας απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες συνεισφοράς στη συζήτηση και, εάν δεν μιλούν, θα πρέπει να τους θέτονται ερωτήσεις και να παρακινούνται να μιλήσουν), ένας θα είναι ο εισηγητής που θα μοιράζεται τα συμπεράσματα
με τους υπόλοιπους, ένας άλλος μπορεί να ελέγχει τον χρόνο, για να διασφαλίζει
ότι κατανέμεται ισορροπημένα ο χρόνος ανάμεσα στις υποεργασίες ή ότι απομένει αρκετός χρόνος για την εξαγωγή συμπερασμάτων καθώς και να καταγράφει
τα συμπεράσματα στο χαρτί του πίνακα παρουσιάσεων, κάποιος άλλος μπορεί
να παρατηρεί το μοτίβο επικοινωνίας που επικρατεί στην ομάδα και να παρέχει
μια σύντομη ανατροφοδότηση στο τέλος, σε κάποιον άλλον μπορεί να ανατεθεί
να γράφει στον πίνακα παρουσιάσεων, κ.ο.κ. Με μία τέτοια προσέγγιση προάγεται
μια πιο ομαδική διαδικασία βασισμένη στην ισότητα και αποφεύγεται η κυριαρχία
των συμμετεχόντων που έχουν ανώτερο βαθμό ιεραρχίας ή μεγαλύτερη εμπειρία.

-

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων πρέπει να σχεδιάζεται από
πριν με σκοπό να αποφευχθεί ενδεχόμενη ανιαρή αλληλουχία παρόμοιων παρουσιάσεων με πολλές επαναλήψεις. Εάν οι ομάδες έχουν λάβει πανομοιότυπες
ή παρόμοιες εργασίες, ξεκινήστε με τυχαία σειρά και ζητήστε από τις ομάδες να
προσθέσουν μόνο καινούρια στοιχεία ή να επισημάνουν τι διαφορετικό υπάρχει στα δικά τους ευρήματα σε σχέση με τις προηγούμενες ομάδες. Εάν έχουν
ανατεθεί διαφορετικά θέματα ή εργασίες στις ομάδες, ή εάν κάθε ομάδα εξετάζει
μια διαφορετική τοπική πραγματικότητα, τότε δεν θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες από 6 συνεχόμενες παρουσιάσεις. Ίσως είναι χρήσιμο να κάνετε ένα
σύντομο διάλειμμα στη μέση των παρουσιάσεων ή να προβείτε σε μια σύντομη
τονωτική δραστηριότητα για να βοηθήσετε τους συμμετέχοντες να παραμείνουν
συγκεντρωμένοι. Εάν οι ομάδες με παρουσίαση είναι περισσότερες, καλύτερα να
αποφύγετε την κλασική παρουσίαση σε όλους τους συμμετέχοντες και να προτιμήσετε εναλλακτικές μεθόδους όπως σε μορφή έκθεσης, με προβολή σε φύλλα
του πίνακα παρουσιάσεων, όπου οι συμμετέχοντες μίας ομάδας αναλαμβάνουν
τον ρόλο του διοργανωτή και οι άλλοι επισκέπτονται την «έκθεση», διαβάζουν
τις αναρτήσεις και συνομιλούν με τους αντίστοιχους διοργανωτές. Έπειτα, από
κοινού με όλους τους συμμετέχοντες, τονίζονται μόνο τα πιο σημαντικά σημεία.

Αποφύγετε τη διενέργεια παρουσιάσεων που διαρκούν περισσότερο από 7-8 λεπτά. Εάν
χρειάζεστε περισσότερο χρόνο, αφού περάσουν 5-7 λεπτά σταματήστε και ρωτήστε αν
υπάρχουν ερωτήσεις ή σχόλια, και, εάν χρειαστεί, απαντήστε στις ερωτήσεις, επανεξετάστε
τα κύρια σημεία και προχωρήστε παρακάτω. Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να θίγουν
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ευαίσθητα ζητήματα, να διατυπώνουν ερωτήσεις, καθώς και να μοιράζονται προβληματικές
καταστάσεις που συνάντησαν στην πράξη ή ορισμένα στοιχεία που δεν τους είναι ξεκάθαρα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχετε μια έτοιμη απάντηση για όλα, αλλά ενδέχεται, αφενός,
να υπάρχει κάποιος στην ομάδα που μπορεί να δώσει μια χρήσιμη απάντηση, αφετέρου δε,
ορισμένες φορές είναι χρήσιμο να τίθεται το ζήτημα και να το συμπεριλάβετε στο θεματολόγιο
ως ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί στο μέλλον ή σαν κάτι που προσφέρεται για στοχασμό.
Ορισμένες φορές οι συμμετέχοντες αρχίζουν να διαμαρτύρονται, μπαίνουν σε ψυχολογικά
παιχνίδια και καλούν και τους άλλους να συμμετέχουν. Τότε μπορείτε να αναφερθείτε στην ενότητα που εξετάζει το δραματικό τρίγωνο και να τους ωθήσετε να διατηρήσουν μια εποικοδομητική προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να σκέφτεστε μόνο τι θα έπρεπε να κάνουν
οι άλλοι και δεν το κάνουν, αλλά πώς μπορεί να δράσει κάθε συμμετέχων στα πλαίσια του
τομέα ευθύνης του/της, τι μπορεί να γίνει για να δοθούν κίνητρα στους άλλους να αλλάξουν
ή να στηρίξουν την αλλαγή και εστιάστε στον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να βελτιώσετε τη
μελλοντική πράξη, ενώ παράλληλα αποφύγετε μια επικριτική και συγκαταβατική προσέγγιση.
Υπάρχουν ορισμένες δραστηριότητες που θίγουν τις στάσεις και τις πεποιθήσεις των συμμετεχόντων με σκοπό να τους ωθήσουν να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση και να αντιληφθούν
τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπά τους. Αυτές είναι πολύ ευαίσθητες στιγμές όπου οι επικρίσεις και οι χαρακτηρισμοί πρέπει να αποφεύγονται και στους συμμετέχοντες πρέπει να
δίνεται ο απαραίτητος χώρος επίσης για να στοχαστούν ατομικά πάνω στον αντίκτυπο που
έχουν αυτές οι δραστηριότητες στους ίδιους, χωρίς να νιώθουν υποχρεωμένοι να μοιραστούν
αυτές τις ευαίσθητες σκέψεις με τους υπόλοιπους. Η διενέργεια απολογισμού στο τέλος των
δραστηριοτήτων είναι πολύ σημαντική και πρέπει να ξεκινά με επανεξέταση της διαδικασίας,
να συνεχίζει με αντίληψη των συναισθηματικών πτυχών και να καταλήγει με στοχασμό πάνω
στις ομοιότητες και τις διαφορές, τους λόγους και τις αιτίες που οδήγησαν σε συγκεκριμένες
αντιδράσεις ή συμπεριφορές και πάνω στη μεταβίβαση και τα μαθήματα που αποκόμισαν για
το μέλλον.Ο τρόπος διαχείρισης του υποστηρικτικού υλικού κατάρτισης είναι πολύ σημαντικός
και μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία. Εάν λάβουν ολόκληρο το υλικό στο ξεκίνημα της κατάρτισης, οι συμμετέχοντας ενδέχεται να διαβάσουν πριν από τις συνεδρίες τα κείμενα και να
προσέλθουν με μια ήδη σχηματισμένη άποψη για το θέμα, η οποία μπορεί να μην είναι εκείνη
στην οποία θα κατέληγαν εάν συμμετείχαν πρώτα στη διαδικασία κατάρτισης, ή μπορεί να
αναλώσουν τον χρόνο τους στις συνεδρίες διαβάζοντας αντί να δώσουν προσοχή στη συμβολή, τις δραστηριότητες, τις εργασίες και την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους. Για να το
αποφύγετε αυτό, στο ξεκίνημα της πρώτης συνεδρίας οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν
έναν φάκελο με τη γενική παρουσίαση του έργου και της κατάρτισης. Αργότερα, σταδιακά, σε
κάθε συνεδρία, τη στιγμή που υποδεικνύεται στην περιγραφή των ενοτήτων, θα διανέμεται το
συνοδευτικό υλικό και θα συγκεντρώνεται από τους συμμετέχοντες στον φάκελο.

7.6. Αξιολόγηση της κατάρτισης και υποβολή έκθεσης
Η αξιολόγηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας κατάρτισης και, ανάλογα με την
ειδική περίσταση, μπορεί να έχει διαφορετικούς σκοπούς, όπως οι ακόλουθοι:
-

έλεγχος των ικανοτήτων των συμμετεχόντων στο τέλος της κατάρτισης ή του
γεγονότος ότι επιτέλεσαν τις εργασίες που τους ανατέθηκαν σε ικανοποιητικό
βαθμό προκειμένου να διαπιστώσετε εάν δικαιούνται να λάβουν το πιστοποιητικό
προγράμματος (ανακεφαλαιωτική αξιολόγηση),
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-

επίγνωση των συμμετεχόντων όσον αφορά τα στοιχεία που έμαθαν και καθορισμός περιοχών ή θεμάτων για τα οποία κρίνεται αναγκαία περαιτέρω κατάρτιση
στο μέλλον (διαμορφωτική αξιολόγηση),

-

παροχή ανατροφοδότησης στον εκπαιδευτή σχετικά με την αποτελεσματικότητα
των προτεινόμενων δραστηριοτήτων κατάρτισης προκειμένου να προσαρμοστεί
και να βελτιωθεί η κατάρτιση στο μέλλον.

Η αξιολόγηση δεν είναι κάτι που κάνει μόνο ο εκπαιδευτής ή κάποιος εξωτερικός αξιολογητής που έχει οριστεί για αυτόν τον σκοπό μαζί με τους συμμετέχοντες στην κατάρτιση. Η
αξιολόγηση μεταξύ ομοτίμων (όταν οι συμμετέχοντες ανατροφοδοτούν ο ένας τον άλλον)
ή η αυτο-αξιολόγηση μπορούν να είναι εξίσου πολύτιμες.
Μπορεί να υπάρχουν διάφορες πηγές πληροφόρησης στις οποίες βασίζεται η αξιολόγηση,
όπως οι ακόλουθες:
-

ανταπόκριση των συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που διανέμεται στο τέλος της κατάρτισης ή τις επόμενες ημέρες μετά την κατάρτιση,

-

προφορική ανατροφοδότηση στο τέλος της κατάρτισης,

-

συμβολή των συμμετεχόντων όταν επιτελούν ομαδικές διαδραστικές ασκήσεις αξιολόγησης στο τέλος της κατάρτισης,

-

παρατήρηση της συμπεριφοράς και των παρεμβάσεων των συμμετεχόντων κατά
τη διάρκεια των δραστηριοτήτων κατάρτισης,

-

εκθέσεις που παρουσιάζουν οι συμμετέχοντες σχετικά με τον τρόπο που επιτέλεσαν τις ασκήσεις που τους δόθηκαν στο τέλος της πρώτης και της δεύτερης ημέρας και συζητήθηκαν στο ξεκίνημα της επόμενης συνεδρίας,

-

προϊόντα των δραστηριοτήτων που συνήθως αποτυπώνονται σε αναρτήσεις, σημειώσεις της ομαδικής εργασίας, κ.ο.κ.

Η αξιολόγηση πρέπει να θεωρείται εργαλείο ενδυνάμωσης, όχι κατηγοριοποίησης, ταξινόμησης ή χαρακτηρισμού των συμμετεχόντων. Πρέπει να τονίζει όσα επιτεύχθηκαν και να αποφεύγει καταστάσεις όπου ορισμένοι συμμετέχοντες θεωρούνται λιγότερο ικανοί από άλλους.
Αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο σε επίπεδο ομαδικής εργασίας και ενέχει τον κίνδυνο να
αποθαρρύνει εκείνους που πλήττονται. Αντιθέτως, η υπογράμμιση των επιτευγμάτων μπορεί
να παρέχει περισσότερα κίνητρα και να προάγει τη δεκτικότητα και την ετοιμότητα για περαιτέρω μάθηση στο μέλλον.
Στο τέλος της κατάρτισης είναι χρήσιμο να γράψετε μια έκθεση όπου θα συνοψίζετε αυτά που
επιτελέστηκαν, με ποιους και ποιο αποτέλεσμα είχαν, καθώς και να εξαγάγετε ορισμένα συμπεράσματα και να διατυπώσετε προτάσεις για το μέλλον. Το κοινό-στόχος αυτής της έκθεσης
μπορεί να είναι, πέραν της διαχείρισης, ακόμα και οι συμμετέχοντες στην κατάρτιση.

2ο ΜΕΡΟΣ
ΕΝΌΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ
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1η ενότητα:
Κατανόηση της μετανάστευσης

S1Η ΕΝΌΤΗΤΑ:

ΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

■ Μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες
-

θα έχουν μια διεξοδική και κριτική κατανόηση της κατάστασης που επικρατεί στις χώρες
προέλευσης των κύριων ομάδων μεταναστών

-

θα μπορούν να προσδιορίζουν και να αναλύουν τους κύριους παράγοντες που οδηγούν
επί του παρόντος τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη

-

θα έχουν ενισχυμένη ενσυναίσθηση και κατανόηση της σκοπιάς των μεταναστών όσον
αφορά την απόφασή τους να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη

-

θα έχουν κριτική κατανόηση ορισμένων από τις συνηθέστερες προκαταλήψεις που αφορούν τις αιτίες μετανάστευσης και το μεταναστευτικό φαινόμενο γενικότερα

■ Απαιτούμενες πηγές
-

Αντίστοιχα κεφάλαια του εγγράφου για την κατανόηση της μετανάστευσης (document on
understanding migration)

-

Διαφάνειες με βασικές πληροφορίες από τα επιλεγμένα κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων
χαρτών και γραφικών

-

Υπολογιστής, βιντεοπροβολέας και οθόνη

-

Σύμβολα «συμφωνώ» και «διαφωνώ» και ταινία

-

Φύλλα πίνακα παρουσιάσεων και μαρκαδόροι
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■ Δομή και μέθοδοι
a.

40 λεπτά: αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και οικονομικοί μετανάστες - δικαιώματα, ευθύνες
και προκλήσεις (παρουσίαση και συζήτηση)

b.

20 λεπτά: κατάσταση στις χώρες προέλευσης (παρουσίαση και συνεδρία ερωτήσεων και
απαντήσεων)

c.

45: μελέτη περίπτωσης και διενέργεια απολογισμού (κατά προτίμηση ύστερα από διάλειμμα)

d.

προαιρετικά ή εναλλακτικά στο βήμα a. 20-40 λεπτά: αποδόμηση ορισμένων μύθων που
αφορούν τη μετανάστευση

■ Διαδικασία
a.

Αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και οικονομικοί μετανάστες

Το περιεχόμενο της συνεδρίας μπορεί να αλλάζει σημαντικά ανάλογα με το τοπικό πλαίσιο και το προφίλ
των συμμετεχόντων. Η έκδοση που προτείνεται εδώ ξεκινά από την παραδοχή ότι, τουλάχιστον εν μέρει,
οι συμμετέχοντες ασχολούνται με αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες.
Το πρώτο μέρος της συνεδρίας είναι αφιερωμένο στη συζήτηση για τις προκλήσεις που αφορούν τη
διάκριση μεταξύ αιτούντων άσυλο, προσφύγων και οικονομικών μεταναστών, τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους καθώς και τις συνέπειες για την κοινωνία υποδοχής.
Παρουσιάστε τις διαφάνειες που αντιστοιχούν σε αυτό το μέρος. Δεχτείτε ορισμένες διευκρινιστικές
ερωτήσεις και δώστε απαντήσεις.
Στη συνέχεια τοποθετήστε στην οθόνη τη διαφάνεια με τον ορισμό του πρόσφυγα και ζητήστε από τους
συμμετέχοντες να σηκωθούν όρθιοι. Τοποθετήστε τα σύμβολα «συμφωνώ» και «διαφωνώ» στις αντίθετες πλευρές ενός άδειου χώρου στην αίθουσα όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να σταθούν στη σειρά.
Πείτε στους συμμετέχοντες ότι πρόκειται να διατυπώσετε μια δήλωση και ότι πρέπει να εκφράσουν την
άποψή τους για τη δήλωση προσερχόμενοι οπουδήποτε στον χώρο που υπάρχει μεταξύ συμφωνίας και
διαφωνίας. Όταν όλοι είναι έτοιμοι, διατυπώστε την ακόλουθη δήλωση: «Το καθεστώς πρόσφυγα πρέπει
να χορηγείται μόνο στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν άμεσες διώξεις λόγω πολιτικών, εθνοτικών
ή θρησκευτικών δεσμών.» Οι συμμετέχοντες θα σταθούν στη σειρά. Ζητήστε από έναν ή δύο συμμετέχοντες στα άκρα και από έναν ή δύο στο κέντρο να πουν με λίγα λόγια γιατί επέλεξαν αυτήν τη θέση.
Έπειτα, αφήστε τους συμμετέχοντες να αναθεωρήσουν τη θέση τους εάν το επιθυμούν, αφού ακούσουν τα
διατυπωμένα επιχειρήματα. Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε δύο ισάριθμες ομάδες γύρω από τα άτομα
που στέκονται πιο κοντά στα δύο άκρα. Ακόμα κι αν δεν είναι ισοκατανεμημένοι στη γραμμή, ο διαχωρισμός σε ομάδες πρέπει να είναι ισορροπημένος. Δώστε σε κάθε ομάδα χρονικό περιθώριο 10 λεπτών να
προετοιμάσει έναν κατάλογο με επιχειρήματα που υποστηρίζουν ή αντικρούουν τη δήλωση. Ζητήστε από
τις ομάδες να μοιραστούν τα επιχειρήματά τους και στη συνέχεια να απαντήσουν στα επιχειρήματα που
διατύπωσε η άλλη ομάδα. Ολοκληρώστε υπογραμμίζοντας την ποικιλομορφία απόψεων και επιχειρημάτων για το συγκεκριμένο ζήτημα.
b.

Χώρες προέλευσης
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Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν και θα υποβληθούν προς συζήτηση πληροφορίες για την
τρέχουσα κατάσταση και τις κινητήριες δυνάμεις της μετανάστευσης που αφορούν τις χώρες προέλευσης των πιο πολυάριθμων ομάδων μεταναστών στον δήμο-στόχο. Επιλέξτε τις χώρες προέλευσης που αφορούν το τοπικό πλαίσιο. Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις πληροφορίες και να
συμπεριλάβετε επικαιροποιημένες πληροφορίες που αφορούν στατιστικές ή σημαντικές πρόσφατες
αλλαγές. Επίσης, ενδέχεται να χρειαστούν ενημερωτικά δελτία και από πρόσθετες χώρες, ανάλογα με
τον αριθμό των κυριότερων χωρών προέλευσης που σχετίζονται με το πλαίσιο εργασίας σας. Για να
οικοδομήσετε τα δελτία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δομή των ενημερωτικών δελτίων χωρών
που περιλαμβάνονται στο υποστηρικτικό έγγραφο κατανόησης της μετανάστευσης και να συλλέξετε
πληροφορίες από διάφορες πηγές. Ο διαδικτυακός τόπος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (https://www.iom.int/countries) παρέχει σχετικές πληροφορίες, ίσως όμως χρειαστεί να προσθέσετε δεδομένα και από άλλες πηγές. Είναι σημαντικό να αποφύγετε γενικευμένες κριτικές και να παρουσιάσετε επαληθεύσιμα στοιχεία. Για τα στατιστικά δεδομένα, είναι προτιμότερο να βασιστείτε σε
διεθνείς οργανισμούς ή αναγνωρισμένους ερευνητικούς φορείς. Εάν χρησιμοποιήσετε την Wikipedia,
δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις πηγές που παρατίθενται εκεί και βεβαιωθείτε ότι είναι αξιόπιστες.
c.

Μελέτη περίπτωσης

Το τρίτο μέρος θα δώσει ώθηση για στοχασμό πάνω στην απόφαση μετανάστευσης βάσει της μελέτης
περίπτωσης ενός μετανάστη. Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των τεσσάρων. Ζητήστε από
κάθε ομάδα να επιλέξει την περίπτωση ενός μετανάστη, βάσει της εμπειρίας κάποιου από τα μέλη
της ομάδας. Περισσότερες προτάσεις μπορούν να διατυπωθούν από τα μέλη της ομάδας αλλά μόνο
μία περίπτωση πρέπει να επιλεγεί συναινετικά προς ανάλυση. Ο επιλεγμένος μετανάστης πρέπει να
προέρχεται από μία χώρα για την οποία υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή στα υποστηρικτικά έγγραφα. Το
μέλος της ομάδας που είχε άμεση εμπειρία με τον μετανάστη θα παρουσιάσει την περίπτωση, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες αλλά εξασφαλίζοντας ότι τηρείται το επαγγελματικό
απόρρητο. Δώστε χρονικό περιθώριο 15 λεπτών στους συμμετέχοντες να συζητήσουν την περίπτωση
και να ετοιμάσουν μια περιγραφή τι θα μπορούσε να συμβεί στο πρόσωπο αυτό αν είχε αποφασίσει να
μην φύγει από τη χώρα προέλευσής του. Πώς θα ήταν αυτό το πρόσωπο τώρα και στα επόμενα πέντε
και δέκα χρόνια; Επίσης, στο τέλος, οι συμμετέχοντες κάθε ομάδας θα συζητήσουν και θα αποφασίσουν
ξεχωριστά τι θα έκαναν εκείνοι εάν βρίσκονταν στη θέση του ανθρώπου που περιγράφηκε στη μελέτη
περίπτωσης. Θα έμεναν στη χώρα προέλευσης ή θα έφευγαν;
Ζητήστε από κάθε ομάδα να μοιραστεί τα αποτελέσματα. Κάθε παρουσιαστής θα ξεκινήσει με μια μικρή
περιγραφή της περίπτωσης.
Συζητήστε με την ομάδα ποιες είναι οι κυριότερες κινητήριες δυνάμεις της μετανάστευσης και συγκρίνετέ
τες για να διαπιστώσετε εάν πρόκειται για γενικές κινητήριες δυνάμεις ή είναι ιδιαίτερες για κάθε χώρα.
d.

Αποδόμηση ορισμένων μύθων που αφορούν τη μετανάστευση

Αυτό το κεφάλαιο μπορεί να καλυφθεί εάν ο χρόνος παροχής της ενότητας μπορεί να παραταθεί, ή
εάν οι συμμετέχοντες κατανοούν ήδη ξεκάθαρα τη διαφορά μεταξύ αιτούντων άσυλο, προσφύγων
και μεταναστών και εφόσον αυτό θεωρείται καταλληλότερο σε σχέση με εκείνο που προτείνεται στο
μέρος a. παραπάνω.
Μπορεί να καλυφθεί με πολλούς τρόπους, ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας και τα ειδικά ενδιαφέροντα και το υπόβαθρο των συμμετεχόντων. Παρακάτω παρουσιάζονται δύο εναλλακτικές:
i.

παρουσιάστε με εμφανή τρόπο (σε διαφάνεια ή σε μια κόλλα χαρτί) τον κατάλογο με
τους 10 μύθους. Μοιράστε στους συμμετέχοντες χρωματιστά στρογγυλά αυτοκόλλητα
και ζητήστε τους να τα τοποθετήσουν επάνω στον μύθο που θεωρούν ότι είναι πιο σημαντικό να διασαφηνιστεί.
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Εξετάστε τους μύθους που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό αυτοκόλλητων (με
φθίνουσα σειρά) και για καθέναν ρωτήστε τους συμμετέχοντες αρχικά ποια είναι η
άποψή τους και στη συνέχεια αποκαλύψτε την εξήγηση, δεχτείτε τις ερωτήσεις τους και
προσφέρετε διασαφηνίσεις και, εάν χρειάζεται, περαιτέρω σχόλια.
Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με όλους τους μύθους (ορισμένοι
ενδέχεται να μην παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους συμμετέχοντες) και μπορείτε να αποφύγετε μια μακρόσυρτη αλληλουχία παρουσιάσεων.
ii.

Κόψτε το υλικό και μοιράστε τα κομμάτια στους συμμετέχοντες με τέτοιο τρόπο ώστε
ορισμένοι να έχουν μόνο τον μύθο και άλλοι να έχουν μόνο τα σχόλια.
Ρωτήστε ποιος έχει τον μύθο με τον αριθμό 1 και ζητήστε από τον αντίστοιχο συμμετέχοντα να τον διαβάσει σε ολόκληρη την ομάδα.
Στη συνέχεια ρωτήστε ποιος έχει την απάντηση σε αυτό το ζήτημα. Οι συμμετέχοντες
που έχουν λάβει μόνο τα σχόλια πρέπει να ελέγξουν εάν το σχόλιο που έχουν ταιριάζει
σε αυτήν τη δήλωση. Το άτομο που πιστεύει ότι έχει τη σωστή απάντηση την διαβάζει
σε ολόκληρη την ομάδα. Ελέγξτε μαζί με την ομάδα εάν η αντιστοιχία έχει γίνει σωστά
και διορθώστε την εάν χρειάζεται, μέχρι να εντοπίσετε το σωστό σχόλιο. Ζητήστε από
όλους τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τη γνώμη τους, να μοιραστούν τα σημεία
συμφωνίας ή διαφωνίας, να προσθέσουν επιχειρήματα ή να ζητήσουν διευκρινίσεις. Για
ορισμένους μύθους, μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν εάν γνωρίζουν τα είδη επιχειρημάτων που προβάλλουν συνήθως όσοι πιστεύουν
τη συγκεκριμένη δήλωση.
Συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο ώσπου να συζητηθούν όλες οι δηλώσεις ή να τελειώσει
ο χρόνος που έχετε στη διάθεσή σας.
Οι δύο επιλογές που παρουσιάζονται παραπάνω μπορούν επίσης να συνδυαστούν. Και
στις δύο περιπτώσεις οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ολόκληρο το συνοδευτικό υλικό και
μπορούν να εξετάσουν όλα τα σχόλια, σε περίπτωση που δεν συζητήθηκαν όλα κατά τη
διάρκεια της ενότητας.

■ Αξιολόγηση
The Αξιολόγηση for this session is better done jointly with the Αξιολόγηση of the session on the
migration itinerary.

■ Σχόλια
You may need to adapt some of the documents in order to fit with the local context. Make sure that the
training room is appropriate for the interactive elements and for the group work. Do not be worried
that you might get questions to which you do not know the answer, it was stated at the beginning that
nobody knows everything and also things change.
Part d. can also be kept to be done in a brief format as part of the summary of the day or even as a task
for reflection until the following day of training.
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2Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ:

ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΉΣ ΔΙΑΔΡΟΜΉΣ

■ Μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες
-

θα μπορούν να προσδιορίσουν τις κύριες διαδρομές μετανάστευσης στην Ευρώπη και τη
χρονική εξέλιξη των μεταναστευτικών ροών τα τελευταία χρόνια

-

θα μπορούν να διακρίνουν τα κοινά στοιχεία των μεταναστευτικών διαδρομών στην Ευρώπη και τα στοιχεία της διαδρομής που αφορούν συγκεκριμένα τις χώρες προέλευσης και
την κύρια μεταναστευτική διαδρομή που ακολουθήθηκε.

-

θα έχουν ενισχυμένη ενσυναίσθηση προς τους μετανάστες, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες που βίωσαν στην πορεία τους προς την Ευρώπη

■ Απαιτούμενες πηγές
-

Συνοδευτικό υλικό με σχετικούς χάρτες και ενημερωτικά δελτία

-

Υποστηρικτικά έγγραφα για τις μεταναστευτικές διαδρομές (Supporting documents on
migration itinerary)

-

Διαφάνειες για τη μεταναστευτική διαδρομή

-

Υπολογιστής, βιντεοπροβολέας και οθόνη

■ Δομή και μέθοδοι
a.

15 λεπτά: Παρουσίαση δεδομένων για τις μεταναστευτικές ροές και διαδρομές

b.

30-45 λεπτά: Ομαδική εργασία και γενική συζήτηση για τις περιπτώσεις

c.

10 λεπτά: Αξιολόγηση

■ Διαδικασία
a.

Μεταναστευτικές ροές και διαδρομές

Παρουσιάστε τις πληροφορίες για τις μεταναστευτικές διαδρομές χρησιμοποιώντας τις διαφάνειες.
Δεχτείτε διευκρινιστικές ερωτήσεις και σχόλια από τους συμμετέχοντες.
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Μπορείτε ενδεχομένως να επιλέξετε ή να τονίσετε πληροφορίες που έχουν άμεση σχέση με τη μετανάστευση στη χώρα ή την περιοχή διαμονής των συμμετεχόντων στην κατάρτιση.
b.

Μελέτη περίπτωσης

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ξαναγίνουν ομάδες όπως στην προηγούμενη συνεδρία και να
ασχοληθούν με τις περιπτώσεις που συζητούσαν. Κάθε ομάδα πρέπει να περιγράψει τη διαδρομή
που πραγματοποίησε το πρόσωπο στην περίπτωση που ανέλυσαν, συνδυάζοντας τις πραγματικές
διαθέσιμες πληροφορίες με υποτιθέμενα στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
-

το υπόβαθρο αυτού του προσώπου (ηλικία, φύλο, προηγούμενη εμπειρία, μόρφωση, κ.ο.κ.)

-

το σημείο εκκίνησης και τα στάδια της διαδρομής

-

τα άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα (άλλοι μετανάστες, παράνομοι διακινητές, ντόπιοι στις περιοχές διέλευσης, αστυνομικές ή άλλες αρχές, κ.ο.κ.)

-

τους κινδύνους και τις επικίνδυνες καταστάσεις που αντιμετωπίζει πραγματικά ή είναι πιθανόν
να αντιμετωπίσει στην πορεία του

-

τις σκέψεις και τα συναισθήματα που ενδέχεται να βίωσε αυτό το πρόσωπο σε διαφορετικές
στιγμές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Στη συνέχεια, κάθε ομάδα μοιράζεται την περιγραφή της διαδρομής και δέχεται σχόλια και ερωτήσεις
από τους συναδέλφους των άλλων ομάδων.
Η γενική συζήτηση θα καταδείξει τα κοινά στοιχεία και τις διαφορές μεταξύ των διαδρομών που
παρουσιάστηκαν. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τα στοιχεία που κάνουν τη
διαφορά. Με ποιον τρόπο τους είναι χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες στην εργασία τους;

■ Αξιολόγηση
Αφιερώστε περίπου δέκα λεπτά στο τέλος της συνεδρίας για να διενεργήσετε την αξιολόγηση βάσει
των δύο κεφαλαίων που αφορούν την κατανόηση της μετανάστευσης.
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να γράψουν ξεχωριστά:
-

τρία νέα στοιχεία που έμαθαν για την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες προέλευσης

-

τρία στοιχεία που

■ Σχόλια
Εάν προτιμούν οι συμμετέχοντες, μπορείτε να επιτρέψετε σε μία ή περισσότερες ομάδες να επιλέξουν
κάποια άλλη περίπτωση από εκείνη που συζητήθηκε προηγουμένως, εάν διαθέτουν για κάποιο άλλο
πρόσωπο πιο συναφείς πληροφορίες για τη μεταναστευτική διαδρομή.
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ:

ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ
Στόχος των πληροφοριών που παρέχονται παρακάτω είναι να στηρίξουν τους αναγνώστες να βρουν
απαντήσεις στις ακόλουθες βασικές ερωτήσεις:
-

τι συμβαίνει; (ποιοι είναι οι μετανάστες και ποια η διάσταση του φαινομένου και η εξέλιξή του
τα τελευταία χρόνια;)

-

πώς συμβαίνει; (με ποιον τρόπο γίνεται η μετανάστευση, ποιες είναι οι κύριες μεταναστευτικές
διαδρομές και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στο ταξίδι τους;)

-

γιατί συμβαίνει; (ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες απώθησης στις χώρες προέλευσης, η μετανάστευση οφείλεται σε οικονομικούς παράγοντες, ζητήματα ασφάλειας ή πολιτικές διώξεις;)

Επικαιροποιημένες στατιστικές είναι διαθέσιμες σε τακτική βάση στον διαδικτυακό τόπο του ΔΟΜ.
Τακτικά ανακοινωθέντα Τύπου παρουσιάζουν, για παράδειγμα, τα δεδομένα που αφορούν τον αριθμό αφίξεων και θανάτων στις κύριες οδούς μετανάστευσης στην Ευρώπη. Ορισμένα από αυτά τα
δεδομένα απεικονίζονται σε ενημερωτικά γραφήματα και τα δεδομένα που παρουσιάζονται σε μορφή
πίνακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθούν ειδικά γραφικά που θα απεικονίζουν τη
δυναμική των μεταναστευτικών ροών και για να διευκολύνουν τις συγκρίσεις μεταξύ των διάφορων
μεταναστευτικών διαδρομών, των χωρών προέλευσης ή των χωρών άφιξης και προορισμού.

■ Μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

Οι παρακάτω ορισμοί διασαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων
άσυλο και καταδεικνύουν τη διαφορά μεταξύ της νομικής σημασίας του όρου «πρόσφυγας» και του
τρόπου με τον οποίο ο όρος χρησιμοποιείται κοινώς στις αναφορές των μέσων ενημέρωσης σε θέματα μετανάστευσης κατά τα πρόσφατα χρόνια.
Μετανάστης - ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ορίζει τον μετανάστη ως οποιοδήποτε πρόσωπο μετακινείται ή έχει μετακινηθεί διερχόμενο από διεθνή σύνορα ή εντός κράτους μακριά από
τον συνήθη τόπο διαμονής του, ανεξάρτητα (1) από το νομικό καθεστώς του προσώπου, (2) εάν η
μετακίνηση είναι εκούσια ή ακούσια, (3) ποιες είναι οι αιτίες της μετακίνησης, ή (4) από τη χρονική
διάρκεια παραμονής.
Πρόσφυγας - Το άτομο που, «συνεπεία δικαιολογημένου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας,
εθνικότητας, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας έχει
την υπηκοότητα και δεν δύναται ή λόγω του φόβου τούτου δεν επιθυμεί να απολαύει της προστασίας
της χώρας ταύτης». (Άρθ. 1 A (2), Σύμβαση για το καθεστώς των προσφύγων, Άρθ. 1 A (2), 1951 όπως
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1967).
Αιτών άσυλο - Πρόσωπο που αναζητά ασφάλεια από δίωξη ή σοβαρή βλάβη σε άλλη χώρα από τη
δική του και αναμένει την απόφαση επί της αίτησής του για το καθεστώς πρόσφυγα υπό τις σχετικές διεθνείς και εθνικές οδηγίες. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, το πρόσωπο πρέπει να αναχωρήσει από
τη χώρα και μπορεί να απελαθεί, όπως οποιοσδήποτε αλλοδαπός με παράτυπο καθεστώς, εκτός εάν η
άδεια παραμονής έχει δοθεί για ανθρωπιστικούς ή άλλους σχετικούς λόγους.
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Διεθνώς, η ευρεία πλειονότητα των ατόμων που πρέπει να εγκαταλείψουν τις εστίες τους παραμένουν εντός των συνόρων της χώρας τους. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες, το 2017 υπήρχαν περισσότεροι από 68,5 εκατομμύρια εκτοπισθέντες. 25,4 εκατομμύρια
άνθρωποι εγκατέλειψαν τις χώρες τους για να γλιτώσουν από τις συρράξεις και τις διώξεις. Τα τελευταία χρόνια, οι κύριες χώρες προέλευσης των αιτούντων άσυλο ήταν η Συριακή Αραβική Δημοκρατία, το Αφγανιστάν, η Σομαλία, το Νότιο Σουδάν, το Σουδάν, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,
η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και η Ερυθραία. Συνδυαστικά, αναλογούν σε περισσότερο από τα
τρίτα τέταρτα του παγκόσμιου προσφυγικού πληθυσμού. Οι πρώτες έξι χώρες υποδοχής είναι η
Τουρκία, το Πακιστάν, ο Λίβανος, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η Αιθιοπία και η Ιορδανία. Στον
Λίβανο υπάρχουν περίπου 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, ενώ ο ντόπιος πληθυσμός ανέρχεται σε λιγότερο από 4 εκατομμύρια κατοίκους (η μεγαλύτερη αναλογία προσφύγων ανά κάτοικο στον κόσμο).
Σημαντικές μεταναστευτικές διαδικασίες διαδραματίζονται σε χώρες προέλευσης στη Νοτιοανατολική Ασία, ιδιαίτερα στη Μιανμάρ, ή στη Νότια Αμερική, ιδιαίτερα στην Κολομβία και, πιο πρόσφατα,
στη Βενεζουέλα.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UN Refugees Convention), που υιοθετήθηκε
το 1951 και τροποποιήθηκε από ένα συμπληρωματικό πρωτόκολλο το 1967, έχει κυρωθεί από 145
χώρες και αποτελεί το κύριο μέσο διεθνούς δικαίου που καθοδηγεί την εθνική νομοθεσία όσον αφορά
τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες. Βασίζεται στο Άρθρο 14 της Οικουμενικής Διακήρυξης
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948, που αναγνωρίζει το δικαίωμα των ανθρώπων που διώκονται να αιτούνται άσυλο σε άλλες χώρες. Τον Σεπτέμβριο του 2016 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες
(New York Declaration for Refugees and Migrants) που δρομολόγησε τη διαδικασία υιοθέτησης δύο
νέων διεθνών εγγράφων αναφοράς που αφορούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες: το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Ασφαλή, Ομαλή και Νόμιμη Μετανάστευση, που υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο
του 2018 σε μια ειδική Διακυβερνητική Διάσκεψη στο Μαρακές του Μαρόκου και το Παγκόσμιο
Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες (Global Compact on Refugees), που πρότεινε ο Ύπατος Αρμοστής του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην ετήσια έκθεσή του το 2018. Αμφότερα τα
έγγραφα εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 2018.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

Το 2015, ασυνόδευτα ή παιδιά χωρισμένα από την οικογένειά τους - κυρίως Αφγανοί, Ερυθραίοι,
Σύριοι και Σομαλοί - κατέθεσαν περίπου 98.400 αιτήσεις ασύλου σε 78 χώρες. Ήταν ο μεγαλύτερος
αριθμός που έχει καταγραφεί αφότου η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες άρχισε να
συλλέγει τέτοια δεδομένα το 2006. Από το 2015, παιδιά και νέοι άνθρωποι κάτω των 18 ετών αποτελούν σχεδόν τον μισό προσφυγικό πληθυσμό. Η Ευρώπη δεν είναι ο μόνος προορισμός των μεταναστών από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Επομένως, για παράδειγμα, το 2014 περισσότεροι
από 80.000 άνθρωποι διέσχισαν τον Κόλπο του Άντεν και την Ερυθρά Θάλασσα από την Αιθιοπία
και τη Σομαλία προς την Υεμένη και παραπέρα στη Σαουδική Αραβία και τις χώρες του Περσικού
Κόλπου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η μετανάστευση από το Αφγανιστάν προς το Πακιστάν και την
Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι οι μεγαλύτεροι αριθμοί
ανθρώπων που εξαναγκάζονται να μεταναστεύσουν εξαιτίας του εμφύλιου πολέμου στη Συριακή
Αραβική Δημοκρατία βρίσκονται σε κέντρα φιλοξενίας στην Τουρκία, τον Λίβανο και την Ιορδανία.
Στην πραγματικότητα, η μετανάστευση στην Ευρώπη αποτελεί ένα μικρό μέρος αυτών των μεταναστευτικών διαδικασιών και είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό εντός ενός ευρύτερου πλαισίου.

Υνοδευτικό υλικό

■ Η μετανάστευση στην Ευρώπη σε παγκόσμιο πλαίσιο
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Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση είναι το πρώτο παγκόσμιο σύμφωνο του ΟΗΕ που αφορά μια κοινή προσέγγιση στην παγκόσμια μετανάστευση σε όλες τις διαστάσεις της. Το παγκόσμιο σύμφωνο είναι νομικά μη δεσμευτικό και διέπεται από τις αρχές της εθνικής κυριαρχίας, του επιμερισμού
των ευθυνών, της καταπολέμησης των διακρίσεων και από τις αρχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Αναγνωρίζει ότι μια συνεργατική προσέγγιση είναι απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση των συνολικών
οφελών της μετανάστευσης, ενώ παράλληλα θα εξετάζονται οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα και οι κοινότητες στις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού. Το παγκόσμιο
σύμφωνο θέτει 23 στόχους για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες επαναλαμβάνει τις αρχές
και τον βασικό στόχο όσον αφορά τους πρόσφυγες, τα οποία επισημαίνονταν στη Διακήρυξη της Νέας
Υόρκης, και ιδιαίτερα στο Παράρτημα 1 για το πλαίσιο ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προσφυγικού (CRRF) και προτείνει ένα σχέδιο για εθελοντική συνεργασία στον συμμερισμό του βάρους και των
ευθυνών όσον αφορά την υποδοχή, εισδοχή και ένταξη των προσφύγων, καθώς και τη διοργάνωση
κάθε τέσσερα χρόνια ενός Παγκόσμιου Φόρουμ για τους Πρόσφυγες όπου θα εξετάζονται ζητήματα
όπως η χρηματοδότηση, οι εταιρικές σχέσεις και η συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων.

■ Μετανάστευση στην Ευρώπη μετά το 2013

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

Υπάρχουν τρία σημαντικά ορόσημα που επηρέασαν τη μετανάστευση στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια:
-

2011 - τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης, με σημαντικές πολιτικές αλλαγές στη βόρεια
Αφρική και τη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένης της απαρχής του εμφύλιου πολέμου στη
Συριακή Αραβική Δημοκρατία.

-

2014 - εσωτερικές συγκρούσεις κάνουν την επανεμφάνισή τους στη Λιβύη και καθιστούν
τη χώρα ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στη διέλευση από την υποσαχάρια Αφρική στη
νότια Ευρώπη μέσω της Μεσογείου θάλασσας.

-

2015 - τεράστια αύξηση των αριθμών αφίξεων στην Ευρώπη, εξαιτίας της μετανάστευσης
μέσω των διαδρομών στην ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, από το Αιγαίο πέλαγος
στην Ελλάδα και προς την κεντρική Ευρώπη.

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει την κατάσταση στα τέλη του 2015. .

Πηγή: www.iom.int
This map is for illustration purposes only. The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official
endorsement or acceptance by the International Organization for Migration.
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Οι διαδρομές που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι οι ακόλουθες:
-

η διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου, μέσω της Τουρκίας στην Ελλάδα ή την Κύπρο,

-

η διαδρομή των Βαλκανίων - από την Ελλάδα, μέσω των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων
στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη,

-

η διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου - μέσω της Λιβύης στην Ιταλία (κυρίως στη Λαμπεντούζα και τη Σικελία) ή τη Μάλτα,

-

οι διαδρομές της Δυτικής Μεσογείου και του Ατλαντικού - μέσω του Μαρόκου στην ηπειρωτική Ισπανία, στα ισπανικά εδάφη στην Αφρική ή στα Κανάρια Νησιά.

Υνοδευτικό υλικό

Η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία και, σε μικρότερο βαθμό, η Μάλτα και η Κύπρος είναι οι κυριότερες
χώρες άφιξης των μεταναστών που διασχίζουν τη Μεσόγειο. Τα τελευταία χρόνια, πολλές μεταναστευτικές διαδρομές χρησιμοποιήθηκαν από τους μετανάστες που επιχείρησαν να φτάσουν σε χώρες
της ΕΕ.

Υπάρχουν επίσης εναλλακτικές διαδρομές που χρησιμοποιούνται λιγότερο:
-

η βόρεια διαδρομή: μέσω της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Φιλανδία και τη Νορβηγία,

-

η διαδρομή της Ανατολικής Ευρώπης: από ή μέσω της Ουκρανίας στην Πολωνία

-

η διαδρομή του Εύξεινου Πόντου: από την Τουρκία στη Βουλγαρία ή τη Ρουμανία μέσω του
Εύξεινου Πόντου ή από ξηράς στη Βουλγαρία.

Εμφανίζει μείωση, τόσο όσον αφορά τον αριθμό συνολικών αφίξεων μέσω της Μεσογείου και τον
αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Συνολικά, ο αριθμός των αφίξεων
το 2018 αναλογεί σε ποσοστό 67% συγκριτικά με το 2017, ενώ ο αριθμός των θανάτων το 2018
αναλογεί σε ποσοστό 71% συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο.
Η πιο σημαντική μείωση σημειώθηκε στον αριθμό αφίξεων στην Ιταλία, από 119.369 το 2017 σε
23.370 το 2018, που εν μέρει αντισταθμίζεται από την αύξηση αφίξεων στην Ισπανία, από 22.108 σε
57.922. Αυτή η αύξηση (υπερδιπλασιασμός) του αριθμού αφίξεων στην Ισπανία δυστυχώς συνδέεται
με την αύξηση του αριθμού θανάτων στη θάλασσα, από 224 σε 769. Μια σημαντική αύξηση του αριθμού αφίξεων παρατηρείται επίσης στη Μάλτα, αλλά οι αριθμοί παραμένουν χαμηλότεροι σε σχέση με
τις κυριότερες χώρες προορισμού, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια σύγκριση της κατάστασης όσον αφορά τις αφίξεις και τους
θανάτους στη Μεσόγειο θάλασσα για καθεμία από τις διαδρομές της Μεσογείου το 2018 και το 2017.
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ArrΑφίξεις μέσω θαλάσσης και θάνατοι στη Μεσόγειο - το 2018 σε σύγκριση με το 2017
2018

Χώρα άφιξης

Αφίξεις

2017
Θάνατοι

Αφίξεις

Θάνατοι

Ιταλία

23.370

Μάλτα

1.445
(εκτίμηση ΔΟΜ)

Ελλάδα

32.501

Κύπρος

1.035
(εκτίμηση ΔΟΜ)

Ισπανία

57.922

769
(Διαδρ. Δυτικ. Μεσογ.)

22,108

224
(Διαδρ. Δυτικ. Μεσογ.)

116.273

2.242

172.162

3.139

Εκτιμώμενο σύνολο

119.369
1.306
(Διαδρ. Κεντρ. Μεσογ.)

2.853
(Διαδρ. κεντρ. Μεσογ.)

23
29.595

167
(Διαδρ. Ανατολ. Μεσογ.)

1.067
(εκτίμηση ΔΟΜ)

62
(Διαδρ. Ανατολ. Μεσογ.)

Πηγή: ΔΟΜ

Εάν εξετάσουμε αυτήν την εξέλιξη μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, μπορούμε να παρατηρήσουμε το
αποτέλεσμα των κρίσιμων ετών 2014 και 2015. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη του
αριθμού αφίξεων και του αριθμού των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα την περίοδο από το 2013 έως το 2018:

Έτος

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Συνολικές αφίξεις

43.000

204.542

1.012.801

363.212

171.072

113.793

700

3.279

3.771

4.913

3.139

2.242
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Θάνατοι στη
θάλασσα

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τον συνολικό αριθμό αφίξεων από το 2013 έως το 2018 και δείχνει την αύξηση του αριθμού αφίξεων το 2014 (πενταπλάσιος σε σχέση με το 2013) και το 2015 (περίπου πενταπλάσιος σε σχέση με το 2014), καθώς και τη σημαντική μείωση το 2016, που συνεχίστηκε
το 2017 και το 2018. Ο συνολικός αριθμός για το 2018 είναι ήδη χαμηλότερος συγκριτικά με το 2014.
Συνολικές αφίξεις μέσω θαλάσσης στην Ευρώπη την περίοδο 2013-2018
1.200.000
1.012.801

1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000

363.212
204.542
43.000
2013

2014

2015

2016

171.072

113.793

2017

2018

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

45
2η συνεδρία: Κατανόηση της μεταναστευτικής διαδρομής

Θάνατοι/εξαφανίσεις στη θάλασσα την περίοδο 2013-2018
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The number of lives lost at sea during the crossing of the Mediterranean increased until 2016 and then
decreased, following a similar pattern as the overall number of arrivals.
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Ο αριθμός ανθρώπινων ζωών που χάθηκαν στη θάλασσα κατά τον διάπλου της Μεσογείου αυξανόταν έως το 2016 και στη συνέχεια άρχισε να μειώνεται, ακολουθώντας παρόμοια τάση με τον
συνολικό αριθμό αφίξεων.
Ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων σημειώνεται κάθε χρόνο στη διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου,
με αναχωρήσεις κυρίως από τη Λιβύη.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων μέσω της Μεσογείου ανά κύρια
χώρα άφιξης την περίοδο 2014-2018:

Ιταλία
Ελλάδα
Ισπανία
ΣΎΝΟΛΟ

2014

2015

2016

2017

2018

170.100

153.842

181.436

119.369

23.370

34.442

853.650

173.614

29.595

32.501

-

5.309

8.162

22.108

57.922

204.542

1.012.801

363.212

171.072

113.793

Η γραφική αναπαράσταση αυτών των δεδομένων δείχνει ότι η τεράστια αύξηση του αριθμού αφίξεων
που καταγράφηκε το 2015 οφείλεται στον μεγάλο αριθμό προσφύγων από τη Μέση Ανατολή (Συρία,
Ιράκ και Αφγανιστάν), που έφτασαν στην Ελλάδα, κυρίως από την Τουρκία, ενώ ο αριθμός αφίξεων
στην Ιταλία παρέμεινε σχετικά σταθερός την περίοδο 2014-2016 και μειώθηκε τα επόμενα χρόνια.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

Επομένως, μπορεί να διαπιστωθεί ότι τόσο ο αριθμός αφίξεων όσο και ο αριθμός θανάτων στη
θάλασσα μειώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με το 2014. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι
το πρόβλημα λύθηκε ή ότι η μείωση θα συνεχιστεί αναπόφευκτα τα επόμενα χρόνια. Περισσότερες
από 100.000 αφίξεις τον χρόνο σε συνθήκες υψηλού κινδύνου και περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι
που έχασαν τη ζωή τους αποτελούν εξαιρετικά υψηλούς αριθμούς και απαιτούν από τις ευρωπαϊκές
χώρες και από τους θεσμούς της ΕΕ να συνεχίσουν να δρουν με συνέπεια, εξετάζοντας μέτρα όχι
μόνο για να σωθούν ζωές και να εξαρθρωθούν τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων, αλλά και μέτρα που
θα θέτουν επί τάπητος, όπου είναι δυνατόν, την κατάσταση στις χώρες προέλευσης και στις χώρες
διέλευσης.
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Κατανομή των αφίξεων
ανά έτος και κύριες χώρες άφιξης
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■ Χώρες προέλευσης ανά κύριες μεταναστευτικές διαδρομές

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

Για πολλούς μετανάστες το ταξίδι στην Ευρώπη είναι πολύπλοκο, επικίνδυνο και μακρύ. Ορισμένοι
περνούν μήνες ή χρόνια σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων σε γειτονική χώρα πριν ξεκινήσουν το
ταξίδι προς την Ευρώπη. Για να περάσουν, αναγκάζονται να πληρώσουν παράνομους διακινητές, οι
οποίοι δεν τηρούν πάντα τις υποσχέσεις τους.
Για παράδειγμα, έχουν αναφερθεί πολλές περιπτώσεις ανθρώπων από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής που προσπάθησαν να φτάσουν στην Ευρώπη μέσω της Μεσογείου οι οποίοι εξαπατήθηκαν από
παράνομους διακινητές, αφέθηκαν να πεθάνουν στην έρημο, πουλήθηκαν ως σκλάβοι ή επιβιβάστηκαν σε υπερπλήρη και ασταθή πλοιάρια και εγκαταλείφθηκαν στη θάλασσα κοντά στις αφρικανικές
ακτές. Τα χρήματα για να πληρώσουν τους παράνομους διακινητές προέρχονται είτε από όσα μπορούν να συγκεντρώσουν οι μετανάστες στη χώρα προέλευσης ή από συγγενείς που έχουν ήδη φτάσει στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική. Υπάρχουν επίσης μετανάστες που μπορούν να πληρώσουν
το αντίτιμο μόνο για ένα τμήμα της διαδρομής και πρέπει να σταματήσουν και να δουλέψουν καθ’
οδόν για να πληρώσουν το επόμενο τμήμα. Ορισμένοι αντιμετωπίζουν βία ακόμα και βασανιστήρια
ή βρίσκονται εγκλωβισμένοι για μήνες σε εγκαταστάσεις κράτησης που έχουν οργανωθεί από τις
διάφορες παραστρατιωτικές ομάδες στη Λιβύη.
Παρόμοιες καταστάσεις έχουν επίσης αναφερθεί σχετικά με Πολίτες Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ) που προσπαθούν να φτάσουν στην Ελλάδα, ιδιαίτερα το 2015. Ωστόσο, οι κύριες χώρες προέλευσης είναι
διαφορετικές όσον αφορά τις διαδρομές της Κεντρικής και της Δυτικής Μεσογείου, σε σύγκριση με
τις χώρες προέλευσης των ΠΤΧ που ακολουθούν τη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου.
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Όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα, κατά τη διάρκεια του ασυνήθιστου έτους 2015, η πλειονότητα των προσώπων που εισέρχονταν στην Ελλάδα από τη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου
με σκοπό να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη μέσω της διαδρομής
των Βαλκανίων, προέρχονταν από τη Συριακή Αραβική Δημοκρατία. Είχαν εκτοπισθεί λόγω του πολέμου και οι περισσότεροι πέρασαν μήνες ή ακόμα και χρόνια σε κέντρα φιλοξενίας στην Τουρκία ή
τον Λίβανο, πριν κατευθυνθούν προς την Ευρώπη.
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ΑΦΊΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, την επόμενη χρονιά τα νούμερα μειώθηκαν ακόμη περισσότερο,
ενώ η αναλογία των χωρών προέλευσης παρέμεινε αμετάβλητη. Περαιτέρω σημαντική μείωση του
συνολικού αριθμού αφίξεων στην Ελλάδα καταγράφηκε το 2017 και το 2018, ενώ η κατανομή ανά
εθνικότητα υπέστη ελαφρά μεταβολή. Επομένως, το 2018 οι αφίξεις από το Αφγανιστάν ήταν περισσότερες από τις αφίξεις από τη Συριακή Αραβική Δημοκρατία, ως απότοκος των μέτρων που
έλαβαν οι τουρκικές αρχές βάσει της συμφωνίας επί του θέματος με την ΕΕ. Οι επόμενες εθνικότητες,
με φθίνουσα σειρά, ήταν το 2018 το Ιράκ, το Καμερούν και τα Παλαιστινιακά Εδάφη. Τα κύρια σημεία
αποβίβασης ήταν τα νησιά Λέσβος, Κως, Σάμος, Ρόδος, Κάλυμνος, Μεγίστη, Λέρος και Χίος.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

Οι επόμενες κατά σειρά χώρες προέλευσης ήταν το Αφγανιστάν, όπου η αστάθεια και οι μάχες μαίνονταν, σε αριθμό χαμηλότερο από το μισό των ΠΤΧ που προέρχονταν από τη Συριακή Αραβική
Δημοκρατία, το Ιρακ, όπου εκτεταμένα εδάφη βρίσκονταν τότε υπό τον έλεγχο του Ισλαμικού Κράτους, και ακολούθως σε πολύ χαμηλότερο αριθμό από το Πακιστάν και το Ιράν, από χώρες δηλαδή
με διεθνώς αναγνωρισμένες παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
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ΑΦΊΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΊΑ

31.080

Την ίδια περίοδο, 2015-2016, το προφίλ εθνικότητας των αφίξεων στην Ιταλία ήταν πολύ διαφορετικό από το προφίλ εθνικότητας των αφίξεων στην Ελλάδα, με τις κυριότερες χώρες προέλευσης να
βρίσκονται στην υποσαχάρια Αφρική.
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Μάλι

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, παρατηρούνται διακυμάνσεις από το ένα έτος στο
άλλο στις χώρες προέλευσης, αλλά οι ίδιες χώρες παραμένουν στην κορυφή και οι συνολικοί
αριθμοί είναι παρόμοιοι.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

Το 2016 και το 2017 οι αφίξεις από το Μπανγκλαντές αυξήθηκαν αισθητά και το 2017 το Μπανγκλαντές ήταν η τέταρτη χώρα προέλευσης, με περισσότερες από 9.000 εισόδους. Ο αριθμός
μειώθηκε περαιτέρω το 2018 και το Μπανγκλαντές δεν συγκαταλέγεται πλέον στις δέκα κορυφαίες
χώρες προέλευσης των αφίξεων. Την ίδια περίοδο, το Πακιστάν εισήλθε στις δέκα κορυφαίες χώρες προέλευσης το 2017 και παρέμεινε στην κορυφή, αν και με μειωμένο αριθμό αφίξεων, το 2018.
Οι αφίξεις από τη Νιγηρία, την πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής, σημείωσαν κυμαινόμενη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, ενώ ο υψηλότερος αριθμός καταγράφηκε το 2016 με περισσότερες από
36.000 εισόδους που μειώθηκαν στο μισό το 2017 και σε μόλις 1250 άτομα το 2018.
Οι κορυφαίες χώρες προέλευσης των αφίξεων στην Ιταλία το 2018 ήταν, με φθίνουσα σειρά του αριθμού καταγεγραμμένων ατόμων, η Τυνησία, η Ερυθραία, το Ιράκ, το Σουδάν, το Πακιστάν, η Νιγηρία,
η Αλγερία, η Ακτή Ελεφαντοστού, το Μάλι και η Γουινέα. Μια αισθητή αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια συνιστά επίσης η είσοδος στις δέκα κορυφαίες χώρες προέλευσης της Τυνησίας,
του Μαρόκου και της Αλγερίας. Παρόμοια τάση καταγράφεται σε σχέση με τις αφίξεις στην Ισπανία.
Οι αλλαγές που αποτυπώνονται παραπάνω, καθώς και η συνολική μείωση του αριθμού αφίξεων
μέσω της διαδρομής της Κεντρικής Μεσογείου, φαίνεται να έχουν επηρεαστεί όχι μόνο από τις
εσωτερικές αλλαγές στις χώρες προέλευσης και διέλευσης, αλλά επίσης από τα τελευταία μέτρα
που έχουν ληφθεί από την ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα στην υποσαχάρια περιοχή,
κατά μήκος των κύριων μεταναστευτικών διαδρομών, καθώς και στη Λιβύη και την Τυνησία.
Τα τελευταία τρία χρόνια, η κατανομή ανά μήνα των αφίξεων επίσης σημείωσε διακυμάνσεις από
το ένα έτος στο άλλο, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.
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Αφίξεις στην Ιταλία ανά μήνα (2016-2018)
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Όπως είναι αναμενόμενο, σημειώνεται συστηματική μείωση του αριθμού κατά τους χειμερινούς μήνες, από τον Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο, καθώς και σταδιακή αύξηση κάθε χρόνο την άνοιξη,
αλλά παρατηρούνται διάφορες άλλες τάσεις διακυμάνσεων τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου.
ΚΎΡΙΟΙ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΈΣ ΤΆΣΕΙΣ

Όλα τα δεδομένα που αναλύθηκαν παραπάνω σχετικά με την εξέλιξη του αριθμού ΠΤΧ που διασχίζουν τη Μεσόγειο προς την Ιταλία και την Ελλάδα δείχνουν καθαρά τη σύνδεση με τα καθοριστικά
γεγονότα στην περιοχή:
την επανάσταση στη Λιβύη το 2011 και τον εμφύλιο πόλεμο και την αστάθεια από το 2013-2014,

-

τον εμφύλιο πόλεμο στη Συριακή Αραβική Δημοκρατία,

-

το άνοιγμα της διαδρομής των Βαλκανίων από την Ελλάδα στην Κεντρική και Βόρεια
Ευρώπη, για τους ΠΤΧ που εισέρχονται στην Ελλάδα από τη διαδρομή της Ανατολικής
Μεσογείου.

Ο βασικός ρόλος που διαδραμάτισαν τα γεγονότα στη Λιβύη προκύπτει από το γεγονός ότι σημειώθηκε μεγάλη αύξηση του αριθμού προσφύγων που διέσχισαν τη θάλασσα προς την Ιταλία το 2011,
τη χρονιά που ξέσπασε η επανάσταση στη Λιβύη (62.700 άτομα το 2011, σε άνοδο συγκριτικά με
τα 4.500 άτομα το 2010), ακολουθούμενη από μείωση το 2012 σε 22.400 άτομα, όταν η κατάσταση
στη Λιβύη σταθεροποιήθηκε, και πάλι αύξηση από το 2013, όταν ξέσπασε πάλι εμφύλιος πόλεμος
στη Λιβύη: 43.000 το 2013, 170.000 το 2014. Η μετανάστευση στην Ευρώπη των ανθρώπων που
ωθούνται από τον πόλεμο στη Συριακή Αραβική Δημοκρατία έγινε εμφανέστερη το 2014 όταν η
Συριακή Αραβική Δημοκρατία ήταν η κύρια χώρα προέλευσης, απαριθμώντας 42.323 άτομα, ακολουθούμενη από την Ερυθραία (34.329), το Μάλι (9.938), τη Νιγηρία (9.000), την Γκάμπια (8.707), τα
Παλαιστινιακά Εδάφη (6.082) και τη Σομαλία (5.756). Το άνοιγμα της διαδρομής των Βαλκανίων το
2015 μπορεί να εξηγήσει τη μείωση του αριθμού αφίξεων από τη Συριακή Αραβική Δημοκρατία που
διέρχονται από τη Λιβύη και την Ιταλία, ενώ το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός παραμένει υψηλός
σε σύγκριση με την περίοδο πριν το 2014 οφείλεται στην εδραίωση των δικτύων παράνομης διακίνησης ανθρώπων που οργανώνουν τη μετακίνηση μέσα από την έρημο της Σαχάρας στη Λιβύη και
από εκεί με σκάφος στην Ιταλία. Μόνο ένας μικρός αριθμός ΠΤΧ που καταφτάνουν από θαλάσσης
στην Ιταλία υποβάλλουν αιτήσεις ασύλου στις ιταλικές αρχές, οι υπόλοιποι κατευθύνονται προς τις
χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΊΟ ΛΙΒΎΗΣ

Πληθυσμός: 6,5 εκατομμύρια, το 1/3 του πληθυσμού
είναι κάτω των 16 ετών, πολύ μικρή πυκνότητα πληθυσμού, περισσότερο από το 80% του πληθυσμού ζει
στις πόλεις που βρίσκονται στις μεσογειακές ακτές,
κυρίως στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις: Τρίπολη (η
πρωτεύουσα), Μπενγκάζη, η παραδοσιακή πρωτεύουσα του ανατολικού τμήματος της Λιβύης, και Μισράτα, λιγότερο από 200 χλμ ανατολικά της Τρίπολης.
Εθνοτικές ομάδες: Η πλειονότητα είναι Άραβες και
υπάρχουν αρκετές μειονότητες, όπως οι Αμαζίγκ, οι
Τούμπου και οι Τουαρέγκ, που αναφέρονται ρητά στο
ισχύον Σύνταγμα.
Γλώσσες: Η αραβική είναι η επίσημη γλώσσα και οι μειονοτικές γλώσσες ομιλούνται από τις αντίστοιχες κοινότητες.
Θρήσκευμα: Το Ισλάμ είναι η επίσημη θρησκεία του κράτους και παρόλο που επίσημα αναγνωρίζεται η
ανεξιθρησκεία, έχουν σημειωθεί αρκετές περιπτώσεις διώξεων μη Μουσουλμάνων, ιδιαίτερα Χριστιανών
(φυλακίστηκαν ή σκοτώθηκαν).

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

Κύρια γεγονότα μετά το 2011
Τον Φεβρουάριο του 2011 εμφανίστηκε ένα επαναστατικό κίνημα στην Μπενγκάζη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, στο ανατολικό τμήμα της λιβυκής ακτής, που αποσκοπούσε στην ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος του Καντάφι. Έπειτα από σημαντική προέλαση προς το κέντρο της χώρας, οι
επαναστάτες σχεδόν ηττήθηκαν πριν παρασχεθεί στρατιωτική υποστήριξη από αέρος από τη Γαλλία,
το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία. Αυτή η υποστήριξη κατέστησε δυνατή την επιτυχία της επανάστασης και μια προσωρινή κυβέρνηση εγκαθιδρύθηκε στην Τρίπολη. Διάφορες παραστρατιωτικές
ομάδες που είχαν πολεμήσει στην επανάσταση παρέμειναν οπλισμένες και μισθώθηκαν ή γίνονταν
ανεκτές από την κυβέρνηση για να ελέγχουν διάφορα εδάφη. Το 2012 διοργανώθηκαν οι πρώτες
ελεύθερες εκλογές και το εκλεγμένο Γενικό Εθνικό Συνέδριο έθεσε ως κύρια αποστολή να επιβλέψει
την κατάρτιση ενός νέου Συντάγματος. Αυτό το έργο δεν είχε ολοκληρωθεί έως τις επόμενες εκλογές,
που διενεργήθηκαν τον Ιούνιο του 2014. Το νεοεκλεγέν όργανο, η Βουλή των Αντιπροσώπων, παρόλο
που αναγνωρίστηκε διεθνώς, δεν αναγνωρίστηκε από το Γενικό Εθνικό Συνέδριο και εξαναγκάστηκε
να μεταφερθεί στο Τομπρούκ, στα βορειοανατολικά. Έκτοτε, η Λιβύη λειτουργούσε με δύο παράλληλα
κοινοβούλια και δύο κυβερνήσεις, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν ασκούσαν αληθινό έλεγχο στην
επικράτεια. Αυτό φαίνεται και από τις επανειλημμένες επιθέσεις στις πετρελαιοπαραγωγικές εγκαταστάσεις στα νότια της χώρας ή από τον έλεγχο των λιμανιών στα βόρεια από μη αναγνωρισμένες
παραστρατιωτικές ομάδες, από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός απήχθη, ότι σημειώθηκαν επιθέσεις
σε υπουργεία και ότι οι κυριότερες οδικές αρτηρίες ελέγχονταν από διαφορετικές παραστρατιωτικές
ομάδες, χωρίς την εξουσιοδότηση των εθνικών θεσμών. Αυτό το πλαίσιο διευκόλυνε την εξάπλωση
των ισλαμιστικών ομάδων, αρχικά στα ανατολικά και αργότερα σε άλλες περιοχές. Οι ομάδες που
συνδέονταν άμεσα με το Ισλαμικό Κράτος απέκτησαν τον έλεγχο εκτεταμένων εδαφών, ιδιαίτερα
στο κεντρικό τμήμα της λιβυκής ακτής, της περιφέρειας και της πόλης Σύρτη, γενέτειρας του πρώην
Λίβυου δικτάτορα. Με την ήττα του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και τη Συρία, η επιρροή αυτών των
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ομάδων μειώθηκε αισθητά αλλά εξακολουθούν να σημειώνονται διάφορα βίαια επεισόδια και τακτικά
αναφέρονται επιθέσεις. Παρόλο που από την αρχή του 2016 η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας εγκαθιδρύθηκε στην Τρίπολη ως απότοκος των διαπραγματεύσεων υπό τον
ΟΗΕ, αμφισβητείται από τις στρατιωτικές δυνάμεις που ελέγχουν το ανατολικό τμήμα της χώρας και
δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στην υπόλοιπη επικράτεια. Αυτή η κατάσταση συνεχούς ανασφάλειας,
απουσίας κράτους δικαίου και απώλειας της οικονομικής σταθερότητας, επέτρεψε την ανάπτυξη των
διάφορων δικτύων εμπορίας ανθρώπων, με τη συμμετοχή ορισμένων τοπικών παραστρατιωτικών
ομάδων, και κατέστησε τη Λιβύη την πιο σημαντική χώρα διέλευσης και προορισμού των μεταναστών
που καταφθάνουν αναζητώντας εργασία ή προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη.
Εργαζόμενοι μετανάστες στη Λιβύη
Πριν την επανάσταση η Λιβύη κατέγραφε υψηλούς αριθμούς εργαζόμενων μεταναστών από αφρικανικές και ασιατικές χώρες, εκτιμώμενους μεταξύ 6 και 25% του πληθυσμού. Κατά τη διάρκεια της
επανάστασης πολλοί μετανάστες έφυγαν αλλά πολλοί παρέμειναν. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του
ΟΗΕ, το 2013, πριν την επανέναρξη της αστάθειας, το 12% του πληθυσμού της Λιβύης (περισσότεροι
από 740.000 άνθρωποι) ήταν αλλοδαποί μετανάστες. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς ήταν Αιγύπτιοι,
ακολουθούμενοι από Σουδανούς και Παλαιστίνιους.
Τρέχουσα κατάσταση που αφορά τους μετανάστες

Η Λιβύη ως σημείο εκκίνησης του διάπλου της Μεσογείου προς την Ευρώπη
Η απόσταση από την Τρίπολη στη Λαμπεντούζα είναι 300 χλμ. Τα περισσότερα σκάφη που μεταφέρουν
μετανάστες με σκοπό να φθάσουν στην Ευρώπη φεύγουν από την περιοχή της Τρίπολης και επιχειρούν
να φθάσουν στη Λαμπεντούζα, τη Σικελία ή τη Μάλτα, ή απλώς αποσκοπούν να πάνε αρκετά μακριά από
την ακτή ώστε να διασωθούν οι επιβάτες από τις αποστολές διάσωσης της Ιταλίας και της ΕΕ. Συνήθως,
οι διακινητές γεμίζουν τα σκάφη όσο το δυνατόν περισσότερο, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή όσων έχουν
επιβιβαστεί, και υπόσχονται ταξίδι μίας ημέρας μέχρι την Ευρώπη. Στην πραγματικότητα, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα σκάφη οδηγούνται στα ανοιχτά για λίγα χιλιόμετρα και στη συνέχεια εγκαταλείπονται
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Εκτιμάται ότι περίπου 700.000 με 1 εκατομμύριο μετανάστες βρίσκονται στη Λιβύη επί του παρόντος. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, οι μετανάστες παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Λιβύη και συλλαμβάνονται από τις
Αρχές ή τις παραστρατιωτικές ομάδες και φυλακίζονται, ή γίνονται εύκολος στόχος για τα δίκτυα παράνομης διακίνησης ανθρώπων που υπόσχονται ασφαλή ταξίδια σε απελπισμένους ανθρώπους διατεθειμένους
να ξεκινήσουν ένα επικίνδυνο ταξίδι δια θαλάσσης προς την Ευρώπη, ή πέφτουν θύμα εκμετάλλευσης και
έρχονται αντιμέτωποι με παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων εντός της λιβυκής επικράτειας. Βάσει
των εκτιμήσεων που συνέλεξε ο ΔΟΜ από πρεσβείες, οι μετανάστες στη Λιβύη πλέον προέρχονται κυρίως
από την Αίγυπτο, τον Νίγηρα, το Σουδάν, τη Νιγηρία, το Μπανγκλαντές, τη Συριακή Αραβική Δημοκρατία, το Μάλι, την Ερυθραία και άλλες υποσαχάριες αφρικανικές χώρες. Οι μετανάστες εξακολουθούν να
βιώνουν ακραία ανασφάλεια στη Λιβύη, όπου συμπεριλαμβάνεται η αυθαίρετη σύλληψη από παραστρατιωτικές ομάδες, η επ’ αόριστον κράτηση, η καταναγκαστική εργασία, οι παρενοχλήσεις και η γενικευμένη
εκμετάλλευση. Δεδομένων αυτών των συνθηκών, πολλοί μετανάστες που σκόπευαν αρχικά να μείνουν και
να εργαστούν στη Λιβύη τελικά επιλέγουν να διασχίσουν τη Μεσόγειο θάλασσα, θεωρώντας αυτήν την
επιλογή ασφαλέστερο περιβάλλον διαβίωσης από το να παραμείνουν στη Λιβύη. Ωστόσο, σύμφωνα με
έρευνα που δημοσίευσε ο ΔΟΜ τον Νοέμβριο του 2016, περισσότεροι από τους μισούς μετανάστες που
βρίσκονται επί του παρόντος στη Λιβύη δήλωσαν ότι σκοπεύουν να μείνουν εκεί και να μην ταξιδέψουν
περαιτέρω προς την Ευρώπη αλλά το ποσοστό διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την εθνικότητα.
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από τα μέλη των δικτύων παράνομης διακίνησης που φοβούνται πιθανή σύλληψή τους εάν τους πιάσουν
οι ευρωπαϊκές αρχές. Επομένως, τα πλοία ή τα σκάφη επιπλέουν στη θάλασσα ακυβέρνητα ενίοτε για μεγάλο χρονικό διάστημα και πολλοί μετανάστες χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Οι τυχεροί εντοπίζονται
από τα διασωστικά πλοία της Ιταλίας και της ΕΕ και οδηγούνται στην ξηρά. Ο αριθμός των ανθρώπων
που ακολουθούν αυτήν τη διαδρομή μειώθηκε αισθητά, τόσο λόγω της πολιτικής που εφάρμοσε η ιταλική
κυβέρνηση για τον περιορισμό της εισόδου πλοίων που μεταφέρουν μετανάστες στα ιταλικά λιμάνια και
λόγω των πρωτοβουλιών που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να στηρίξει την ανάπτυξη της ικανότητας των λιβυκών αρχών, αλλά και, ιδιαίτερα, την ασφάλεια των θαλάσσιων συνόρων.

■ SΚατάσταση στις κυριότερες χώρες προέλευσης της μετανάστευσης στην Ευρώπη

ΓΕΝΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ

Countries which are the most important sources of migration to Europe from sub-Saharan Africa,
across the Mediterranean, are in the same time the poorest, the most unstable and unsecure and the
ones in which human rights are not respected. Similarly, civil wars affected for several years Αφγανιστάν,
the Συριακή Αραβική Δημοκρατία and Ιράκ, while areas of persistent instability, human rights abuse
combined with extreme poverty exist in Πακιστάν, especially in the regions bordering Αφγανιστάν.
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Χώρα

ΑΕΠ (ΙΑΔ) /
κατά κεφαλή
(Int$)

Δείκτης
Ανθρώπινης
Ανάπτυξης
σταθμισμένος για
την ανισότητα

Δείκτης
ευάλωτων
κρατών

Σχόλια

Νιγηρία

5.861

0.320

99.9

Τρομοκρατική ομάδα Μπόκο Χαράμ και ενδοκοινοτική βία μεταξύ βοσκών και γεωργών

Ερυθραία

1.400

No data

97.2

Στρατιωτική θητεία αόριστης διάρκειας

Σουδάν

4.904

0,328

108,7

Γκάμπια

1.715

0,289

87,1

Το 1/3 του πληθυσμού ζει με <1,25$

Ακτή
Ελεφαντοστού

3.953

0,311

94,6

Εμφύλιος πόλεμος το 2011, το 1/4 του πληθυσμού σε ακραία φτώχεια

547

No data

113,2

Εμφύλιος πόλεμος, τρομοκρατική ομάδα Αλ
Σαμπάμπ

Μάλι

2.211

0,282

93,6

Αυτονομιστικές και ισλαμιστικές ομάδες στα
βόρεια

Αφγανιστάν

1.981

0,350

106,6

Πακιστάν

5.527

0,387

96,3

Περιοχές με συνεχιζόμενη ανασφάλεια, απουσία
κράτους δικαίου, παραβιάσεις ανθρώπινων
δικαιωμάτων

15.663

0,546

102,2

Εκτεταμένες περιοχές υπό τον έλεγχο του Ισλαμικού Κράτους έως τον Δεκέμβριο του 2017

4.684

No data

111,4

Εμφύλιος πόλεμος από το 2011

Ιταλία

35.781

0,771

43,8

Αυστρία

46.986

0,835

26,2

Πολωνία

26.499

0,787

41,5

Ρουμανία

20.872

0,717

49,4

Ελλάδα

27.809

0,753

55,3

Μάλτα

39.534

0,805

36,2

Σομαλία

Ιράκ
Συριακή Αραβική
Δημοκρατία

Γενοκτονία στο Νταρφούρ και εμφύλιος πόλεμος

Η κυβέρνηση ελέγχει περίπου 30% της επικράτειας, και σημειώνονται συχνά επιθέσεις από τους
Ταλιμπάν

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

53
2η συνεδρία: Κατανόηση της μεταναστευτικής διαδρομής

38.091

0,754

41,4

Ακολουθώντας μια θετική τάση που ξεκίνησε μετά τον πόλεμο το 2003, η οικονομία του Ιράκ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, κυρίως λόγω των υψηλότερων εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαίου. Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι πολύ χαμηλότερος σε σχέση με την περίπτωση
της Ρουμανίας και της Πολωνίας που είχαν παρόμοιο ΑΕΠ/κεφαλή ΙΑΔ με το Ιράκ το 2014 και
σήμερα έχουν σχεδόν το διπλάσιο σε σχέση με το Ιράκ. Στην περίπτωση της Συριακής Αραβικής
Δημοκρατίας, ο εμφύλιος πόλεμος είχε τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία και το βιοτικό
επίπεδο, που εκτιμάται ότι μειώθηκε περίπου κατά 70%.

Υνοδευτικό υλικό

Ισπανία

Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, υπάρχει μεγάλη διαφορά στην οικονομία και την ποιότητα ζωής μεταξύ των χωρών που είναι οι κύριες πηγές μετανάστευσης στην Ιταλία και της Ιταλίας
και άλλων ευρωπαϊκών κρατών.
ΑΕΠ (ΙΑΔ) / κατά κεφαλή (Int$)
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Μάλτα
Ελλάδα
Ρουμανία
Πολωνία
Αυστρία
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Ιράκ
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Η τιμή ΑΕΠ/κατά κεφαλή σε ισοδύναμο αγοραστικής δύναμης είναι κατά 13 φορές υψηλότερη στην
Ιταλία σε σύγκριση με τον μέσο όρο των κυριότερων χωρών προέλευσης και περισσότερο από 27
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Αφγανιστάν

ΕΝΌΤΗΤΕΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ / 1Η ΕΝΌΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

54

Υνοδευτικό υλικό

2η συνεδρία: Κατανόηση της μεταναστευτικής διαδρομής

Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης σταθμισμένος για την ανισότητα
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φορές υψηλότερη συγκριτικά με την Ερυθραία.

Ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης σταθμισμένος για τις εσωτερικές κοινωνικές ανισότητες, μια σύνθετη στατιστική του προσδόκιμου ζωής, της παιδείας και των οικονομικών δεικτών, καταδεικνύει
επίσης πολύ υψηλές διαφορές μεταξύ των χωρών προέλευσης των μεταναστών και των χωρών της
ΕΕ (για ορισμένες χώρες δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα).
Αυτές οι συγκρίσεις, σε συνδυασμό με άλλους δείκτες όπως το ποσοστό που τα εμβάσματα κατέχουν στο ΑΕΠ των χωρών προέλευσης, καταδεικνύουν ότι υπάρχουν σημαντικά επιχειρήματα που
συγκλίνουν ότι η μετανάστευση αφορά οικονομικούς λόγους.
Ωστόσο, εάν συγκρίνουμε τα δεδομένα που αφορούν τον δείκτη ευάλωτων κρατών, καθώς και συγκεκριμένα γεγονότα που αφορούν την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τη συστηματική
βία, τον εμφύλιο πόλεμο, τις τρομοκρατικές ομάδες και την έλλειψη δημοκρατικών νόμων και θεσμών,
υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα επίσης που δικαιολογούν τη μετανάστευση βάσει κριτηρίων που ορίζουν το καθεστώς των ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
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Ο δείκτης βασίζεται σε 12 πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβλητές. Κοινά στοιχεία των ευάλωτων κρατών περιλαμβάνουν μια κεντρική κυβέρνηση που είναι τόσο αδύναμη ή αναποτελεσματική
με επακόλουθο να ασκεί ελάχιστο έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειάς της, τη μη παροχή
δημόσιων υπηρεσιών, τη διαδεδομένη διαφθορά και εγκληματικότητα, τους πρόσφυγες, την ακούσια
μετακίνηση των πληθυσμών και την απότομη οικονομική εξασθένηση. Όλες οι χώρες προέλευσης
κατατάχθηκαν στην κατηγορία «συναγερμού», «υψηλού συναγερμού» ή «πολύ υψηλού συναγερμού»,
ενώ η Ιταλία, η Ρουμανία και η Πολωνία είναι «πιο σταθερές» και η Αυστρία θεωρείται «βιώσιμη».
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■ Προφίλ χωρών
ΝΙΓΗΡΊΑ

Πληθυσμός: over 140 million
Εθνοτικές ομάδες: Η Νιγηρία έχει περισσότερες από 500 εθνοτικές ομάδες, από τις οποίες οι μεγαλύτερες είναι οι Χάουσα, Γιορούμπα, Ίγκμπο και Φουλάνι, που συνολικά αναλογούν στο 70% του
πληθυσμού. Άλλες 13 μειονότητες αποτελούν περίπου το 25% του πληθυσμού.
Γλώσσες: Η αγγλική είναι η επίσημη γλώσσα. Υπάρχουν περίπου 500 ομιλούμενες τοπικές γλώσσες,
από τις οποίες οι πέντε ομιλούνται από μεγάλες εθνοτικές ομάδες.
Θρήσκευμα: 58% χριστιανοί και 41% μουσουλμάνοι
Βασικά ζητήματα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

Η Νιγηρία είναι η πολυπληθέστερη χώρα στην Αφρική (αντιπροσωπεύει περίπου το 18% του πληθυσμού της ηπείρου) και η 7η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο. Ο πληθυσμός της αυξήθηκε κατά 60%
τις τελευταίες δύο δεκαετίες και τώρα σχεδόν ο μισός πληθυσμός είναι κάτω των 14 ετών.
Υπάρχουν δύο κύριες περιοχές συγκρούσεων: το Δέλτα του Νίγηρα, όπου μάχονται διάφορες ένοπλες
ομάδες, επιτίθενται σε εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης πετρελαίου, σκοτώνουν αμάχους και απάγουν
αλλοδαπούς καθώς και το βορειοανατολικό τμήμα, όπου δραστηριοποιείται η τρομοκρατική ομάδα
Μπόκο Χαράμ. Από το 2010, η Μπόκο Χαράμ επέκτεινε την επιρροή της όχι μόνο στη Νιγηρία αλλά
και κατά μήκος των συνόρων με το Τσαντ, το Καμερούν και τον Νίγηρα και προκάλεσε τον εκτοπισμό
περισσότερων από δύο εκατομμύρια ανθρώπων. Ο στρατός ισχυρίζεται ότι η επιχείρηση που οργάνωσε εναντίον της Μπόκο Χαράμ κατά το δεύτερο μισό του 2015 ήταν επιτυχής και ότι η επιρροή
της ομάδας έχει μειωθεί αισθητά. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα τελευταία πέντε
χρόνια σε βίαιες συρράξεις που ξέσπασαν ανάμεσα σε βοσκούς και γεωργούς στο κεντρικό τμήμα της
Νιγηρίας. Παρά τα σημαντικά έσοδα που προέκυψαν από την εξαγωγή πετρελαίου από το Δέλτα του
Νίγηρα, ένας πολύ υψηλός αριθμός Νιγηριανών εξακολουθεί να ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή
βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση συγκριτικά με μερικές δεκαετίες πριν.
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Πληθυσμός: 6,4 εκατομμύρια
Εθνοτικές ομάδες: Οι Τιγκρινά αντιπροσωπεύουν το 55% του πληθυσμού και οι Τίγκρε περίπου το
30%. Υπάρχουν επίσης άλλες επτά μικρότερες εθνοτικές ομάδες
Γλώσσες: Το Σύνταγμα διακηρύσσει την «ισότητα όλων των ερυθραϊκών γλωσσών» και δεν υπάρχει επίσημη γλώσσα. Η τιγκρινική, που ομιλείται από την πλειονότητα του πληθυσμού, τα αραβικά και
τα αγγλικά είναι de facto επίσημες γλώσσες.

Υνοδευτικό υλικό

ΕΡΥΘΡΑΊΑ

Θρήσκευμα: Ο πληθυσμός είναι σχεδόν ισοκατανεμημένος ανάμεσα σε χριστιανούς (κυρίως ορθόδοξους) και μουσουλμάνους..
Βασικά ζητήματα
Η Ερυθραία είναι μία από τις πιο απομακρυσμένες χώρες του κόσμου, που κυβερνάται υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης αφότου ξέσπασε ο πόλεμος το 1998. Η Ερυθραία νωρίτερα είχε εμπλακεί σε
έναν 30ετή αγώνα ανεξαρτησίας από την Αιθιοπία, που είναι 20πλάσια σε μέγεθος. Οι πρόσφατες
εξελίξεις οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της Ερυθραίας και της Αιθιοπίας και
η εμπόλεμη κατάσταση έλαβε τέλος. Ωστόσο, απομένει ακόμα να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό αυτό
θα επηρεάσει θετικά την εσωτερική κατάσταση της χώρας και θα μειώσει την απομόνωσή της σε
παγκόσμιο επίπεδο.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

Μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών κατηγόρησε το κυβερνών καθεστώς για «εγκλήματα κατά της
ανθρωπότητας» που είχαν σαν στόχο τον ίδιο της τον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των βασανιστηρίων, της μαζικής παρακολούθησης και της στρατιωτικής θητείας αόριστης διάρκειας που συνιστά ένα είδος δουλείας. Όταν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους οι περισσότεροι νέοι άντρες αλλά
και νέες γυναίκες εξαναγκάζονται να στρατολογηθούν για απεριόριστο χρονικό διάστημα, και ορισμένοι καταλήγουν να υπηρετούν δεκαετίες με ελάχιστο μισθό και στερούμενοι κάθε είδους ελευθερία.
Η Ερυθραία έχει επίσης υποστεί κυρώσεις από τα Ηνωμένα Έθνη με την κατηγορία της υποστήριξης
της τρομοκρατίας που συνδέεται με την Αλ Κάιντα στη Σομαλία. Ξένοι δημοσιογράφοι εκδιώχθηκαν
από την Ερυθραία το 2008, γεγονός που δυσχεραίνει την επαρκή τεκμηρίωση της τρέχουσας κατάστασης. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι 400.000 Ερυθραίοι - το 9% του πληθυσμού - έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, χωρίς να υπολογίζονται όσοι πέθαναν ή εγκλωβίστηκαν καθ’ οδόν.
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ΣΟΥΔΆΝ

Πληθυσμός: περίπου 30 εκατομμύρια
Εθνοτικές ομάδες: Οι Άραβες αντιπροσωπεύουν περίπου το 70%. Άλλες μεγάλες ομάδες είναι οι
Νούβιοι, οι Κόπτες και οι Ζαγκάουα
Γλώσσες: Τα (σουδανικά) αραβικά και τα αγγλικά είναι οι επίσημες γλώσσες.
Θρήσκευμα: Το Ισλάμ είναι το θρήσκευμα του 97% του πληθυσμού μετά τον διαχωρισμό του Νοτίου Σουδάν το 2011. Υπάρχουν μικρές ορθόδοξες χριστιανικές κοινότητες στην πρωτεύουσα και στις
πόλεις στο βορρά.
Βασικά ζητήματα
Το Σουδάν είναι ένα αυταρχικό κράτος, με μονοκομματικό σύστημα και επικεφαλής τον πρόεδρο ο
οποίος ασκεί την εκτελεστική αλλά και τη νομοθετική εξουσία. Θεωρείται ένα από τα πιο διεφθαρμένα κράτη στον κόσμο. Η χώρα έχει καταχωρηθεί επίσημα ως υποστηρικτής της διεθνούς τρομοκρατίας λόγω της σχέσης με την Αλ Κάιντα. Το νομικό σύστημα βασίζεται στο νόμο της Σαρία, ενώ
η μαστίγωση, η σταύρωση και ο λιθοβολισμός χρησιμοποιούνται τακτικά για λόγους τιμωρίας. Οι
μουσουλμάνοι που ασπάζονται τον Χριστιανισμό μπορούν να έρθουν αντιμέτωποι με τη θανατική
ποινή για λόγους αποστασίας.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

Έχουν ξεσπάσει αρκετοί εμφύλιοι πόλεμοι τις τελευταίες δεκαετίες και οι πιο σημαντικοί είναι οι ακόλουθοι:
-

η σύρραξη στην περιοχή του Νταρφούρ, που οδήγησε στον θάνατο περίπου 300.000 ανθρώπων και τον εκτοπισμό 2,8 εκατομμυρίων και θεωρείται γενοκτονία,

-

η σύρραξη που οδήγησε στη διαίρεση της χώρας το 2011 και την ανεξαρτητοποίηση του
Νοτίου Σουδάν.

Περίπου το 80% του εργατικού δυναμικού απασχολείται στη γεωργία, που αντιπροσωπεύει το 39% του
ΑΕΠ. Καθώς η γεωργία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες, το μεγαλύτερο μέρος
του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.
Το Σουδάν είναι μια χώρα προέλευσης προσφύγων αλλά επίσης φιλοξενεί περισσότερους από 300.000
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που προέρχονται κυρίως από την Ερυθραία, αλλά και από το Τσαντ,
την Αιθιοπία και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Ζουν σε κέντρα φιλοξενίας υπό κοινή διαχείριση σε
συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και διεθνείς ΜΚΟ.
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Πληθυσμός: 1,8 εκατομμύρια
Εθνοτικές ομάδες: Οι Μαντίνγκα είναι η μεγαλύτερη εθνοτική ομάδα αλλά υπάρχουν διάφορες
άλλες ομάδες που διατηρούν ξεχωριστή ταυτότητα
Γλώσσες: Η αγγλική είναι η επίσημη γλώσσα, η γαλλική ομιλείται ευρέως και επίσης χρησιμοποιούνται διάφορες τοπικές γλώσσες.

Υνοδευτικό υλικό

THE ΓΚΆΜΠΙΑ

Θρήσκευμα: Η Γκάμπια ανακηρύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 Ισλαμική Δημοκρατία. Το Ισλάμ είναι
η θρησκεία του 90% του πληθυσμού, ενώ το 8% είναι Χριστιανοί.
Βασικά ζητήματα
Η Γκάμπια είναι η μικρότερη χώρα της ηπειρωτικής Αφρικής, βρίσκεται στη δυτική Αφρική, στον ποταμό Γκάμπια και περικλείεται από τη Σενεγάλη με την οποία σχηματίζουν συνομοσπονδία.
Η ακραία φτώχεια πλήττει μεγάλο μέρος του πληθυσμού και τα εμβάσματα από τους μετανάστες
στην Ευρώπη αντιπροσωπεύουν πάνω από το 20% του ΑΕΠ.
Οι εκλογές τον Δεκέμβριο του 2016 οδήγησαν σε νίκη έκπληξη του υποψηφίου της αντιπολίτευσης
και αποτέλεσε την πρώτη αλλαγή εξουσίας από το 1994. Μια σύντομη στρατιωτική επέμβαση από
μέρους ορισμένων δυτικοαφρικανικών χωρών κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η
μεταβίβαση εξουσίας λόγω του ισχυρισμού του πρώην προέδρου πως δεν αναγνώριζε το αποτέλεσμα των εκλογών. Έχει θεσπιστεί επιτροπή διερεύνησης των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά τη
διάρκεια του προηγούμενου καθεστώτος. Έχουν αναφερθεί περιστατικά εθνοτικής βίας και η κατάσταση επί του παρόντος χαρακτηρίζεται «εύθραυστη με σημάδια προόδου».
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

© IOM 2016 / Muse MOHAMMED
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ΑΚΤΉ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΎ

Πληθυσμός: 24 εκατομμύρια
Εθνοτικές ομάδες: Οι Άκαν είναι η μεγαλύτερη εθνοτική ομάδα (περίπου το 40% του πληθυσμού)
Γλώσσες: Η γαλλική είναι η επίσημη γλώσσα και ομιλούνται επίσης διάφορες τοπικές γλώσσες.
Θρήσκευμα: δεν υπάρχει κυρίαρχο θρήσκευμα, περίπου το 44% είναι Χριστιανοί, το 37% Μουσουλμάνοι
Βασικά ζητήματα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

Έπειτα από το αμφισβητούμενο αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών που διοργανώθηκαν το 2010,
ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος που οδήγησε στον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων και τον εκτοπισμό
χιλιάδων άλλων. Η οικονομία και οι υποδομές επίσης έχουν πληγεί σοβαρά από τον πόλεμο.

© IOM 2016 / Muse MOHAMMED
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Πληθυσμός: περίπου 10 εκατομμύρια
Εθνοτικές ομάδες: Το 85% αντιπροσωπεύει η εθνότητα Σομάλι, ενώ οι μειονότητες βρίσκονται
κυρίως στα νότια
Γλώσσες: SΗ σομαλική και η αραβική είναι οι επίσημες γλώσσες. Η αγγλική έχει ανακηρυχθεί επίσημη γλώσσα στη Σομαλιλάνδη

Υνοδευτικό υλικό

ΣΟΜΑΛΊΑ

Θρήσκευμα: Το 99,8% είναι σουνίτες μουσουλμάνοι. Το Ισλάμ είναι η θρησκεία του κράτους και η
Σαρία έχει ανακηρυχθεί στο Σύνταγμα ως πηγή όλων των νομοθετημάτων.
Βασικά ζητήματα

Η Σομαλία κατατασσόταν πρώτη στον κατάλογο με τα πιο ευάλωτα κράτη επί έξι συναπτά έτη μεταξύ
του 2008 και του 2013 (από το 2014 καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση). Το 2009, η Διεθνής Διαφάνεια κατέταξε τη Σομαλία στην τελευταία θέση στον ετήσιο Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς (CPI) και το 2010
το Ινστιτούτο για την Οικονομία και την Ειρήνη επίσης κατέταξε τη Σομαλία στην προτελευταία θέση,
ανάμεσα στο Ιράκ και το Αφγανιστάν που μαστίζονται από τον πόλεμο, στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης
που καταρτίζει. Το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας είναι άτυπη οικονομία, που βασίζεται κυρίως στο
ζωικό κεφάλαιο και οι πιο σημαντικές επίσημες οικονομικές δραστηριότητες αφορούν εταιρείες μεταφοράς χρημάτων και τις τηλεπικοινωνίες. Περίπου το 43% του πληθυσμού ζει με λιγότερο από 1 αμερικανικό δολάριο την ημέρα. Εκτιμάται ότι σε περισσότερα από ένα δισεκατομμύρια ευρώ ανάγονται
τα εμβάσματα που αποστέλλονται στην περιοχή από Σομαλούς της διασποράς μέσω των εταιρειών
μεταφοράς χρημάτων, τα οποία αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα τέταρτο του ΑΕΠ.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

Έπειτα από 20 χρόνια στρατιωτικής δικτατορίας, το 1991 ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος όταν μια ομάδα
ηγετών μιας φατρίας που υποστηρίζονταν από την Αιθιοπία και τη Λιβύη ανέτρεψαν το στρατιωτικό καθεστώς. Το βόρειο τμήμα της χώρας, που παλαιότερα ήταν βρετανική αποικία, ανακήρυξε την ανεξαρτησία της με την ονομασία Σομαλιλάνδη. Παρόλο που δεν αναγνωρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα,
είναι de facto ανεξάρτητα εδάφη ακόμη και σήμερα. Στο νότιο τμήμα, η αστάθεια που προκάλεσαν οι
μάχες ανάμεσα στους ηγέτες διάφορων φατριών και στρατιωτικών δυνάμεων και το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν ασκεί έλεγχο στην επικράτεια της χώρας κατέστησε τη Σομαλία εμβληματικό παράδειγμα
αποτυχημένου κράτους. Αυτό φαίνεται επίσης από το φαινόμενο της πειρατείας που μαστίζει τον Κόλπο
του Άντεν και μαίνεται κατά μήκος όλων των σομαλικών ακτών (η μεγαλύτερη ακτογραμμή από όλες
τις αφρικανικές χώρες). Χρειάστηκε η παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας για να επιτευχθεί από το
2012 σημαντική μείωση της πειρατείας. Παρά τις προσπάθειες να τεθεί ένα τέλος στον εμφύλιο πόλεμο
το 2006, με πολύπλοκες συμμαχίες ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και ισλαμιστικές ομάδες εναντίον της Αλ Σαμπάμπ και της Χιζμπούλ Ισλάμ, που είναι οι δύο κυριότερες αντιτασσόμενες ισλαμιστικές
ομάδες, και παρά τις στρατιωτικές επεμβάσεις από τις χώρες της Αφρικανικής Ένωσης, ο πόλεμος μαίνεται και πάλι από το 2009. Επίσης, η Αλ Σαμπάμπ και η Χιζομπούλ Ισλάμ άρχισαν να μάχονται μεταξύ
τους στα μισά του 2009. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ασταθής και διάφορες ομάδες ελέγχουν
διαφορετικά εδάφη. Η Αλ Σαμπάμπ («νεολαία» στα αραβικά), μια τρομοκρατική ομάδα τζιχαντιστών
που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, συμμετείχε επίσης σε διάφορες τρομοκρατικές επιθέσεις στην περιοχή, και πέραν των συνόρων. Επί του παρόντος ελέγχει αγροτικές περιοχές στα νότια της Σομαλίας και
περιστασιακά οργανώνει επιθέσεις σε πόλεις της Σομαλίας και της γειτονικής Κένυας.
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ΜΆΛΙ

Πληθυσμός: 14 εκατομμύρια
Εθνοτικές ομάδες: Οι Μπαμπάρα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 35% του πληθυσμού, και φτάνουν το 50% εάν συνυπολογιστούν μικρότερες σχετικές ομάδες.
Γλώσσες: Η γαλλική είναι η επίσημη γλώσσα αλλά η μπαμπάρα είναι μια de facto lingua franca που
ομιλείται από πάνω από το 80% του πληθυσμού.
Θρήσκευμα: Το 90% είναι Μουσουλμάνοι και οι υπόλοιποι είναι εξίσου κατανεμημένοι ανάμεσα στον
Χριστιανισμό και τοπικές θρησκείες
Βασικά ζητήματα
Περίπου το 70% του πληθυσμού ζει σε αγροτικές περιοχές και το 5-10% είναι νομάδες. Συχνά
σημειώνονται συγκρούσεις μεταξύ των νομάδων και του εγκατεστημένου αγροτικού πληθυσμού.
Περίπου ο μισός πληθυσμός είναι κάτω των 14 ετών. Το Μάλι έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά
γονιμότητας αλλά και ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής θνησιμότητας. Το προσδόκιμο
ζωής κατά τη γέννηση είναι τα 53 έτη.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

Υπάρχουν ακόμη μνήμες από τη δουλεία, που υπήρχε στο Μάλι έως τα μισά του 20ου αιώνα,
καθώς περισσότεροι από 800.000 απόγονοι δούλων παρέμεναν σύμφωνα με τις επιταγές της παράδοσης σε υποδεέστερη θέση στην κοινωνία.
Το 90% του πληθυσμού βρίσκεται στο νότιο τμήμα. Το βόρειο τμήμα, στην έρημο Σαχάρα, υπήρξε
επί δεκαετίες περιοχή συγκρούσεων που διέφευγαν του ελέγχου των κρατικών αρχών. Τον Ιανουάριο του 2012 ξεκίνησε μια εξέγερση των Τουαρέγκ στο βόρειο Μάλι, υπό την ηγεσία του Εθνικού
Κινήματος για την Απελευθέρωση του Αζαουάντ. Ωστόσο, ισλαμιστικές ομάδες όπως η Ανσάρ
Ντίνε και η Αλ Κάιντα στο ισλαμικό Μαγκρέμπ (ΑΚΙΜ), που είχαν βοηθήσει το Εθνικό Κίνημα για την
Απελευθέρωση του Αζαουάντ να κατατροπώσει την κυβέρνηση, στράφηκαν εναντίον των Τουαρέγκ
και απέκτησαν τον έλεγχο της περιοχής με σκοπό να υλοποιήσουν τον ισλαμικό νόμο της σαρίας. Η
επέμβαση του γαλλικού στρατού επέτρεψε στην κυβέρνηση να ανακτήσει τον έλεγχο της περιοχής
και το 2014 ανακοινώθηκε ότι οι αυτονομιστικές και ισλαμιστικές παραστρατιωτικές ομάδες είχαν
ηττηθεί. Ωστόσο, νέες βίαιες επιθέσεις στις πόλεις, καθώς και σε στρατιωτικές βάσεις του στρατού
του Μάλι και της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ αναφέρονταν τα επόμενα χρόνια, όπως και το
2018 και το 2019, και μια νέα στρατιωτική επιχείρηση κατέστη αναγκαία η οποία τώρα καλύπτει
πέντε χώρες του Σαχέλ: την Μπουρκίνα Φάσο, το Τσαντ, το Μάλι, τη Μαυριτανία και τον Νίγηρα.
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Πληθυσμός: περισσότερα από 21 εκατομμύρια το 2010, πριν την έναρξη του εμφύλιου πολέμου. Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν εσωτερικά λόγω του εμφύλιου πολέμου και
περίπου 6 εκατομμύρια εγκατέλειψαν τη χώρα ως πρόσφυγες και επί του παρόντος οι περισσότεροι
βρίσκονται σε γειτονικές χώρες (Τουρκία, Λίβανο, Ιορδανία και Ιράκ), ενώ περίπου ένα εκατομμύριο
είναι στην Ευρώπη.
Εθνοτικές ομάδες: Περίπου το 75% του πληθυσμού είναι Άραβες, συμπεριλαμβανομένων περίπου
600.000 Παλαιστινίων, περίπου το 10% ανήκουν στην κουρδική μειονότητα, περίπου το 3% είναι
Ασσύριοι/Αραμαίοι και υπάρχουν επίσης μικρότερες μειονότητες, όπως οι Γιαζίντι, που έχουν στοχοποιηθεί ιδιαίτερα από το Ισλαμικό Κράτος.

Υνοδευτικό υλικό

ΣΥΡΙΑΚΉ ΑΡΑΒΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

Γλώσσες: Η αραβική είναι η επίσημη γλώσσα. Επίσης, η κουρδική και τέσσερις αραμαϊκές διάλεκτοι
ομιλούνται από μειονοτικές ομάδες.
Θρήσκευμα: Οι Σουνίτες Μουσουλμάνοι αντιπροσωπεύουν άνω του 70% του πληθυσμού, οι Σιίτες
Μουσουλμάνοι και οι Αλαουίτες το 13% και οι Χριστιανοί περίπου το 10%. Υπάρχουν επίσης περίπου
μισό εκατομμύριο Δρούζοι.
Βασικά ζητήματα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

Η πολιτική εξουσία και ο στρατιωτικός έλεγχος είναι από τη δεκαετία του ‘60 στα χέρια των Αλαουιτών, που από τη δεκαετία του ‘70 υποστηρίζονται σθεναρά από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.
Μέσα στο πλαίσιο του κινήματος της Αραβικής Άνοιξης, ως αντανάκλαση της δυσαρέσκειας από
την απολυταρχική και διεφθαρμένη πολιτική διακυβέρνηση, οι αναταραχές ξεκίνησαν τους πρώτους
μήνες του 2011 και κατέληξαν σε έναν πολύπλοκο εμφύλιο πόλεμο ο οποίος έπληξε με τραγικό τρόπο
τη χώρα. Στη διένεξη ενεπλάκησαν διάφορες ομάδες, που τις περισσότερες φορές χαρακτηρίζονταν
από εθνοτικά και θρησκευτικά κριτήρια, όπως ο Εθνικός Στρατός της Συρίας υπό την ηγεσία Αλαουιτών, που στηρίζει την κυβέρνηση και λαμβάνει στήριξη από τη διεθνή κοινότητα κυρίως από την
Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τη Ρωσική Ομοσπονδία, παραστρατιωτικές ομάδες Κούρδων ή
υπό την ηγεσία Κούρδων, κυρίως στον βορρά, που στηρίζονται από τις ΗΠΑ, καθώς και μετριοπαθείς και φονταμενταλιστικές σουνιτικές ομάδες, ορισμένες εκ των οποίων στηρίζονται από τις
ΗΠΑ, από ευρωπαϊκές χώρες ή από χώρες του Κόλπου. Ο τουρκικός στρατός ενεπλάκη επίσης σε
ορισμένες επιχειρήσεις στη Συριακή Αραβική Δημοκρατία. Τον Ιούνιο του 2014 το Ισλαμικό Κράτος,
μια φονταμενταλιστική σαλαφιστική οργάνωση που είχε επαφές με την Αλ Κάιντα, αυτοανακηρύχθηκε διεθνές Χαλιφάτο και στα μέσα του 2015 ασκούσε έλεγχο σχεδόν στη μισή επικράτεια της
Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας και σχεδόν στο ένα τρίτο των εδαφών του Ιράκ. Αρκετές χιλιάδες
ξένοι μαχητές συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένων περίπου 5.000 Ευρωπαίων που προσχώρησαν
στο Ισλαμικό Κράτος. Η ομάδα επίσης εδραίωσε παραρτήματα σε διάφορες χώρες της Αφρικής και
της Μέσης Ανατολής. Η επιρροή του και οι επιχειρήσεις έχουν εξαλειφθεί πλέον σε μεγάλο βαθμό.
Το βόρειο τμήμα της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας είναι επί του παρόντος μία de facto αυτόνομη
περιοχή που κυβερνάται από κουρδικές ομάδες ενώ η συριακή κυβέρνηση ανέκτησε τον έλεγχο σε
όλη σχεδόν την υπόλοιπη επικράτεια. Ωστόσο, η ασφάλεια και η οικονομική κατάσταση παραμένουν
εξαιρετικά προβληματικές.
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ΑΦΓΑΝΙΣΤΆΝ

Πληθυσμός: 31 εκατομμύρια, με επιπλέον περίπου 3 εκατομμύρια πρόσφυγες που διαμένουν στο
Πακιστάν και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.
Εθνοτικές ομάδες: Καμία ομάδα δεν πλειοψηφεί, οι μεγαλύτερες ομάδες είναι οι Παστούν, που
αντιπροσωπεύουν το 42%, οι Τατζίκοι, που αντιπροσωπεύουν το 33%, οι Χαζάροι και οι Ουζμπέκοι,
με ποσοστό 10% η καθεμία.
Γλώσσες: ομιλούνται κυρίως δύο γλώσσες και είναι αμφότερες επίσημες: η Νταρί/Φαρσί (αφγανικά
περσικά) και η Πάστο. Η Νταρί ομιλείται από περίπου το 80% του πληθυσμού ενώ η Πάστο από
περίπου το 50%. Πολλοί άνθρωποι είναι δίγλωσσοι.
Θρήσκευμα: Σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις, περίπου το 90% του πληθυσμού είναι Σουνίτες Μουσουλμάνοι ενώ περίπου το 10% είναι Σιίτες Μουσουλμάνοι.
Βασικά ζητήματα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

Οι Ταλιμπάν είναι ένα κίνημα που ξεκίνησε το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1990 από Παστούν μαθητές σε παραδοσιακά ισλαμικά σχολεία στο Πακιστάν («ταλιμπάν» σημαίνει «μαθητές» στη γλώσσα
Πάστο) με σκοπό να εγκαθιδρύσουν μια αυστηρή ισλαμική εξουσία στο Αφγανιστάν, μετά την πτώση
της Σοβιετικής Ένωσης. Κυβέρνησαν τη χώρα από το 1996 έως το 2001, όταν μια συμμαχία υπό την
ηγεσία των ΗΠΑ ξεκίνησε τον Πόλεμο του Αφγανιστάν που συνεχίζεται και σήμερα, έπειτα από τις
τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στις ΗΠΑ.
Ένα σχετικά δημοκρατικό Σύνταγμα υιοθετήθηκε το 2004, που έκανε μνεία σε διάφορα θεμελιώδη
ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της θρησκευτικής ελευθερίας, αλλά η αποστασία από
το Ισλάμ τιμωρείται με θάνατο. Το 2012 υιοθετήθηκε ένας «κώδικας συμπεριφοράς» που διακήρυττε
ότι «οι γυναίκες δεν πρέπει να ταξιδεύουν χωρίς άντρα συνοδό και δεν πρέπει να συγχρωτίζονται με
άγνωστους άντρες σε μέρη όπως τα σχολεία, οι αγορές και τα γραφεία». Η βία κατά των γυναικών
είναι διαδεδομένη και τα εγκλήματα τιμής συνήθως δεν τιμωρούνται.
Η κατάσταση της ασφάλειας εξακολουθεί να είναι προβληματική και αναφέρονται συχνά επιθέσεις
από Ταλιμπάν. Ορισμένες εκτιμήσεις υπολογίζουν ότι επί του παρόντος ελέγχουν περίπου το 70%
της επικράτειας, το μεγαλύτερο ποσοστό στα χρονικά μετά την απομάκρυνση του καθεστώτος τους
το 2001. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, από το 2014, οι απώλειες άμαχου πληθυσμού ετησίως
υπερβαίνει σταθερά τις 10.000.
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«Υπάρχουν πολλές ψευδείς πληροφορίες σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση - και
τους μετανάστες παγκοσμίως. Αλλά δεν πρέπει να υποκύψουμε στον φόβο ή στα ψευδή αφηγήματα.
Πρέπει να κινηθούμε από τον μύθο στην πραγματικότητα.»
Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Δεκέμβριος 2018
Δέκα από αυτούς τους μύθους για τη μετανάστευση που αναφέρονται σε ορισμένα είδη μέσων μαζικής ενημέρωσης αποδομούνται και επεξηγούνται παρακάτω.
1.

Υνοδευτικό υλικό

■ Αποδόμηση ορισμένων μύθων που αφορούν τη μετανάστευση

Οι μεταναστευτικές ροές αυξάνονται ραγδαία και η ευρωπαϊκή κοινωνία θα καταρρεύσει

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι μεσοπρόθεσμα δεν υπάρχει καμία ραγδαία αύξηση και
ούτε καν γραμμική αύξηση, αλλά διακυμάνσεις του αριθμού των ανθρώπων που μεταναστεύουν, οι
οποίες σχετίζονται με ορισμένες περιόδους, γεγονότα και κοινωνικοοικονομικές διαδικασίες. Στην
πραγματικότητα, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε σημαντική μείωση του αριθμού μεταναστών
στην Ευρώπη, όπως φαίνεται στο κεφάλαιο που αφορά τις μεταναστευτικές ροές. Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο www.iom.int
2.

Η Ευρώπη έλαβε το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων / κατά κεφαλή την τελευταία δεκαετία

Ο μεγαλύτερος αριθμός προσφύγων βρίσκεται σε χώρες που συνορεύουν με τις χώρες προέλευσης
των μεταναστών και η αναλογία προσφύγων με τον πληθυσμό είναι πολύ υψηλότερη σε εκείνες τις
χώρες παρά σε οποιαδήποτε χώρα στην Ευρώπη. Το Παγκόσμιο Κέντρο Ανάλυσης Δεδομένων για
τη Μετανάστευση του ΔΟΜ (IOM’s Global Migration Data Analysis Centre) παρέχει τα σχετικά στατιστικά στοιχεία.
Οι μετανάστες παίρνουν τις δουλειές των πολιτών ΕΕ

Η τεκμηριωμένη έρευνα (Evidence-based research) αποδεικνύει το αντίθετο. Επιπλέον, η έρευνα
(research) καταδεικνύει ότι οι μετανάστες—όλων των επιπέδων δεξιοτήτων—δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα την απασχόληση των γηγενών βραχυπρόθεσμα και αυξάνουν τα επίπεδα απασχόλησης μακροπρόθεσμα.
4.

Είναι αδύνατον να ενσωματωθεί μεγάλος αριθμός αιτούντων άσυλο

Το 2015 η Γερμανία δέχτηκε έναν πολύ υψηλό αριθμό αιτούντων άσυλο, πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Στα τέλη του 2018, ο Ίνγκο Κράμερ, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Ένωσης Γερμανικών
Εργοδοτικών Συνδέσμων (BDA), δήλωσε στην εφημερίδα Augsburger Allgemeine ότι «περισσότεροι
από 400.000 απασχολούνται ή καταρτίζονται...ακόμα κι εγώ έχω εκπλαγεί με την τόσο γρήγορη
εξέλιξη. […] Η μεγάλη πλειονότητα απασχολούνται σε εργασίες που υπάγονται σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, και αυτό τους εντάσσει στην κοινωνία», το αισιόδοξο ύφος του Κράμερ συμβαδίζει
με το αντίστοιχο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης (BA), που καταμετρά 30.000 νέους
πρόσφυγες σε κατάρτιση επί του παρόντος. Περίπου 177.000 πρόσφυγες καταχωρήθηκαν ακόμα ως
άνεργοι τον Νοέμβριο του 2018.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

3.

ΕΝΌΤΗΤΕΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ / 1Η ΕΝΌΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

66

Υνοδευτικό υλικό

2η συνεδρία: Κατανόηση της μεταναστευτικής διαδρομής

5.

Οι μετανάστες κάνουν κατάχρηση του συστήματος ασυλίας γιατί προσποιούνται ότι είναι
πρόσφυγες ενώ είναι οικονομικοί μετανάστες

Οι αιτήσεις ασύλου εξετάζονται ξεχωριστά και η διεθνής προστασία χορηγείται μόνο σε εκείνους που
πληρούν τα κριτήρια.
6.

Δεν είναι πραγματικά φτωχοί γιατί έχουν κινητά τηλέφωνα

Τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούνται ευρέως στην Αφρική, όχι μόνο για λόγους επικοινωνίας, αλλά
ολοένα και περισσότερο για πληρωμές και μεταφορές χρημάτων, σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχει
πολύ εύκολη πρόσβαση στις τράπεζες. Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση του Παγκόσμιου Συστήματος Κινητής Επικοινωνίας (GSM) του 2018, η συνολική διείσδυση συνδρομητών κινητών επικοινωνιών στην περιοχή έχει φθάσει το 44%. Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, ο ρυθμός διείσδυσης των κινητών επικοινωνιών είναι όμοιος με τον αντίστοιχο στην Ευρώπη τα τελευταία
χρόνια. Στη Συριακή Αραβική Δημοκρατία, υπήρχαν 87 κινητά τηλέφωνα ανά 100 κατοίκους το 2014.
Στην πραγματικότητα, η πρόσβαση στο κινητό διαδίκτυο ήταν βασικό εργαλείο που χρησίμευσε για
την κινητοποίηση των διαδηλωτών κατά τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης την περίοδο 2010-2012.
7.

Οι μετανάστες από χώρες εκτός ΕΕ είναι βάρος για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες

Τα δεδομένα που παρέχει το Κέντρο Γνώσης για τη Μετανάστευση και τη Δημογραφία της
υπηρεσίας για την επιστήμη και τη γνώση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (https://ec.europa.eu/jrc/en/
migration-and-demography), αποδεικνύουν το αντίθετο. Παρόλο που όντως υπάρχει ένα κόστος
που αφορά τα προγράμματα ένταξης των μεταναστών, για τις κοινωνίες υποδοχής αυτό αποτελεί
στην πραγματικότητα μια επένδυση που δημιουργεί σημαντικά οικονομικά οφέλη μεσοπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα. Εφόσον ένα υψηλό ποσοστό είναι νέοι άνθρωποι έτοιμοι να ξεκινήσουν την
ενεργή επαγγελματική ζωή τους, οι μετανάστες μπορούν εύκολα να εισφέρουν στην κοινωνία όπου
ζουν, και επίσης ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη έλλειψη εργατικού δυναμικού που οφείλεται στις
αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις σε πολλές χώρες της ΕΕ.
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

8.

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση του ΟΗΕ που υιοθετήθηκε πρόσφατα θεσπίζει το δικαίωμα στη μετανάστευση ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα

Παρόλο που τέτοιου είδους δηλώσεις γίνονταν συχνά από πολιτικούς και δημοσιογράφους, ιδιαίτερα
τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2018, όταν το έγγραφο βρισκόταν υπό συζήτηση και υιοθέτηση,
δεν υπάρχει καμία τέτοια διάταξη στο κείμενο. Αυτό που αναφέρει στην πραγματικότητα το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση του ΟΗΕ (UN Migration Compact) είναι ότι «οι πρόσφυγες και
οι μετανάστες απολαμβάνουν τα ίδια οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, που πρέπει να γίνονται σεβαστά/ές, να προστατεύονται και να εκπληρώνονται κάθε στιγμή.»
Τα υπογράφοντα κράτη δεσμεύτηκαν να «διασφαλίζουν την αποτελεσματική τήρηση, προστασία και
πραγμάτωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων όλων των μεταναστών, ανεξάρτητα από το καθεστώς
τους, σε όλα τα στάδια του κύκλου μετανάστευσης.» Δεν υπάρχει τίποτα το νεότερο, δεν έχει αλλάξει
τίποτα ούτε έχει προστεθεί κάτι σε αυτήν τη δήλωση σε σύγκριση με τα υφιστάμενα διεθνή έγγραφα
ανθρώπινων δικαιωμάτων.
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Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση του ΟΗΕ επιβάλλει στις χώρες να δέχονται
μετανάστες

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση (Global Compact for Migration) είναι «ένα νομικά μη δεσμευτικό, συνεργατικό πλαίσιο που βασίζεται στις δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν από τα κράτη μέλη
στη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες (New York Declaration
for Refugees and Migrants). Ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία όλων των σχετικών με τη μετανάστευση
φορέων, αναγνωρίζοντας ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τη μετανάστευση
και σέβεται την κυριαρχία των κρατών και των υποχρεώσεων που υπέχουν από το διεθνές δίκαιο.»
Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει κανένα υποχρεωτικό στοιχείο και αναφέρεται αρκετές φορές η ανάγκη συμμόρφωσης με την εθνική νομοθεσία αλλά και το γεγονός ότι η τελική απόφαση έγκειται στις εθνικές
αρχές των κρατών μελών: «Το Παγκόσμιο Σύμφωνο επιβεβαιώνει το κυρίαρχο δικαίωμα των κρατών
να προσδιορίζουν την εθνική μεταναστευτική πολιτική τους και την αρμοδιότητα να διαχειρίζονται τη
μετανάστευση στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους, σε συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο. Στο πλαίσιο της κυρίαρχης δικαιοδοσίας τους, τα κράτη μπορούν να προβούν στη διάκριση ανάμεσα στο
καθεστώς νόμιμης και παράτυπης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο
καθορίζουν τα νομοθετικά και πολιτικά μέτρα υλοποίησης του Παγκόσμιου Συμφώνου, λαμβάνοντας
υπόψη τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, τις πολιτικές, τις προτεραιότητες και τις απαιτήσεις
εισόδου, διαμονής και απασχόλησης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.»
10.

Υνοδευτικό υλικό

9.

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση του ΟΗΕ ενθαρρύνει περαιτέρω παράτυπη
μετανάστευση προς τις αναπτυγμένες χώρες

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Ασφαλή, Ομαλή και Νόμιμη Μετανάστευση υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 από 164 χώρες και επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.
Επιπλέον, πέραν του Παγκόσμιου Συμφώνου για τη Μετανάστευση, ένα άλλο έγγραφο, το Παγκόσμιο
Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ως
μέρος της απόφασης υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), με 181 ψήφους υπέρ, δύο κατά (ΗΠΑ και Ουγγαρία) και τρεις αποχές (Ερυθραία,
Λιβερία και Λιβύη). Αμφότερα αυτά τα έγγραφα συντάχθηκαν για να υλοποιήσουν την Διακήρυξη
της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, που υιοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του
2016 από 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ και αναγνώριζε την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση
ζητημάτων που αφορούν τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες και για ενισχυμένη συνεργασία σε
διεθνές επίπεδο.
Περισσότερα στοιχεία που αφορούν όλα τα παραπάνω ζητήματα, καθώς και συγκεκριμένες χώρες
εντός και εκτός ΕΕ, είναι επίσης διαθέσιμα στον άτλαντα της μετανάστευσης (Atlas of Migration 2018),
που δημοσιεύεται ετησίως από την ευρωπαϊκή επιτροπή.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

Αντιθέτως, όπως φαίνεται και από τον πλήρη τίτλο του εγγράφου Παγκόσμιο Σύμφωνο για Ασφαλή,
Ομαλή και Νόμιμη Μετανάστευση (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) ο στόχος
είναι να μειωθεί η παράτυπη μετανάστευση. Υπογραμμίζει την κοινή ευθύνη και τη σπουδαιότητα της
συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού, καθώς και το γεγονός ότι
είναι απαραίτητες εταιρικές σχέσεις μεταξύ πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης σε όλες τις εκφάνσεις καλώντας σε συμμετοχή τους μετανάστες, τους πληθυσμούς της διασποράς, τις τοπικές κοινότητες, την κοινωνία των πολιτών, ακαδημαϊκούς, τον ιδιωτικό
τομέα, κοινοβουλευτικούς, σωματεία, εθνικούς φορείς υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων,
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους.
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2η ενότητα:
Ανάπτυξη διαπολιτισμικής ικανότητας

1Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ:

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΑΜΦΙΣΗΜΊΑΣ

■ Μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες
-

θα κατανοούν τις βασικές έννοιες που αφορούν τη διαπολιτισμική ικανότητα και τη διαπολιτισμική επικοινωνία

-

θα μπορούν να αναγνωρίζουν πιθανές πηγές διαπολιτισμικών παρανοήσεων

-

θα αυξήσουν την αντίληψη της προσωπικής τους ανεκτικότητας της αμφισημίας

■ Απαιτούμενες πηγές
-

Διαφάνειες για τη διαπολιτισμική ικανότητα

-

Υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας και οθόνη

-

Υποστηρικτικά έγγραφα για τη διαπολιτισμική ικανότητα

-

Συνοδευτικό υλικό για τις πολιτισμικές διαστάσεις

■ Δομή και μέθοδοι
a.

20 λεπτά: εισαγωγική παρουσίαση για τη διαπολιτισμική ικανότητα

b.

50 λεπτά: άσκηση και παρουσίαση πηγών διαπολιτισμικών παρανοήσεων

c.

20 λεπτά: άσκηση στην ανεκτικότητα της αμφισημίας βασισμένη σε βίντεο
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■ Διαδικασία
a.

Διαπολιτισμική ικανότητα

Παρουσιάστε τις βασικές έννοιες με τη βοήθεια των διαφανειών. Δώστε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να θέσουν ερωτήσεις και να διατυπώσουν σχόλια.
b.

Πηγές διαπολιτισμικών παρανοήσεων

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 3-4. Ζητήστε από κάθε ομάδα να εξετάσει τις περιγραφές των πολιτισμικών διαστάσεων και να εντοπίσει σαφείς καταστάσεις αλληλεπίδρασης με
μετανάστες (κατά προτίμηση από την προσωπική επαγγελματική εμπειρία αλλά και από την προσωπική ζωή τους ή ακόμα και από βιβλία ή ταινίες) όπου οι διαπολιτισμικές παρανοήσεις μπορούν
να επεξηγηθούν τοποθετώντας σε διαφορετική θέση μία ή περισσότερες πολιτισμικές διαστάσεις. Για
παράδειγμα, η ομάδα πρέπει να συζητήσει τα ακόλουθα:
-

ποια ήταν η πηγή της παρανόησης;

-

τι μπορεί να γίνει για να προληφθεί ή να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η παρανόηση;

-

ποια στοιχεία διαπολιτισμικής ικανότητας μπορούν να κινητοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση;

Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα παραδείγματα που εντόπισε και οι άλλοι συμμετέχοντες καλούνται να
σχολιάσουν.Στο τέλος υπενθυμίστε ότι οι πολιτισμικές διαστάσεις είναι απλώς εργαλεία που βοηθούν
να δομείται η κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών και των πιθανών πηγών παρανόησης, αλλά δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται συμπερασματικά (π.χ. εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι από την τάδε
χώρα, τότε θα πρέπει να έχει μια ορισμένη θέση όσον αφορά τις πολιτισμικές διαστάσεις). Τονίστε ότι
διάφορα στοιχεία της διαπολιτισμικής ικανότητας μπορούν να βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά ή να προλάβουμε πιθανές παρανοήσεις που οφείλονται σε πολιτισμικές διαφορές.
c.

Ανεκτικότητα της αμφισημίας.

Παρουσιάστε τον ορισμό της ανεκτικότητας της αμφισημίας και δείξτε ένα σύντομο βίντεο με κάποιο
πρόσωπο που βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και αμφισημίας. Ένα παράδειγμα είναι το παρακάτω βίντεο που είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο
https://www.youtube.com/watch?v=FiQnH450hPM
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σχολιάσουν, αναφερόμενοι κυρίως στα ακόλουθα:
-

τι δείχνει ο βαθμός ανεκτικότητας της αμφισημίας του προσώπου στο βίντεο; είναι υψηλός
ή χαμηλός;

-

ποιες εναλλακτικές είχε το άτομο στη συγκεκριμένη κατάσταση; ήταν κάποια εναλλακτική
καλύτερη από αυτό που έκανε το πρόσωπο στο βίντεο;

-

τι θα έκαναν οι συμμετέχοντες εάν βρίσκονταν εκείνοι σε αυτήν την κατάσταση;
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Μετά ζητήστε από τους συμμετέχοντες να στοχαστούν χωριστά για πέντε λεπτά και στη συνέχεια
μοιραστείτε παραδείγματα καταστάσεων όπου επέδειξαν ανεκτικότητα της αμφισημίας ή καταστάσεων για τις οποίες τώρα θεωρούν πως έπρεπε να είχαν επιδείξει μεγαλύτερη ανεκτικότητα της
αμφισημίας.

■ Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση αυτής της συνεδρίας θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια του πρώτου μέρους της δεύτερης ημέρας κατάρτισης, μαζί με την αξιολόγηση της επόμενης συνεδρίας καθώς και της εργασίας.

■ Σχόλια
Εάν οι συμμετέχοντες δυσκολεύονται να εντοπίσουν ένα παράδειγμα κατά την εργασία σε ομάδες,
προτείνετε ένα παράδειγμα από τη δική σας εμπειρία.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το βίντεο, ίσως χρειαστεί να το βάλετε να ξαναπαίξει για να
διασαφηνίσετε τα σχόλια ή να ξαναπαίξετε ορισμένα τμήματα του βίντεο.

© IOM 2016 / Amanda Martinez NERO
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2η συνεδρία: Αποτελεσματική αντιμετώπιση των στερεοτύπων και ανάπτυξη της ενσυναίσθησης

2Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΎΠΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗΣ

■ Μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες
-

θα έχουν αυξημένη αντίληψη του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν τα στερεότυπα και του
τρόπου με τον οποίο μας επηρεάζουν ενάντια στη θέλησή μας

-

θα μπορούν να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τα στοιχεία της διαπολιτισμικής ικανότητας
που βοηθούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του αρνητικού αντίκτυπου που έχουν τα
στερεότυπα

-

θα έχουν ενισχυμένη ενσυναίσθηση και κατανόηση της σκοπιάς των μεταναστών

■ Απαιτούμενες πηγές
-

Υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας και οθόνη

-

Υποστηρικτικά έγγραφα για τη διαπολιτισμική ικανότητα

■ Δομή και μέθοδοι
a.

30 λεπτά: Παρουσίαση ενός βίντεο σε δύο στάδια και συζήτηση

b.

30 λεπτά: Άσκηση πάνω στην ενσυναίσθηση

c.

30 λεπτά: Άσκηση πάνω στην κατανόηση των φραγμών που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες

■ Διαδικασία
a.

Παρουσίαση ενός βίντεο σε δύο στάδια και συζήτηση

Παρουσιάστε το βίντεο που είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://www.youtube.com/
watch?v=crbEwQJMZC8 αλλά σταματήστε το στο 5ο λεπτό και 23 δευτερόλεπτα, χωρίς να αναφέρετε ότι θα παίξετε τη συνέχεια αργότερα.
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να περιγράψουν αυτό που είδαν. Ορισμένοι ενδέχεται να προβούν
σε επικρίσεις ή να διατυπώσουν απόψεις αλλά εσείς πρέπει να καταστήσετε σαφές ότι επιθυμείτε
πρώτα να περιγράψουν αυτό που είδαν, σαν να μιλούσαν σε κάποιον που δεν είδε το βίντεο. Στη
συνέχεια ζητήστε τους να διατυπώσουν την άποψή τους.
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Αφού εκφράσουν την άποψή τους όσοι το επιθυμούν, ενημερώστε τους συμμετέχοντες ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν ακόμα μερικά δευτερόλεπτα στο τέλος του βίντεο και ότι είναι σημαντικό να δουν
πώς τελειώνει. Στη συνέχεια παίξτε το υπόλοιπο βίντεο, μέχρι το τέλος.
Ρωτήστε τους συμμετέχοντες ποια είναι τώρα η άποψή τους. Πιθανότατα το τέλος να τους κάνει να
επαναξιολογήσουν τελείως την άποψή τους σχετικά με το τι έγινε. Ζητήστε τους να εξηγήσουν γιατί
στην αρχή είχαν διαφορετική άποψη. Ξαναπαίξτε το βίντεο και ζητήστε τους να εντοπίσουν στοιχεία
τα οποία, αν τα είχαν προσέξει, θα τους είχαν δώσει την ευκαιρία να μαντέψουν το τέλος.
Μετά ρωτήστε τους γιατί αυτά τα στοιχεία διέφυγαν την προσοχή τους την πρώτη φορά που είδαν το
βίντεο. Εάν στο βίντεο αντιστρέφονταν οι ρόλοι των δύο βασικών πρωταγωνιστών, θα είχαν αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο όταν τους παρουσιάστηκε μόνο το πρώτο μέρος του βίντεο; Εισαγάγετε στη συζήτηση την έννοια του στερεότυπου και εξηγήστε τον τρόπο με τον οποίο τα στερεότυπα μάς βοηθούν
να απλοποιούμε την πραγματικότητα αλλά και μας οδηγούν να βγάζουμε λανθασμένα συμπεράσματα.
Ζητήστε τους να μοιραστούν παραδείγματα από καταστάσεις στις οποίες τα στερεότυπα οδήγησαν
τους ίδιους ή συναδέλφους τους να βγάλουν λανθασμένα συμπεράσματα και να λάβουν λανθασμένες
αποφάσεις.
b.

Εργαστείτε πάνω στην ενσυναίσθηση με τους μετανάστες

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να φανταστούν έναν μετανάστη. Μπορεί να είναι κάποιος που γνωρίζουν, κάποιος για τον οποίο άκουσαν ή διάβασαν ή ακόμα και ένα φανταστικό πρόσωπο. Ζητήστε
τους να κλείσουν τα μάτια και να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τα κύρια στοιχεία που αφορούν τον
μετανάστη: ηλικία, φύλο, χώρα προέλευσης, μορφωτικό επίπεδο, γλώσσες που μιλάει και άλλα σχετικά στοιχεία.
Βάλτε χαλαρωτική μουσική να παίζει και προχωρήστε σε μια καθοδηγούμενη οπτικοποίηση με την
ακόλουθη αλληλουχία δηλώσεων και ερωτήσεων (διαβάστε τις δηλώσεις και τις ερωτήσεις αργά και
καθαρά, και ανάμεσα στις ερωτήσεις δώστε χρονικό περιθώριο στους συμμετέχοντες να τις επεξεργαστούν):
-

θα δείτε τα πράγματα από τη σκοπιά αυτού του προσώπου τώρα. θυμηθείτε ορισμένες σημαντικές στιγμές στη ζωή σας που διαδραματίστηκαν στη χώρα προέλευσης. Πώς ήταν τα
πράγματα στην παιδική σας ηλικία; Φέρτε στο μυαλό τα μέλη της οικογένειάς σας, φίλους
και άλλους ανθρώπους στην κοινότητά σας.

-

Θυμηθείτε την πρώτη φορά που φθάσατε σε αυτήν εδώ την πόλη. Πώς και πού φθάσατε;
Ποια ήταν τα πρώτα πράγματα που είδατε; Περπατούσατε στον δρόμο και κοιτούσατε τους
ανθρώπους και τα κτήρια γύρω σας. Τι σκεφτόσασταν; Τι νιώθατε;

-

Ποιες σκέψεις σας κάνουν να νιώθετε άνετα και όμορφα και ποιες σκέψεις σας κάνουν να
νιώθετε άβολα και ανήσυχα;

-

Πώς βλέπατε το μέλλον; Τι σκέφτεστε να κάνετε τις επόμενες ημέρες, σε έναν χρόνο, σε
πέντε χρόνια; Πώς νιώθετε όταν σκέφτεστε το μέλλον;
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Αφήστε να περάσουν μερικά δευτερόλεπτα σιωπηλά για να δώσετε την ευκαιρία τους συμμετέχοντες
να συνεχίσουν τις σκέψεις τους. Ζητήστε τους να ανοίξουν αργά τα μάτια τους, σταματήστε τη μουσική και ζητήστε τους να λάβουν επίγνωση του εδώ και τώρα και του εαυτού τους, να αφήσουν κατά
μέρος τη σκοπιά του προσώπου που σκέφτονταν και να ξαναγίνουν ο εαυτός τους.
Διατυπώστε την επόμενη ερώτηση στα πλαίσια της διαδικασίας διενέργειας απολογισμού:
-

Ήταν δύσκολο να επιλέξουν το πρόσωπο; Η επιλογή τους αποδείχτηκε καλή;

-

Ήταν δύσκολο να δουν τα πράγματα από τη σκοπιά του μετανάστη; Ποιο ήταν το πιο
δύσκολο και γιατί;

-

Πώς ένιωθαν σε διαφορετικές στιγμές; Γιατί;

-

Έχουν κάποιες άλλες σκέψεις και συναισθήματα να μοιραστούν;

Ολοκληρώστε τονίζοντας τον ορισμό της ενσυναίσθησης ως δεξιότητας, τόσο από γνωστικής αλλά
και συναισθηματικής πλευράς και υπογραμμίστε ότι μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από την άσκηση και
τον στοχασμό.
c.

Άσκηση πάνω στην κατανόηση των φραγμών που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες

Μοιράστε τις παρακάτω κάρτες ρόλων και ενημερώστε τους συμμετέχοντες ότι δεν πρέπει να αποκαλύψουν το περιεχόμενό τους και ότι σε αυτό το στάδιο δεν πρέπει να τις δείξουν στους συναδέλφους τους.
Βάλτε χαλαρωτική μουσική και ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν το πρόσωπο στην
κάρτα: να φανταστούν την καθημερινή ζωή αυτού του προσώπου, τις αναμνήσεις που έχει αυτό το
πρόσωπο, τα πράγματα που του αρέσουν, τους ανθρώπους με τους οποίους αλληλεπιδρά, τις στάσεις και τα συναισθήματά τους απέναντι στο συγκεκριμένο πρόσωπο και τα συναισθήματα και τις
στάσεις του προσώπου απέναντι στους άλλους.
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ΚΆΡΤΕΣ ΡΌΛΩΝ

Κόψτε τις παρακάτω κάρτες ρόλων και μοιράστε μία σε κάθε συμμετέχοντα. Εάν οι συμμετέχοντες
είναι περισσότεροι από 16, κάντε αντίγραφα ορισμένων καρτών. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε
ορισμένες κάρτες, να αντικαταστήσετε την τοπική με την εθνικότητα της χώρας όπου εργάζεστε:
Είστε πρόσφυγας από τη Συρία, και φτάσατε στην Ευρώπη
πριν από μία εβδομάδα. Πριν
ήσαστε καθηγητής ιστορίας και
μιλάτε μόνο αραβικά.

Είστε νεαρή γυναίκα από τη
Σομαλία που έφτασε πρόσφατα, χωρίς μόρφωση και χωρίς
συγγενείς στη χώρα υποδοχής

Είστε νεαρός άντρας από
τη Νιγηρία. Έχετε βασική
μόρφωση και μιλάτε αγγλικά.
Γνωρίζετε κάποιους άλλους
Νιγηριανούς που έφτασαν πριν
από εσάς

Είστε μεσήλικας από τα δυτικά
Βαλκάνια με πείρα στη γεωργία
και έχετε μερικούς συγγενείς
που έχουν ήδη εγκατασταθεί
στη χώρα υποδοχής

Είστε ντόπιος καθηγητής
ιστορίας

Είστε ντόπιος επιχειρηματικός
σύμβουλος

Είστε ντόπιος μηχανικός σε
σύνταξη

Είστε ντόπια νεαρή γυναίκα

Είστε γυναίκα από την Ουκρανία που ψάχνει για δουλειά.

Είστε αφρικανός μετανάστης
που ζει στη χώρα υποδοχής
εδώ και πέντε χρόνια και στέλνει χρήματα στην οικογένειά
του στη χώρα προέλευσης

Είστε μετανάστης ιδιοκτήτης μι- Είστε η σύζυγος ενός μικροεκρού καταστήματος, με γυναίκα πιχειρηματία και ήρθατε με τον
και τέσσερα παιδιά
σύζυγό σας από μια μουσουλμανική χώρα

Είστε ντόπιος νεαρός που μόλις
πήρε πτυχίο πανεπιστημίου

Είστε η σύζυγος ενός ντόπιου
μικροεπιχειρηματία

Είστε η κόρη του δημάρχου,
που εργάζεται ως κοινωνικός
λειτουργός

Είστε μετανάστης Ρομά χωρίς
καθόλου μόρφωση και μαθαίνετε την τοπική γλώσσα

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σταθούν σε μια σειρά και μπροστά τους να αφήσουν αρκετό
χώρο ώστε να μπορούν να κάνουν τουλάχιστον οκτώ βήματα Εξηγήστε ότι πρόκειται να διαβάσετε
μια σειρά από δηλώσεις. Εάν, από τη σκοπιά του προσώπου στην κάρτα, η δήλωση είναι σωστή,
οι συμμετέχοντες θα κάνουν ένα βήμα μπροστά. Εάν όχι, θα μείνουν ακίνητοι και θα περιμένουν την
επόμενη δήλωση. Δεν θα πρέπει να μιλάνε σε όλη τη διαδικασία.
Διαβάστε τις παρακάτω δηλώσεις:
1.

Νιώθετε καλά όταν σκέφτεστε τα τελευταία χρόνια της ζωής σας

2.

Έχετε ένα άνετο ιδιόκτητο μέρος να μείνετε

3.

Έχετε δικά σας χρήματα και αποφασίζετε πώς να τα ξοδέψετε

4.

Όταν πάτε για ψώνια σκέφτεστε τι χρειάζεστε, όχι πόσα χρήματα έχετε

5.

Εάν αρρωστήσετε, υπάρχει κάποιος να σας φροντίσει

6.

Συναντάτε συχνά ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεστε τις σκέψεις σας και οι οποίοι σας
στηρίζουν

7.

Μπορείτε να πάτε διακοπές στο εξωτερικό με την οικογένεια ή τους φίλους σας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο

8.

Είστε σίγουροι ότι τα παιδιά σας θα πάνε στο πανεπιστήμιο

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

75
2η συνεδρία: Αποτελεσματική αντιμετώπιση των στερεοτύπων και ανάπτυξη της ενσυναίσθησης

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να κοιτάξουν γύρω τους και να δουν τι θέση έχουν πάρει τα διάφορα μέλη της ομάδας. Ζητήστε τους να αποκαλύψουν το περιεχόμενο της κάρτας τους. Στη συνέχεια
ζητήστε τους να βγουν από τον ρόλο και να το σκεφτούν από τη δική τους σκοπιά, όχι από τη σκοπιά
του προσώπου που έχουν στην κάρτα τους.
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να καθίσουν σε κύκλο και να συζητήσουν τα ακόλουθα:
-

τα συναισθήματά τους στα διάφορα στάδια της δραστηριότητας,

-

ποιοι έκαναν τα περισσότερα βήματα μπροστά και ποιοι έμειναν πίσω,

-

τις αιτίες της διαφοράς και τις δηλώσεις για τις οποίες δεν μπορούσαν να προχωρήσουν
μπροστά,

-

τι ήταν αυτό που τους εξέπληξε στο πώς άλλαξαν οι θέσεις τους,

-

τους κύριους φραγμούς που κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν οι μετανάστες.

■ Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση αυτής της συνεδρίας θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια του πρώτου μέρους της δεύτερης ημέρας κατάρτισης, μαζί με την αξιολόγηση της προηγούμενης συνεδρίας καθώς και της
εργασίας.

■ Σχόλια
Ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας, τον βαθμό συμμετοχής και τις ανάγκες τους, μπορείτε επίσης να
κάνετε μόνο μία από τις ασκήσεις πάνω στην ενσυναίσθηση και να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο
στη σχετική συζήτηση. Αρκετές εναλλακτικές επιλογές με βίντεο με παρόμοιο περιεχόμενο αντίστοιχο με αυτό που δόθηκε παραπάνω είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.
Η άσκηση πάνω στην κατανόηση των φραγμών που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες είναι επίσης μια
καλή απεικόνιση της έννοιας της διαρθρωτικής διάκρισης, όπως επεξηγείται στην ενότητα για την
καταπολέμηση των διακρίσεων.
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ:

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ
Για να γίνει κατανοητή η διαπολιτισμική ικανότητα, είναι σημαντικό να διασαφηνίσετε πώς γίνεται
κατανοητός ο πολιτισμός και τι είναι η διαπολιτισμική συνάντηση.

■ Understanding culture and cultural affiliations
Ο πολιτισμός μπορεί να γίνει κατανοητός με πολλούς τρόπους και το γεγονός ότι είναι μια έννοια με
πολλές πτυχές που αποτελεί συχνά πηγή παρανοήσεων. Σύμφωνα με την UNESCO, ο πολιτισμός
περιλαμβάνει «γνώσεις, πεποιθήσεις, τέχνες, ήθη, νόμους, έθιμα και πολλές άλλες ικανότητες και
συνήθειες που αποκτά [ο άνθρωπος] ως μέλος της κοινωνίας.» Ο πολιτισμός επίσης μπορεί να
αναφέρεται σε ένα «συγκεχυμένο σύνολο στάσεων, πεποιθήσεων, προτύπων συμπεριφοράς, βασικών
παραδοχών και αξιών που είναι κοινά σε μια ομάδα ανθρώπων και επηρεάζουν τη συμπεριφορά
κάθε μέλους της ομάδας καθώς και τους τρόπους με τους οποίους ερμηνεύει το «νόημα» της
συμπεριφοράς άλλων ανθρώπων» (Spencer-Oatey, 2000).

FOOD
MUSIC

PERFORMING ARTS

LITERATURE
DRESS
HOLIDAY CUSTOMS

LANGUAGE

VISUAL ART
FLAGS
GAMES

FESTIVALS

NATURE OF FRIENDSHIP
VALUES
NOTIONS OF BEAUTY
RELIGIOUS BELIEFS
BODY LANGUAGE
NORMS

ETIQUETTE
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EXPECTATIONS
The image by James
Penstone is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 License.

RULES

LEADERSHIP STYLES

SOCIAL STATUS
NOTION OF MODESTY

GENDER ROLES
ATTITUDE TOWARDS

NOTIONS OF ‘SELF’

ATTITUDES TOWARDS AGE

THOUGHT PROCESSES

APPROACHES TO PROBLEM SOLVING
NOTIONS OF CLEANLINESS

LEARNING STYLES
PERCEPTIONS

VIEWS ON RAISING CHILDREN

IMPORTANCE OF SPACE ASSUMPTIONS
IMPORTANCE OF TIME

Στην πραγματικότητα, οι δύο ορισμοί αφορούν διαφορετικές βαθμίδες πολιτισμού και εάν λάβουμε
υπόψη και τους δύο μπορούμε να αντιληφθούμε τον πολιτισμό σαν ένα παγόβουνο. Το «μοντέλο
του παγόβουνου» του πολιτισμού τονίζει ότι υπάρχουν ορατές εκφράσεις του πολιτισμού αλλά και
ότι υπάρχει ένα πολύ ευρύτερο σύνολο κρυμμένων στοιχείων που επηρεάζουν τους ανθρώπους, τα
οποία όμως δεν είναι σαφή ενώ πολλές φορές είναι ασυνείδητα.
Οι παραπάνω ορισμοί του πολιτισμού αναφέρονται στην κοινωνία και σε ομάδες, όχι σε χώρες και
έθνη. Διάφορες ομάδες και υποομάδες, όπως ομάδες που ορίζονται με γνώμονα εθνοπολιτισμικά
κριτήρια, αλλά και γεωγραφικά, επαγγελματικά, ιδεολογικά και άλλα κριτήρια, μπορούν να περιγραφούν βάσει αυτού του μοντέλου. Αυτό σημαίνει ότι, όταν κοιτάζουμε τον κόσμο, δεν πρέπει να τον
βλέπουμε σαν ένα παζλ, όπου κάθε κομμάτι έχει τη θέση του δίπλα σε άλλα κομμάτια, αλλά σαν ένα
πολύπλοκο και πολυστρωματικό σύνολο όπου τα κομμάτια επικαλύπτονται και τα όρια δεν είναι
πάντα ξεκάθαρα.
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Δεν πρέπει να συμπεραίνει κανείς ότι ένας άνθρωπος που ζει σε μια συγκεκριμένη χώρα, περιοχή ή
που ανήκει σε μια συγκεκριμένη εθνοτική ή θρησκευτική ομάδα, πρέπει απαραίτητα να ανταποκρίνεται στο πρότυπο πεποιθήσεων και συμπεριφορών που συνήθως συσχετίζονται με αυτές τις ομάδες.
Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές προσωπικότητες, με διακριτικά γνωρίσματα που μπορεί να αντιβαίνουν ορισμένες πολιτισμικές επιταγές. Επίσης, όλοι οι άνθρωποι ανήκουν ταυτόχρονα σε διάφορες
ομάδες και οι ιδιαίτερες στάσεις και συμπεριφορές που κυριαρχούν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο
μπορεί να καθορίζονται από μια συνειδητή ή ασυνείδητη επιλογή μιας συγκεκριμένης ομάδας αναφοράς για το συγκεκριμένο πλαίσιο. Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι ανήκουν ταυτόχρονα
όχι μόνο σε διαφορετικές ομάδες που ορίζονται από διαφορετικά κριτήρια, αλλά και σε διαφορετικές
ομάδες που ορίζονται από τα ίδια κριτήρια (πολλαπλοί πολιτισμικοί δεσμοί). Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των στοιχείων που περιγράφηκαν παραπάνω, είναι προτιμότερο να
μιλάμε για πολιτισμικούς δεσμούς ανθρώπων παρά πολιτισμών.

Υνοδευτικό υλικό

Όταν αναλύονται δύο οποιεσδήποτε ομάδες, μπορούν να βρεθούν ομοιότητες και διαφορές σε ορατά και σε μη ορατά επίπεδα. Επίσης όλες οι μεγαλύτερες ομάδες έχουν εσωτερική πολιτισμική ποικιλομορφία, που μπορεί να συνεπάγεται ότι τα μέλη δύο υποομάδων μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά
μεταξύ τους παρά με κάποιον άλλον από άλλη ομάδα.

Οι πολιτισμοί όλων των ομάδων και των κοινωνιών είναι μονίμως σε εξέλιξη. Ορισμένοι αλλάζουν
με πολύ αργό ρυθμό και μπορεί να γίνονται αντιληπτοί ως στατικοί, όμως αλλαγές επέρχονται παντού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αλλαγές ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται, ενώ σε άλλες περιπτώσεις βρίσκουν αντίσταση και χαρακτηρίζονται ως απώλεια αυθεντικότητας. Μια πολύ σημαντική
πηγή πολιτισμικής αλλαγής αποτελούν οι αλληλεπιδράσεις ανθρώπων με διαφορετικούς πολιτισμικούς δεσμούς.

■ Διαπολιτισμικές συναντήσεις

Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να αποτυπωθεί σαν την αλληλεπίδραση μεταξύ δύο παγόβουνων:

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ, ΓΛΏΣΣΑ,
ΤΕΧΝΟΥΡΓΉΜΑΤΑ, ΣΎΜΒΟΛΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ, ΓΛΏΣΣΑ,
ΤΕΧΝΟΥΡΓΉΜΑΤΑ, ΣΎΜΒΟΛΑ

ΝΌΡΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆΣ,
ΑΞΊΕΣ, ΠΕΠΟΙΘΉΣΕΙΣ,
ΒΑΣΙΚΈΣ ΠΑΡΑΔΟΧΈΣ

ΝΌΡΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆΣ,
ΑΞΊΕΣ, ΠΕΠΟΙΘΉΣΕΙΣ,
ΒΑΣΙΚΈΣ ΠΑΡΑΔΟΧΈΣ
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Μπορούμε να μιλάμε για διαπολιτισμική συνάντηση όταν αλληλεπιδρούν άνθρωποι που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ή γίνονται αντιληπτοί ως φορείς διαφορετικών πολιτισμικών δεσμών.
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Είναι εμφανές ότι εάν η αλληλεπίδραση αναλυθεί κοιτώντας μόνο τα ορατά στοιχεία, δεν θα κατανοηθεί
ορθά. Όμως η συνεκτίμηση των αόρατων στοιχείων επίσης δεν είναι εύκολη γιατί σε πολλές περιπτώσεις όσοι εμπλέκονται δεν αντιλαμβάνονται τα υποκείμενα στοιχεία που επηρεάζουν τις ορατές στάσεις,
σκέψεις και συμπεριφορές τους.

■ Κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών
Ποια είναι, πιο συγκεκριμένα, αυτά τα αόρατα στοιχεία που γίνονται αντιληπτά ως πολιτισμικές διαφορές; Μια προσέγγιση για την απάντηση σε αυτό το ερώτημα έγκειται στη χρήση μοντέλων που έχουν
αναπτυχθεί γύρω από την έννοια της «πολιτισμικής διάστασης». Πρόκειται για εργαλεία που βοηθούν
να βγει ένα νόημα για το ποια είναι τα στοιχεία διαφοράς που υπάρχουν. Δεν πρέπει να θεωρούνται χαρακτηρισμοί αλλά μια σειρά από συνεχή. Μια ορισμένη ομάδα ή κοινωνία μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε μέσα σε αυτό το συνεχές. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα πολιτισμικών διαστάσεων και ο παρακάτω
κατάλογος βασίζεται σε ένα συνδυασμό ορισμένων από αυτά τα μοντέλα (Hofstede, 2001, Trompenaars
& Hampden-Turner, 1997, Hall, 1989).
1.

Χαμηλό πλαίσιο / υψηλό πλαίσιο – Οι άνθρωποι που είναι συνηθισμένοι να ζουν σε μια
κοινωνία χαμηλού πλαισίου αξιώνουν να λαμβάνουν λεπτομερή και ρητή επικοινωνία, να τους
δίνονται σαφείς πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές, ενώ οι άνθρωποι που είναι συνηθισμένοι να ζουν σε περιβάλλοντα υψηλού πλαισίου δεν θεωρούν σημαντικό να διασαφηνίζουν
πολλά στοιχεία στην επικοινωνία τους γιατί αναμένεται από τους υπόλοιπους να τα γνωρίζουν
από περασμένες εμπειρίες. Ένας οργανισμός όπου οι κανόνες συμπεριφοράς και οι διαδικασίες ορίζονται ξεκάθαρα και οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει πληροφοριών που αναφέρονται
ρητά σε έγγραφα είναι ένα παράδειγμα περιβάλλοντος χαμηλού πλαισίου, ενώ η οικογένεια
είναι ένα παράδειγμα περιβάλλοντος υψηλού πλαισίου.

2.

Χαμηλή / υψηλή απόσταση δύναμης – ο βαθμός στον οποίο γίνεται αποδεκτή η άνιση
κατανομή της εξουσίας στην κοινωνία. Οι κοινωνίες υψηλής απόστασης δύναμης είναι αυστηρά ιεραρχικές και οι αποφάσεις λαμβάνονται από εκείνους που κατέχουν θέσεις εξουσίας.
Οι αλλαγές στην ιεραρχία δεν είναι συνήθως ευπρόσδεκτες και παρόλο που οι άνθρωποι
μπορούν να ανελιχθούν σε υψηλότερες θέσεις, ο υποβιβασμός σε κατώτερη θέση θεωρείται
προβληματικός. Χαμηλή απόσταση δύναμης σημαίνει ισότιμες σχέσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει διαβουλεύσεων και αξιολόγησης. Οι θέσεις εξουσίας θεωρούνται προσωρινές
και οποιοσδήποτε μπορεί να αναλάβει αρχηγικό ρόλο σε ορισμένη χρονική στιγμή και υπό
ορισμένες συνθήκες.

3.

Ατομικισμός / κολεκτιβισμός – Η ατομικιστική θεώρηση προβλέπει ότι οι άνθρωποι υπερασπίζονται οι ίδιοι τον εαυτό τους και επιλέγουν οι ίδιοι τους δεσμούς τους. Θεωρείται πως
είναι ικανοί να λάβουν τις αποφάσεις τους και να φροντίσουν τον εαυτό τους ενώ φέρουν και
την ευθύνη των αποφάσεών τους. Η κολεκτιβιστική θεώρηση αντιλαμβάνεται τα άτομα κυρίως
ως μέλη μιας ομάδας στην οποία ανήκουν εφ’ όρου ζωής και η οποία τους παρέχει ασφάλεια
και προστασία αλλά απαιτεί πίστη και συμμόρφωση προς τις εσωτερικές νόρμες της.

4.

Αρρενωπότητα / θηλυκότητα – αναφέρεται στις αξίες που στις περισσότερες κοινωνίες συνδέονται με τους ρόλους των δύο φύλων. Οι λεγόμενοι «ανδρικοί» πολιτισμοί δίνουν αξία στον
ανταγωνισμό, τον δυναμισμό, τη φιλοδοξία και τη συσσώρευση πλούτου και υλικών αγαθών, ενώ
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Αποφυγή αβεβαιότητας – αποτυπώνει τον βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι προσπαθούν να
αντιμετωπίσουν το άγχος μειώνοντας στο ελάχιστο την αβεβαιότητα. Υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας σημαίνει ότι υπάρχει προτίμηση για τις δομημένες συνθήκες και ότι δίνεται σημασία στις
τελετουργίες και τις διαδικασίες σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής, από τη θρησκεία
μέχρι το φαγητό, καθώς και αυστηρός σχεδιασμός δραστηριοτήτων και πίστη στην ύπαρξη
μίας και απόλυτης αλήθειας. Αντιθέτως, η αποδοχή της αβεβαιότητας συσχετίζεται με μεγαλύτερη ανεκτικότητα των διαφορετικών απόψεων, με προτίμηση στον μικρότερο δυνατό αριθμό
κανόνων και με την υιοθέτηση μιας σχετιστικής θέσης που επιτρέπει την παράλληλη στενή
συνύπαρξη διαφορετικών πεποιθήσεων και θρησκειών.

6.

Μακροπρόθεσμος / βραχυπρόθεσμος προσανατολισμός – περιγράφει τον «χρονικό ορίζοντα» μιας κοινωνίας, ή τη σπουδαιότητα που αποδίδεται στο μέλλον σε σχέση με το παρελθόν
και το παρόν. Οι αξίες που συνδέονται με τον μακροπρόθεσμο προσανατολισμό είναι η φειδώ και
η επιμονή ενώ οι αξίες που συνδέονται με τον βραχυπρόθεσμο προσανατολισμό είναι η τήρηση
των παραδόσεων, η εκπλήρωση των κοινωνικών υποχρεώσεων και η διαφύλαξη της υπόληψης.

7.

Επίτευγμα / ένδειξη – Η αναγνώριση αποδίδεται βάσει των πράξεων ή συνδέεται με το κοινωνικό καθεστώς; Οι άνθρωποι που προέρχονται από μια κοινωνία όπου κυριαρχούν τα επιτεύγματα αξιώνουν την αναγνώριση και την εκτίμηση βάσει της απόδοσης και των ατομικών
προσόντων τους. Οι άνθρωποι που προέρχονται από μια κοινωνία που βασίζεται στην ένδειξη
ενδέχεται να θεωρούν ότι η αναγνώριση και η εκτίμηση επαφίεται στο κοινωνικό καθεστώς και
όχι στα προσωπικά επιτεύγματα.

8.

Διαδοχικός χρόνος / συγχρονικός χρόνος – Κάνουμε ένα πράγμα τη φορά ή πολλά
πράγματα μαζί; Οι άνθρωποι που ανήκουν σε πολιτισμικές ομάδες που προτιμούν τη συγχρονική προσέγγιση του χρόνου είναι συνηθισμένοι να θεωρούν τον χρόνο ένα αγαθό, κάτι που
εξοικονομείται, αναλώνεται ή δαπανάται. Ο χρόνος χρησιμοποιείται για να επιφέρει την τάξη
και να καθορίσει όρια. Από την άλλη πλευρά, για τις πολιτισμικές ομάδες που τείνουν να θεωρούν τον χρόνο με συγχρονικό τρόπο, ο χρόνος εντάσσεται σε μια ολιστική και αλληλένδετη
θεώρηση. Οι συγχρονικοί πολιτισμοί τείνουν να δίνουν αξία στις προτεραιότητες παρά στο
προκαθορισμένο χρονικό όριο. Θα κάνουν αυτό που αντιλαμβάνονται ως σωστό τη δεδομένη
στιγμή, ακόμα και αν αυτό αντιβαίνει το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

9.

Εσωτερικός έλεγχος / εξωτερικός έλεγχος – Εμείς ελέγχουμε το περιβάλλον μας ή μήπως
εκείνο ελέγχει εμάς; Οι άνθρωποι στις κοινωνίες που δίνουν αξία στον εσωτερικό έλεγχο τείνουν να πιστεύουν ότι μπορούν να επικρατήσουν επί της φύσης και να καθορίσουν το μέλλον
σύμφωνα με τη βούλησή τους. Ένα εμπόδιο που συναντούν στον δρόμο τους δεν αλλάζει τον
στόχο τους, παρά μόνο τον τρόπο να φτάσουν σε αυτόν. Οι άνθρωποι στις κοινωνίες που θεωρούν ότι ελέγχονται έξωθεν επιδιώκουν να ζουν αρμονικά με την υφιστάμενη πραγματικότητα,
παρά να προσπαθούν να την αλλάξουν ριζικά.
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5.

Υνοδευτικό υλικό

οι «γυναικείοι» πολιτισμοί δίνουν μεγαλύτερη αξία στη φροντίδα των άλλων, τις θετικές σχέσεις
και την ποιότητα ζωής. Οι «γυναικείοι» πολιτισμοί επίσης θεωρούν πως πρέπει να υπάρχουν λίγες
διαφορές στους κοινωνικούς ρόλους μεταξύ αντρών και γυναικών.
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■ Διαπολιτισμική ικανότητα
Με τον όρο διαπολιτισμική ικανότητα εννοούμε την ικανότητα κινητοποίησης και αξιοποίησης συναφών αξιών, στάσεων, δεξιοτήτων, γνώσεων και της κριτικής κατανόησης με σκοπό να ανταποκρινόμαστε κατάλληλα και αποτελεσματικά στις απαιτήσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται
μέσα από τις διαπολιτισμικές συναντήσεις.
ΑΞΊΕΣ
- Δίνεται αξία στην αξιοπρέπεια όλων των
ανθρώπινων όντων
- Δίνεται αξία στην πολιτισμική ποικιλομορφία
και την ποικιλομορφία των πολιτισμικών
πρακτικών, δεδομένου ότι δεν αντιβαίνουν τις
αρχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων

ΣΤΆΣΕΙΣ
- Ανοικτό πνεύμα στην πολιτισμική ετερότητα,
στις έτερες πεποιθήσεις, κοσμοαντιλήψεις και
πρακτικές
- Σεβασμός
- Ανεκτικότητα της αμφισημίας

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ
ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ
- Δεξιότητες ακρόασης και παρατηρητικότητας
- Ενσυναίσθηση
- Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
- Γλωσσικές, επικοινωνιακές και πολυγλωσσικές
δεξιότητες
- Δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης
- Δεξιότητες συνεργασίας και επίλυσης κρούσεων

ΓΝΏΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΉ ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ
- Γνώση και κριτική κατανόηση των
προσωπικών πολιτισμικών δεσμών
- Γνώση και κριτική κατανόηση της γλώσσας και
επικοινωνίας
- Γνώση και κριτική κατανόηση του πολιτισμού,
των πολιτισμών, των θρησκειών, της ιστορίας,
των επίκαιρων ζητημάτων σε παγκόσμια
κλίμακα

ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉΣ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΙ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ
Αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανέκυψαν
από τη διαπολιτισμική συνάντηση

ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ
Αποτελεσματική και κατάλληλη συμπεριφορά

Αυτό το μοντέλο ικανότητας βασίζεται στο συνεχιζόμενο έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει
πολλά διακριτικά γνωρίσματα συγκριτικά με άλλα μοντέλα διαπολιτισμικής ικανότητας. Σε διαρθρωτικό επίπεδο, σε αντίθεση με τα περισσότερα μοντέλα που εστιάζουν στη γνώση, τις δεξιότητες και
τις στάσεις, αυτό το μοντέλο περιλαμβάνει αξίες και συσχετίζει την κριτική κατανόηση με τη γνώση.
Ένα διαπολιτισμικά ικανό πρόσωπο χρειάζεται και τα τέσσερα στοιχεία (αξίες, στάσεις, δεξιότητες και
γνώση και κριτική κατανόηση) και όχι μόνο γνώσεις σχετικά με άλλους πολιτισμούς όπως εικάζεται
συχνά (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2016, Deardorff, 2009).
Παρόλο που όλα τα στοιχεία του μοντέλου αξίζουν λεπτομερέστερη επεξήγηση, εδώ παρουσιάζουμε
μόνο ορισμένα στοιχεία που αφορούν μία στάση (ανεκτικότητα της αμφισημίας) και μία δεξιότητα
(ενσυναίσθηση):

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

81
2η συνεδρία: Αποτελεσματική αντιμετώπιση των στερεοτύπων και ανάπτυξη της ενσυναίσθησης

Υνοδευτικό υλικό

H ανεκτικότητα της αμφισημίας είναι μία στάση απέναντι σε καταστάσεις που είναι αβέβαιες και
υπόκεινται σε πολλαπλές αντικρουόμενες ερμηνείες. Οι άνθρωποι με υψηλή ανεκτικότητα της αμφισημίας αξιολογούν αυτά τα είδη αντικειμένων, γεγονότων και καταστάσεων με θετικό τρόπο και τα
αντιμετωπίζουν εποικοδομητικά, ενώ οι άνθρωποι με χαμηλή ανεκτικότητα της αμφισημίας υιοθετούν
μία αποκλειστική άκαμπτη θεώρηση απέναντι στις ασαφείς καταστάσεις και είναι αδιάλλακτοι στην
άποψή τους για τον κόσμο. Όταν έρχονται αντιμέτωποι με μια κατάσταση όπου δεν είναι γνωστά ή
ξεκάθαρα όλα τα στοιχεία και όπου υπάρχει υψηλός βαθμός αβεβαιότητας και πολλαπλές πιθανές
ερμηνείες, οι άνθρωποι με χαμηλό βαθμό ανεκτικότητας της αμφισημίας τείνουν να αποφεύγουν να
κάνουν οτιδήποτε και μένουν άπραγοι μέχρι να λάβουν διευκρινήσεις, ενώ οι άνθρωποι με υψηλότερο
βαθμό ανεκτικότητας της αμφισημίας είναι έτοιμοι να προχωρήσουν, να εξερευνήσουν και να προσαρμοστούν στον τρόπο που εξελίσσονται τα πράγματα.
Συχνά αξιώνουμε από τους μετανάστες να διαθέτουν υψηλό βαθμό ανεκτικότητας της αμφισημίας
και να προχωρήσουν στην πορεία ένταξής τους, παρά το γεγονός ότι πολλά στοιχεία ενδέχεται να
μην τους είναι ξεκάθαρα.
H ενσυναίσθηση είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων που απαιτούνται για να αντιλαμβανόμαστε και να
κατανοούμε τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις και τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων, και για να βλέπουμε τον κόσμο από τη σκοπιά των άλλων. Η ενσυναίσθηση περιλαμβάνει την ικανότητα να αποστασιοποιούμαστε από το δικό μας ψυχολογικό πλαίσιο αναφοράς (δηλαδή να λαμβάνουμε αποστάσεις
από την προσωπική μας θεώρηση) και την ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε νοητικά και να κατανοούμε το ψυχολογικό πλαίσιο αναφοράς και τη θεώρηση κάποιου άλλου ανθρώπου. Αυτή η δεξιότητα
είναι θεμελιώδης για να μπορούμε να φανταστούμε τους πολιτισμικούς δεσμούς, τις κοσμοαντιλήψεις,
τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες και τις ανάγκες άλλων ανθρώπων.
Διακρίνονται τρεις διαφορετικές μορφές ενσυναίσθησης:
Γνωστική θεώρηση – η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε και να κατανοούμε τις αντιλήψεις,
τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις άλλων ανθρώπων.

ii.

Συναισθηματική θεώρηση – η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε και να κατανοούμε τα συναισθήματα, τα αισθήματα και τις ανάγκες άλλων ανθρώπων.

iii.

Η συμπόνοια, που ενίοτε ονομάζεται «συμπονετική ενσυναίσθηση» ή «ενσυναισθητικό ενδιαφέρον» – η ικανότητα να βιώνουμε αισθήματα συμπόνοιας και ενδιαφέροντος για τους
άλλους ανθρώπους με βάση την αντίληψη της γνωστικής ή συναισθηματικής διάθεσης ή
κατάστασής τους ή της ουσιαστικής κατάστασής τους ή των συνθηκών.

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε εδώ ότι η ενσυναίσθηση γίνεται κατανοητή ως δεξιότητα, όχι
ως στάση ή έμφυτο γνώρισμα, και ότι, από αυτήν την άποψη, ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει
τη «συναισθηματική μετάδοση», που υπονοεί ότι βιώνουμε πραγματικά τα ίδια συναισθήματα και
αισθήματα παράλληλα με τον άλλον άνθρωπο.
Οποιοσδήποτε μπορεί να αναπτύξει τη διαπολιτισμική ικανότητα εφόσον αντιληφθεί την επιρροή που
ασκεί ο πολιτισμός στη συμπεριφορά μας και στη συμπεριφορά των άλλων, και εφόσον δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις καταστάσεις αλληλεπίδρασης που διαδραματίζονται σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο.
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■ Ικανότητα διαπολιτισμικής επικοινωνίας
Σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο, όταν οι άνθρωποι που επικοινωνούν δεν μοιράζονται το ίδιο πολιτισμικό υπόβαθρο, όπως συμβαίνει στην εργασία σας με τους μετανάστες, είναι απαραίτητο να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή για να διασφαλίσετε ότι η επικοινωνία είναι αποτελεσματική.
Η επικοινωνία είναι αποτελεσματική στον βαθμό που το πρόσωπο που ερμηνεύει το μήνυμα προσδίδει στο μήνυμα ένα νόημα που είναι σχετικά παρόμοιο με αυτό που εννοούσε το πρόσωπο που
το μετέδωσε. Με άλλα λόγια, η επικοινωνία είναι αποτελεσματική στον βαθμό που μπορούμε να
μεγιστοποιήσουμε την κατανόηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουμε την τάση να ερμηνεύουμε
τα μηνύματα που λάβαμε σε μια διαδικασία διαπολιτισμικής επικοινωνίας με γνώμονα το προσωπικό
μας πλαίσιο αναφοράς. Μια πρόσθετη πρόκληση που παρουσιάζει η διαπολιτισμική επικοινωνία είναι
το γεγονός πως οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτήν ενδέχεται να μην συνειδητοποιούν καν πως
υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο αρχικό μήνυμα και στην ερμηνεία που του αποδώσαμε. Επομένως,
η ικανότητα αναγνώρισης και διόρθωσης των λανθασμένων ερμηνειών στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής επικοινωνίας είναι μία σημαντική διαπολιτισμική ικανότητα.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ

Σε μια διαπολιτισμική συνάντηση, τα άτομα δημιουργούν ρητές ή μη ρητές στρατηγικές για να αντιλαμβάνονται οι ίδιοι και οι άλλοι τους τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι ερμηνεύουν την πραγματικότητα και αντιδρούν σε συγκεκριμένες καταστάσεις βάσει και των συναφών πολιτισμικών προσδιορισμών. Αυτή η «διαπραγμάτευση της πραγματικότητας» συνεπάγεται επίσης την ικανότητα επέκτασης
του συνηθισμένου εύρους αντιδράσεων και εξεύρεσης των αντιδράσεων εκείνων που ενδείκνυνται
στη συγκεκριμένη κατάσταση. Ο καθένας μπορεί να αναπτύξει αυτές τις ικανότητες μέσα από την
κατάρτιση και την εμπειρία.
Ένα απλό μοντέλο που χρησιμοποιείται στην κλασική ψυχολογία, το λεγόμενο «παράθυρο Johari»
μπορεί να βοηθήσει στον επακριβή προσδιορισμό των στρατηγικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε μια ανομοιογενή ομάδα μαθητευομένων και ανάμεσα στους μαθητευόμενους και τον δάσκαλο/διευκολυντή. Όπως
φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, καθένας μας έχει στοιχεία που είναι γνωστά σε εμάς και ορατά
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Σε αντίθεση με την περίπτωση μιας κατάστασης επικοινωνίας όπου οι συμμετέχοντες μοιράζονται
ένα κοινό πολιτισμικό υπόβαθρο, στις περιπτώσεις διαπολιτισμικής επικοινωνίας η ανοιχτή/ελεύθερη
περιοχή είναι μικρότερη, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές είναι μεγαλύτερες. Ένας μεγαλύτερος αριθμός
στοιχείων που είναι γνωστά σε εμάς δεν είναι ορατά ή κατανοητά από τους άλλους, ενώ πολλά
πράγματα που οι άλλοι βλέπουν σε εμάς και τα ερμηνεύουν σύμφωνα με τις δικές τους πολιτισμικές
αναφορές παραμένουν άγνωστα σε εμάς.

Υνοδευτικό υλικό

στους άλλους, στοιχεία που είναι γνωστά σε εμάς αλλά δεν είναι ορατά στους άλλους, στοιχεία που
βλέπουν οι άλλοι σε εμάς αλλά εμείς δεν τα αντιλαμβανόμαστε, καθώς και στοιχεία που δεν είναι
γνωστά σε εμάς ούτε ορατά στους άλλους.

Συνεπώς, αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία σημαίνει πρώτα απ’ όλα να καταστήσουμε
περισσότερο σαφή την επικοινωνία, να καταβάλουμε την προσπάθεια να εξηγήσουμε ακόμα και με
λεπτομέρειες ζητήματα που μοιάζουν ξεκάθαρα σε ένα μονοπολιτισμικό πλαίσιο, καθώς και να εξασφαλίσουμε ότι εκείνα που γίνονται αντιληπτά από τους άλλους ερμηνεύονται με τον ενδεδειγμένο
τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι επιμένουμε με συνειδητό τρόπο σε διαδικασίες όπως η αυτοέκθεση, η πρόσκληση για παροχή ανατροφοδότησης και η από κοινού ανακάλυψη. Πράγματι, εάν το κάνουμε αυτό,
όχι μόνο θα ενισχύσουμε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας, αλλά επιπλέον
θα συμβάλουμε στην ανάπτυξη θετικών σχέσεων εντός της ομάδας και θα μάθουμε νέα πράγματα
για τον εαυτό μας.
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3η ενότητα:
Καταπολέμηση των διακρίσεων

1Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ:

ΜΟΡΦΈΣ ΔΙΑΚΡΊΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΌΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΉΣ
ΤΟΥΣ

■ Μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες
-

θα μπορούν να εκφράσουν κριτική κατανόηση των διακρίσεων και των διάφορων μορφών
τους

-

θα έχουν αυξημένες ικανότητες πρόληψης και αντιμετώπισης περιπτώσεων διακριτικής μεταχείρισης στο περιβάλλον εργασίας τους

-

θα έχουν ενισχυμένη αντίληψη των επιπτώσεων της διακριτικής μεταχείρισης και της ευθύνης που φέρουν να δραστηριοποιούνται για την καταπολέμηση των διακρίσεων

■ Απαιτούμενες πηγές
-

Υποστηρικτικό έγγραφο που αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων

-

Διαφάνειες για την καταπολέμηση των διακρίσεων

-

Υπολογιστής, βιντεοπροβολέας και οθόνη

-

Πίνακας με τις μορφές διάκρισης κομμένες στα αντίστοιχα κομμάτια

-

Παραδείγματα άμεσης και έμμεσης διάκρισης (προαιρετικό)

-

Μελέτη περιπτώσεων διάκρισης σε βάρος μεταναστών (προαιρετικό)
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■ Δομή και μέθοδοι
a.

35 λεπτά: Εισαγωγή στην έννοια των διακρίσεων. Μορφές διάκρισης.

b.

15 λεπτά: Νομικές διατάξεις που αφορούν τη διάκριση σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο

c.

40 λεπτά: Ανάλυση της μελέτης περιπτώσεων διάκρισης σε βάρος μεταναστών

■ Διαδικασία
a.

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις λέξεις που έρχονται αυθόρμητα στο
μυαλό τους όταν σκέφτονται τη διάκριση. Γράψτε τις λέξεις αυτές στον πίνακα παρουσιάσεων για περαιτέρω χρήση.
Μοιράστε με τυχαία σειρά κομμάτια του πίνακα με τις μορφές διάκρισης και ζητήστε από
τους συμμετέχοντες να σηκωθούν όρθιοι, να κινηθούν στον χώρο και να δημιουργήσουν
κοινή ομάδα με τους άλλους συμμετέχοντες που έχουν στα χέρια τους τα κομμάτια από την
ίδια γραμμή του πίνακα. Για παράδειγμα, το πρόσωπο που έχει το κομμάτι για την έμμεση
διάκριση πρέπει να μπει στην ίδια ομάδα με εκείνους που έχουν πληροφορίες σχετικά με
τον τρόπο που εκδηλώνεται και επεξηγείται η έμμεση διάκριση. Εάν υπάρχουν έτοιμα παραδείγματα, εκείνοι που έχουν τα παραδείγματα της έμμεσης διάκρισης πρέπει να μπουν
στην ίδια ομάδα. Ιδιαίτερα σε περίπτωση μεγαλύτερης ομάδας, συνιστάται να ετοιμάσετε
λίγα παραδείγματα διακρίσεων (τουλάχιστον άμεσης και έμμεσης), πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα που αφορούν την εργασία και το κοινωνικό πλαίσιο των συμμετεχόντων. Για
παράδειγμα, εάν οι συμμετέχοντες εργάζονται σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, τα παραδείγματα πρέπει να αναφέρονται σε αυτό το περιβάλλον.
Παρουσιάστε διαφάνειες που αφορούν τις μορφές διάκρισης. Υπενθυμίστε τη συζήτηση για
τα στερεότυπα στη συνεδρία 2.2.2 και εξηγήστε τη σύνδεση μεταξύ στερεοτύπων, προκαταλήψεων και διακρίσεων. Σχολιάστε τον πίνακα και απαντήστε στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

b.

Παρουσιάστε το μέρος που αφορά τη νομική προστασία από τις διακρίσεις σε επίπεδο ΕΕ.
Δώστε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να θέσουν διευκρινιστικές ερωτήσεις και να διατυπώσουν σχόλια. Παρουσιάστε τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνονται οι κατευθυντήριες
γραμμές για την εξάλειψη των διακρίσεων στο εθνικό δίκαιο. Εισαγάγετε τον εθνικό φορέα
εξάλειψης των διακρίσεων παρουσιάζοντας τον διαδικτυακό τόπο του και, εάν είναι δυνατό,
κάποιες καταγγελίες για διάκριση σε βάρος μεταναστών που εξετάζει ο αντίστοιχος φορέας.
Επισημάνετε τις διαδικασίες επικοινωνίας με αυτόν τον φορέα και τις διαδικασίες προσφυγής κατά των αποφάσεών του.
Ρωτήστε εάν κάποιος γνωρίζει κάποια περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης, που έχει επιβεβαιωθεί είτε όχι, και η οποία εξετάστηκε από τον εθνικό φορέα εξάλειψης των διακρίσεων.
Συζητήστε τις περιπτώσεις με ολόκληρη την ομάδα.
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c.

Υπενθυμίστε τη δραστηριότητα που αφορά τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που πραγματοποιήσατε στη συνεδρία 2.2.2, ως έναν τρόπο κατανόησης των διαρθρωτικών διακρίσεων και εξηγήστε ότι το επόμενο μέρος της συνεδρίας θα εστιάσει στην
άμεση και έμμεση διάκριση.
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 5 ατόμων το ανώτερο. Κάθε ομάδα θα έχει 20
λεπτά στη διάθεσή της για να επιτελέσει την παρακάτω εργασία: να διατυπώσει τέσσερα
παραδείγματα καταστάσεων (πραγματικών ή φανταστικών) που σχετίζονται με το περιβάλλον εργασίας τους:
a.

ένα παράδειγμα άμεσης διάκρισης

b.

ένα παράδειγμα που ενδέχεται να μοιάζει με άμεση διάκριση αλλά στην πραγματικότητα δεν συνιστά διάκριση

c.

ένα παράδειγμα έμμεσης διάκρισης

d.

ένα παράδειγμα που ενδέχεται να μοιάζει με έμμεση διάκριση αλλά στην πραγματικότητα δεν συνιστά διάκριση

Κάθε ομάδα θα πρέπει να βρει παραδείγματα από κάθε κατηγορία με τέτοιο τρόπο που να
είναι δύσκολο για τις άλλες ομάδες να εντοπίσουν την κατηγορία. Μπορούν να σκεφτούν
είτε διακρίσεις σε βάρος μεταναστών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών αλλά και διακρίσεις εντός των ομάδων ή κοινοτήτων μεταναστών (π.χ. με γνώμονα
το φύλο, την εθνικότητα, τη γλώσσα, την κάστα/κοινωνική θέση, τη θρησκεία, κ.ο.κ.)
Στη συνέχεια οι ομάδες θα παρουσιάσουν τα παραδείγματά τους με τυχαία σειρά και οι
υπόλοιποι συμμετέχοντες θα τα κατατάξουν σε μια κατηγορία και θα εξηγήσουν τους σχετικούς λόγους.
Μια εναλλακτική επιλογή για αυτήν τη δραστηριότητα μπορεί να είναι παραδείγματα από
τις τέσσερις κατηγορίες που έχει ετοιμάσει από πριν ο εκπαιδευτής και μοιράζει στις ομάδες για να τα αναλύσουν και στη συνέχεια να τα μοιραστούν και να τα συζητήσουν.
Για κάθε παράδειγμα, ζητείται από την ομάδα να στοχαστεί τι μπορεί να γίνει για να αποτραπούν παρόμοιες καταστάσεις ή για να αντιμετωπίζονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο όταν
προκύπτουν.
Η συζήτηση σχετικά με ευαίσθητες καταστάσεις και ο στοχασμός πάνω στον τρόπο αντιμετώπισης θα δώσει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα της διακριτικής μεταχείρισης, τους κινδύνους που προκύπτουν από την παρερμηνεία
της αλλά και τις ευκαιρίες που έχουν και τις ευθύνες που φέρουν ως επαγγελματίες για την
αντιμετώπιση αυτού του θέματος.
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■ Αξιολόγηση
Αφού καθίσουν κυκλικά, οι συμμετέχοντες με τη σειρά θα θέσουν σε κάποιον ομότιμό τους μια
ερώτηση για το περιεχόμενο της συνεδρίας. Ένα άτομο μπορεί να διατυπώσει μία ερώτηση και μία
απάντηση. Μια επιλογή είναι να ζητήσετε από κάθε συμμετέχοντα να θέσει μία ερώτηση σε ολόκληρη
την ομάδα και οι συμμετέχοντες να την απαντήσουν εθελοντικά. Πρέπει να τηρηθεί η ίδια αρχή της
μίας ερώτησης και μίας απάντησης ανά άτομο.

■ Σχόλια
-

Μπορούν να γίνουν αναφορές στην εθνική νομοθεσία και τους φορείς για την εξάλειψη των
διακρίσεων αλλά είναι χρήσιμο να επισημάνετε ότι υφίσταται μια κοινή ευρωπαϊκή αναφορά
επί του θέματος.

-

Πρέπει επίσης να γίνει σύνδεση με το πλαίσιο οκ-οκ που παρουσιάζεται στην ενότητα 5:
για παράδειγμα, τονίστε ότι εκείνος που προβαίνει στη διακριτική μεταχείριση βρίσκεται
στη θέση «Eίμαι οκ – δεν είσαι οκ» ενώ το θύμα της διακριτικής μεταχείρισης μπορεί να
βρίσκεται σε μια πληθώρα άλλων θέσεων και ότι αυτό προκαλεί διαφορετικές δυναμικές
αλληλεπίδρασης.

-

Στο τέλος, αναφέρετε επίσης τις λέξεις-κλειδιά που παρατίθενται στην αρχή της συνεδρίας,
σχολιάστε και ζητήστε από τους συμμετέχοντας να στοχαστούν πάνω στον τρόπο που η
συνεδρία συνέβαλε στην αύξηση της γνώσης και της αντίληψης που είχαν για το θέμα.

© IOM 2016 / Muse MOHAMMED
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2Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ:

ΛΌΓΟΣ ΠΕΡΊ ΔΙΑΚΡΊΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΊΣΕΙΣ ΜΈΣΩ ΤΟΥ
ΛΌΓΟΥ

■ Μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες
-

θα κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους οι διακρίσεις μπορούν να εξαπλωθούν μέσω
του δημόσιου λόγου

-

θα αναπτύξουν δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης και την ικανότητα να αντιστέκονται στη χειραγώγηση και να εφαρμόζουν τις δεξιότητες αυτές στα δημόσια μηνύματα που
αφορούν τις διακρίσεις σε βάρος μεταναστών

-

θα αναπτύξουν κριτική κατανόηση των μηνυμάτων που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταδίδουν για τους μετανάστες και τη μετανάστευση.

■ Απαιτούμενες πηγές
-

Υποστηρικτικό έγγραφο που αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων

-

Διαφάνειες για τις λεκτικές διακρίσεις

-

Υπολογιστής, βιντεοπροβολέας και οθόνη

-

Μελέτη περιπτώσεων άρθρων από μέσα μαζικής ενημέρωσης ή αναρτήσεων από μέσα
κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν τις διακρίσεις σε βάρος μεταναστών (προαιρετικό)

■ Δομή και μέθοδοι
a.

15 λεπτά: Λεκτική διάκριση.

b.

30 λεπτά: Ανάλυση της μελέτης περιπτώσεων λεκτικής διάκρισης σε βάρος μεταναστών

c.

45 λεπτά: Απάντηση στους πολέμιους της εξάλειψης των διακρίσεων

■ Διαδικασία
a.

Παρουσιάστε την έννοια και την τυπολογία της λεκτικής διάκρισης. Δεχτείτε διευκρινιστικές
ερωτήσεις και εξηγήστε με συγκεκριμένα παραδείγματα, όσο το δυνατόν πιο συναφή με το
τοπικό πλαίσιο, καθεμία από τις τέσσερις κυριότερες μορφές λεκτικής διάκρισης.

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

89
2η συνεδρία: Λόγος περί διακρίσεων και διακρίσεις μέσω του λόγου

b.

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 4 και ζητήστε τους να αναλύσουν συγκεκριμένα μηνύματα από μέσα μαζικής ενημέρωσης με σκοπό να αναγνωρίσουν τις μορφές
λεκτικής διάκρισης. Μπορείτε να το επιτύχετε παρέχοντας μελέτες περιπτώσεων άρθρων
από μέσα μαζικής ενημέρωσης ή αναρτήσεων από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά προτίμηση διαφορετικών για κάθε ομάδα, ή ζητώντας από την κάθε ομάδα να διενεργήσει
διαδικτυακή έρευνα (από το φορητό υπολογιστή, το τάμπλετ ή το τηλέφωνο) και να προσδιορίσει τουλάχιστον ένα παράδειγμα λεκτικής διάκρισης (ή ένα παράδειγμα για καθεμία
από τις τέσσερις μορφές).
Οι ομάδες παρουσιάζουν τις αναλύσεις τους και όλοι οι συμμετέχοντες σχολιάζουν. Δώστε
το έναυσμα τους συμμετέχοντες να συγκρίνουν τα παραδείγματα και να στοχαστούν ποιες
ομάδες γίνονται συχνότερα στόχος λεκτικής διάκρισης.

c.

Υπενθυμίστε σε ολόκληρη την ομάδα ότι τα τελευταία χρόνια, συχνά σε σχέση με τους
μετανάστες και τη μετανάστευση, πολλοί συνηθισμένοι άνθρωποι, αλλά και πολιτικοί, δημοσιογράφοι και άλλοι διαμορφωτές κοινής γνώμης αψηφούν τον λόγο περί καταπολέμησης
των διακρίσεων θεωρώντας τον απλά στοιχείο πολιτικής ορθότητας. Είναι η εξάλειψη των
διακρίσεων μια ιδεολογία που βασίζεται στην πολιτική ορθότητα, αγνοεί την πραγματικότητα και περιορίζει τα δικαιώματα της πλειονότητας (π.χ. την ελευθερία του λόγου);
Σε μικρές ομάδες, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να παραθέσουν ορισμένα από τα
επιχειρήματα που συνήθως διατυπώνονται εναντίον της καταπολέμησης των διακρίσεων
και να διατυπώσουν αντεπιχειρήματα. Στη συνέχεια, οι ομάδες μοιράζονται με τη σειρά τα
επιχειρήματα και τα αντεπιχειρήματά τους. Έπειτα από κάθε επιχείρημα, ρωτήστε τις άλλες
ομάδες εάν είχαν σκεφτεί κάτι παρόμοιο ή εάν επιθυμούν να προσθέσουν κάτι στην επιχειρηματολογία. Στη συνέχεια επιλέγετε ένα άλλο επιχείρημα μιας άλλης ομάδας, μέχρι να
μοιραστούν όλες οι ομάδες όλες τις ιδέες τους.

■ Αξιολόγηση
Ζητείται από κάθε συμμετέχοντα να μοιραστεί ένα πράγμα που έμαθε στη συνεδρία και το οποίο τον
εξέπληξε.

■ Σχόλια
Αυτή η συνεδρία πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά τη συνεδρία 2.3.1 επειδή προϋποθέτει ότι οι συμμετέχοντες κατανοούν τις διακρίσεις γενικότερα και τις σχετικές έννοιες ειδικότερα. Μπορεί επίσης
να αντικαταστήσει τη συνεδρία 2.3.1 εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν ένα ικανοποιητικό υπόβαθρο
στο ζήτημα της καταπολέμησης των διακρίσεων, για παράδειγμα, εάν είχαν παρακολουθήσει στο
παρελθόν ένα πρόγραμμα κατάρτισης ή μια ενημερωτική συνεδρία επί του θέματος.
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ:

ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΊΣΕΩΝ

■ Μορφές διάκρισης
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις τρεις κυριότερες μορφές διάκρισης:
Μορφή
διάκρισης

Πώς εκδηλώνεται;

Γιατί εμφανίζεται;

Άμεση διάκριση

Κλασική άμεση διάκριση

Κύρια πηγή είναι οι πεποιθήσεις που βασίζονται σε
προκαταλήψεις.

Ένα πρόσωπο δέχεται λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση
συγκριτικά με άλλους σε παρόμοιες συνθήκες ή έχει
περιορισμένη ή μηδενική πρόσβαση σε κάτι, επειδή
ανήκει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ή ομάδα
Διάκριση λόγω νομιζόμενων χαρακτηριστικών
Πρόσωπα που μοιάζουν ή συμπεριφέρονται ως μέλη
ορισμένων ομάδων μπορεί να υφίστανται λιγότερο
ευνοϊκή μεταχείριση επειδή γίνονται αντιληπτά ως
τέτοια, ανεξάρτητα από την πραγματική κατάστασή
τους.

Οι άνθρωποι με προκαταλήψεις βασίζονται
σε στερεότυπα και αγνοούν τις πραγματικές
πληροφορίες που αφορούν τα πρόσωπα.
Η διάκριση μπορεί να αιτιολογείται, για παράδειγμα,
με γνώμονα την πεποίθηση ότι τα μέλη ορισμένων
ομάδων δεν μπορούν να επιτελέσουν ορισμένες
εργασίες, ότι προκαλούν κινδύνους, ή ότι αξίζουν
δυσμενή μεταχείριση.

Διάκριση λόγω σχέσης

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΊΣΕΩΝ

Πρόσωπα που φαίνεται ότι έχουν σχέση ή βρίσκονται
στην ίδια κατάσταση με ορισμένα μέλη μιας ομάδας
που υφίσταται διακριτική μεταχείριση, μπορεί και τα ίδια
να υφίστανται διάκριση λόγω σχέσης, παρόλο που δεν
ανήκουν σε κάποια ομάδα που υφίσταται διακρίσεις.
Έμμεση διάκριση

Μια διάταξη, ένα κριτήριο, μια πολιτική ή μια διαδικασία
που κατατάσσει σε μειονεκτική θέση μέλη ορισμένων
ομάδων συγκριτικά με άλλους, χωρίς αυτό να έχει
λογική δικαιολογία.

Παρατηρείται και κρυφή άμεση διάκριση, όταν
υπάρχει σκοπιμότητα διάκρισης αλλά παράλληλα
υπάρχει συναίσθηση ότι απαγορεύεται η άμεση
διάκριση, ή επίσης ακούσια διάκριση, λόγω άγνοιας
του αντίκτυπου που οι αντίστοιχες διατάξεις, τα
κριτήρια ή οι πολιτικές έχουν στα μέλη ορισμένων
ομάδων.

Διαρθρωτική
διάκριση

Τα μέλη ορισμένων ομάδων έχουν λιγότερες
πιθανότητες, δυνατότητες και ευκαιρίες εντός της
κοινωνίας συγκριτικά με μέλη των κυρίαρχων ομάδων
και βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Θεωρητικά, κάθε
μέλος μιας ομάδας μειονεκτούντων ατόμων μπορεί
να φτάσει στην επιτυχία, αλλά στην πράξη είναι πολύ
ισχυρή η επίδραση του φαύλου κύκλου διάκρισης και
αποκλεισμού.

Η ανισότητα συχνά κληρονομείται και αναπαράγεται
σε κάθε γενιά, και θεωρείται φυσιολογική και
αμετάβλητη.
Τα μέλη της κυρίαρχης ομάδας θεωρούν ότι η
κοινωνία είναι δίκαιη και συχνά δεν αντιλαμβάνονται
ότι είναι ανάγκη να αλλάξει, ενώ τα μέλη των
κυριαρχούμενων ομάδων μπορεί να αντιλαμβάνονται
την κοινωνία ως καταπιεστική και άδικη, ή να
εσωτερικοποιούν και ασυνείδητα να επιβεβαιώνουν
την άποψη ότι είναι κατώτεροι.

Ενώ η άμεση και έμμεση διάκριση μπορούν να εξεταστούν ανά περίπτωση, η διαρθρωτική διάκριση
μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με πιο μακροπρόθεσμες πολιτικές. Ωστόσο, για τους επαγγελματίες
που εργάζονται με ευάλωτες ομάδες, όπως οι μετανάστες, είναι χρήσιμο να γνωρίζουν ότι υπάρχει
και αυτή η μορφή διάκρισης.
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Παρενόχληση
Ανεπιθύμητη συμπεριφορά που οδηγεί τον άλλον άνθρωπο να νιώθει προσβεβλημένος, ταπεινωμένος ή εκφοβισμένος. Μπορεί να περιλαμβάνει χειρονομίες, κακοποίηση, αστεία, λεκτική και μη λεκτική
έκφραση, καθώς και διαδικτυακή επικοινωνία.
Θυματοποίηση

Υνοδευτικό υλικό

Υπάρχουν κι άλλες μορφές αρνητικής συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη διάκριση:

Όταν ένα πρόσωπο υφίσταται σκληρή ή άδικη μεταχείριση επειδή κατήγγειλε διακριτική μεταχείριση
ή συνέδραμε κάποιο άλλο θύμα διακριτικής μεταχείρισης. Η θυματοποίηση περιλαμβάνει την τιμωρία,
την απειλή τιμωρίας ή τον εκφοβισμό κάποιου προσώπου επειδή:
-

διαμαρτυρήθηκε όταν ένιωσε ότι υφίστατο διακριτική μεταχείριση ή υπέβαλε σχετική καταγγελία,

-

συνέδραμε κάποιο άλλο πρόσωπο να υποβάλλει καταγγελία,

-

αρνήθηκε να κάνει κάτι επειδή συνιστούσε διακριτική μεταχείριση, παρενόχληση ή θυματοποίηση.

■ Νομική προστασία έναντι των διακρίσεων στην ΕΕ

Οι δύο Οδηγίες της ΕΕ κατά των διακρίσεων απαγορεύουν την άμεση και έμμεση διάκριση λόγω
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής (Οδηγία για τη φυλετική ισότητα 2000/43/EΚ) ή λόγω αναπηρίας,
θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (Οδηγία για την ισότητα στην
απασχόληση 2000/78/EΚ).
Εξαιρουμένων ιδιαίτερων καταστάσεων όπου υπάρχουν ουσιώδη επαγγελματικά κριτήρια ή περιορισμοί λόγω ηλικίας, που περιλαμβάνονται στο δίκαιο (π.χ. όριο ηλικίας για την πρόσβαση, τη συνταξιοδότηση, τον γάμο), δεν δικαιολογείται εν γένει η άμεση διάκριση λόγω των περιπτώσεων που
παρατίθενται παραπάνω. Η «λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση» μπορεί να περιλαμβάνει την απόρριψη,
άρνηση, αποκλεισμό, προσφορά λιγότερο ευνοϊκών όρων και συνθηκών ή την υπηρεσία χαμηλότερου επιπέδου, τη στέρηση επιλογής ή ευκαιρίας.
Το κίνητρο ή η πρόθεση του προσώπου που προβαίνει στη διακριτική μεταχείριση είναι άνευ σημασίας. Το ζήτημα είναι εάν σημειώθηκε ή όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση λόγω οποιασδήποτε από τις
προστατευόμενες περιπτώσεις.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΊΣΕΩΝ

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακηρύσσει ότι «η ανθρώπινη
αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη» (Άρθρο 1) και ότι «όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι έναντι του νόμου»
(Άρθρο 20). Στο Άρθρο 21, επίσης, υπάρχει ρητή απαγόρευση των διακρίσεων: «Απαγορεύεται
κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης,
γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε
άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισμού».
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2η συνεδρία: Λόγος περί διακρίσεων και διακρίσεις μέσω του λόγου

Η δημόσια επικοινωνία με οποιονδήποτε τρόπο της πρόθεσης μεταχείρισης των ανθρώπων με λιγότερο ευνοϊκό τρόπο λόγω οποιασδήποτε από τις προστατευόμενες περιπτώσεις αντιστοιχεί σε
άμεση διάκριση.
Θεωρούνται έμμεση διάκριση κριτήρια, πολιτικές ή διαδικασίες που θέτουν πρόσωπα για τα οποία
ισχύει οποιαδήποτε από τις προστατευόμενες περιπτώσεις σε μειονεκτική θέση συγκριτικά με άλλα
πρόσωπα εκτός εάν το εν λόγω κριτήριο, η πολιτική ή η διαδικασία δικαιολογείται λογικά. Για να μπορεί
να δικαιολογηθεί το κριτήριο, η πολιτική ή η διαδικασία πρέπει να έχει θεμιτό στόχο και πρέπει να αποτελεί ενδεδειγμένο και απαραίτητο μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει
να φαίνεται πως είναι «ουδέτερο» σε σχέση με όλες τις προστατευόμενες περιπτώσεις (για παράδειγμα,
το ύψος του ατόμου πρέπει να ξεπερνά μια συγκεκριμένη τιμή ή το άτομο να έχει ζήσει στην περιοχή
περισσότερο από δύο χρόνια). Εάν αναφέρεται ρητά, ή στοχεύει, σε οποιαδήποτε από τις προστατευόμενες περιπτώσεις (για παράδειγμα, επειδή είναι λευκός) πιθανόν να πρόκειται για άμεση διάκριση. Η
λήψη μέτρων μπορεί να δικαιολογείται στη μία περίπτωση ενώ στην άλλη να μην δικαιολογείται.
Η λήψη μέτρων κατά των διακρίσεων μπορεί να υιοθετηθεί επίσημα αλλά μπορεί επίσης να συνιστά
ανεπίσημη πρακτική. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μειονεκτική θέση μπορεί να είναι εμφανής και
αδιαμφισβήτητη, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ίσως κριθεί απαραίτητη η συλλογή στοιχείων που καταδεικνύουν τη μειονεκτική θέση.
Η εντολή για την εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης λόγω οποιασδήποτε από τις προστατευόμενες
περιπτώσεις είναι μία μορφή διάκρισης.
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Οι οδηγίες για την εξάλειψη των διακρίσεων της ΕΕ προστατεύουν οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκεται
εντός κράτους μέλους έναντι των διακρίσεων λόγω οποιασδήποτε από τις προστατευόμενες περιπτώσεις ανεξάρτητα από την ιθαγένεια του προσώπου.
Οι οδηγίες (οδηγία για τη φυλετική ισότητα άρθρο 5, οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση
άρθρο 7) επιτρέπουν θετική δράση ως έναν τρόπο πρόληψης ή αντιστάθμισης παρελθοντικής ή παρούσας μειονεκτικής θέσης που σχετίζεται με οποιαδήποτε από τις προστατευόμενες περιπτώσεις.
Αντιστραμμένο βάρος της απόδειξης: Οι οδηγίες (οδηγία για τη φυλετική ισότητα, άρθρο 8, οδηγία
για την ισότητα στην απασχόληση άρθρο 10) διατυπώνουν τις συνθήκες κατά τις οποίες το βάρος
της απόδειξης σε αστικές και διοικητικές διαδικασίες μετατίθεται από τον ενάγοντα στον εναγόμενο. .

■ Λεκτική διάκριση
Εάν με τον όρο διάκριση νοείται η δυσμενής μεταχείριση των μελών μιας (φερόμενης) ομάδας λόγω
της ιδιότητάς τους ως μελών αυτής της ομάδας, λεκτική διάκριση είναι η εν λόγω μεταχείριση που
επιτελείται μέσω του λόγου.
Σύμφωνα με την Boréus (2006), οι κύριες μορφές λεκτικής διάκρισης αφορούν τα ακόλουθα:
-

συστηματικό αποκλεισμό ορισμένων ομάδων από τη συνομιλία, συμπεριλαμβανομένου του
αποκλεισμού της δικής τους φωνής (συζήτηση όσον αφορά τα μέλη της ομάδας χωρίς να
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-

συστηματική παρουσίαση με αρνητική χροιά, όπως αρνητικές περιγραφές, χαρακτηρισμοί με
αρνητική χροιά ή σύνδεση με αρνητικούς συνειρμούς,

-

αντικειμενοποίηση, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζονται ως άτομα αλλά μόνο
ως αντικείμενα για την επίτευξη των σκοπών άλλων μέσων, ως αριθμοί, ή θεωρείται ότι δεν
έχουν συναισθήματα, επιθυμίες, ανάγκες,

-

επιχειρηματολογία υπέρ προτάσεων που κινούνται (πραγματικά, όχι μόνο λεκτικά) προς τη
δυσμενή μεταχείριση ορισμένων ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της διατύπωσης τέτοιου
είδους προτάσεων ή εκδήλωσης στήριξης προς υφιστάμενα μέσα ή πρακτικές διακριτικής
μεταχείρισης ή αποκλεισμού.

Υνοδευτικό υλικό

τους ζητείται να μιλήσουν τα ίδια) ή αποκλεισμού των εικόνων, για παράδειγμα η παρουσίαση ως αντιπροσωπευτικών της πόλης/γειτονιάς εικόνων που δεν περιλαμβάνουν τα μέλη
ορισμένων ομάδων, παρόλο που έχουν σημαντική παρουσία,

Συχνά, ορισμένα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω μπορεί να εμφανίζονται συνδυαστικά καθώς
και αναμεμειγμένα με αποδεκτά ή και θετικά μηνύματα. Για παράδειγμα, ένα κείμενο μπορεί να περιλαμβάνει μια ρητή δέσμευση προς τις αξίες των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
και της ισότητας εν γένει, ενώ παράλληλα να δικαιολογεί τη διάκριση σε βάρος ορισμένων ομάδων.
Ορισμένες φορές, οι διάφορες μορφές λεκτικής διάκρισης εμφανίζονται σε διαφορετικό βαθμό σε
μια ομιλία. Για παράδειγμα, ο αποκλεισμός της φωνής εμφανίζεται όταν μια ομάδα προσώπων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε σημαντικές για τους ίδιους δημόσιες συζητήσεις. Οι φωνές ορισμένων
ομάδων αποκλείονται τελείως. Σε αυτήν την περίπτωση, οι απόψεις τους ούτε άμεσα εκφράζονται,
ούτε παρατίθενται, ούτε επισημαίνονται. Επίσης μπορεί να υπάρχει αποκλεισμός σε μικρότερο βαθμό,
για παράδειγμα όταν τα ειδικά ενδιαφέροντα ορισμένων ομάδων αναφέρονται μόνο, χωρίς λεπτομέρειες και χωρίς να τους δίνεται η ευκαιρία να τα εκφράσουν.
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΊΣΕΩΝ
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4η ενότητα:
Διαχείριση συγκρούσεων

1Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ:

ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΩΝ

■ Μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες
-

θα κατανοούν το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές μορφές συγκρούσεων και διαφορετικές προσεγγίσεις στη σύγκρουση και ότι στην εργασία τους θα χρειαστεί να λάβουν υπόψη
ορισμένες από αυτές

-

θα μπορούν να αναλύουν τις καταστάσεις σύγκρουσης, να αναγνωρίζουν τα εμπλεκόμενα
μέρη, τις θέσεις, τις ανάγκες, τις αιτίες και τις αντιδράσεις στη σύγκρουση

-

θα έχουν αυξημένες δεξιότητες διαχείρισης των συγκρούσεων

■ Απαιτούμενες πηγές
-

Υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας και οθόνη

-

Υποστηρικτικό υλικό για τη διαχείριση των συγκρούσεων

■ Δομή και μέθοδοι
a.

15 λεπτά: Εισαγωγική παρουσίαση και συζήτηση

b.

30 λεπτά: Άσκηση πάνω στις συγκρούσεις που οφείλονται σε παρανοήσεις

c.

45 λεπτά: Παρουσίαση και άσκηση πάνω στην ανάλυση και τη διαχείριση των συγκρούσεων
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■ Διαδικασία
a.

Υπενθυμίστε στους συμμετέχοντες ότι οι δεξιότητες διαχείρισης των συγκρούσεων αποτελούν σημαντική παράμετρο της διαπολιτισμικής ικανότητας. Παρουσιάστε τις διαφάνειες
με τις προσεγγίσεις στη σύγκρουση και με τις πηγές των συγκρούσεων.
Εστιάστε στη διαχείριση των συγκρούσεων ως την ενδεδειγμένη προσέγγιση στις καταστάσεις που αφορούν την εργασία με μετανάστες.
Απαντήστε στις διευκρινιστικές ερωτήσεις. Εξηγήστε ότι στο πρώτο στάδιο θα εστιάσετε
στον τρόπο αντιμετώπισης των διάφορων καταστάσεων σύγκρουσης εν γένει, ενώ σε μια
άλλη συνεδρία θα εστιάσετε λεπτομερώς στις διαπολιτισμικές συγκρούσεις.

b.

Παρουσιάστε τις διαφάνειες με τις συγκρούσεις που οφείλονται σε παρανοήσεις.
Σε μικρές ομάδες των 3, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν παραδείγματα καταστάσεων, κατά προτίμηση από την προσωπική τους εμπειρία στην εργασία με τους μετανάστες, αλλά και από άλλου είδους καταστάσεις όπου υπάρχει αλληλεπίδραση προσώπων
με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο (πραγματικές ή φανταστικές ή από βιβλία και ταινίες)
όπου οι συγκρούσεις προέκυψαν από παρανοήσεις κατά την επικοινωνία. Το καλύτερο είναι
να επιλέξετε ένα παράδειγμα από τη δική σας εμπειρία και να το μοιραστείτε με τους συμμετέχοντες για να δείξετε με ποιον τρόπο αναμένετε να επιτελέσουν τη συγκεκριμένη εργασία.
Εξηγήστε ότι η κάθε μικρή ομάδα πρέπει να μοιραστεί τουλάχιστον ένα παράδειγμα και να
το συζητήσουν με ολόκληρη την ομάδα.
Στο τέλος, συγκρίνετε τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν, τονίστε τις ομοιότητες και
τις διαφορές και υπενθυμίστε τις συγκεκριμένες στρατηγικές που προτάθηκαν την 1η ημέρα
κατάρτισης σχετικά με τις αποτελεσματικές διαπολιτισμικές συναντήσεις (πολιτισμικά ευαίσθητη αυτοαποκάλυψη και διατύπωση ερωτήσεων ακόμα και για πράγματα που μπορεί να
μοιάζουν προφανή) ως έναν τρόπο μείωσης στο ελάχιστο του κινδύνου παρανόησης.

c.

Παρουσιάστε τις διαφάνειες με τις αντιδράσεις στη σύγκρουση, με την ανάλυση της σύγκρουσης και με τις στρατηγικές διαχείρισης των συγκρούσεων.
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των τεσσάρων. Ζητήστε από κάθε ομάδα να επιλέξει μια κατάσταση σύγκρουσης που να βασίζεται σε εμπειρίες που μοιράζονται τα μέλη
της ομάδας και μετά να αναλύσει τη σύγκρουση σε δύο επίπεδα:
1.

κατά πρώτον, να εξετάσουν τα εμπλεκόμενα μέρη, τις θέσεις, τις ανάγκες και τα
συμφέροντά τους

2.

κατά δεύτερον, να προσδιορίσουν τι μπορεί να γίνει για να οδηγηθoύν σε ένα
αμοιβαία ικανοποιητικό αποτέλεσμα, συνυπολογίζοντας τις ανάγκες και τα συμφέροντα αμφότερων των εμπλεκόμενων μερών.
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Εάν ο αριθμός μελών της ομάδας είναι μικρότερος και εφόσον το επιτρέπει ο χρόνος,
μπορείτε να ζητήσετε από κάθε ομάδα να ετοιμάσει ένα σύντομο παιχνίδι ρόλων για τη
σύγκρουση και για τη διαδικασία διαχείρισης της σύγκρουσης μέσω απευθείας διαπραγμάτευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών ή με μεσολάβηση.
Πρέπει να δώσετε όλες τις οδηγίες εξαρχής ώστε οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν τι αναμένετε να κάνουν και να επιλέξουν ένα παράδειγμα σύγκρουσης που να ταιριάζει στην
εργασία.
Αφήστε την κάθε ομάδα να παρουσιάσει την περίπτωση στους άλλους και να συζητήσουν
μαζί τις περιπτώσεις, την ανάλυση και τις προτεινόμενες στρατηγικές διαχείρισης.
Στο τέλος, συγκρίνετε τα παραδείγματα, τονίστε τις ομοιότητες και τις διαφορές και ζητήστε από τους συμμετέχοντες να στοχαστούν πάνω στις γνώσεις που αποκόμισαν από
αυτήν τη διαδικασία.

■ Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση θα βασιστεί στους στοχασμούς που μοιράστηκαν οι συμμετέχοντες στο τέλος της
συνεδρίας.

■ Σχόλια
Σε περίπτωση που η ομάδα είναι μεγαλύτερη, μια καλή επιλογή είναι μετά την παρουσίαση της
ανάλυσης των συγκρούσεων, να επιλέξετε έναν συμμετέχοντα για το παιχνίδι ρόλων με τη μέθοδο της γυάλας. Με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον μία περίπτωση μπορεί να αναλυθεί σε βάθος. Η
εμπειρία της διαπραγμάτευσης ή της μεσολάβησης ή τουλάχιστον η εξέταση ενός συγκεκριμένου
παραδείγματος είναι πολύ χρήσιμη για την ανάπτυξη των προβλεπόμενων δεξιοτήτων διαχείρισης
των συγκρούσεων.
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2Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ:

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΏΝ ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΩΝ

■ Μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες
-

θα κατανοούν τις αιτίες των διαπολιτισμικών συγκρούσεων

-

θα μπορούν να εφαρμόζουν τις δεξιότητες διαχείρισης των συγκρούσεων κατά την ανάλυση και αντιμετώπιση των καταστάσεων διαπολιτισμικών συγκρούσεων

■ Απαιτούμενες πηγές
-

Υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας και οθόνη

-

Υποστηρικτικό έγγραφο για τις διαπολιτισμικές συγκρούσεις

■ Δομή και μέθοδοι
a.

15 λεπτά: Εισαγωγή στο θέμα και σύνδεση με τη συνεδρία για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των συγκρούσεων

b.

30 λεπτά: Οι συγκρούσεις οφείλονται σε διαφορετικούς επιπολιτισμικούς προσανατολισμούς

c.

45 λεπτά: Αντιμετώπιση συγκρούσεων λόγω αξιών και πολιτισμικής ταυτότητας

■ Διαδικασία
a.

Υπενθυμίστε τις διαφάνειες με τις πηγές συγκρούσεων, εισαγάγετε τις πολιτισμικές διαφορές και ρωτήστε τους συμμετέχοντες πώς νομίζουν ότι συνδέονται εν γένει οι πολιτισμικές
πτυχές με τις διάφορες πηγές σύγκρουσης.
Το συμπέρασμα θα είναι ότι οι διαπολιτισμικές συγκρούσεις μπορούν να συνδεθούν με τα
ακόλουθα:
-

παρανοήσεις σχετικά με αυτά που λέγονται αλλά και το πώς λέγονται

-

διαφορές στο ύφος της συμπεριφοράς και στις προσδοκίες από τους άλλους

-

διαφορές στις ανάγκες, τις επιδιώξεις και τις αξίες
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-

διαφορές στις θεωρήσεις

-

συγκρουόμενοι ρόλοι και πιέσεις

-

παιχνίδια εξουσίας και χειραγώγηση

-

ασαφείς, ανακόλουθες και απρόβλεπτες πολιτικές

Ορισμένες φορές διάφορες πηγές σύγκρουσης λειτουργούν συνδυαστικά. Για παράδειγμα,
οι διαφορετικές θέσεις στις πολιτισμικές διαστάσεις (που συζητήθηκαν στη 2η ενότητα)
μπορεί να οδηγήσουν σε παρανοήσεις αλλά και σε συγκρούσεις λόγω διαφορετικών θεωρήσεων, διαφορετικού ύφους συμπεριφοράς, διαφορετικών προσδοκιών και διαφορετικής
σχέσης με την ισχύ και την εξουσία.
b.

Παρουσιάστε τις διαφάνειες για τους επιπολιτισμικούς προσανατολισμούς και εξηγήστε τον
τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικοί επιπολιτισμικοί προσανατολισμοί μπορούν να αποτελέσουν πηγή συγκρούσεων.
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να στοχαστούν πάνω στον προσωπικό τους επιπολιτισμικό προσανατολισμό και στους επιπολιτισμικούς προσανατολισμούς των μεταναστών με
τους οποίους εργάζονται.
Δώστε το έναυσμα για γενικευμένη συζήτηση σχετικά με τους συνηθέστερους επιπολιτισμικούς προσανατολισμούς των φορέων παροχής υπηρεσιών (προβείτε στη διάκριση μεταξύ
της επίσημης θέσης και των δηλώσεων που διατυπώνονται επίσημα και των στάσεων και
συμπεριφορών που εκφράζονται ανεπίσημα ή ακόμα και ασυναίσθητα).
Στη συνέχεια συζητήστε με την ομάδα τους συνηθέστερους επιπολιτισμικούς προσανατολισμούς των μελών διαφορετικών ομάδων μεταναστών.
Ολοκληρώστε με μια συζήτηση σχετικά με τους τρόπους προαγωγής των επιπολιτισμικών
προσανατολισμών ενοποίησης των δύο πλευρών, το μοναδικό είδος προσανατολισμού με
τη δυνατότητα υποστήριξης βιώσιμων θετικών σχέσεων.

c.

Υπενθυμίστε το κεφάλαιο με τις αξίες στο μοντέλο της διαπολιτισμικής ικανότητας που
εισήχθη στη 2η ενότητα και τονίστε ότι οι διαπολιτισμικές συγκρούσεις που οφείλονται σε
συγκρουόμενες αξίες και σε ζητήματα που αφορούν την ταυτότητα είναι από τις πιο πολύπλοκες και απαιτητικές περιπτώσεις.
Σε ομάδες των 4-5, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να στοχαστούν πάνω στην εμπειρία
τους και να εντοπίσουν καταστάσεις σύγκρουσης λόγω διαφορετικών αξιών ή λόγω αντιλαμβανόμενης απειλής της πολιτισμικής ταυτότητας. Ζητήστε από κάθε ομάδα να αναλύσει
μία ή περισσότερες συγκρούσεις, να προτείνει μια στρατηγική αντιμετώπισης της σύγκρουσης και να διατυπώσει επιχειρήματα υπέρ της προτεινόμενης στρατηγικής.
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Έπειτα από περίπου 20 λεπτά ομαδικής εργασίας, οι αντιπρόσωποι κάθε ομάδας μοιράζονται την περίπτωσή τους, την προτεινόμενη προσέγγιση και τα διατυπωμένα επιχειρήματα.
Οι άλλες ομάδες μπορούν να θέσουν ερωτήσεις, να διατυπώσουν σχόλια, να προσφέρουν
ανατροφοδότηση και να εκφράσουν προτάσεις.
Στη γενική συζήτηση τονίστε τη σπουδαιότητα εξεύρεσης προσεγγίσεων σε αυτές τις καταστάσεις σύγκρουσης όπου δίνεται προτεραιότητα στην αξία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
και των ανθρώπινων δικαιωμάτων και στην αξία της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, αλλά
αυτό σημαίνει ότι πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι διατηρούν μια
θετική εικόνα για τον εαυτό τους καθώς και μια θετική πολιτισμική ταυτότητα.

■ Αξιολόγηση
Στο τέλος της συνεδρίας ζητήστε από τους συμμετέχοντες να γράψουν σε ένα post-it έναν προσωπικό στοχασμό για το περιεχόμενο που συζητήθηκε.

■ Σχόλια
Αυτή η συνεδρία πρέπει να παρασχεθεί μετά τη συνεδρία που αφορά την κατανόηση και αντιμετώπιση των συγκρούσεων και την ενότητα για τη διαπολιτισμική ικανότητα, καθώς βασίζεται στο
περιεχόμενό τους.
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ:

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΩΝ
Οι συγκρούσεις μπορούν να εμφανίζονται στην εργασία σας σε διάφορες μορφές και υπό διάφορες
συνθήκες, όπως είναι οι ακόλουθες:
-

συγκρούσεις μεταξύ του προσωπικού των υπηρεσιών και των εξυπηρετούμενων μεταναστών

-

συγκρούσεις μεταξύ ατόμων ή ομάδων μεταναστών που έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες,
που ζουν μαζί σε κέντρα φιλοξενίας ή που συμμετέχουν μαζί σε διάφορες δραστηριότητες

-

συγκρούσεις εντός των υπηρεσιών, ανάμεσα στο προσωπικό ή μεταξύ του προσωπικού
και της διαχείρισης.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΩΝ

Υπάρχουν τρεις κύριες προσεγγίσεις στη σύγκρουση εν γένει, οι οποίες ισχύουν και για τις παραπάνω
καταστάσεις:
-

Επίλυση της σύγκρουση. Είναι η κλασική προσέγγιση, που στοχεύει στην εξάλειψη των
συγκρούσεων και θεωρεί τη σύγκρουση αρνητική. Αυτή η προσέγγιση θεωρεί ότι οι συγκρούσεις πρέπει να αποφεύγονται και δεν είναι επιθυμητές και ότι σε περίπτωση σύγκρουσης, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι πιο αποτελεσματικές τεχνικές για να αποκατασταθεί η
αρχική ισορροπία.

-

Εποικοδομητική διαχείριση της σύγκρουσης. Είναι μια προσέγγιση που αποδέχεται
τις συγκρούσεις ως ένα αναπόφευκτο, ακόμη και επιθυμητό γεγονός. Οι συγκρούσεις προξενούνται από διαφορετικά συμφέροντα, επιδιώξεις, ανάγκες και αντιλήψεις και η πλειονότητα των συμφερόντων και των αναγκών μπορεί ενίοτε να αποκλίνουν, μπορεί να έχουν
θετικό ή αρνητικό (εποικοδομητικό ή καταστροφικό) αποτέλεσμα. Ανάλογα με τον τρόπο
διαχείρισής τους, οι συγκρούσεις μπορούν να αποβούν καταστροφικές ή να αποτελέσουν
πηγή προόδου και βελτίωσης. Αντιθέτως, η απουσία συγκρούσεων δημιουργεί απάθεια,
στασιμότητα και ανικανότητα προσαρμογής στην αλλαγή, με επιπτώσεις σε προσωπικό και
οργανωτικό/κοινωνικό επίπεδο. Επιδίωξη είναι η αναγνώριση αυτών των τρόπων διαχείρισης της κατάστασης που οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα.

-

Μετατροπή της σύγκρουσης Αυτή η προσέγγιση διαθέτει αρκετές εκδοχές και διαφέρει
από τις προσεγγίσεις επίλυσης της σύγκρουσης και διαχείρισης της σύγκρουσης καθώς
αναγνωρίζει τα ακόλουθα: «οι σύγχρονες συγκρούσεις απαιτούν περισσότερα κι όχι απλώς
την περιχαράκωση των θέσεων και τον εντοπισμό αμοιβαία ικανοποιητικών αποτελεσμάτων. Η διάρθρωση καθαυτή των εμπλεκόμενων μερών και των σχέσεων μπορεί να είναι
ριζωμένη σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο συγκρουόμενων σχέσεων που εκτείνεται πέραν του συγκεκριμένου χώρου σύγκρουσης» (Miall, 2004). Η μετατροπή της σύγκρουσης
στοχεύει στη μεταμόρφωση των σχέσεων, στις κοινωνίες που στηρίζουν τη συνέχιση των
βίαιων συγκρούσεων.
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-

πρόσβαση σε περιορισμένες πηγές

-

παρανοήσεις σχετικά με αυτά που λέγονται αλλά και το πώς λέγονται

-

διαφορές στο ύφος της συμπεριφοράς και στις προσδοκίες από τους άλλους

-

διαφορές στις ανάγκες, τις επιδιώξεις και τις αξίες

-

διαφορές στις θεωρήσεις

-

συγκρουόμενοι ρόλοι και πιέσεις

-

παιχνίδια εξουσίας και χειραγώγηση

-

ασαφείς, ανακόλουθες και απρόβλεπτες πολιτικές

Υνοδευτικό υλικό

Υπάρχουν διαφορετικά είδη αιτίων μιας σύγκρουσης, αλλά εδώ αναφέρουμε μόνο τα ακόλουθα:

■ Συγκρούσεις που οφείλονται σε παρανοήσεις
Σε κάθε κοινωνικό, θεσμικό ή πολιτισμικό περιβάλλον υπάρχουν ιδιαίτεροι κώδικες συμπεριφοράς
και επικοινωνίας. Η μη κατανόηση της σημασίας συγκεκριμένων συμπεριφορών μπορεί να οδηγήσει
σε συγκρούσεις.
Οι παρανοήσεις και οι συγκρούσεις μπορεί επίσης να προκύψουν από αντιφάσεις των λεκτικών,
μη-λεκτικών και παραλεκτικών στοιχείων επικοινωνίας.
Για παράδειγμα, πολλές δηλώσεις έχουν 2 επίπεδα σημασίας:
-

βασικές πληροφορίες που γνωστοποιούνται με λέξεις (κοινωνικό μήνυμα, το οποίο υποδηλώνει διατυπώσεις που είναι πολιτισμικά αποδεκτές)

-

μετα-μηνύματα (κρυμμένα μηνύματα) που γνωστοποιούν τις πραγματικές στάσεις, σκέψεις,
ανάγκες και τα συναισθήματα (ψυχολογικό μήνυμα).

-

εάν τονίζεται η λέξη “γνώμη” - το μήνυμα είναι «μπορείτε να διαφωνήσετε»

-

εάν τονίζεται η λέξη “μου” - το μήνυμα είναι «ακούστε, αλλά μην διαφωνήσετε»

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα δηλώσεων που μπορεί να έχουν διαφορετικά
κρυμμένα μηνύματα:
Δήλωση

Κρυμμένο μήνυμα

Ασφαλώς και θα θέλεις να έρθεις

Κάτι σου συμβαίνει εάν δεν θέλεις να έρθεις

Ακόμα εδώ είσαι;

Δεν θα έπρεπε να είσαι εδώ

Θα ‘βαλες τα δυνατά σου, είμαι σίγουρος

Δεν είμαι σίγουρος ότι έβαλες τα δυνατά σου

Τι θες τώρα;

Ζητάς πάρα πολλά. Παίζεις με την υπομονή μου

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΩΝ

Για παράδειγμα, όταν λέμε «Κατά τη γνώμη μου...», υπάρχουν αρκετές επιλογές:
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Σύμφωνα με τους Thomas & Kilmann (1974), υπάρχουν πέντε μορφές αντίδρασης σε μια κατάσταση
σύγκρουσης:
Αποφυγή: Αγνοώ ή αρνούμαι να αναγνωρίσω την ύπαρξη σύγκρουσης.
Το αποτέλεσμα είναι «Χάνω εγώ - χάνεις εσύ», γιατί δεν μπορεί να γίνει τίποτα γι’ αυτό.
Παραχώρηση: Κάνω αυτό που θέλεις προκειμένου να ικανοποιήσω τις ανάγκες ή τα θέλω σου.
Το αποτέλεσμα είναι «Χάνω εγώ - κερδίζεις εσύ», γιατί πρέπει να απαρνηθώ αυτά που ήθελα ή χρειαζόμουν.
Ανταγωνισμός: Ή εσύ θα κερδίσεις ή εγώ, αλλά όχι και οι δύο. Αυτή είναι μια μορφή μάχης. Το
αποτέλεσμα είναι «Κερδίζω εγώ - χάνεις εσύ», γιατί μόνο ένας μπορεί να κερδίσει.
Συμβιβασμός: Απαρνούμαστε και οι δύο κάτι από αυτά που θέλαμε ή χρειαζόμασταν προκειμένου
να διευθετήσουμε το πρόβλημα. Το αποτέλεσμα είναι «Κερδίζω εγώ λίγο - κερδίζεις εσύ λίγο», γιατί
είμαστε διατεθειμένοι να υποχωρήσουμε λίγο και οι δύο. Αυτή μπορεί να είναι η πιο ενδεδειγμένη
επιλογή σε συγκρούσεις που αφορούν την κατανομή ελλιπών πηγών.
Συνεργασία: Εσύ και εγώ δουλεύουμε μαζί για να βρούμε μια αποδεκτή λύση στο πρόβλημα. Το
αποτέλεσμα είναι «Κερδίζω εγώ - κερδίζεις εσύ», γιατί είμαστε διατεθειμένοι και οι δύο να συνεργαστούμε.
Η συνεργασία είναι η καλύτερη μέθοδος για την αντιμετώπιση γενικά των συγκρούσεων
αλλά και των διαπολιτισμικών συγκρούσεων!

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΩΝ

Οι λύσεις όπου κερδίζουν όλοι διαρκούν περισσότερο στον χρόνο και δημιουργούν θετικό περιβάλλον.
Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τη θέση των επιλογών που περιγράφηκαν παραπάνω, συνυπολογίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις ανάγκες του άλλου εμπλεκόμενου και τις
δικές μας ανάγκες (ο συμβιβασμός βρίσκεται στη μέση):
Συνυπολογίζονται οι ανάγκες του άλλου
ΧΑΝΩ ΕΓΩ - ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΕΣΥ

ΚΕΡΔΙΖΩ ΕΓΩ - ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΕΣΥ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΕΡΔΙΖΩ ΕΓΩ ΛΙΓΟ - ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΕΣΥ ΛΙΓΟ
Συνυπολογίζονται οι προσωπικές ανάγκες

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΧΑΝΩ ΕΓΩ - ΧΑΝΕΙΣ ΕΣΥ

ΚΕΡΔΙΖΩ ΕΓΩ - ΧΑΝΕΙΣ ΕΣΥ

ΑΠΟΦΥΓΗ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
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Μπορούμε να φανταστούμε ότι μια κατάσταση σύγκρουσης είναι ο τρόπος αλληλεπίδρασης δύο παγόβουνων, με ορατά και αόρατα στοιχεία και στις δύο πλευρές. Οι θέσεις ή οι σαφείς συμπεριφορές
είναι ορατές, αλλά πίσω τους υπάρχουν αόρατες πτυχές, όπως οι αξίες, η αντίληψη του εαυτού και
των άλλων, οι προσδοκίες από τους άλλους, τα συμφέροντα, οι ανάγκες, οι φόβοι, οι επιδιώξεις, κ.ο.κ.
που βασίζονται στο προσωπικό, κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των εμπλεκόμενων μερών.

ΘΈΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ

ΘΈΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ

ΣΥΜΦΈΡΟΝΤΑ, ΕΠΙΔΙΏΞΕΙΣ,
ΑΞΊΕΣ, ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣ, ΦΌΒΟΙ

ΣΥΜΦΈΡΟΝΤΑ, ΕΠΙΔΙΏΞΕΙΣ,
ΑΞΊΕΣ, ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣ, ΦΌΒΟΙ

ΑΝΆΓΚΕΣ

ΑΝΆΓΚΕΣ

Υνοδευτικό υλικό

■ Ανάλυση της σύγκρουσης

Όταν τα μέρη που εμπλέκονται σε μία σύγκρουση εμμένουν στη θέση τους, η κατάσταση μπορεί
να οδηγήσει σε αίσθημα απογοήτευσης, ύψωση του τόνου της φωνής, αμυντική ή επιθετική γλώσσα του σώματος. Μπορεί να ταυτιστούν με έναν από τους ρόλους του δραματικού τριγώνου, που
αναφέρεται στην 5η ενότητα, με αποτέλεσμα η σύγκρουση να συνεχιστεί σε έναν φαύλο κύκλο ή να
κλιμακωθεί μέχρι να υπάρξει ρήξη σε όλες οι σχέσεις.
Καθοριστικός παράγοντας στη διαδικασία διαχείρισης των συγκρούσεων είναι επομένως η ανάδειξη
των αόρατων στοιχείων.

Η υιοθέτηση μιας θεώρησης διαχείρισης των συγκρούσεων συνεπάγεται ότι το ζήτημα δεν είναι να
επιλυθεί απλά μια συγκεκριμένη κατάσταση σύγκρουσης αλλά να διασφαλιστεί ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη νιώθουν ότι γίνονται σεβαστά και κατανοητά, ότι αναγνωρίζονται οι μεταξύ τους διαφορές
και ότι η ενέργεια που απορρέει από τη σύγκρουση διοχετεύεται σε κάτι θετικό και εποικοδομητικό.
Αυτό σημαίνει ότι τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να διαχωρίζουν το πρόσωπο από τη συμπεριφορά,
να δείχνουν σεβασμό (μπορούμε να διαφωνούμε με τη θέση και να αποδοκιμάζουμε τη συμπεριφορά
του άλλου αλλά να εξακολουθούμε να δείχνουμε σεβασμό στον άλλον), να δείχνουν ανοιχτόμυαλο
πνεύμα, να ακούν με ενεργό τρόπο, να παρατηρούν τη γλώσσα του σώματος, να χρησιμοποιούν
ενσυναίσθηση, ευελιξία και προσαρμοστικότητα, κριτική σκέψη και συγκεκριμένες δεξιότητες διαχεί-
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Οποιαδήποτε σύγκρουση μπορεί να αναλυθεί περιγράφοντας τις θέσεις και τις συμπεριφορές των
εμπλεκόμενων μερών και αναδεικνύοντας τους φόβους, τα συμφέροντα, τις ανάγκες κ.ο.κ. της κάθε
πλευράς. Η κάθε πλευρά πρέπει να αναπτύξει κατανόηση των στοιχείων που κρύβονται πίσω από τη
θέση και τη συμπεριφορά του άλλου.
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ρισης της σύγκρουσης για να εξερευνήσουν διάφορες επιλογές και να συμφωνήσουν ποια είναι η καταλληλότερη. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει διαφορετικά είδη παρέμβασης σε καταστάσεις
σύγκρουσης, συνυπολογίζοντας τον βαθμό ανάμιξης ενός τρίτου μέρους και τον βαθμό στον οποίο η
απόφαση αντιμετώπισης της σύγκρουσης έγκειται στα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση.
Επομένως, υπάρχουν καταστάσεις όπου τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση δεν έχουν καθοριστικό ρόλο και η απόφαση λαμβάνεται απευθείας σύμφωνα με τη νομοθεσία, συνήθως από έναν
δικαστή, έναν αστυνομικό ή δημόσιο υπάλληλο. Το επόμενο είδος παρέμβασης είναι η διαιτησία,
όπου τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση συμφωνούν να επιτρέψουν σε ένα αξιόπιστο τρίτο
μέρος να αναλάβει τον ρόλο του διαιτητή και να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει. Αυτό μπορεί να έχει
τη μορφή αγωγής, όπου αποφασίζει ο δικαστής, αλλά επίσης, για παράδειγμα, μπορεί να συνίσταται
στην παρουσίαση της περίπτωσης σε ένα σεβαστό πρόσωπο της κοινότητας από το οποίο θα ζητηθεί να λάβει την απόφαση. Πριν απευθυνθούν στον διαιτητή, τα εμπλεκόμενα μέρη συμφωνούν να
συμμορφωθούν με την έκβαση.
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Υπάρχουν επίσης καταστάσεις όπου απαιτείται η παρέμβαση ενός τρίτου μέρους, όχι για να λάβει
αποφάσεις, όπως στην περίπτωση του διαιτητή, αλλά για να αναλάβει τον ρόλο του μεσολαβητή. Ο
μεσολαβητής είναι επίσης κάποιος που εμπιστεύονται τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση αλλά
ο ρόλος του είναι να κατευθύνει τους εμπλεκόμενους να βρουν μόνοι τους τη λύση που οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι η καλύτερη. Ο μεσολαβητής επιτρέπει, ωθεί και υποστηρίζει και τα δύο εμπλεκόμενα
μέρη να διατυπώσουν τις θέσεις τους, αλλά επίσης αποκαλύπτει όσα κρύβονται πίσω από αυτές τις
θέσεις και ενθαρρύνει τα μέρη να εξερευνήσουν διαφορετικές επιλογές και να επιλέξουν εκείνη που
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και των δύο πλευρών και την πιο δίκαιη και για τους δύο.
Ο μεσολαβητής πρέπει να αποφεύγει να προτείνει μία λύση ή μία διέξοδο από τη σύγκρουση γιατί
εάν δεν πετύχει, θα κατηγορηθεί ο ίδιος. Εάν τα μέρη επιλέξουν μία λύση η οποία δεν αποδίδει στην
πράξη, μπορούν να απευθυνθούν πάλι στον μεσολαβητή για να εξερευνήσουν εναλλακτικές λύσεις.
Ο μεσολαβητής πρέπει επίσης να βεβαιωθεί ότι συμπεριφέρεται αμερόληπτα στα εμπλεκόμενα μέρη
αλλά και ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τα εμπλεκόμενα μέρη απολαμβάνουν τον ίδιο βαθμό
ισότητας, ακόμα και εάν στην πραγματική ζωή υπάρχει σημαντική ανισότητα εξουσίας ή θέσης.
Η τελευταία επιλογή είναι η απευθείας διαπραγμάτευση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, χωρίς την
ανάμιξη τρίτου μέρους. Αυτή η επιλογή έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να γίνει πιο γρήγορα και εύκολα, αλλά υπάρχουν και μειονεκτήματα, όπως ο κίνδυνος που διατρέχει το μέλος με τη μεγαλύτερη
εξουσία και τις καλύτερες δεξιότητες να κερδίσει μια άδικη ευνοϊκή λύση.
Ανάμιξη τρίτου μέρους

ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ
ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ
ΜΕΣΟΛΆΒΗΣΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΆΤΕΥΣΗ

Η απόφαση επαφίεται
στην κρίση των μερών
που εμπλέκονται στη
σύγκρουση
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Όποτε είναι δυνατό, είναι προτιμότερο τα μέρη που εμπλέκονται σε σύγκρουση να προσδιορίζουν
ποια είναι η καλύτερη επιλογή και να βρίσκουν συνεργατικές λύσεις με αμοιβαία ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, η διαπραγμάτευση, η μεσολάβηση ή η διαιτησία μπορεί να αποδώσει μόνο εάν η
σύγκρουση είναι στο «σωστό κλίμα». Εάν η σύγκρουση γίνεται σε πολύ θερμό κλίμα, και αποτυπώνεται με υψηλή συναισθηματική ανάμιξη, ένταση, επιθετική στάση ή συμπεριφορά, κ.ο.κ., τότε πρέπει
να δοθεί χρόνος για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Εάν η σύγκρουση γίνεται σε ψυχρό κλίμα, χωρίς
εμφανή εκδήλωση, πρέπει να αναθερμανθεί για να αποκαλυφθεί το πραγματικό ζήτημα αλλά και η
ανάγκη αντιμετώπισής του.
Εάν οι υπηρεσίες που εργάζονται με μετανάστες επιδεικνύουν έκδηλη προσοχή και ευαισθησία στην
αντιμετώπιση των συγκρούσεων, υπάρχουν διάφορα πλεονεκτήματα, όπως τα ακόλουθα:
θετική και εποικοδομητική εστίαση. Η ρητή δέσμευση στην εποικοδομητική διαχείριση της
σύγκρουσης οδηγεί τους ανθρώπους να αντιλαμβάνονται καλύτερα ότι μπορούν να κατορθώσουν τις επιδιώξεις τους χωρίς να υπονομεύουν τους άλλους και επίσης προάγει μια
στάση που επικεντρώνεται στο πρόβλημα παρά στις επικρίσεις, τα ψυχολογικά παιχνίδια ή
τους χαρακτηρισμούς των ανθρώπων,

-

καλύτερη συνοχή της ομάδας. Όταν οι συγκρούσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, τα
μέλη της ομάδας αναπτύσσουν ισχυρότερο αμοιβαίο σεβασμό και μια ανανεωμένη πίστη
στην ικανότητά τους να συνεργαστούν,

-

βελτιωμένη αυτογνωσία. Η σύγκρουση ωθεί τους ανθρώπους να εξετάσουν ενδελεχώς τις
επιδιώξεις και τις προσδοκίες τους και τους βοηθά να κατανοήσουν εκείνα τα πράγματα
που είναι πιο σημαντικά για τους ίδιους, να οξύνουν την εστίαση στους στόχους και να
ενισχύσουν της αποτελεσματικότητά τους

-

θετική αντίληψη από τους μετανάστες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες. Η αποφυγή αντιμετώπισης των συγκρούσεων ή η επιβολή λύσεων που γίνονται αντιληπτές ως άδικες προξενούν απογοήτευση και προκαλούν αρνητική αντίληψη εκ μέρους των προσώπων που
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες, ενώ η εποικοδομητική εστίαση στα αμοιβαία ικανοποιητικά
αποτελέσματα, οι εποικοδομητικές και δίκαιες επιλογές γεννούν εμπιστοσύνη και σεβασμό.

■ Οι συγκρούσεις οφείλονται σε διαφορετικούς επιπολιτισμικούς προσανατολισμούς
Οι διαφορές στην αντίληψη της επιθυμητής σχέσης των μεταναστών με το δικό τους πολιτισμικό
υπόβαθρο αλλά και με το πολιτισμικό υπόβαθρο της χώρας υποδοχής αποτυπώνονται στην έννοια
των επιπολιτισμικών προσανατολισμών.
Ο επιπολιτισμός, υπό αυτήν τη θεώρηση, ορίζεται ως η διεργασία αμφίδρομης αλλαγής που συντελείται στο εσωτερικό διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων τα μέλη των οποίων βιώνουν συνεχιζόμενες πολιτισμικές επαφές και συνεπάγεται ότι αμφότερες οι πολιτισμικές ομάδες επηρεάζονται και
μεταμορφώνονται λόγω των αμοιβαίων διαπολιτισμικών επαφών τους (Berry & Sam, 1997, Sam &
Berry, 2006)
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Το Διαδραστικό Μοντέλο Επιπολιτισμού (ΔΜΕ) καταρτήθηκε για να ταξινομήσει τις σχέσεις μεταξύ
των μελών της κοινότητας υποδοχής και των μελών μη κυρίαρχων ομάδων μεταναστών ((Bourhis,
Moïse, Perreault, & Senécal, 1997). Το ΔΜΕ παρέχει χρήσιμα εργαλεία για την αναγνώριση των επιπολιτιστικών προσανατολισμών που έχουν υιοθετηθεί από τους μετανάστες εντός της χώρας εγκατάστασης, καθώς και των επιπολιτιστικών προσανατολισμών που έχουν υιοθετηθεί από τα μέλη της
κοινότητας υποδοχής έναντι συγκεκριμένων ομάδων μεταναστών. Το ΔΜΕ ισχυρίζεται ότι λόγω της
θέσης ισχύος που έχουν στη χώρα εγκατάστασης, τα μέλη της πλειοψηφούσας κοινότητας υποδοχής
μπορούν να ενστερνίζονται πέντε επιπολιτισμικούς προσανατολισμούς που οι ίδιοι επιθυμούν να
τους υιοθετήσουν οι μετανάστες: ένταξη, αφομοίωση, διαχωρισμός, περιθωριοποίηση και ατομικισμός (Bourhis et al., 1997), που ορίζονται ως εξής:
-

Οι υποστηρικτές της ένταξης θεωρούν πως οι μετανάστες πρέπει να διατηρούν ορισμένες
πτυχές του πολιτισμού προέλευσης αλλά και να υιοθετήσουν βασικά χαρακτηριστικά του
πολιτισμού της κοινότητας υποδοχής.

-

Οι υποστηρικτές της αφομοίωσης αναμένουν από τους μετανάστες να απαρνηθούν τον
πολιτισμό προέλευσης για να υιοθετήσουν τον πολιτισμό της πλειοψηφούσας κοινότητας
υποδοχής.

-

Οι υποστηρικτές του διαχωρισμού δέχονται οι μετανάστες να διατηρούν τον πολιτισμό
προέλευσης αρκεί να κρατούν αποστάσεις από τα μέλη της πλειοψηφούσας κοινότητας
υποδοχής. Οι υποστηρικτές του διαχωρισμού δεν επιθυμούν οι μετανάστες να μετατρέψουν, να εξασθενήσουν ή να «μολύνουν» τον πολιτισμό της πλειοψηφούσας κοινότητας
υποδοχής.

-

Οι υποστηρικτές της περιθωριοποίησης αρνούνται στους μετανάστες το δικαίωμα υιοθέτησης χαρακτηριστικών του πολιτισμού της κοινότητας υποδοχής και επίσης αρνούνται
στους μετανάστες την επιλογή διατήρησης της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Οι υποστηρικτές της περιθωριοποίησης πιστεύουν ότι ορισμένοι μετανάστες έχουν ήθη και αξίες που
δεν μπορούν ποτέ να ενσωματωθούν πολιτισμικά ή κοινωνικά στο κυρίαρχο πολιτισμικό
ρεύμα της πλειοψηφούσας κοινότητας υποδοχής.

-

Οι υποστηρικτές του ατομικισμού υποβαθμίζουν τη σπουδαιότητα διασύνδεσης με μια
ομάδα και η άποψή τους περί πολιτισμικής ποικιλομορφίας συνοψίζεται στο «ζήσε εσύ
κι άσε τους άλλους να ζήσουν», εφόσον δεν προβληματίζονται ιδιαίτερα εάν οι μετανάστες διατηρούν την πολιτισμική κληρονομιά τους ή υιοθετούν τον κυρίαρχο πολιτισμό της
πλειοψηφούσας κοινότητας υποδοχής. Οι υποστηρικτές του ατομικισμού δίνουν αξία στα
προσωπικά προσόντα και επιτεύγματα και τείνουν να αλληλεπιδρούν με τους μετανάστες
με τον ίδιο τρόπο που αλληλεπιδρούν με τα πρόσωπα που τυχαίνει να είναι μέλη της πλειοψηφούσας κοινότητας υποδοχής.

Οι επιπολιτισμικοί προσανατολισμοί μπορεί να διαφέρουν στους ιδιωτικούς τομείς (για παράδειγμα
στις πολιτιστικές και προσωπικές σχέσεις) και στους δημόσιους τομείς (για παράδειγμα, στην απασχόληση, τη στέγαση ή τον τόπο διαμονής).
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5η ενότητα:
Αλληλεπίδραση με τους μετανάστες

1Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ:

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΆ ΕΥΑΊΣΘΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΑΔΡΟΜΏΝ ΈΝΤΑΞΗΣ

■ Μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες
-

θα έχουν εξοικειωθεί με τα πέντε θεωρητικά μοντέλα και τα άμεσα σχετιζόμενα και συναφή
εργαλεία με σκοπό να αποφεύγουν τις παγίδες και να προάγουν μια θετική και εποικοδομητική αλληλεπίδραση με τους μετανάστες κατά την παροχή των υπηρεσιών

-

θα κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο θα διενεργούν από κοινού με τους μετανάστες τον
σχεδιασμό αποτελεσματικών διαδρομών ένταξης

■ Απαιτούμενες πηγές
-

Διαφάνειες για την υποστήριξη των διαδρομών ένταξης

-

Υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας και οθόνη

-

Συνοδευτικό υλικό με την ιστορία Warm Fuzzy Tale (προαιρετικά)

-

Υποστηρικτικό έγγραφο για την υποστήριξη των διαδρομών ένταξης

■ Δομή και μέθοδοι
Ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας και το επίπεδο ανάλυσης σε βάθος ορισμένων εννοιών, παρουσιάζονται δύο επιλογές προγραμματισμού της συνεδρίας, σε διάστημα 1 ώρας και 30 λεπτών ή σε
διάστημα 2 ωρών:
a.

10 λεπτά: εισαγωγική παρουσίαση βασισμένη στις διαφάνειες

b.

10 λεπτά: το πλαίσιο οκ-οκ – παρουσίαση και άσκηση

c.

20 λεπτά: οικονομία των «χαδιών» (strokes economy) - παρουσίαση, ομαδική εργασία και
συζήτηση

d.

20 λεπτά / 40 λεπτά: το δραματικό τρίγωνο και τα ψυχολογικά παιχνίδια – παρουσίαση,
ομαδική εργασία και συζήτηση
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e.

20 λεπτά / 30 λεπτά: κλίμακα αγνόησης και αντίληψης – παρουσίαση, εργασία σε ζευγάρια
και συζήτηση

f.

10 λεπτά: Συμπεράσματα και αξιολόγηση

Σημείωση: για ομάδες μεγαλύτερου μεγέθους, αυτή η συνεδρία ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο
από τον παραπάνω προγραμματισμένο χρόνο.

■ Διαδικασία
a.

Ξεκινήστε τη συνεδρία εξηγώντας ότι θα εστιάσει στην άμεση αλληλεπίδραση των κοινωνικών λειτουργών και άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών με τους μετανάστες. Χρησιμοποιήστε τις δύο πρώτες διαφάνειες για να δείξετε την ανάγκη αντιμετώπισης προβληματικών
καταστάσεων σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις και την τρίτη διαφάνεια για να εξηγήσετε ότι θα
ακολουθήσει μια σειρά από θεωρητικά μοντέλα ως εργαλεία στοχασμού πάνω στις συμπεριφορές, τα συναισθήματα, τις σκέψεις και την αλληλεπίδραση των κοινωνικών λειτουργών με
τους μετανάστες, με σκοπό να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και να υποστηρίζονται οι μετανάστες κατά τον καθορισμό και την τήρηση ρεαλιστικών και κατάλληλων
διαδρομών με απώτερο στόχο την ένταξη.

b.

Παρουσιάστε το πλαίσιο οκ-οκ. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να διατυπώσουν παραδείγματα από συγκεκριμένες καταστάσεις από την προσωπική εμπειρία τους ή από την
εμπειρία συναδέλφων για να παρουσιάσουν και τις τέσσερις θέσεις του πλαισίου.

c.

Προτείνονται δύο εναλλακτικές για το κεφάλαιο που πραγματεύεται την οικονομία των «χαδιών»
c1

Βάσει της ιστορίας Warm Fuzzy Tale του Claude Steiner που είναι διαθέσιμη σε
μορφή κειμένου στον σύνδεσμο http://bouncybands.com/Warm-Fuzzy-Tale.pdf
και σε οπτικοακουστική μορφή αφηγούμενη από τον συγγραφέα στον σύνδεσμο
https://www.youtube.com/watch?v=v683T1GVS1U
Μοιράστε αντίτυπα της ιστορίας Warm Fuzzy Tale και δώστε χρονικό περιθώριο
περίπου 5 λεπτών στους συμμετέχοντες να διαβάσουν χωριστά την ιστορία. Εναλλακτικά, διαβάστε εσείς την ιστορία στην ομάδα, ζητήστε από ένα μέλος της ομάδας
να την διαβάσει ή προβάλετε το βίντεο όπου ο συγγραφέας διαβάζει την ιστορία.
Παρουσιάστε τις αρχές της οικονομίας των «χαδιών». Αφήστε στο φόντο τη διαφάνεια να φαίνεται. Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες των 3 και
ζητήστε τους να συζητήσουν τα ακόλουθα:
1. πώς αποτυπώνονται αυτές οι αρχές στην ιστορία;
2.	καταστάσεις από την πραγματική ζωή όπου ορισμένοι άνθρωποι
έλαβαν αποφάσεις βασιζόμενοι σε εσφαλμένες παραδοχές που
αποτυπώνει η θεωρία της οικονομίας των «χαδιών».
Με τη συμμετοχή όλων των μελών, ζητήστε από διαφορετικές ομάδες να δείξουν
τις αρχές της οικονομίας των «χαδιών» με στοιχεία παρμένα από την ιστορία και
από καταστάσεις στην πραγματική ζωή.
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c2.

Ξεκινήστε με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων
Παρουσιάστε τις διαφάνειες που αφορούν τη θεωρία της οικονομίας των
«χαδιών».
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες των 3 και ζητήστε τους να εντοπίσουν καταστάσεις από την προσωπική επαγγελματική ζωή τους ή από την
επαγγελματική εμπειρία συναδέλφων τους όπου η συμπεριφορά των μεταναστών
ή η συμπεριφορά του κοινωνικού λειτουργού/φορέα παροχής υπηρεσιών μπορεί
να ερμηνευθεί με τη θεωρία της οικονομίας των «χαδιών».

d.

Παρουσιάστε τις διαφάνειες που αφορούν το δραματικό τρίγωνο και προβείτε στη συσχέτιση
με το πλαίσιο οκ-οκ και με τη θεωρία της οικονομίας των «χαδιών». Εξηγήστε επίσης την
έννοια των ψυχολογικών παιχνιδιών και παρουσιάστε σχετικά παραδείγματα. Υπογραμμίστε
τις αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες που επιφέρουν τα ψυχολογικά παιχνίδια και τις αντιπαραγωγικές και ανεπιθύμητες πτυχές που επισύρει καθένας από τους τρεις ρόλους στο δραματικό τρίγωνο.
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 4 και ζητήστε τους να μοιραστούν παραδείγματα από την πρακτική τους κατά την αλληλεπίδραση με τους μετανάστες που να αποτυπώνουν το δραματικό τρίγωνο. Ζητήστε από κάθε ομάδα να επιλέξει ένα παράδειγμα.
Ζητήστε από τους αντιπροσώπους κάθε ομάδας να μοιραστούν το παράδειγμα που επέλεξαν και να προσδιορίσουν τους ρόλους του δραματικού τριγώνου στην κάθε περίπτωση.
Υπογραμμίστε τον δυναμικό χαρακτήρα του δραματικού τριγώνου, όπου διαπιστώνεται.
Παρουσιάστε το τρίγωνο του νικητή.
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν τις προηγούμενες ομάδες και να στοχαστούν πάνω στις περιπτώσεις που επέλεξαν, προκειμένου να εξετάσουν στρατηγικές που
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι κοινωνικοί λειτουργοί/φορείς παροχής υπηρεσιών για να
μεταβούν από το δραματικό τρίγωνο στο τρίγωνο του νικητή.
Ζητήστε από τις ομάδες να μοιραστούν τα αποτελέσματά τους και να συζητήσουν κάθε
περίπτωση με ολόκληρη την ομάδα. Έπειτα από κάθε παρουσίαση, ρωτήστε όλους τους
συμμετέχοντες εάν έχουν συναντήσει παρόμοιες καταστάσεις, πώς εξελίχθηκαν και ποια θα
ήταν η πιο αποτελεσματική απόκριση.

e.

Περιγράψτε την κλίμακα αγνόησης και αντίληψης
Ανά ζεύγη, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν περιπτώσεις από την προσωπική πρακτική τους για να παρουσιάσουν κάθε βαθμίδα της κλίμακας.
Ζητήστε να παρουσιάσουν παραδείγματα για κάθε βαθμίδα της κλίμακας και να τα συζητήσουν με ολόκληρη την ομάδα.
Ολοκληρώστε υπογραμμίζοντας ότι η κλίμακα αγνόησης και αντίληψης μπορεί να αποβεί
χρήσιμη στην εργασία τους με τους μετανάστες τόσο για να κατανοούν τη συμπεριφορά
των εξυπηρετούμενων/δικαιούχων, αλλά και για να αντιλαμβάνονται τη θέση που έχουν οι
ίδιοι στην κλίμακα.
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Οι καλές προθέσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη των μεταναστών για την ένταξή τους είναι
σημαντικές, αλλά δεν αρκούν. Μπορούν να εμφανιστούν πολλά είδη προβληματικών καταστάσεων και
να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα των λύσεων που προτάθηκαν στους μετανάστες ή συμφωνήθηκαν από κοινού μαζί τους. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα συμπεριφοράς που ενδέχεται να παρουσιάσει ένας μετανάστης όταν αλληλεπιδρά με την υπηρεσία σας:
-

διαμαρτύρεται συνεχώς και απορρίπτει όλες τις προτεινόμενες επιλογές,

-

εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά και διαμαρτύρεται ότι τα δικαιώματά του δεν γίνονται
σεβαστά,

-

συμφωνεί με τις προτάσεις που έλαβε, αλλά δεν κάνει τίποτα γι’ αυτό,

-

αποδέχεται τις προτάσεις, αλλά επιστρέφει λέγοντας ότι δεν κατάφερε να τις υλοποιήσει.

Ορισμένες από αυτές τις συμπεριφορές επεξηγούνται βάσει των ιδιαίτερων πολιτισμικών διαφορών
και των διαπολιτισμικών παρανοήσεων. Για παράδειγμα, ο κοινωνικός λειτουργός και ο μετανάστης
κατανοούν διαφορετικά το νόημα μιας συμφωνίας:
-

-

για τον κοινωνικό λειτουργό, μπορεί να είναι ξεκάθαρο ποιες επιλογές αναλύθηκαν και ότι η
πιο κατάλληλη επιλέχθηκε σε συναίνεση με τον μετανάστη και πως ο μετανάστης κατανοεί
πλήρως τα ακόλουθα:
-

τα πλεονεκτήματα ανάληψης της συμφωνημένης δράσης και τους κινδύνους σε
περίπτωση που δεν αναλάβει δράση,

-

ποιες είναι οι ευθύνες του,

-

πώς πρέπει να υλοποιηθεί η δράση.

για τον μετανάστη, μπορεί να είναι ξεκάθαρο μόνο ότι πρέπει να λέει ναι σε όλα όσα λέγονται από τον κοινωνικό λειτουργό. Ο κοινωνικός λειτουργός έχει την εξουσία και δεν είναι
ευγενικό να διαφωνεί κανείς μαζί του ή να προσέρχεται με εναλλακτικές προτάσεις δικής
του εμπνεύσεως. Επίσης, εάν ορισμένα στοιχεία των προτάσεων δεν είναι σαφή, ο μετανάστης μπορεί να νιώθει υποχρεωμένος να υποκριθεί ότι τα κατανοεί για να μην προσβάλει
τον κοινωνικό λειτουργό υπονοώντας ότι οι επεξηγήσεις που δόθηκαν δεν ήταν σαφείς.

Αυτές οι καταστάσεις μπορούν επίσης να γίνουν κατανοητές χρησιμοποιώντας τα θεωρητικά μοντέλα με πρακτική εφαρμογή για την κατανόηση στάσεων και συμπεριφορών:
1.

το πλαίσιο οκ-οκ

2.

τη θεωρία της οικονομίας των «χαδιών»
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το μοντέλο του δραματικού τριγώνου και την έννοια των ψυχολογικών παιχνιδιών

4.

την κλίμακα αγνόησης

■ Το πλαίσιο οκ-οκ
Η έννοια ότι είμαστε καλά με τον εαυτό μας και με τους άλλους βασίζεται στην αναγνώριση της ίσης
αξίας όλων των ανθρώπων και του δικαιώματος κάθε ανθρώπου στην αξιοπρέπεια και την ικανοποίηση των ψυχολογικών αναγκών του. Σημαίνει ότι αναγνωρίζεται μέσα από σκέψεις και συναισθήματα η
εγγενής αξία του εαυτού και των άλλων και η εκδήλωσή της αξίας αυτής με στάσεις και συμπεριφορές.

Δεν είμαι οκ- είσαι οκ
(ανήμπορος)

Είμαι οκ - είσαι οκ
(χαρούμενος)

Δεν είμαι οκ - δεν είσαι οκ
(ανεπαρκής)

Είμαι οκ - δεν είσαι οκ
(θυμωμένος)

Ορισμένοι άνθρωποι τείνουν να βρίσκονται κυριαρχικά σε μία από αυτές τις θέσεις σε όλες τους τις
αλληλεπιδράσεις, άλλοι τείνουν να έχουν κυρίαρχες θέσεις στις αλληλεπιδράσεις τους με συγκεκριμένα άτομα ή μέλη συγκεκριμένων ομάδων, ενώ οι περισσότεροι έχουν διαφορετικές θέσεις ζωής
σε αλληλεπιδράσεις με διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικές στιγμές και υπό διαφορετικές
συνθήκες.
Η επιθυμητή και υγιής θέση ζωής είναι: Είμαι οκ - είσαι οκ.

■ Η θεωρία της οικονομίας των «χαδιών»
Πέρα από τις προσωπικές ανάγκες, οι άνθρωποι έχουν βασικές ανάγκες που αφορούν την αλληλεπίδραση με τους άλλους. Αυτό αποτυπώνεται στην έννοια των «χαδιών», υπό την άποψη της μονάδας
ανθρώπινης αναγνώρισης.
Σύμφωνα με τον Steiner (1974), υπάρχουν δύο κατηγορίες «χαδιών»: τα θετικά και τα αρνητικά «χάδια»:

ΘΕΤΙΚΆ «ΧΆΔΙΑ»

-

Σωματικά «χάδια»: αγκαλιές, φιλιά, θωπείες, κράτημα χεριού, κράτημα στην αγκαλιά

-

Λεκτικά «χάδια» - σχετικά με την εμφάνιση, τη δουλειά, τα χαρίσματα κάποιου

-

Εμπράγματα «χάδια»: ένα δώρο, η ετοιμασία ενός γεύματος, η συνοδεία σε μια γιορτή
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν δύο ανεξάρτητες διαστάσεις, σε σχέση με τον εαυτό μας και σε
σχέση με τους άλλους, υπάρχουν τέσσερις επονομαζόμενες θέσεις ζωής, όπως αποτυπώνονται στο
παρακάτω διάγραμμα (Ernst, 1971, 2004):

Υνοδευτικό υλικό

3.
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ΑΡΝΗΤΙΚΆ «ΧΆΔΙΑ»

-

Σωματικά: χαστούκια, γρατσουνιές, χτύπημα

-

Λεκτικά: προσβολές, επιζήμια σχόλια, ειρωνεία, εκφοβισμός

-

Εμπράγματα: πράξεις που γίνονται αντιληπτές από τον άλλον ως επιζήμιες ή δυσάρεστες

Η θεωρία της οικονομίας των «χαδιών» διατείνεται ότι επειδή φοβούνται ή επειδή είναι πεπεισμένοι
ότι δεν θα δεχθούν θετικά «χάδια», πολλοί άνθρωποι προτιμούν να συμμορφώνονται με μια σειρά
από ασυνείδητους και αντιπαραγωγικούς κανόνες:
-

Μην δίνεις «χάδια» που θα ήθελες να δώσεις.

-

Μην ζητάς «χάδια» που θα ήθελες να λάβεις.

-

Μην δέχεσαι «χάδια» που θα ήθελες να δεχθείς.

-

Μην απορρίπτεις «χάδια» που δεν θέλεις.

-

Μην δίνεις «χάδια» στον εαυτό σου.

Η τήρηση των παραπάνω κανόνων της θεωρίας των «χαδιών» είναι κυρίως μια αντανακλαστική
αντίδραση και, προκειμένου να συντελεστεί η μετάβαση προς τη σύναψη υγιούς αλληλεπίδρασης
με τους άλλους, είναι σημαντικό να υπάρχει επίγνωση αυτών των κανόνων και να ληφθεί εθελοντικά
η απόφαση υιοθέτησης συμπεριφορών που αντιβαίνουν τις επιταγές της οικονομίας των «χαδιών»:
-

Δίνουμε τα «χάδια» που θέλουμε να δώσουμε

-

Ζητάμε και δεχόμαστε τα «χάδια» που θέλουμε

-

Απορρίπτουμε τα «χάδια» που δεν θέλουμε και

-

Δίνουμε «χάδια» στον εαυτό μας

■ Το δραματικό τρίγωνο και τα ψυχολογικά παιχνίδια
Το δραματικό τρίγωνο αναπτύχθηκε αρχικά το 1968 από τον Stephen Karpman, ως ένας τρόπος γραφικής αναπαράστασης των συνδιαλλαγών που επιτελούνται όταν καθιστούμε κάποιον άλλον υπεύθυνο
για το πώς νιώθουμε. Υπάρχουν τρεις ρόλοι στο δραματικό τρίγωνο: το θύμα, ο θύτης και ο σωτήρας
και απεικονίζονται στις γωνίες του τριγώνου.

ΘΎΤΗΣ

ΣΩΤΉΡΑΣ

ΘΎΜΑ
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Ο σωτήρας (είμαι οκ - δεν είσαι οκ) θεωρεί ότι οι άλλοι χρειάζονται τη βοήθειά του και σκέφτεται:
«Πρέπει να βοηθήσω τους άλλους, επειδή δεν καταφέρνουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους». Ο
σωτήρας υποτιμά την ικανότητα των άλλων να σκέφτονται μόνοι τους ή να προχωρούν στην πράξη
με δική τους πρωτοβουλία και νιώθει πιεσμένος ότι πρέπει να δράσει επειδή αντιλαμβάνεται το θύμα
ως ανίκανο να δράσει.

Τα θύματα δεν φέρουν την ευθύνη του εαυτού τους. Συχνά αισθάνονται ότι πνίγονται από τα συναισθήματά τους.
ΘΥΤΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΓΝΟΗΣΗ
ΜΗ ΥΓΙΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΣΩΤΗΡΑΣ

ΘΥΜΑ

Ενεργεί προς το δικό του
συμφέρον

Εκδηλώνει ενδιαφέρον για τον άλλον

Υποφέρει

Αισθήματα και
σπουδαιότητα του άλλου
ανθρώπου (το θύμα)

Η ικανότητα του θύματος να σκεφτεί, να
δράσει και να επιλύσει το πρόβλημα

Η προσωπική ικανότητα
επίλυσης προβλημάτων

Τιμωρεί το θύμα

Αναλαμβάνει να σκεφτεί και να επιλύσει
το πρόβλημα χωρίς να του ζητηθεί και
χωρίς να συμβουλευθεί το θύμα και
ορισμένες φορές χωρίς καν να το θέλει
και ο ίδιος

Σκέφτεται και δρα σαν να μην
έχει τις ικανότητες να επιλύσει
το πρόβλημα

Η διέξοδος από το δραματικό τρίγωνο μπορεί να είναι η μετάβαση στο λεγόμενο τρίγωνο του νικητή
(Choy, 1990).
ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΓΙΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Ενεργεί προς το δικό του
συμφέρον
Αναρωτιέται τι θέλει. Λέει όχι
σε αυτά που δεν θέλει. Κάνει
αλλαγές για να ικανοποιήσει
τις ανάγκες του/της.
Δεν τιμωρεί τους άλλους

ΣΤΟΡΓΙΚΟΣ

ΕΥΑΛΩΤΟΣ

Εκδηλώνει ενδιαφέρον για τον άλλον

Υποφέρει

Δεν σκέφτεται αντί για τους άλλους. Δεν
αναλαμβάνει δράση εκτός και εάν του
ζητηθεί (και το θέλει και ο ίδιος). Δεν
κάνει περισσότερα από όσα του/της
αναλογούν.

Χρησιμοποιεί δεξιότητες για
να σκεφτεί

Αντίληψη - δεν κάνει πράγματα που δεν
θέλει να κάνει.

και να επιλύσει το πρόβλημα
Αντίληψη - χρησιμοποιεί τα
συναισθήματά του/της ως
στοιχεία για να επιλύσει το
πρόβλημα
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Το θύμα (δεν είμαι οκ - είσαι οκ) δεν αντιλαμβάνεται τις ικανότητές του. Ορισμένες φορές οι άνθρωποι μπαίνουν στον ρόλο του θύματος και αναζητούν θύτη επειδή σκέφτονται «αξίζω να τιμωρηθώ»,
ενώ σε άλλες περιπτώσεις ένα θύμα μπορεί να αναζητά σωτήρα. Το θύμα πιστεύει: «Δεν τα καταφέρνω μόνος μου».

Υνοδευτικό υλικό

Ο θύτης (Είμαι οκ - δεν είσαι οκ) είναι εκείνος που υποβιβάζει τους ανθρώπους και τους κάνει να
αισθάνονται ασήμαντοι, ανάξιοι, μηδαμινοί. Ο θύτης θεωρεί τον άλλον κατώτερο και υποτιμά την αξία
και την αξιοπρέπειά του.
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Υνοδευτικό υλικό

1η συνεδρία: Υποστήριξη των πολιτισμικά ευαίσθητων και αποτελεσματικών διαδρομών ένταξης

Όλοι οι ρόλοι του δραματικού τριγώνου έχουν αντίστοιχο ρόλο στο τρίγωνο του νικητή. Καθένας
από τους τρεις ρόλους στο τρίγωνο του νικητή είναι ένας ρόλος «οκ» και απαιτεί την ανάπτυξη μιας
διαφορετικής σειράς δεξιοτήτων (βλ. τον ακόλουθο πίνακα):
ΡΌΛΟΣ ΣΤΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΌ
ΤΡΊΓΩΝΟ

ΔΕΞΙΌΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΊ

ΡΌΛΟΣ ΣΤΟ ΤΡΊΓΩΝΟ ΤΟΥ
ΝΙΚΗΤΉ

Θύμα

Επίλυση του προβλήματος: σκέφτεται τις επιλογές και
τις συνέπειες

Ευάλωτος

Σωτήρας

Ακούει με προσοχή

Στοργικός

Θύτης

Δυναμισμός

Δυναμικός

Οποιαδήποτε τεχνική χρησιμοποιεί ο Ευάλωτος άνθρωπος για να σκεφτεί τις επιλογές και τις συνέπειες είναι πολύτιμη. Για τον ρόλο που διαδραματίζει ο Στοργικός, απαιτείται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του καλού ακροατή που περιλαμβάνουν και την ενσυναίσθηση προς το Ευάλωτο πρόσωπο. Συχνά η μόνη ανταπόκριση που χρειάζεται από τον Στοργικό είναι να ακούει με προσοχή. Δυναμισμός
είναι να ικανοποιεί κανείς τις ανάγκες του χωρίς τιμωρίες. Η αντίληψη του εαυτού είναι απαραίτητη
και στους τρεις ρόλους.
Το δράμα στο δραματικό τρίγωνο προκύπτει από την αντιστροφή των ρόλων. Καθώς διαδραματίζεται το δραματικό τρίγωνο, οι άνθρωποι αλλάζουν ρόλους ή τακτική. Τότε και οι άλλοι που εμπλέκονται στο δραματικό τρίγωνο θα αλλάξουν για να προσαρμοστούν στην αλλαγή. Αργά ή γρήγορα
το θύμα στρέφεται στον σωτήρα και γίνεται θύτης. Ή ο σωτήρας αγανακτεί από την έλλειψη ανταπόκρισης ή εκτίμησης των προσπαθειών του και αρχίζει να γίνεται θύτης. Έτσι αναπτύσσονται τα
ψυχολογικά παιχνίδια.
Τα ψυχολογικά παιχνίδια συχνά είναι επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς και «παίζονται» ασυναίσθητα. Τα παιχνίδια καταλήγουν με τους «παίχτες» να αναβιώνουν συναισθήματα από το παρελθόν και να επιδίδονται σε αρνητικά «χάδια». Τα ψυχολογικά παιχνίδια περιλαμβάνουν στιγμές σύγχυσης ή έκπληξης, όταν συμβαίνει κάτι αναπάντεχο, και προκαλούν αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες.
Παραδείγματα ψυχολογικών παιχνιδιών:
-

Ο παίκτης του παιχνιδιού «αν δεν ήσουν εσύ...» διαμαρτύρεται ότι οι άλλοι στέκονται
εμπόδιο σε αυτά που θέλει να επιτύχει. Για παράδειγμα: «Αν δεν ήσουν εσύ, θα είχα κάνει
καριέρα».

-

Στο παιχνίδι «ναι, αλλά», ο παίκτης αρχικά ζητά συμβουλές αλλά καταλήγει να τις απορρίπτει μία-μία. Η αλλαγή επέρχεται όταν ο παίκτης που δίνει τις συμβουλές δεν έχει
καμία συμβουλή να δώσει και ο παίκτης νιώθει απόρριψη.

-

«Κάνε κάτι για μένα» είναι ένα παιχνίδι όπου κάποιος προσπαθεί να χειραγωγήσει τους
άλλους να σκεφτούν ή να κάνουν κάτι αντί για τον ίδιο/την ίδια. Για παράδειγμα: ένας
άνθρωπος που λέει ότι δεν ξέρει να βρίσκει λύσεις, κάνει πράγματα με αμελή τρόπο και
καλεί τους άλλους να σκεφτούν και να πράξουν αντί για εκείνον.
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Μια απλοποιημένη εκδοχή του μοντέλου που ονομάζεται πίνακας αγνόησης και αντίληψης (Macefield
& Mellor, 2006), η κλίμακα αγνόησης και αντίληψης είναι ένα εργαλείο που μας βοηθά να εντοπίζουμε
και να κατανοούμε τα κωλύματα που συναντούν οι άνθρωποι όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα και
δυσκολίες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να γίνει κατανοητή η συμπεριφορά των άλλων και να
βοηθήσει να διευθετηθούν τα προβλήματα με εποικοδομητικό τρόπο, αλλά επίσης χρησιμεύει ως εργαλείο αναστοχασμού και μας βοηθά να ξεπεράσουμε προβλήματα που μας αφορούν.

Η αγνόηση οδηγεί σε διάφορες μορφές αρνητικής συμπεριφοράς που δεν επιλύουν το πρόβλημα:
-

παθητικότητα (δεν κάνουν τίποτα)

-

αναστάτωση (κυρίως παριστάνουν ότι κάτι γίνεται/πολλά γίνονται)

-

υπεραφομοίωση (δίνεται υπερβολική προσοχή στο πρόβλημα αλλά δεν υπάρχει καμία
εστίαση στη λύση)

-

βία, απόρριψη

Υπάρχουν πολλές βαθμίδες αγνόησης, όπως φαίνεται στην παρακάτω κλίμακα αγνόησης και αντίληψης:
1

Δεν υπάρχει πρόβλημα

Άρνηση

2

Υπάρχει ένα πρόβλημα αλλά το πρόβλημα δεν είναι τόσο
σημαντικό

Αγνόηση της σπουδαιότητας ενός προβλήματος

3

Υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι σημαντικό αλλά δεν μπορεί να
γίνει τίποτα γι’ αυτό

Αγνόηση της δυνατότητας αλλαγής

4

Υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι σημαντικό αλλά δεν μπορούμε
να κάνουμε κάτι γι’ αυτό

Αγνόηση της προσωπικής ικανότητας να επιφέρουμε αλλαγή

5

Υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι σημαντικό, πρέπει να κάνουμε
κάτι γι’ αυτό

Αντίληψη των δυνατοτήτων αλλαγής

6

Τι πρέπει να αλλάξει;
Ποιος μπορεί να βοηθήσει να αλλάξει;
Τι χρειαζόμαστε για να βοηθήσουμε να αλλάξει;
Πώς μπορούμε να πετύχουμε αυτό που χρειαζόμαστε;
Πώς θα προχωρήσουμε;

Εποικοδομητική προσέγγιση του προβλήματος

ι πρώτες τέσσερις βαθμίδες της κλίμακας αποτυπώνουν τα στάδια αγνόησης. Η πέμπτη βαθμίδα
αποτυπώνει την άρνηση αγνόησης και την αντίληψη των δυνατοτήτων αλλαγής και διευθέτησης
του προβλήματος, ενώ τα ερωτήματα στη βαθμίδα 6 είναι εκείνα που πρέπει να καθοδηγήσουν την
εποικοδομητική προσέγγιση που εστιάζει στις λύσεις και τη δράση.
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Η αγνόηση είναι ένας ψυχολογικός μηχανισμός που ωθεί τους ανθρώπους να ελαχιστοποιούν ή να μεγιστοποιούν μια πτυχή της πραγματικότητας, του εαυτού τους ή των άλλων ανθρώπων. Με άλλα λόγια,
δεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, τον εαυτό τους ή τους άλλους ή την κατάσταση.

Υνοδευτικό υλικό

■ Κλίμακα αγνόησης και αντίληψης
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1η συνεδρία: Υποστήριξη των πολιτισμικά ευαίσθητων και αποτελεσματικών διαδρομών ένταξης

■ Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία στην αλληλεπίδραση με τους μετανάστες
Λαμβάνοντας υπόψη τα θεωρητικά μοντέλα και τα εργαλεία που περιγράφηκαν παραπάνω, μπορούμε να καταλήξουμε ότι για την υποστήριξη ενός πολιτισμικά ευαίσθητου και αποτελεσματικού τρόπου
ένταξης των μεταναστών, είναι σημαντικό να συμβούν τα ακόλουθα:
-

να διατηρείται μια θέση οκ-οκ κατά την αλληλεπίδραση με τους μετανάστες

-

να αποφεύγονται οι παγίδες της οικονομίας των «χαδιών»

-

να αποφεύγεται η ανάμιξη στο δραματικό τρίγωνο και να απορρίπτονται οι προσκλήσεις
συμμετοχής σε ψυχολογικά παιχνίδια

-

να υποστηρίζονται οι μετανάστες κατά τη μετάβαση από το δραματικό τρίγωνο στο τρίγωνο του νικητή

-

να υπάρξει μετάβαση στις υψηλότερες βαθμίδες της προσέγγισης αγνόησης και αντίληψης
στην κλίμακα αγνόησης και αντίληψης καθώς και συνειδητή άρνηση εμμονής στις βαθμίδες
αγνόησης

-

να υποστηριχθούν οι μετανάστες για να ξεπεράσουν την αγνόηση και να αποκτήσουν αντίληψη των δυνατοτήτων τους με σκοπό να αλλάξουν και να δράσουν με εποικοδομητικό
τρόπο
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2Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ:

ΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΣ ΣΕ ΔΎΣΚΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ:
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

■ Μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες
-

θα κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους η έννοια της ανθεκτικότητας μπορεί να εφαρμοστεί στην εργασία με μετανάστες σε δύσκολες καταστάσεις

-

θα μπορούν να χρησιμοποιούν στρατηγικές που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της προσωπικής ανθεκτικότητας, όταν αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην εργασία με μετανάστες σε
δύσκολες καταστάσεις

-

θα μπορούν να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις ενδεδειγμένες στρατηγικές υποστήριξης και ανάπτυξης της ανθεκτικότητας των μεταναστών κατά την παροχή υπηρεσιών

■ Απαιτούμενες πηγές
-

Διαφάνειες σχετικά με την ανθεκτικότητα

-

Υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας και οθόνη

-

Φύλλα πίνακα παρουσιάσεων και μαρκαδόροι

-

Υποστηρικτικό έγγραφο για την ανθεκτικότητα και τον πολιτισμικό κλονισμό

■ Δομή και μέθοδοι
a.

10 λεπτά: εισαγωγική παρουσίαση βασισμένη στις διαφάνειες

b.

30 λεπτά: αντίληψη των προσωπικών δυνάμεων - ένα εργαλείο ανάπτυξης της ανθεκτικότητας των κοινωνικών λειτουργών

c.

30 λεπτά: ο τροχός της ανθεκτικότητας

d.

20 λεπτά: Πολιτισμικός κλονισμός
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■ Διαδικασία
a.

Εισαγάγετε το θέμα, τονίστε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και υπενθυμίστε την ενότητα για τη μεταναστευτική διαδρομή. Δώστε τον ορισμό της ανθεκτικότητας
και εισαγάγετε τις τρεις κύριες μορφές των μέσων που υποστηρίζουν την ανθεκτικότητα.
Προχωρήστε στον συσχετισμό των προσωπικών μέσων, ιδιαίτερα των στάσεων και των
δεξιοτήτων που ευνοούν την ανθεκτικότητα, με τις συνιστώσες της διαπολιτισμικής ικανότητας. Εξηγήστε ότι τα μέσα που αφορούν το άμεσο και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον
μπορούν μόνο εν μέρει να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των μεμονωμένων μεταναστών.

b.

Εισαγάγετε τη μεταφορά της μάσκας οξυγόνου και επισημάνετε ότι είναι αναγκαίο για τους
κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες που αλληλεπιδρούν με τους μετανάστες, οι οποίοι αντιμετώπισαν ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις, να αναπτύξουν την προσωπική τους ανθεκτικότητα, προκειμένου να διατηρήσουν μια βιώσιμη ικανότητα αποτελεσματικής ανταπόκρισης στις ανάγκες των μεταναστών.
Παρουσιάστε την ανάγκη ανάπτυξης μιας νοοτροπίας η οποία θα εστιάζει στις δυνάμεις
και στη συνέχεια την αντίληψη του κύκλου δυνάμεων. Εξηγήστε τη διαφορά ανάμεσα στην
προσέγγιση που εστιάζει στις αδυναμίες και στην προσέγγιση που εστιάζει στις δυνάμεις.
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες των 3 και αναθέστε τους την εργασία να
υποστηρίζονται μεταξύ τους καθώς θα προσδιορίζουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια
ιδιαίτερες
1.

δυνάμεις που κατέχουν και είναι σχετικές με την εργασία τους με τους μετανάστες
(προσδιορίζοντας παράλληλα και τα γεγονότα και τις καταστάσεις που το αποδεικνύουν),

2.

καταστάσεις ή περιοχές όπου οι δυνάμεις αυτές μπορούν να επεκταθούν.

Είναι προτιμότερο να αφιερώσετε λίγα λεπτά για να διαμορφώσετε τη διαδικασία με γνώμονα τον εαυτό σας ή τον διάλογο με κάποιο μέλος της ομάδας.
Ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας και τον χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας, ζητήστε από
όλους τους συμμετέχοντες ή από ορισμένους από αυτούς (με τυχαία σειρά ή σε εθελοντική
βάση) να μοιραστούν με ολόκληρη την ομάδα τα στοιχεία εκείνα που προσδιόρισαν ως δυνάμεις και δυνατότητες για περαιτέρω επέκταση της χρήσης τους. Μην απορρίπτετε τους
ανθρώπους που εκφράζουν την επιθυμία να μοιραστούν τα ευρήματά τους.
Ολοκληρώστε προτείνοντας στους συμμετέχοντες να συνεχίσουν αυτόν τον στοχασμό σε
ατομική βάση, ανά ζεύγη με συναδέλφους ή στο πλαίσιο της ομάδας υποστήριξης μεταξύ
ομοτίμων (και επισημάνετε ότι αυτό θα συζητηθεί στην τελευταία ενότητα).
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c.

Εισαγάγετε τον τροχό της ανθεκτικότητας και εξηγήστε ότι οι ίδιοι ως επαγγελματίες ή οι
υπηρεσίες τους, άμεσα ή σε συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, μπορούν να συμβάλλουν στην παροχή υποστήριξης στους έξι τομείς του τροχού.
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε τρεις ή έξι ομάδες (ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των
συμμετεχόντων – σχηματίστε έξι ομάδες εάν οι συμμετέχοντες είναι περισσότεροι από 15).
Αντιστοιχήστε στις ομάδες τους τομείς του τροχού της ανθεκτικότητας. Εάν οι ομάδες είναι
τρεις, σε κάθε ομάδα θα αντιστοιχούν δύο τομείς, εάν είναι έξι οι ομάδες, κάθε ομάδα θα έχει
από έναν τομέα.
Η εργασία για κάθε ομάδα είναι να στοχαστεί τι γίνεται επί του παρόντος και τι θα μπορούσε να γίνει για να υποστηρίζονται οι μετανάστες αναφορικά με τα στοιχεία του αντιστοιχισμένου τομέα/τομέων. Κάθε ομάδα πρέπει να γράψει τις ιδέες σε ένα χαρτί του πίνακα και
να ορίσει ένα μέλος που θα τις παρουσιάσει.
Ζητήστε από κάθε ομάδα να μοιραστεί τα αποτελέσματα με όλους τους συμμετέχοντες και
να ζητήσει από τους άλλους συμμετέχοντες να διατυπώσουν σχόλια και προτάσεις.
Ολοκληρώστε υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την
κατάρτιση ενός καταλόγου μέτρων και ενδεχομένως έργων που μπορούν να υλοποιηθούν
στο μέλλον προκειμένου να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των μεταναστών.

d.

Εισαγάγετε την έννοια του πολιτισμικού κλονισμού, με τη χρήση των διαφανειών.
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να στοχαστούν ανά ζεύγη πάνω σε διάφορα παραδείγματα περιπτώσεων όπου οι μετανάστες βίωσαν διάφορα στάδια του πολιτισμικού κλονισμού. Εάν ορισμένα μέλη της ομάδας δεν έχουν άμεση προηγούμενη εμπειρία εργασίας
με μετανάστες σε δύσκολες καταστάσεις, βεβαιωθείτε ότι ένα άτομο με σχετική εμπειρία
συμμετέχει σε κάθε ζευγάρι.
Ζητήστε από όλα τα ζευγάρια να μοιραστούν τα παραδείγματα και από τους υπόλοιπους
να διατυπώσουν σχόλια. Συγκρίνετε τα παραδείγματα που παρουσίασαν, τονίστε τις ομοιότητες και τις διαφορές.
Ολοκληρώστε διατυπώνοντας σχόλια σχετικά με αυτά που μπορούν να κάνουν οι φορείς
παροχής υπηρεσιών:
-

να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα και να κατανοήσουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές των εμπλεκόμενων μεταναστών, χωρίς να τους κατηγορήσουν,

-

να τους υποστηρίζουν κατά τη μετάβασή τους προς το τέταρτο στάδιο (προβείτε
στον συσχετισμό με τον διαπολιτισμικό επιπολιτισμικό προσανατολισμό που παρουσιάζεται στην ενότητα για τη διαχείριση των συγκρούσεων).
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ:

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

■ Γενικά στοιχεία για την ανθεκτικότητα
Οι μετανάστες έρχονται αντιμέτωποι με πολυάριθμες αγχογόνες καταστάσεις και συχνά βιώνουν
τραυματικές εμπειρίες. Αλλά και οι κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται με τους μετανάστες βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλά επίπεδα άγχους.
Η έννοια της ανθεκτικότητας μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση των παραγόντων που βοηθούν
τόσο τους μετανάστες όσο και τους κοινωνικούς λειτουργούς να ξεπερνάνε αυτές τις δυσκολίες.
Αυτή η κατανόηση μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμη κατά τον καθορισμό στρατηγικών παρέμβασης
που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας εκείνων που επηρεάζονται αρνητικά από το τραύμα
και το άγχος και στην αποφυγή των επιπτώσεων του άγχους.
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Ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα αντιμετώπισης απαιτητικών ή απειλητικών καταστάσεων χωρίς να
εγκαταλείπεται η προσπάθεια, η μάχη ενάντια στις κακουχίες και η διατήρηση ή ανάκτηση της δύναμης ύστερα από αγχογόνες και δύσκολες καταστάσεις.
Η εστίαση στην ανθεκτικότητα συνιστά μια σημαντική αλλαγή θεώρησης: αντί για την εστίαση στην
παθογένεια και τα μειονεκτήματα ή τους παράγοντες κινδύνου, η εστίαση διοχετεύεται στα διαθέσιμα
μέσα και τις ικανότητες καθώς και στην εκτίμηση και την επέκταση των εσωτερικών δυνατοτήτων
των ανθρώπων που επλήγησαν (παθογένεση έναντι υγειογένεσης).
Ο στοχασμός πάνω στην ανθεκτικότητα φανερώνει την ικανότητα να ξεπερνάμε ακραίες αρνητικές
εμπειρίες, να ξεπερνάμε τα τραύματα και να κοιτάμε μπροστά με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο.
Η ανθεκτικότητα είναι ένα κοινό γνώρισμα των ανθρώπων αλλά ορισμένοι άνθρωποι πετυχαίνουν
καλύτερα αποτελέσματα από άλλους.
Υπάρχουν τρία κύρια είδη μέσων που απαιτούνται για την ανθεκτικότητα:
-

προσωπικά μέσα

-

μέσα που σχετίζονται με το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον (οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι,
γείτονες, κ.ο.κ.)

-

μέσα που σχετίζονται με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον

Τα πιο σημαντικά προσωπικά μέσα που παράγουν ανθεκτικότητα είναι τα ακόλουθα:
-

στάσεις όπως
-

αυτεπάρκεια (η πίστη ενός ανθρώπου στις ικανότητές του να αντιμετωπίσει επιτυχώς μια συγκεκριμένη κατάσταση)
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αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση

-

αισιοδοξία

-

ανοιχτόμυαλο πνεύμα για τη σύναψη δεσμών με άλλους ανθρώπους

-

ανεκτικότητα της αμφισημίας

δεξιότητες όπως
-

ενσυναίσθηση

-

συναισθηματική νοημοσύνη (ικανότητα αναγνώρισης συναισθημάτων που βιώνουμε εμείς οι ίδιοι ή άλλοι, ικανότητα κατάλληλης διαχείρισης και έκφρασης των
συναισθημάτων)

-

ευελιξία και προσαρμοστικότητα

-

κριτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

-

επικοινωνιακές δεξιότητες

-

τουλάχιστον μία σταθερή συναισθηματική σχέση (με συγγενή, φίλο, συνάδελφο, κ.ο.κ.)

-

θετικά πρότυπα

-

θετικές σχέσεις με τα αδέλφια ή τους ομότιμους

Ορισμένα στοιχεία του κοινωνικού περιβάλλοντος που ευνοούν την ανθεκτικότητα είναι τα εξής:
-

μια διαφοροποιημένη, προσαρμοσμένη και προσβάσιμη προσφορά κοινωνικοοικονομικής
υποστήριξης

-

ένα φιλικό και οικείο φυσικό περιβάλλον

-

προσβάσιμες πληροφορίες (κατευθυντήριες γραμμές, πινακίδες, οδηγίες, κ.ο.κ.)

-

ευκαιρίες παρακολούθησης κοινωνικών εκδηλώσεων και συνάντησης με άλλους ανθρώπους

-

ευκαιρίες συμμετοχής και συνεισφοράς για τη βελτίωση του κοινωνικού περιβάλλοντος

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

Οι πιο σημαντικοί παράγοντες στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον που υποστηρίζουν την ανθεκτικότητα είναι οι εξής:

Υνοδευτικό υλικό

-

-
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■ Ανθεκτικότητα για τους κοινωνικούς λειτουργούς: «Φορέστε πρώτα τη δική
σας μάσκα, πριν βοηθήσετε τους υπόλοιπους»

Οι κοινωνικοί λειτουργοί πρέπει να επιδίδονται σε μία συνειδητή ανάπτυξη της ανθεκτικότητας και να
αναπτύσσουν δεξιότητες και πρακτικές στοχασμού πάνω στην ανθεκτικότητα.
Η αντίληψη της ανθεκτικότητας ξεκινά από την κατανόηση της έννοιας της ανθεκτικότητας και της
αντίληψης των δυνατών και των ευάλωτων σημείων μας. Αυτό πρέπει να συσχετιστεί με την επιδίωξη ανοιχτόμυαλου πνεύματος που εστιάζει στις δυνάμεις.

Προσδιορισμός
δυνάμεων
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Στοχασμός πάνω
στην πρακτική

Πρακτική βάσει
αντίληψης

Κατανόηση
του τρόπου
αλληλένδετης
λειτουργίας των
δυνάμεων σε
συγκεκριμένες
καταστάσεις

Στοχασμός πάνω στον
τρόπο χρήσης των
δυνάμεων σε άλλες
καταστάσεις
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Ο τροχός ανθεκτικότητας των μεταναστών, που παρουσιάζεται παρακάτω, απεικονίζει ορισμένες
από τις πιο σημαντικές πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την άμεση υποστήριξη των μεταναστών να αναπτύξουν τη δική τους προσωπική ανθεκτικότητα, καθώς και κατά τη διαμόρφωση
ενός περιβάλλοντος που ενισχύει την ανθεκτικότητα.

lncrease Bonding
or Connectedness:
Strengthen connections
between the individual
and persons with pro-social
attitudes and organize
activities which generate
bonding.

Provide Care
and Support:
A caring attitudes and a
supportive environment will
facilitate resilience.

Develop “Life
Skills”: Provide
opportunities for
migrants to develop empathy,
cooperation and conflict
resolution skills, as well as
flexibility and adaptability.

Πηγή: Προσαρμοσμένος από το μοντέλο των Henderson & Milstein (2003)

Set Clear and
Consistent Boundaries:
Be consistent and fair in
implementing policies, Διαδικασίαs and regulations. Maintain a
clear distinction between your
personal and professional
life.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

Provide Opportunities for Meaningful Participation: Consider
the contribution and perspective of migrants as a resource for
your service and ask them to
take responsibilities and
participate in supporting the staff
and their
peers.
Set and
Communicate High
and Realistic Expectations:
High and realistic expeclations are
excellent motivators. Communicate
clearly that you recognize the
potential migrants have.

Building resilience at individual level

Building resilience in the enviroment

THE WHEEL OF MIGRANTS’ RESILIENCE

Υνοδευτικό υλικό

■ Υποστηρίζοντας τους μετανάστες να αναπτύξουν ανθεκτικότητα

ΕΝΌΤΗΤΕΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ / 5Η ΕΝΌΤΗΤΑ: ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΣ

124

Υνοδευτικό υλικό

2η συνεδρία: Εργασία με μετανάστες σε δύσκολες καταστάσεις: υποστήριξη και ανάπτυξη ανθεκτικότητας

■ Πολιτισμικός κλονισμός
ΤΙ ΕΊΝΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΌΣ ΚΛΟΝΙΣΜΌΣ;

Πολιτισμικός κλονισμός είναι η απώλεια της συναισθηματικής ισορροπίας που υφίσταται ένας άνθρωπος ο οποίος μεταβαίνει από ένα οικείο περιβάλλον, όπου γνωρίζει σαφώς πώς λειτουργούν τα
πράγματα και πώς αναμένεται από τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται, σε ένα περιβάλλον όπου
υπάρχει αντιλαμβανόμενος υψηλός βαθμός αβεβαιότητας και αμφισημίας.
Οι άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν ότι η ζωή όπως την γνωρίζουν οι ίδιοι είναι έτσι ακριβώς όπως
θα έπρεπε να είναι κανονικά η ζωή, ο «κανόνας». Όταν μπαίνουμε σε ένα καινούριο πολιτισμικό
περιβάλλον, βιώνουμε μια απότομη απώλεια του οικείου. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τις καινούριες νόρμες και τις κατευθυντήριες γραμμές που υπαγορεύουν τον τρόπο ζωής στο καινούριο
περιβάλλον. Αναγκαζόμαστε να ξαναμάθουμε πώς να ζούμε μέρα με τη μέρα και ορισμένες φορές
να ξεμάθουμε τα προηγούμενα μοτίβα συμπεριφοράς. Η πίεση που δεχόμαστε να συμπεριφερόμαστε
όπως υποτίθεται πως είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος, χωρίς να γνωρίζουμε επακριβώς τι σημαίνει
αυτό, δημιουργεί την αίσθηση κοινωνικής απομόνωσης και προκαλεί άγχος.

ΣΤΆΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΎ ΚΛΟΝΙΣΜΟΎ
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Υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές των σταδίων του πολιτισμικού κλονισμού (Pedersen, 1995). Τα πιο
συνήθη στάδια είναι τα ακόλουθα:
1.

μήνας του μέλιτος – συναρπαστικό, βλέπουμε ομοιότητες

2.

απόρριψη – όλα μοιάζουν δύσκολα, βλέπουμε μόνο διαφορές

3.

παλινδρόμηση – εξύμνηση της χώρας καταγωγής, επικριτικοί απέναντι στο νέο, στάση
ανωτερότητας

4.

αποδοχή/διαπραγμάτευση – ανάπτυξη μιας ρουτίνας, επιστρέφει η αίσθηση του χιούμορ

5.

ανεστραμμένος πολιτισμικός κλονισμός – ενσωμάτωση του «νέου» εαυτού στην «παλιά»
ζωή.

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

125
2η συνεδρία: Εργασία με μετανάστες σε δύσκολες καταστάσεις: υποστήριξη και ανάπτυξη ανθεκτικότητας

Ο αντίκτυπος του πολιτισμικού κλονισμού μπορεί να εκδηλωθεί με διαφορετική ένταση, που κυμαίνεται από ελαφρά ανησυχία έως τον πανικό. Ορισμένα από τα συνηθέστερα συμπτώματα των προβληματικών σταδίων του πολιτισμικού κλονισμού (το δεύτερο και τρίτο στάδιο) είναι τα ακόλουθα::
•

απογοήτευση, ευερεθιστότητα, υπερευαισθησία		

•

νοητική κόπωση, ανία		

•

έλλειψη κινήτρων

•

σωματική δυσφορία

•

αποπροσανατολισμός σχετικά με την εργασία/σύνδεση με τους άλλους

•

καχυποψία (αίσθημα ότι όλοι προσπαθούν να σε εκμεταλλευτούν)

•

απώλεια προοπτικής

Υνοδευτικό υλικό

ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΎ ΚΛΟΝΙΣΜΟΎ

ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΒΟΗΘΉΣΕΙ Η ΓΝΏΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΎ ΚΛΟΝΙΣΜΟΎ;
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

Με την παρατήρηση μπορούν να εντοπιστούν οι στάσεις και οι συμπεριφορές των μεταναστών που
κατατάσσονται στο δεύτερο και τρίτο στάδιο του πολιτισμικού κλονισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις
είναι σημαντικό να τους υποστηρίξετε να προχωρήσουν στο τέταρτο στάδιο και να ενσωματώσουν
στις συμπεριφορές τους τον τρόπο ζωής της κοινωνίας υποδοχής, χωρίς να απαρνηθούν το προηγούμενο πολιτισμικό τους υπόβαθρο, ενώ παράλληλα θα έχουν μια διεξοδική και ρεαλιστική άποψη
για την κοινωνία υποδοχής.
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3Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΎΣ
ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΈΣ
■ Μαθησιακά αποτελέσματα
Τα μαθησιακά αποτελέσματα για αυτήν τη συνεδρία πρέπει να προσαρμοστούν στην ειδική κατάσταση που επικρατεί στον δήμο-στόχο.
Επομένως, στην περίπτωση των δήμων που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία εργασίας με διαπολιτισμικούς μεσολαβητές, στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες:
-

θα έχουν εξοικειωθεί με τα οφέλη και τις προκλήσεις που αφορούν την εργασία με διαπολιτισμικούς μεσολαβητές

-

θα κατανοούν τη θέση και τον ρόλο ενός αποτελεσματικού διαπολιτισμικού μεσολαβητή

-

θα έχουν εξοικειωθεί με διάφορες πρακτικές εργασίας με τους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές στην Ευρώπη

Στην περίπτωση των δήμων όπου οι φορείς παροχής υπηρεσιών συνεργάζονται ήδη με διαπολιτισμικούς μεσολαβητές, στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες:
-

θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία των πρακτικών που εφαρμόζονται σήμερα σε σχέση με τους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές

-

θα κατανοούν σε ποιο βαθμό οι τρέχουσες πρακτικές συμβαδίζουν με τις ευρωπαϊκές αναφορές σχετικά με τους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές

-

θα είναι προετοιμασμένοι να σχεδιάσουν αλλαγές στη συνεργασία με τους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές για να την καταστήσουν πιο αποτελεσματική και αποδοτική.

■ Απαιτούμενες πηγές
-

Κώδικας δεοντολογίας των διαπολιτισμικών μεσολαβητών σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή

-

Υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας και οθόνη

-

Πίνακας παρουσιάσεων και μαρκαδόροι
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■ Δομή και μέθοδοι
a.

15 λεπτά: Εργασία σε ζευγάρια και ανταλλαγή απόψεων

b.

45 λεπτά: Κλίμακα αγνόησης και αντίληψης – παρουσίαση, εργασία σε ζευγάρια και συζήτηση

c.

30 λεπτά: Εργασία σε μικρές ομάδες και ανταλλαγή απόψεων

■ Διαδικασία
a.

Ανά ζεύγη οι συμμετέχοντες στοχάζονται πάνω στα οφέλη και τις προκλήσεις που συνιστά
η πρόσληψη ανθρώπων με μεταναστευτική καταγωγή να εργαστούν ως διαπολιτισμικοί
μεσολαβητές. Σημειώστε τις κύριες ιδέες που προέκυψαν και καταρτίστε έναν κατάλογο με
δύο στήλες στον πίνακα παρουσιάσεων.

b.

Με όλους τους συμμετέχοντες εξετάστε τα δέκα σημεία του κώδικα δεοντολογίας. Εξηγήστε
τα καθοριστικά στοιχεία κάθε σημείου και ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν
παραδείγματα από την πρακτική τους (εάν υπάρχει τέτοιου είδους πρακτική) ή να σχολιάσουν πώς θα πρέπει να υλοποιηθεί στο δικό τους πλαίσιο εργασίας (εάν δεν υπάρχουν
διαπολιτισμικοί μεσολαβητές).

c.

Βάσει της προηγούμενης συζήτησης, χωρισμένοι σε μικρές ομάδες οι συμμετέχοντες θα
καταρτίσουν ένα σχέδιο για τα ακόλουθα:
-

διασφάλιση αυξημένης αποτελεσματικότητας και απόδοσης του έργου των διαπολιτισμικών μεσολαβητών (εάν υπάρχουν)

-

διαμόρφωση ενός συστήματος διαπολιτισμικών μεσολαβητών (εάν δεν υπήρχε
παρόμοια εμπειρία στο παρελθόν).
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ:

ΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΎΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΈΣ
Όπως αναγνωρίζουν οι ευρωπαϊκές ενότητες για την ένταξη των μεταναστών, η διαπολιτισμική μεσολάβηση και οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές μπορούν να θεωρηθούν ένας τρόπος βελτίωσης της
πρόσβασης των μεταναστών στις υπηρεσίες. Η διαδικασία μεσολάβησης βασίζεται στην αρχή ότι οι
άνθρωποι με διαφορετικό υπόβαθρο μπορεί να έχουν διαφορετικές ανάγκες και ότι μπορεί να ανακύψουν παρανοήσεις και αρνητικές θεωρήσεις λόγω των πολιτισμικών διαφορών και των διαφορετικών
τρόπων αντίληψης ορισμένων πραγμάτων. Η μεσολάβηση βοηθά στην αναγνώριση προβληματικών
ζητημάτων, αποδομεί τους επικοινωνιακούς φραγμούς, εξερευνά πιθανές λύσεις και, εφόσον τα εμπλεκόμενα μέρη αποφασίσουν να ακολουθήσουν το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, καταλήγει σε μια ικανοποιητική λύση για αμφότερα τα εμπλεκόμενα μέρη. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές είναι συνήθως
μετανάστες που γνωρίζουν καλά τόσο το πολιτισμικό υπόβαθρο των μεταναστών όσο και τις απαιτήσεις και τη λειτουργία των υπηρεσιών καθώς και τις πολιτισμικές προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΎΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΈΣ

Κατά τη μεσολαβητική διαδικασία, ο ρόλος του μεσολαβητή ενδέχεται να συνίσταται στα ακόλουθα:
-

να εδραιώσει μια σχέση εμπιστοσύνης και ανοιχτής επικοινωνίας με τους αντιπροσώπους
των εμπλεκόμενων μερών,

-

να εξακριβώσει την κατάσταση προκειμένου να κατανοήσει τις αντίστοιχες οπτικές γωνίες
και τις βάσεις των απόψεων, των συναισθημάτων, των στάσεων και των δράσεών τους,

-

να φέρει σε επαφή τα εμπλεκόμενα μέρη διασφαλίζοντας ότι η μεταξύ τους επικοινωνία
γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο.

Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές μπορούν να γίνουν πρότυπο και να δώσουν ώθηση στους μετανάστες να συμμετέχουν πιο ενεργά στην τοπική κοινωνία και επίσης μπορούν να αυξήσουν την κατανόηση μεταξύ των μεταναστών της κοινωνίας όπου ζουν. Το έργο των διαπολιτισμικών μεσολαβητών
είναι πιο αποτελεσματικό όταν συνυπολογίζονται οι παρακάτω ηθικές αρχές. Αυτές οι αρχές πρέπει
να είναι γνωστές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με τα οποία αλληλεπιδρούν οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές και ιδιαίτερα στο προσωπικό των διάφορων υπηρεσιών.
Ο μεσολαβητής:
1.

σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων και επιτελεί
έντιμα και ακέραια τα καθήκοντά του

Εφαρμόζοντας ξεκάθαρα αυτήν τη θεώρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τον σεβασμό της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ο μεσολαβητής θα κερδίσει την εμπιστοσύνη των μεταναστών, αλλά και
των δημόσιων φορέων και θα γίνεται σεβαστός ως επαγγελματίας με συγκεκριμένα καθήκοντα.
Επομένως, ο μεσολαβητής θα είναι επίσης πρότυπο για τους μετανάστες και για το προσωπικό του
φορέα που αλληλεπιδρά με τους μετανάστες.
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εργάζεται για να διασφαλίσει ίση πρόσβαση στα δικαιώματα ενώ παράλληλα σέβεται τις
νομικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες

Η κύρια αποστολή του μεσολαβητή είναι να διασφαλίσει ότι οι μετανάστες έχουν πλήρη πρόσβαση
στα δικαιώματά τους και ότι υποστηρίζονται ώστε να ξεπεράσουν πιθανούς φραγμούς που μπορεί
να εμποδίζουν την πραγματική ισότητα των δικαιωμάτων. Ορισμένες φορές αυτό σημαίνει ότι πρέπει
να ληφθούν ειδικά μέτρα για να συνεκτιμηθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες και οι δυνατότητες των μεταναστών. Ωστόσο, αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να συνιστούν ατομική εξαίρεση από τη συμμόρφωση με τις
διοικητικές απαιτήσεις. Όταν είναι απαραίτητο, ο μεσολαβητής πρέπει να υποδεικνύει στους εμπλεκόμενους φορείς ότι απαιτείται αλλαγή μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Αυτή είναι η μόνη προσέγγιση
που συμβαδίζει με τις αρχές της δημοκρατίας και το κράτος δικαίου.
3.

είναι υπεύθυνος να βοηθά τους εμπλεκόμενους να βρουν αμοιβαία ικανοποιητικές λύσεις
αλλά δεν φέρει την ευθύνη παροχής λύσης σε όλα τα προβλήματα που εγείρουν οι δικαιούχοι ή το προσωπικό του φορέα

είναι προορατικός, έχει έγκαιρες αντιδράσεις και αναπτύσσει ορθολογικές δραστηριότητες
πρόληψης

Σε πολλές περιπτώσεις, οι μετανάστες δεν γνωρίζουν ποια δικαιώματα έχουν και πώς να τα απολαμβάνουν. Επομένως, ο μεσολαβητής θα είναι προορατικός, δεν θα περιμένει απλώς να εμφανιστεί
ένα πρόβλημα, αλλά θα αναλύει μονίμως την κατάσταση και θα ενισχύει την αντίληψη όλων των
ενδιαφερόμενων μερών για τα διαπιστωμένα ζητήματα. Παρέχει έγκαιρη ανταπόκριση σε όλες τις
περιπτώσεις και τις καταστάσεις που επισημαίνουν τα μέλη της κοινότητας ή το προσωπικό των
φορέων. Η ανάλυση των διάφορων προκλήσεων και λύσεων αναδεικνύει στοιχεία που οδηγούν σε
ιδέες για καλοσχεδιασμένες δραστηριότητες πρόληψης, αποφυγής της επανάληψης ή εξάπλωσης
των προβληματικών καταστάσεων.
5.

διατηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που έλαβε στη διάρκεια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατά την άσκηση της εργασίας θα παραμένουν εμπιστευτικές, δεν θα αποκαλύπτονται σε άλλα πρόσωπα ή φορείς, εκτός και εάν υπάρχει ρητή συμφωνία του
προσώπου που παρείχε τις πληροφορίες, με μοναδική εξαίρεση τις καταστάσεις όπου απειλείται η
ασφάλεια ενός προσώπου. Εκείνοι που μιλούν στον μεσολαβητή πρέπει να ενημερώνονται σχετικά
με τη δέσμευση εμπιστευτικότητας. Κανένα πρόσωπο, ακόμα και ο επικεφαλής του φορέα που απασχολεί τον μεσολαβητή, δεν επιτρέπεται να ζητήσει από τον μεσολαβητή να παραβεί την εμπιστευ-

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΎΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΈΣ

Ο μεσολαβητής θα ακούει τις ανάγκες των μεταναστών και του προσωπικού του φορέα και θα τους
βοηθά να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον. Ο μεσολαβητής δεν αναζητά «ποιος φταίει», δεν αποφασίζει ποια είναι η καλύτερη λύση, ούτε λέει στους μετανάστες ή στο προσωπικό των φορέων τι
να κάνουν. Ο ρόλος του είναι να ρωτά τους εμπλεκόμενους πώς θέλουν να αλλάξει η κατάσταση,
τι μπορούν να κάνουν γι’ αυτό και τι είδους υποστήριξη θα χρειαστούν από τον μεσολαβητή. Αυτό
καθιστά τον μεσολαβητή αμερόληπτο, αλλά όχι αμέτοχο, και προσεκτικό στην ισορροπημένη αντιμετώπιση των αναγκών των μεταναστών και του προσωπικού του δημόσιου φορέα. Αυτό επίσης
αποτρέπει καταχρηστικά αιτήματα και αδικαιολόγητη πίεση από αμφότερα τα εμπλεκόμενα μέρη.
4.
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τικότητα. Οι πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος που λαμβάνονται μπορούν να γνωστοποιηθούν
κατά τρόπο που να διαφυλάσσουν την ανωνυμία της πηγής, με τη συγκατάθεση της πηγής.
6.

δεν χρησιμοποιεί τον ρόλο του και την επακόλουθη εξουσία για να χειραγωγεί ή να βλάπτει
τους άλλους

Ο ρόλος του μεσολαβητή παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες και σε μια σειρά από επαφές εντός της
κοινότητας των μεταναστών και των φορέων. Ο μεσολαβητής δεν πρέπει να χρησιμοποιεί την εξουσία
που συνεπάγονται αυτές οι πληροφορίες ούτε τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τον ρόλο του μεσολαβητή για να χειραγωγεί ή να βλάπτει άλλους ανθρώπους.
7.

σέβεται τις παραδόσεις και τον πολιτισμό των κοινοτήτων, εφόσον συμβαδίζουν με τις
βασικές αρχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας

Ορισμένες κοινότητες μεταναστών έχουν ιδιαίτερες παραδόσεις, τρόπους ζωής και πολιτισμικές
νόρμες που διαφέρουν από εκείνες της πλειονότητας της κοινωνίας. Ο μεσολαβητής θα γνωρίσει
αυτές τις παραδόσεις και τις νόρμες, θα τις σέβεται και θα υποστηρίζει όσους δεν είναι κοινωνοί
αυτών των παραδόσεων να τις κατανοήσουν και να τις σέβονται και εκείνοι. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου ορισμένες νόρμες ή έθιμα της κοινότητας δεν συμβαδίζουν με τις αρχές των
ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.
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8.

θα φέρεται σε όλα τα μέλη της κοινότητας με τον ίδιο σεβασμό και θα αποκαλύπτει δημόσια καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων

Ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, το καθεστώς του στην κοινότητα, κ.ο.κ., ο μεσολαβητής θα
επιδεικνύει ισότιμο σεβασμό σε όλους τους δικαιούχους και θα χειρίζεται τα αιτήματά τους με διαφανή και δίκαιο τρόπο. Όταν δίνεται σε κάποιον προτεραιότητα σε ένα ζήτημα, ο σχετικός λόγος θα
πρέπει να είναι σαφής σε όλους και να αιτιολογείται. Όταν συγγενείς του μεσολαβητή ή άλλα κοντινά
του πρόσωπα εμπλέκονται σε μία σύγκρουση, η κατάσταση θα πρέπει να επισημανθεί και να ζητηθεί
εξωτερική υποστήριξη για τη μεσολάβηση.
9.

προβαίνει σε ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα στις επαγγελματικές και τις ιδιωτικές δραστηριότητες

Είναι απαραίτητο ο μεσολαβητής να διασαφηνίζει τα όρια μεταξύ των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και της προσωπικής ζωής. Η ισχυρή δέσμευσή του απέναντι στα προβλήματα της κοινότητας
δεν σημαίνει ότι είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος να δεχτεί τα αιτήματα των μελών της κοινότητας.
Τα μέλη της κοινότητας πρέπει να είναι ενήμερα για το ωράριο εργασίας του μεσολαβητή και για τους
τρόπους επικοινωνίας μαζί του.
10.

συνεργάζεται με άλλους μεσολαβητές και επαγγελματίες

Ο μεσολαβητής είναι ένας επαγγελματίας που πρέπει να διατηρεί ισχυρές σχέσεις συνεργασίας με
άλλους επαγγελματίες (επαγγελματίες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.ο.κ.) για να εκπληρώνει
τα καθήκοντά του. Οι μεσολαβητές θα αλληλοϋποστηρίζονται στο έργο τους. Όλοι οι μεσολαβητές
θα επωφελούνται από τις διαθέσιμες ευκαιρίες για να ανταλλάσσουν εμπειρίες, επιτυχείς λύσεις και
χρήσιμες πληροφορίες.
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4Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ:

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΣ

■ Μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες:
-

θα έχουν εξοικειωθεί με τα οφέλη και τις προκλήσεις που αφορούν την εργασία με τους
διαπολιτισμικούς μεσολαβητές

-

θα κατανοούν τη θέση και τον ρόλο του αποτελεσματικού διαπολιτισμικού μεσολαβητή

-

θα έχουν εξοικειωθεί με διάφορες πρακτικές εργασίας με διαπολιτισμικούς μεσολαβητές
στην Ευρώπη

■ Απαιτούμενες πηγές
-

Υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας και οθόνη

-

Διαφάνειες με την κλίμακα συμμετοχής

-

Πίνακας παρουσιάσεων και μαρκαδόροι

-

Υποστηρικτικό έγγραφο για τη διαβούλευση με τους μετανάστες

■ Δομή και μέθοδοι
a.

15 λεπτά: παρουσίαση της κλίμακας συμμετοχής και της έννοιας της προσχηματικής δράσης υποστήριξης των μειονοτήτων

b.

30 λεπτά: ομαδική εργασία πάνω στους μηχανισμούς διαβούλευσης με τους μετανάστες

c.

45 λεπτά: κοινοποίηση των προτάσεων της ομάδας και συμπεράσματα
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■ Διαδικασία
a.

Παρουσιάστε την κλίμακα συμμετοχής, από κάτω προς τα επάνω. Εξηγήστε την έννοια της προσχηματικής δράσης υποστήριξης των μειονοτήτων. Απαντήστε τις διευκρινιστικές ερωτήσεις.

b.

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των πέντε ατόμων το ανώτερο. Εάν πολλοί συμμετέχοντες προέρχονται από τον ίδιο φορέα ή οργανισμό ή από το ίδιο είδος φορέα ή οργανισμού, πρέπει να μπουν στην ίδια ομάδα. Σε κάθε ομάδα ανατίθεται η εργασία να στοχαστεί
πάνω στα ακόλουθα

c.

-

πού βρίσκεται σήμερα ο φορέας ή ο οργανισμός τους στην κλίμακα συμμετοχής
αναφορικά με τους μετανάστες;

-

ποια συγκεκριμένα μέτρα μπορούν να ληφθούν για να διασφαλιστεί ή να αυξηθεί η ουσιαστική συμμετοχή των μεταναστών και για να τους δοθεί ο λόγος να
ορίσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι υπηρεσίες;

-

πώς μπορούν να προληφθούν οι κίνδυνοι προσχηματικής δράσης υποστήριξης
των μειονοτήτων και εσφαλμένης χρήσης του συστήματος;

Κάθε ομάδα μοιράζεται τις προτάσεις και λαμβάνει ανατροφοδότηση από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Ολοκληρώστε συγκρίνοντας τα σχέδια και τονίζοντας τα κοινά στοιχεία και τον συμπληρωματικό χαρακτήρα τους.

© IOM 2018 / Rikka TUPAZ
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ:

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΣ
Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες λόγων για τους οποίους είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η
συμμετοχή των μεταναστών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο σχετικά με ζητήματα που τους αφορούν άμεσα καθώς και με ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος:
-

Λόγοι που αφορούν τις αρχές: σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι φυσιολογικό να παρέχονται
δυνατότητες συμμετοχής στα κοινά και να δίνεται ο λόγος σε δημόσιους χώρους σε όλους
τους ανθρώπους που ζουν σε μια πόλη ανεξάρτητα από το καθεστώς ή το υπόβαθρό τους

-

Πρακτικοί λόγοι: οι υπηρεσίες και οι πολιτικές θα είναι καλύτερες, εάν συνυπολογίζεται η
ανατροφοδότηση και οι προτάσεις που λαμβάνονται από τους δικαιούχους.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε το 1992 την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη συμμετοχή των αλλοδαπών στον δημόσιο βίο σε τοπικό επίπεδο και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για τον
τρόπο διασφάλισης της ουσιαστικής διαβούλευσης με τους μετανάστες κατά την επεξεργασία, υλοποίηση και αξιολόγηση των τοπικών πολιτικών, ιδιαίτερα εκείνων που επηρεάζουν άμεσα τους μετανάστες.

-

γλωσσικές διαφορές: οι μετανάστες που ενδέχεται να έχουν περισσότερα να πουν συναντούν τη μεγαλύτερη δυσκολία έκφρασης στην τοπική γλώσσα,

-

ζητήματα εξουσίας: οι επικεφαλής των κοινοτήτων μεταναστών, που είναι συνηθισμένοι να
ενεργούν ως αντιπρόσωποι ενδέχεται να προτιμούν να διατηρήσουν την παρούσα κατάσταση ως έχει και να μην ανοίγουν τον δρόμο για άμεση συμμετοχή των άλλων,

-

ανισότητες λόγω φύλου: οι μετανάστριες ενδέχεται να δυσκολεύονται περισσότερο να συμμετέχουν,

-

πολιτισμικές διαφορές: οι μετανάστες που προέρχονται από μη δημοκρατικές κοινωνίες
ενδέχεται να μην είναι εξοικειωμένοι με την ιδέα της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Επιπροσθέτως, οι τοπικές αρχές ενδέχεται να μπαίνουν στον πειρασμό να χρησιμοποιούν στρατηγικές ψευδούς εκπροσώπησης βάσει της προσχηματικής δράσης υποστήριξης των μειονοτήτων. Η
προσχηματική δράση υποστήριξης των μειονοτήτων είναι μια πρακτική κατά την οποία προσκαλείται
να συμμετάσχει στη δράση ένας μικρός αριθμός ατόμων από μια ομάδα που συνήθως υποεκπροσωπείται, με σκοπό να φανεί ότι είναι διευρυμένης συμμετοχής, πολυμορφική και αντιπροσωπευτική της
ευρύτερης κοινωνίας και να εκτρέψει ισχυρισμούς περί διακριτικής μεταχείρισης.
Ακολουθούν δύο παραδείγματα προσχηματικής δράσης υποστήριξης των μειονοτήτων:
-

Οι κοινωνικές υπηρεσίες οργανώνουν μια διαβούλευση για να αξιολογήσουν την ποιότητα
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Ωστόσο, οι καλές προθέσεις δεν αρκούν. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία που δυσκολεύουν αυτήν τη
διαδικασία και πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως τα ακόλουθα:
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των υπηρεσιών και προσκαλούνται δύο μετανάστες να συμμετάσχουν. Επιλέγονται ανάμεσα στους δικαιούχους με το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και την καλύτερη γνώση της
τοπικής γλώσσας.
-

Η δήμαρχος παρουσιάζει το σχέδιό της για την τοπική ανάπτυξη σε μια δημόσια συνεδρίαση και αποφασίζει να προσκαλέσει έναν μετανάστη, που υποστηρίζει τις πολιτικές της, ως
«εκπρόσωπο των μεταναστών».

Στην πραγματικότητα, και στις δύο περιπτώσεις, η συμμετοχή ενός ή δύο μεταναστών δεν αλλάζουν
πραγματικά την κατάσταση και είναι μάλλον ένα μέτρο διακοσμητικό. Επιπροσθέτως, σε πολλές περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι μετανάστες επιλέγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην διαταράξουν τις
τρέχουσες σχέσεις εξουσίας και να μην θέσουν υπό αμφισβήτηση την υπάρχουσα κατάσταση. Συχνά,
ο λόγος τους στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σημασία ή δεν αντανακλά τη θεώρηση των άλλων
μελών των ομάδων τους.
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Η κλίμακα συμμετοχής

Συμμετοχή

Πολίτες και/ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που
αφορούν τους τρόπους με τους οποίους ο φορέας συσχετίζεται με τους δικαιούχους. Ζητείται
να εκφράσουν τη γνώμη τους τους για τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας ενημερώνει τους δικαιούχους και για τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας ζητά ανατροφοδότηση. Οι προτάσεις τους
συζητούνται και λαμβάνονται υπόψη, όταν είναι δυνατό. Όταν δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές, εξηγούνται οι λόγοι και αναζητούνται εναλλακτικές επιλογές.

Διαβούλευση

Διοργανώνεται μια ανοιχτή διαδικασία διαβουλεύσεων και πολίτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους ερωτώνται πώς θα επιθυμούσαν να αλλάξει ο φορέας. Η απόφαση αν θα συνεκτιμηθούν ή όχι αυτές οι προτάσεις
λαμβάνεται από την ηγεσία του φορέα

Αίτημα
ανατροφοδότησης

Ο φορέας έχει ένα σύστημα να συλλέγει από πολίτες ανατροφοδότηση σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί ο φορέας (από τον μεσολαβητή, με ερωτηματολόγια, έντυπα ανατροφοδότησης, κ.ο.κ.), αλλά δεν
υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι γνώμες των πολιτών λαμβάνονται υπόψη.

Ψευδής
εκπροσώπηση

Ένα ή περισσότερα μέλη της κοινότητας διορίζονται ως εκπρόσωποι και προσκαλούνται στις διαβουλευτικές συνεδριάσεις. Δεν έχουν πραγματική ισχύ να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, δεν
διαβουλεύονται με τα άλλα μέλη της κοινότητας και χρησιμεύουν μόνο ως πρόσχημα για να δείξει ο φορέας
ότι πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους πολίτες

Πληροφόρηση

Οι πληροφορίες μεταβιβάζονται στους πολίτες (με διάφορους τρόπους, καθώς και με τους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές), για να διασφαλιστεί πως γνωρίζουν τα δικαιώματα, τις ευθύνες τους και τις υπηρεσίες
που παρέχει ο φορέας. Ωστόσο, η επικοινωνία είναι μονομερής, από τον φορέα προς τους πολίτες και δεν
υπάρχει ενδιαφέρον για τις απόψεις των πολιτών

Χειραγώγηση

Διοργανώνονται συνεδριάσεις με μέλη της κοινότητας, αλλά οι πραγματικοί στόχοι τους είναι οι ακόλουθοι:
- να δείξουν ότι υπάρχει ανοιχτόμυαλο πνεύμα όσον αφορά τις γνώμες των πολιτών, χωρίς να τις λαμβάνουν υπόψη
- να προσφέρουν ένα πλαίσιο όπου οι πολίτες μπορούν να εκφράσουν την απογοήτευσή τους (αλλά χωρίς
πρακτικές συνέπειες ουσιαστικά)
- να πείσουν τους πολίτες να προσαρμοστούν στον τρόπο λειτουργίας του φορέα

Κλειστός φορέας

Ο φορέας λειτουργεί βάσει σαφώς καθορισμένων κανόνων (που συνήθως έχουν αποφασιστεί έξωθεν),
χωρίς να υπάρχει περιθώριο για ευελιξία και χωρίς να υπάρχει μέριμνα για διαφάνεια ή λογοδοσία.
Οι πολίτες αναμένεται να λάβουν τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και να συμμορφωθούν
με τις απαιτήσεις, εάν θέλουν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες

Πηγή: Προσαρμοσμένο από το μοντέλο του Arnstein (1969)

6η ενότητα:
Αλληλεπίδραση με την τοπική κοινότητα

1Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΉΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΜΚΟ

■ Μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες
-

θα κατανοούν το πιθανό όφελος από μια ισορροπημένη συνεργασία των ΜΚΟ και άλλων
ενδιαφερομένων της κοινωνίας των πολιτών με τις τοπικές αρχές για την υποστήριξη της
ένταξης των μεταναστών

-

θα έχουν βελτιωμένη γνώση των υφιστάμενων δομών και πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο που προορίζονται ή θα μπορούσαν να προορίζονται ή να συμβάλλουν στην ένταξη των
μεταναστών

-

θα γνωρίζουν τι μπορεί να γίνει βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα για να βελτιωθεί η συνεργασία των δημόσιων φορέων με την κοινωνία των πολιτών σε αυτό το ζήτημα

■ Απαιτούμενες πηγές
-

Φύλλα πίνακα παρουσιάσεων και μαρκαδόροι

■ Δομή και μέθοδοι
Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ομάδας:
a.

15 λεπτά: ανάλυση των οφελών και των προκλήσεων της συνεργασίας

b.

15 λεπτά: δημιουργία κοινού οράματος

c.

20 λεπτά: χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης

d.

30 λεπτά: κατάρτιση σχεδίου βελτίωσης
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■ Διαδικασία
a.

Εισαγάγετε το θέμα της συνεδρίας και ζητήστε από τους συμμετέχοντες να στοχαστούν
ανά ζεύγη πάνω στα οφέλη και τις προκλήσεις που αφορούν τη συνεργασία των δημόσιων φορέων με την κοινωνία των πολιτών για την ένταξη των μεταναστών. Συγκεντρώστε
τις απαντήσεις σε δύο παράλληλα φύλλα του πίνακα ή σε ένα φύλλο χωρισμένο σε δύο
στήλες. Εάν επαναλαμβάνεται η ίδια ιδέα, απλώς υπογραμμίστε την ή σημειώστε την με ένα
σύμβολο για να δείξετε ότι είναι πιο σημαντική.
Διατυπώστε ορισμένα γενικά σχόλια για τα αποτελέσματα και τονίστε ότι από τον κατάλογο προκύπτουν διάφορες κατηγορίες ιδεών.

b.

Βάλτε σε ένα εμφανές μέρος τους δύο καταλόγους και ζητήστε από τους συμμετέχοντες να
χρησιμοποιήσουν αυτές τις ιδέες για να οικοδομήσουν ένα κοινό όραμα: μια περιγραφή της
επιθυμητής κατάστασης, όσον αφορά τόσο την αξιοποίηση των οφελών όσο και τη μείωση
στο ελάχιστο των κινδύνων που προκύπτουν από τις προκλήσεις.
Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με ολόκληρη την ομάδα αλλά εάν η ομάδα είναι πολύ
μεγάλη ή εάν υπάρχουν άτομα στην ομάδα που έχουν την τάση να μονοπωλούν τη συζήτηση και/ή άλλοι που δεν νιώθουν άνετα να μιλούν μπροστά σε όλους τους συμμετέχοντες,
μπορεί να προηγηθεί εργασία σε μικρές ομάδες.
Στο τέλος ίσως χρειαστεί να αντιγράψετε το αποτέλεσμα με μια πιο καθαρή δομή σε ένα
άλλο φύλλο πίνακα.

c.

Εξηγήστε ότι ο στοχασμός πάνω σε ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης, πρέπει να ξεκινήσει
από τη χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης.
Το παραπάνω σχόλιο ισχύει και εδώ επίσης: εάν η ομάδα είναι αρκετά μικρή, μπορείτε να
επιτελέσετε τη διαδικασία με όλους τους συμμετέχοντες. Εάν είναι μεγαλύτερη, η ομαδική
εργασία πρέπει να οργανωθεί πριν από τη χαρτογράφηση με όλους τους συμμετέχοντες.
Εάν η ομάδα αποτελείται από υποομάδες παρόμοιου μεγέθους ατόμων που εργάζονται σε
δημόσιους φορείς και ατόμων από ΜΚΟ ή ομάδες της τοπικής κοινότητας, μπορείτε να
τους χωρίσετε σε ομάδες εργασίας βάσει αυτού του κριτηρίου και να συγκρίνετε τα αποτελέσματα για να δείτε εάν υπάρχουν διαφορετικές θεωρήσεις.
Η χαρτογράφηση πρέπει να γίνει με οπτική παρουσίαση με διάφορα χρώματα. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να αναπαραστήσετε:
-

τους δημόσιους φορείς με τετράγωνα

-

τις ΜΚΟ με κύκλους

-

τις άτυπες ομάδες της τοπικής κοινότητας με τρίγωνα
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Οι συνδέσεις μπορεί να είναι οι ακόλουθες:
-

απομόνωση / καμία γραμμή = απουσία σχέσεων

-

εξάρτηση και έλεγχος = μονόδρομο κόκκινο βέλος

-

σύγκρουση ή ανταγωνισμός = σπασμένο διπλό μπλε βέλος

-

συνεργασία και αμοιβαία υποστήριξη = διπλό πράσινο βέλος

Μπορείτε να προσθέσετε σημάδια κι άλλα στοιχεία για να αναπαραστήσετε υφιστάμενες
σχέσεις Οι συνδέσεις πρέπει να απεικονιστούν όχι μόνο μεταξύ των δημόσιων φορέων και
των ΜΚΟ με τις οποίες συνεργάζονται, αλλά επίσης μεταξύ των φορέων και μεταξύ των
ΜΚΟ/ομάδων της τοπικής κοινότητας.
Ο «χάρτης» που θα προκύψει θα τονίσει πώς γίνεται αντιληπτή η κατάσταση και επίσης
μπορεί να προκύψουν διαφορετικές ανάγκες, όπως για παράδειγμα:

d.

-

ανάγκη προσέγγισης και σύναψης συνεργασίας ή τουλάχιστον επικοινωνίας με
ορισμένους ενδιαφερόμενους

-

ανάγκη ένταξης, όταν, για παράδειγμα, μια ομάδα από ΜΚΟ δεν συμμετέχει στον
ίδιο βαθμό που συμμετέχουν άλλοι

-

ανάγκη αντιμετώπισης των συγκρούσεων και των ζητημάτων εξουσίας

-

ανάγκη εργασίας πάνω στο θέμα της ποιότητας της συνεργασίας

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες (4-5 συμμετέχοντες ανά ομάδα). Κάθε ομάδα θα στοχάζεται πάνω σε μία από τις ανάγκες που προσδιορίστηκαν στην άσκηση χαρτογράφησης.
Κάθε ομάδα θα καταρτίζει ένα σχέδιο με ρεαλιστικά μέτρα για τη βελτίωση του ζητήματος
που τους ανατέθηκε, από τα οποία ορισμένα μπορούν να υλοποιηθούν βραχυπρόθεσμα,
ενώ άλλα μεσοπρόθεσμα, με σκοπό να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα. Για κάθε προτεινόμενο
μέτρο θα πρέπει να προσδιοριστεί η υπεύθυνη δομή/οι υπεύθυνες δομές. Πρέπει να ενθαρρύνεται η συνυπευθυνότητα.
Εάν το επιτρέπει ο χρόνος, αυτή η δραστηριότητα κατάρτισης σχεδίου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, με μια στρατηγική αντίστροφου τρόπου σκέψης:
1.

εξετάστε την παρούσα κατάσταση και σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει για να χειροτερέψει

2.

στη συνέχεια αντιστρέψτε τις διατυπώσεις για να λάβετε θετικά μέτρα που
μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση.
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Παρόλο που μπορεί να εκπλήσσει ορισμένους συμμετέχοντες, αυτός ο τρόπος σκέψης συχνά οδηγεί στην εξεύρεση απλών ιδεών που μπορεί να έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο, αλλά
που μοιάζουν υπερβολικά προφανείς για να επισημανθούν στην κατάρτιση ενός θετικού
σχεδίου.
Δώστε την ευκαιρία σε κάθε ομάδα να παρουσιάσει το σχέδιο που κατάρτισε και ζητήστε
από όλους τους άλλους συμμετέχοντες να σχολιάσουν, να θέσουν ερωτήσεις ή να προσθέσουν τις δικές τους προτάσεις.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, γράψτε σε δύο παράλληλα φύλλα πίνακα τα κύρια
μέτρα που προτάθηκαν (τα βραχυπρόθεσμα σε ένα χαρτί και τα μεσοπρόθεσμα στο άλλο).
Στο τέλος θα έχετε δύο καταλόγους με μέτρα.
Μπορούν να χρησιμεύσουν ως σημείο εκκίνησης για τη συνεδρίαση παρακολούθησης που
θα διενεργηθεί με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους παράγοντες που εστιάζουν στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων φορέων για την
ένταξη των μεταναστών.
Κατά την οικοδόμηση ενός κοινού οράματος, της χαρτογράφησης και της κατάρτισης
σχεδίου ενδέχεται να προκύψουν διαφωνίες μεταξύ των συμμετεχόντων και των ομάδων.
Υιοθετήστε μια προσέγγιση που να μην αποκλείει κανέναν και καμία οπτική γωνία. Εάν σημειωθούν ισχυρές διαφωνίες σε ορισμένα ζητήματα, αφήστε κατά μέρος αυτά τα ζητήματα
και ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να τα συζητήσουν εκτός κατάρτισης και υπενθυμίστε
τους τα εργαλεία που παρουσιάστηκαν νωρίτερα (το πλαίσιο οκ-οκ, το δραματικό τρίγωνο/
τρίγωνο του νικητή, την κλίμακα αγνόησης καθώς και τη συζήτηση για τη διαχείριση των
συγκρούσεων).
Στο τέλος αφιερώστε χρόνο για να διενεργήσετε τον απολογισμό της διαδικασίας και ρωτήστε τους συμμετέχοντες πώς αισθάνθηκαν στα διάφορα στάδια, τι τους έκανε εντύπωση
/ τι θεωρούν πρόκληση / τι τους παρέχει κίνητρα, κ.ο.κ. Συνήθως στο τέλος μιας τέτοιας
συνεδρίας οι άνθρωποι αισθάνονται δέσμευση και παρακινούνται να λάβουν δράση. Ζητήστε τους να λάβουν επίγνωση του ενθουσιασμού που νιώθουν και να προσπαθήσουν να
ξαναφέρουν στη μνήμη τους αυτό το συναίσθημα μετά την κατάρτιση για να υλοποιήσουν
τουλάχιστον μία από τις ιδέες που διατυπώθηκαν.
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2Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ:

ΚΙΝΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΉΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΈΣ

■ Μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες
-

θα κατανοούν τη σπουδαιότητα οικοδόμησης υποστήριξης για τις πολιτικές και τα μέτρα
ένταξης στην τοπική κοινωνία

-

θα έχουν βελτιωμένη αντίληψη και γνώση των υφιστάμενων πρακτικών σε όλη την Ευρώπη

-

θα είναι προετοιμασμένοι για στοχασμό και δράση σε τοπικό επίπεδο κατά την εργασία με
εθελοντές για την υποστήριξη ένταξης των μεταναστών

■ Απαιτούμενες πηγές
-

Υπολογιστής, βιντεοπροβολέας και οθόνη

-

Διαφάνειες και υποστηρικτικό έντυπο για την κινητοποίηση της τοπικής υποστήριξης

-

Φύλλα πίνακα παρουσιάσεων και μαρκαδόροι

■ Δομή και μέθοδοι
Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ομάδας:
a.

20 λεπτά: παρουσίαση των υφιστάμενων πρακτικών στην Ευρώπη, ακολουθούμενη από
συζήτηση

b.

30 λεπτά: ομαδική εργασία πάνω στις πιθανές τοπικές δράσεις

c.

40 λεπτά: ανταλλαγή προτάσεων και συμπεράσματα
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■ Διαδικασία
a.

Παρουσιάστε τα παραδείγματα πρακτικών που αφορούν τη συμμετοχή ντόπιων πολιτών
ως εθελοντών, με τη χρήση των διαφανειών. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε βίντεο και
φωτογραφίες από έργα που πιστεύετε ότι έχουν σχέση με το τοπικό κοινό.
Αφιερώστε λίγο χρόνο να απαντήσετε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις αλλά μην υπεισέλθετε
σε συζητήσεις σχετικά με το τι μπορεί να γίνει στο τοπικό πλαίσιο (αυτό θα το κάνετε με τις
ομάδες στο επόμενο στάδιο).
Μετά τις διευκρινήσεις, ρωτήστε τους συμμετέχοντες ποια είδη δραστηριότητας είναι πιο
συναφή προς το τοπικό πλαίσιο κατά την άποψή τους.
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες ανάλογα με τα ειδικά ενδιαφέροντά τους. Καμία
ομάδα δεν πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερα από πέντε μέλη και λιγότερα από τρία.

b.

Ανά ομάδες οι συμμετέχοντες καταρτίζουν ένα σχέδιο για τον τρόπο υλοποίησης σε τοπικό
επίπεδο ενός συγκεκριμένου είδους δραστηριότητας. Ζητήστε από κάθε ομάδα να σκεφτεί
τι μπορεί να κάνει ο δήμος, αλλά επίσης και με ποιες άλλες δομές πρέπει να συνεργαστεί.
Εάν μία ή περισσότερες ομάδες εργάζονται σε μία εκστρατεία καταπολέμησης της φημολογίας, θα πρέπει να ξεκινήσουν προσδιορίζοντας τις συνηθέστερες φημολογίες που αφορούν τους μετανάστες σε τοπικό επίπεδο και ποια θα ήταν τα καλύτερα αντεπιχειρήματα.
Στη συνέχεια πρέπει να καταρτίσουν ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέμησή τους.
Ζητήστε από κάθε ομάδα να καταγράψει τις κύριες ιδέες των σχεδίων της σε ένα φύλλο
πίνακα.

c.

Κάθε ομάδα παρουσιάζει το σχέδιο και δέχεται ανατροφοδότηση από τους υπόλοιπους.
Προχωρήστε σε μία γενική συζήτηση πώς μπορούν οι διάφορες ιδέες να συνδυαστούν σε
ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο τοπικό σχέδιο και ποια θα ήταν τα επόμενα βήματα για
την υλοποίησή του.
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ:

ΚΙΝΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΉΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΈΣ
Οι δράσεις των τοπικών αρχών σε συνεργασία με τις ειδικευμένες ΜΚΟ είναι απαραίτητες για την
ένταξη των μεταναστών, αλλά η υποστήριξη από τους απλούς πολίτες μπορεί να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας των μέτρων ένταξης.
Αντιθέτως, εάν παρατηρείται αρνητική στάση απέναντι στην υποδοχή και ένταξη των μεταναστών εκ
μέρους του τοπικού πληθυσμού, το έργο των τοπικών αρχών μπορεί να γίνει πολύ δύσκολο.
Οι ντόπιοι πολίτες μπορούν να δράσουν ως εθελοντές σε διάφορες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα:
-

παροχή υποστήριξης έκτακτης ανάγκης στις νεοαφιχθείσες ομάδες

Οι τοπικές αρχές μπορούν να υποστηρίζουν αυτές τις δράσεις παρέχοντας συγκεκριμένα
βοηθήματα (π.χ. χώρους για να εργάζονται οι εθελοντές) κοινοποιώντας στον διαδικτυακό
τόπο τους τις προσκλήσεις για εθελοντές, κ.ο.κ.
-

διοργάνωση δραστηριοτήτων που αποσκοπούν να παρέχουν στους νεοαφιχθέντες
μετανάστες τις βασικές γνώσεις της γλώσσας της χώρας υποδοχής, καθώς και μια βασική
παρουσίαση στην τοπική κοινωνία (παρουσίαση σχετικά με τα δικαιώματα, πώς λειτουργούν
οι φορείς, οι δομές της κοινωνίας των πολιτών, πολιτισμικά ζητήματα).
Υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες πηγές στο διαδίκτυο σε πολλές γλώσσες για τους εθελοντές
που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Το Συμβούλιο της Ευρώπης επί του
παρόντος αναπτύσσει ένα εγχειρίδιο για εθελοντές που παρέχουν γλωσσική υποστήριξη
στους πρόσφυγες: https://www.coe.int/en/web/lang-migrants

-

διοργάνωση διαπολιτισμικών συναντήσεων Υπάρχουν δύο κύρια είδη συνάντησης που
μπορούμε να επισημάνουμε σε αυτήν την κατηγορία:
-

συναντήσεις που στοχεύουν στις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ
ντόπιων και μεταναστών με σκοπό να γνωριστούν καλύτερα και να ξεπεράσουν
τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις.
Αυτό το είδος συνάντησης χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους, όπως για παράδειγμα:
-

παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις που αφορούν τις χώρες προέλευσης
των μεταναστών ή ιδιαίτερες πολιτισμικές πρακτικές και παραδόσεις

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΙΝΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΉΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΈΣ

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, από άτυπες ομάδες πολιτών, από επιτόπιες
ομάδες που κινητοποιήθηκαν μέσω των κοινωνικών δικτύων ή με την εθελοντική συμμετοχή σε υφιστάμενες ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει, αλλά μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου η
εθελοντική υποστήριξη από ανθρώπους με ειδικές δεξιότητες είναι εξαιρετικά πολύτιμη (για
παράδειγμα, άνθρωποι με ιδιαίτερες γλωσσικές ικανότητες, ψυχολόγοι, άνθρωποι με ιατρική
κατάρτιση, κ.ο.κ.).
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Υνοδευτικό υλικό

2η συνεδρία: Κινητοποίηση της τοπικής στήριξης και συνεργασία με εθελοντές

-

-

-

άτυπες συναντήσεις όπως συνευρέσεις για να πιουν τσάι, να δοκιμάσουν παραδοσιακά πιάτα, να μαγειρέψουν μαζί, κ.ο.κ.

-

ζωντανή βιβλιοθήκη (μια μη τυπική εκπαιδευτική μέθοδος που προσομοιώνει τη δημόσια βιβλιοθήκη, όπου τα βιβλία είναι άνθρωποι με τις
προσωπικές ιστορίες τους)

διαπολιτισμικά φόρουμ, όπου ντόπιοι και μετανάστες συναντώνται για να συζητήσουν συγκεκριμένα τοπικά ζητήματα, για παράδειγμα αλλαγές που χρειάζεται
να γίνουν στη γειτονιά, συγκεκριμένες τοπικές δημόσιες πολιτικές, κ.ο.κ.

εκστρατείες που έχουν σαν παραλήπτη τον τοπικό πληθυσμό, προκειμένου να αποκτήσει
θετική θεώρηση της μετανάστευσης και εκστρατείες καταπολέμησης της φημολογίας.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΚΙΝΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΉΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΈΣ

Η φημολογία, η παραπλανητική πληροφόρηση για τους μετανάστες και την επιρροή τους
στην τοπική κοινωνία έχει αποδειχθεί ότι διαδραματίζει πολύ αρνητικό ρόλο και δημιουργεί
άδικες και αντιπαραγωγικές αρνητικές στάσεις ακόμα και κοινωνικές εντάσεις.
Το 2015, το Συμβούλιο της Ευρώπης δημοσίευσε το έγγραφο για πόλεις χωρίς φημολογίες
Cities free of rumours: Πώς να οικοδομήσω μια στρατηγική κατά της φημολογίας στην
πόλη μου που περιλαμβάνει συστάσεις και παραδείγματα επιτυχών εκστρατειών κατά της
φημολογίας από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο του
Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe website).
Μία από τις πρώτες και πιο αξιόλογες εμπειρίες αυτού του είδους επιτελέστηκε στον δήμο
της Βαρκελώνης.
Η εκστρατεία κατά της φημολογίας στη Βαρκελώνη ξεκίνησε από τον δήμο ως μέρος της
ευρύτερης δέσμευσης για τοπικές πολιτικές με γνώμονα τη διαπολιτισμικότητα. Συμπεριλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό πολιτών που λειτουργούν ως εθελοντές, οι λεγόμενοι αντιπρόσωποι κατά της φημολογίας, και βασίζεται σε ένα τοπικό δίκτυο που αποτελείται επί του
παρόντος από 500 οργανώσεις, ομάδες της τοπικής κοινότητας και μεμονωμένα άτομα.
Η εκστρατεία είναι συνεχιζόμενη από το 2010 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
-

διοργάνωση τοπικών εκστρατειών για την ευαισθητοποίηση που βασίζεται σε
διάφορα μέσα (κόμιξ, κονκάρδες, κύπελλα, οδηγούς, εγχειρίδια) και δράσεις μέσα
από διαδικτυακούς τόπους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

-

δραστηριότητες στα πλαίσια της γειτονιάς για την ευαισθητοποίηση κατά της φημολογίας και τον διαπολιτισμικό στοχασμό (εργαστήρια, συμμετοχικά θεατρικά έργα,
δημόσιες συζητήσεις)

-

δωρεάν κατάρτιση αναφορικά με τα επιχειρήματα κατά της φημολογίας και με τα
εργαλεία επικοινωνίας με το κοινό. Εκείνοι που παρακολουθούν αυτές τις συνεδρίες
κατάρτισης γίνονται αντιπρόσωποι κατά της φημολογίας

Λεπτομέρειες σχετικά με το έργο που συντελείται επί του θέματος στη Βαρκελώνη είναι
διαθέσιμες στον σύνδεσμο:
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/en.

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

7η ενότητα:
Ζητήματα διαχείρισης

1η συνεδρία: Πρόσβαση στις υπηρεσίες μέσω της διατομεακής συνεργασίας και των Υπηρεσιών Μιας Στάσης

1Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ:

ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΉΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΜΙΑΣ ΣΤΆΣΗΣ

■ Μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες
-

θα κατανοούν τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οργανώνονται και λειτουργούν οι
Υπηρεσίες Μιας Στάσης, ποια είναι τα κριτήρια, οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις που πρέπει
να συνυπολογίζονται όταν προγραμματίζεται η Υπηρεσία Μίας Στάσης,

-

θα μπορούν να αρχίσουν να στοχάζονται πάνω στις πιθανές επιλογές για τη διευκόλυνση
της πρόσβασης των μεταναστών στις υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο.

■ Απαιτούμενες πηγές
-

Υπολογιστής, βιντεοπροβολέας και οθόνη

-

Διαφάνειες και υποστηρικτικό έγγραφο για τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης

-

Πίνακας παρουσιάσεων και τουλάχιστον τέσσερις υπολογιστές στη διάθεση των συμμετεχόντων

■ Δομή και μέθοδοι
a.

15 λεπτά: εισαγωγή στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης

b.

45 λεπτά: ομαδική εργασία

c.

30 λεπτά: παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων της ομαδικής εργασίας και συζήτηση
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■ Διαδικασία
a.

Παρουσιάστε τις τυπολογίες των Υπηρεσιών Μιας Στάσης, τα ζητήματα που αφορούν τις
ομάδες-στόχους, τους συναφείς κινδύνους και τις προκλήσεις.
Αυτό μπορεί να γίνει με ορισμένα παραδείγματα από υφιστάμενες δημοσιεύσεις σχετικά με
το ζήτημα, όπως οι ευρωπαϊκές ενότητες για την ένταξη ή παραδείγματα από τον ευρωπαϊκό διαδικτυακό τόπο για την ένταξη (www.integration.eu).

b.

Εξηγήστε ότι στο επόμενο στάδιο θα εστιάσετε στον στοχασμό σχετικά με τις δράσεις
και τον τρόπο υλοποίησής τους σε τοπικό επίπεδο, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση που
έχουν οι μετανάστες στις υπηρεσίες και το σημείο αναφοράς θα είναι η προσέγγιση των
Υπηρεσιών Μιας Στάσης. Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε τέσσερις ομάδες: δύο ομάδες θα
απαντήσουν στην ερώτηση 1 παρακάτω και οι δύο άλλες ομάδες στην ερώτηση 2, λαμβάνοντας υπόψη και στις δύο περιπτώσεις την ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων και
των κινδύνων που παρουσιάστηκαν νωρίτερα:
1.

ποιοι πρέπει να είναι οι δικαιούχοι και πού πρέπει να εγκατασταθεί η δομή;

2.

ποιοι φορείς και ποιες ιδιωτικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις πρέπει να συμμετάσχουν και πώς πρέπει να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση;

Οι δύο ομάδες που εστίασαν στην ίδια ερώτηση θα κληθούν να διαπραγματευτούν και να
καταλήξουν σε ένα κοινό συμπέρασμα. Το αποτέλεσμα θα κοινοποιηθεί και θα συζητηθεί με
τους άλλους συμμετέχοντες.
Βάσει αυτών των συμπερασμάτων, οι τέσσερις ομάδες θα εργαστούν στα ακόλουθα:
1.

εξεύρεση επιχειρημάτων υπέρ της δημιουργίας μιας δομής που διευκολύνει την
πρόσβαση των μεταναστών στις υπηρεσίες,

2.

ανάλυση 2-3 πιθανών λύσεων και συνοπτική περιγραφή των πλεονεκτημάτων και
μειονεκτημάτων κάθε λύσης. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι η επιλογή της λύσης
με τα περισσότερα πλεονεκτήματα και τα λιγότερα μειονεκτήματα,

3.

περιγραφή της λύσης που συμφώνησε η ομάδα, πώς πρέπει να λειτουργήσει, πού,
με ποιους, κ.ο.κ.

4.

συνοπτική περιγραφή των στοιχείων μιας εκστρατείας προάσπισης της προτεινόμενης λύσης στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και στην τοπική κοινότητα.

Κάθε ομάδα πρέπει να ορίσει τουλάχιστον ένα μέλος που θα διασφαλίσει τον συντονισμό
με τις άλλες ομάδες. Το αποτέλεσμα κάθε ομάδας μπορεί να παρουσιαστεί σε ένα φύλλο
πίνακα ή σε μία ή περισσότερες διαφάνειες.
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c.

Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει γενική συζήτηση σχετικά με τι μπορεί να γίνει σε τοπικό επίπεδο και ποια θα μπορούσαν να είναι τα
πρώτα βήματα.
Εάν υπάρχει ή υπήρχε στο παρελθόν σε τοπικό επίπεδο κάποια δομή παρόμοια με την
Υπηρεσία Μιας Στάσης, το αποτέλεσμα της ομάδας θα συγκριθεί με την πραγματική δομή.
Η συζήτηση πρέπει να εστιάσει στις διαφορές και τι πρέπει να γίνει για να διασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα, αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα.
Εάν υπάρχουν αρκετοί συμμετέχοντες (τουλάχιστον 16) μπορούν να εργαστούν παράλληλα σε δύο εναλλακτικές ιδέες (σε ομάδες 8 συμμετεχόντων τουλάχιστον) και να αντιπαραβάλουν τις προτάσεις τους στην τελική παρουσίαση.

© IOM 2019 / Olivia HEADON
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ:

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΆΣΗΣ
Η έκτη Κοινή Βασική Αρχή για την Ένταξη τονίζει τη σπουδαιότητα διασφάλισης δίκαιης πρόσβασης
των μεταναστών στις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες
των μεταναστών, συχνά απαιτείται συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των φορέων από διαφορετικούς τομείς και των δομών της κοινωνίας των πολιτών. Η προσέγγιση Υπηρεσίας Μίας Στάσης αρχικά
αναπτύχθηκε για να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών γενικότερα στις δημόσιες υπηρεσίες παρέχοντας διαφορετικές υπηρεσίες στον ίδιο χώρο, ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις όπου οι πολίτες
πρέπει να απευθυνθούν σε διαφορετικούς φορείς για να επιλύσουν τα προβλήματά τους.
Αναφορικά με την ένταξη των μεταναστών, η Υπηρεσία Μιας Στάσης είναι, σε γενικές γραμμές, μια
δομή που έχει δημιουργηθεί σε τοπικό επίπεδο με στόχο να παρέχει πληροφόρηση και πρόσβαση σε
διάφορες υπηρεσίες για τους μετανάστες που διαμένουν στο ίδιο μέρος. Στην πραγματικότητα, αυτή η
έννοια καλύπτει μια πληθώρα δομών, όπως αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΆΣΗΣ

-

-

Φυσικές Υπηρεσίες Μίας Στάσης: ευρύ πλαίσιο υπηρεσιών που παρέχονται στο ίδιο κτήριο
-

παρέχουν μόνο δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες που αφορούν μετανάστες, όπως
ανανέωση των εγγράφων διαμονής, διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης, καταχώριση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, επαγγελματικής επιμόρφωσης, σε κοινωνικές υπηρεσίες, κ.ο.κ.

-

παρέχουν μόνο δημόσιες υπηρεσίες, τόσο σε διοικητικό αλλά και σε πρακτικό
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων όλων των παραπάνω και παρέχουν επίσης άμεση
πρόσβαση στις υπηρεσίες των διάφορων δημόσιων φορέων (όπως κοινωνικές
υπηρεσίες, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, μαθήματα γλώσσας, κ.ο.κ.),

-

παρέχουν δημόσιες και ιδιωτικές (συνήθως προσφέρονται από τις ΜΚΟ) υπηρεσίες,

-

παρέχουν μόνο υπηρεσίες που προσφέρονται από τις ΜΚΟ, περιλαμβανομένης της
καθοδήγησης για την πρόσβαση στους δημόσιους φορείς και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μίας Στάσης: ευρύ πλαίσιο υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά
-

πληροφορίες σχετικά με τις υφιστάμενες δημόσιες και/ή ιδιωτικές (που συνήθως
προσφέρονται από τις ΜΚΟ) υπηρεσίες και τα κριτήρια πρόσβασης,

-

άμεση πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες.

Η συνηθέστερη περίπτωση είναι να παρέχονται σε μετανάστες οι δημόσιες αλλά και οι μη κυβερνητικές υπηρεσίες σε μια συγκεκριμένη φυσική τοποθεσία όπου απασχολούνται επίσης διαπολιτισμικοί
μεσολαβητές. Ορισμένες φορές, είναι διαθέσιμη η φυσική και η ηλεκτρονική επιλογή υπηρεσιών.
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Υπάρχουν επίσης διάφορες επιλογές για την ομάδα-στόχο. Οι δικαιούχοι που έχουν πρόσβαση στις
Υπηρεσίες Μίας Στάσης μπορεί να είναι οι ακόλουθοι:
-

όλες οι κατηγορίες μεταναστών και προσώπων με μεταναστευτική καταγωγή, ανεξαρτήτως
νομικού καθεστώτος

-

μόνο οι αλλοδαποί πολίτες ή μόνο οι πολίτες τρίτων χωρών

-

μόνο οι πρόσφυγες και/ή οι αιτούντες άσυλο

-

μόνο οι νεοαφιχθέντες (αλλοδαποί που έφτασαν πρόσφατα στη χώρα)

-

όλοι οι πολίτες μίας συγκεκριμένης γειτονιάς (συνήθως με μεγάλο πληθυσμό μεταναστών)

-

όλοι οι πολίτες, μετανάστες και ντόπιοι

-

οι μετανάστες και οι ντόπιοι που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τα μεταναστευτικά
ζητήματα

-

να είναι προσβάσιμες στους μετανάστες: πρέπει να βρίσκονται σε βολική τοποθεσία και να
ενημερωθούν ευρέως οι μετανάστες για την ύπαρξή τους,

-

να συνάψουν εταιρική σχέση με τις συναφείς (τοπικές) αρχές και οργανώσεις: να διασφαλίζουν
ότι τα συναφή υπουργεία και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές συμμετέχουν και συμφωνούν
με την εταιρική σχέση και ότι συμμετέχουν επίσης παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών,

-

να προσλάβουν διαπολιτισμικούς μεσολαβητές που μπορούν να βοηθήσουν τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους μετανάστες να επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους,

-

να διενεργούν αξιολογήσεις: οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης πρέπει να διενεργούν συνεχή αξιολόγηση όλων των υπηρεσιών και να προβαίνουν σε συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών.

Η δυνατότητα πρόσβασης είναι επίσης σημαντική για τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μίας Στάσης:
-

πρέπει να έχουν μια ηλεκτρονική διεύθυνση που απομνημονεύεται εύκολα και εντοπίζεται
γρήγορα με τις μηχανές αναζήτησης,

-

πρέπει να είναι συμβατή με τα διαδικτυακά εργαλεία μετάφρασης (ώστε οι μετανάστες να
έχουν τουλάχιστον την αυτόματη μετάφραση στη γλώσσα τους),
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Η πιο αποτελεσματική περίπτωση είναι όταν η παροχή των υπηρεσιών βασίζεται σε ενεργή συνεργασία των αρχών με την κοινωνία των πολιτών. Οι Ευρωπαϊκές Ενότητες για την Ένταξη υπογραμμίζουν
ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί επιτυχής υλοποίηση, είναι σημαντικό οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης:

Υνοδευτικό υλικό

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες προσφέρονται σε μια τοποθεσία που εξυπηρετεί επίσης άλλους σκοπούς (πολιτιστικό κέντρο, κέντρο νεότητας, εκπαιδευτικό κέντρο, κέντρο κοινότητας, κ.ο.κ.).
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Υνοδευτικό υλικό

1η συνεδρία:
συνεδρία: Πρόσβαση
Πρόσβασηστις
στιςυπηρεσίες
υπηρεσίεςμέσω
μέσωτης
τηςδιατομεακής
διατομεακής
συνεργασίας
συνεργασίας
και
και
των
των
Υπηρεσιών
Υπηρεσιών
Μιας
Μιας
Στάσης
Στάσης

-

πρέπει να δομείται με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη και να χρησιμοποιεί απλή
και σαφή γλώσσα.

Οι διαδικτυακοί τόποι σε πολλές γλώσσες είναι ακόμα πιο αποτελεσματικοί, τουλάχιστον
όταν υπάρχει η μετάφραση του περιεχομένου στα αγγλικά ή στις γλώσσες που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους μετανάστες.
Η ανάλυση των υφιστάμενων πρακτικών φανερώνει μια σειρά από κινδύνους που πρέπει
να συνυπολογιστούν:
-

προξένηση διαχωρισμού: όλοι οι μετανάστες μεταβαίνουν σε ένα ξεχωριστό μέρος και δεν αλληλεπιδρούν με τον τοπικό πληθυσμό και τις γενικές υπηρεσίες,
δεν έχουν κίνητρο να μάθουν την τοπική γλώσσα, επειδή βασίζονται στην υποστήριξη,

-

διατήρηση ανεξαρτησίας: η πρόσβαση στους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές και
η ειδική υποστήριξη που παρέχουν οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης μπορεί να οδηγήσουν τους δικαιούχους να παραμείνουν σε μια κατάσταση εξάρτησης και να μην
προσπαθήσουν να αποκτήσουν οι ίδιοι πρόσβαση απευθείας στις υπηρεσίες που
είναι διαθέσιμες σε όλους τους πολίτες,

-

πρόκληση αρνητικής στάσης από την πλειονότητα του πληθυσμού: μπορεί να
δημιουργηθεί η άποψη ότι οι μετανάστες λαμβάνουν ειδική μεταχείριση και ότι για
εκείνους είναι ευκολότερη η πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες από ό,τι για τους
ντόπιους πολίτες,

-

πρόσβαση σε δευτεροβάθμιες υπηρεσίες: οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης μπορεί να
έχουν την τάση να προσφέρουν υπηρεσίες χαμηλότερης ποιότητας ή να παρέχουν πρόσβαση σε περιορισμένη προσφορά υπηρεσιών συγκριτικά με τις βασικές υπηρεσίες,

-

περιορισμοί πρόσβασης για ορισμένες κατηγορίες μεταναστών (από ορισμένες
χώρες προέλευσης, ομιλητές ορισμένων γλωσσών που μπορεί να είναι μειονοτικές
γλώσσες στις χώρες τους, περιορισμοί σχετικοί με το νομικό καθεστώς, κ.ο.κ.).

Επομένως, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ενώ οι υπηρεσίες που απευθύνονται αποκλειστικά στους μετανάστες είναι εύκολης πρόσβασης, οι υπηρεσίες που απευθύνονται
συνολικά στον πληθυσμό έχουν την ικανότητα να υποστηρίζουν και τους μετανάστες.
Η διαβούλευση με τους δικαιούχους και οι τακτικές και εύκολες ευκαιρίες παροχής ανατροφοδότησης και προτάσεων είναι στοιχειώδεις παράγοντες για τον σχεδιασμό των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Κατά τη δημιουργία και τη βιώσιμη διαχείριση μιας Υπηρεσίας Μίας Στάσης προκύπτουν
διάφορες απαιτητικές συνθήκες, όπως οι ακόλουθες:
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-

ιδιαίτερα προβληματική είναι η συνεργασία με δομές υπεύθυνες για τα έγγραφα διαμονής
που ενδέχεται να έχουν ειδικές απαιτήσεις και περιορισμούς για την ανταλλαγή δεδομένων
με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη,

-

η ανάγκη συνεργασίας των δημόσιων φορέων με τις ΜΚΟ που συνήθως λειτουργούν βάσει
έργου και μπορούν να παράσχουν πρόσθετα είδη υποστήριξης για περιορισμένο χρονικό
διάστημα,

-

η ανάγκη αδιάκοπης και βιώσιμης χρηματοδότησης για τις εγκαταστάσεις (σε ορισμένες
περιπτώσεις χορηγείται από τις τοπικές αρχές και σε άλλες μπορεί να είναι βάσει έργου, στο
πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων ή έργων των ΜΚΟ),

-

η ανάγκη ύπαρξης σαφών διαδικασιών και χρηματοδότησης για τη συνεργασία με τους
διαπολιτισμικούς μεσολαβητές,

-

η ανάγκη διασφάλισης ότι ο ντόπιος πληθυσμός της περιοχής όπου είναι εγκατεστημένη η
Υπηρεσία Μίας Στάσης ενημερώνεται για τον ρόλο της και διατηρεί θετική στάση απέναντι
στο μέτρο.

Η απόφαση ίδρυσης μιας Υπηρεσίας Μίας Στάσης πρέπει να συνεκτιμήσει τις απαιτητικές συνθήκες
που παρατέθηκαν παραπάνω καθώς και το ιδιαίτερο τοπικό πλαίσιο και τις ανάγκες. Η δημιουργία
μιας Υπηρεσίας Μίας Στάσης χωρίς τον κατάλληλο σχεδιασμό και τη δέουσα ανάλυση, μπορεί να
δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες, αλλά, εάν δεν επιτύχει ή εάν ο συντονισμός των διάφορων ενδιαφερόμενων μερών δεν διατηρηθεί στον χρόνο, μπορεί να προκαλέσει εξίσου υψηλό βαθμό απογοήτευσης.
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η ανάγκη ανάμιξης, με στόχο τη συνεργασία, διάφορων φορέων από διαφορετικούς τομείς
και ορισμένες φορές η εξάρτηση από φορείς σε διαφορετικές διοικητικές βαθμίδες (υπουργεία, περιφερειακές αρχές, τοπικές αρχές),

Υνοδευτικό υλικό

-

ΕΝΌΤΗΤΕΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ / 7Η ΕΝΌΤΗΤΑ: ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ

150
2η συνεδρία: Peer support and intervision for professionals working with migrants

2Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ:

PEER SUPPORT AND INTERVISION
FOR PROFESSIONALS WORKING WITH MIGRANTS

■ Μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες
-

θα κατανοούν τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της αμοιβαίας υποστήριξης και της
εποπτείας ομοτίμων

-

θα έχουν ανεπτυγμένες δεξιότητες διεξαγωγής θετικής επικοινωνίας στο πλαίσιο της αμοιβαίας υποστήριξης και εποπτείας ομοτίμων

■ Απαιτούμενες πηγές
-

Υπολογιστής, βιντεοπροβολέας και οθόνη

-

Διαφάνειες και υποστηρικτικό έγγραφο για την υποστήριξη μεταξύ ομοτίμων

-

Χώρος στην αίθουσα όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να καθίσουν σε κύκλο

■ Δομή και μέθοδοι
d.

10 λεπτά: εισαγωγή: η ανάγκη για αμοιβαία υποστήριξη και εποπτεία μεταξύ ομοτίμων

e.

10 λεπτά: παρουσίαση των αρχών και των γενικών στοιχείων της διαδικασίας

f.

30 λεπτά: προσομοίωση μιας σύσκεψης υποστήριξης μεταξύ ομοτίμων

g.

40 λεπτά: διενέργεια απολογισμού
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■ Διαδικασία
a.

Παρουσιάστε με τη βοήθεια των διαφανειών τα επιχειρήματα υπέρ του μηχανισμού συστηματικής αμοιβαίας υποστήριξης και εποπτείας ομοτίμων

b.

Εισαγάγετε τις αρχές και τις διαδικασίες οργάνωσης της ομάδας αμοιβαίας υποστήριξης
και εποπτείας ομοτίμων. Μοιράστε τα υποστηρικτικά έγγραφα, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες
να έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στις αρχές και τα στάδια της διαδικασίας.
Ρωτήστε τους συμμετέχοντες εάν κάνουν ήδη κάτι παρόμοιο. Εάν αυτό συμβαίνει, εξηγήστε ότι στο επόμενο μέρος θα κάνουν μία προσομοίωση προκειμένου να βελτιώσουν την
ποιότητα της ομάδας υποστήριξης μεταξύ ομοτίμων. Εάν είναι κάτι καινούριο για εκείνους,
εξηγήστε ότι η προσομοίωση θα τους βοηθήσει να σκεφτούν πώς να οργανώσουν μία τέτοια διαδικασία στο μέλλον.

c.

Ζητήστε από έναν εθελοντή να παρουσιάσει μία περίπτωση και από έναν άλλον εθελοντή
από την ομάδα να αναλάβει τον ρόλο του διευκολυντή. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες
να καθίσουν σε καρέκλες (ίδιου τύπου) σε κύκλο, και να μην υπάρχουν αντικείμενα ανάμεσά
τους. Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους η διαμόρφωση της αίθουσας είναι σημαντική
και ποιος είναι ο αντίκτυπος της διαμόρφωσης στη στάση και την αλληλεπίδραση της
ομάδας. Εάν η ομάδα αποτελείται από περισσότερους από 12-15 συμμετέχοντες, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο της γυάλας: σχηματίστε έναν εσωτερικό κύκλο από 8-12 συμμετέχοντες
και έναν εξωτερικό από παρατηρητές. Δώστε οδηγίες στους παρατηρητές να παρατηρούν
τη διαδικασία και να την συγκρίνουν με τις αρχές και τις διαδικαστικές συστάσεις.
Ξεκινήστε την προσομοίωση και δώστε χρονικό περιθώριο 20 λεπτών για τη συζήτηση.
Είναι προτιμότερο να μην εμπλακείτε στη διαδικασία ακόμα και αν πηγαίνει προς τη λάθος
κατεύθυνση και να μην διορθώσετε τον διευκολυντή. Σκοπός της άσκησης είναι επίσης να
μάθουν ποια πράγματα να αποφεύγουν και από ποια λάθη μπορούν να μάθουν.

d.

Ζητήστε από τους παρατηρητές να προσφέρουν ανατροφοδότηση και να αναφέρουν τι
παρατήρησαν. Προσθέστε τη δική σας ανατροφοδότηση και από κοινού με τους συμμετέχοντες αναλύστε σε βάθος τις διάφορες κρίσιμες στιγμές της διαδικασίας. Προχωρήστε
στους απαραίτητους συσχετισμούς με τα θεωρητικά μοντέλα που συζητήσατε στην ενότητα 5 (πλαίσιο οκ-οκ, δραματικό τρίγωνο, θεωρία της οικονομίας των «χαδιών», κλίμακα
αγνόησης). Φροντίστε να αποφύγετε και εσείς αυτές τις παγίδες και μην κατηγορήσετε
κανέναν από την ομάδα. Επιμείνετε στο γεγονός ότι αυτή η ομαδική διαδικασία αποδίδει
όταν οι συμμετέχοντες δέχονται πως μπορούν να προσφέρουν ανατροφοδότηση και συμβουλές χωρίς να πιέσουν το πρόσωπο που παρουσίασε την περίπτωση να ακολουθήσει
τις συμβουλές τους και όταν το πρόσωπο που παρουσίασε την περίπτωση είναι δεκτικό και
ανοιχτό σε νέες ιδέες.
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ:

ΑΜΟΙΒΑΊΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΊΑ ΟΜΟΤΊΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΆΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΣ

■ The need for peer support

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ: ΑΜΟΙΒΑΊΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΊΑ ΟΜΟΤΊΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΆΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΣ

Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στους μετανάστες είναι μια επαγγελματική δραστηριότητα που
συνεπάγεται υψηλά επίπεδα άγχους και οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν ανάγκη από συγκεκριμένη
υποστήριξη για να το ξεπεράσουν.
Ορισμένοι αγχογόνοι παράγοντες είναι οι ακόλουθοι:
-

επαφή με εξυπηρετούμενους που είναι σε κρίση καθώς και με την προσωπική τους ιστορία
που περιλαμβάνει τραυματικά βιώματα ή με την παρούσα κατάστασή τους που φαίνεται να
μην έχει περιθώρια βελτίωσης

-

ασαφείς και συγκρουόμενοι ρόλοι και δύσκολος συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών

-

ανάγκη ανταπόκρισης σε απαιτήσεις με πίεση χρόνου και ανεπαρκείς πόρους

-

έλλειψη ανατροφοδότησης και επαγγελματικής συμβουλής ή υποστήριξης

-

αντικρουόμενες απαιτήσεις της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής

-

αλλαγές της κατάστασης, του αριθμού ή των αναγκών των πελατών ή αλλαγές στη διαχείριση της υπηρεσίας

Το άγχος μεταφράζεται σε αρνητικές επιρροές όπως οι ακόλουθες:
-

σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης

-

απώλεια δέσμευσης και/ή ενδιαφέροντος για την εργασία

-

αυστηρή εφαρμογή των διαδικασιών

-

αρνητική επιρροή στους ομότιμους και στο περιβάλλον εργασίας

-

κατάθλιψη, ασθένεια, αλλαγή εργασίας
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δημιουργία ασφαλούς χώρου για να εκφράζουν τις ανάγκες, τις ιδέες, τις αμφιβολίες και τις δυσκολίες

-

αποτελεσματική συναισθηματική στήριξη

-

υποστήριξη για την εξεύρεση λύσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα

-

εποικοδομητική ανατροφοδότηση που δίνει το ερέθισμα για βελτίωση

Η συμμετοχή σε μια ομάδα υποστήριξης μεταξύ ομοτίμων σημαίνει αποτελεσματική αντιμετώπιση των φόβων και των αντιστάσεων που αφορούν τα ακόλουθα:
-

αντιλαμβανόμενη απειλή στην προσωπική και επαγγελματική αυτοεκτίμηση

-

τάση για δράση σε απομονωμένη βάση για την εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα

-

φόβος για αδυναμία διαφύλαξης της υπόληψης και αίσθημα ντροπής λόγω διάπραξης σφάλματος

Μία επιλογή για τη διάρθρωση της λειτουργίας των ομάδων υποστήριξης μεταξύ ομοτίμων
είναι η μεθοδολογία των ομάδων Balint, όπως περιγράφεται παρακάτω σε μία εκδοχή της.
Αυτή η προσέγγιση αρχικά σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επαγγελματιών υγείας αλλά είναι εξίσου έγκυρη για τους κοινωνικούς λειτουργούς.

■ Γενικές αρχές
Η ομάδα αποτελείται από επαγγελματίες που επιλέγουν σε εθελοντική βάση να συμμετάσχουν τακτικά σε μια διαδικασία ανταλλαγής και αμοιβαίας υποστήριξης. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι στόχος της ομάδας είναι τόσο η παροχή συναισθηματικής στήριξης αλλά και η
διευκόλυνση για την εξεύρεση λύσεων στις δύσκολες περιπτώσεις βάσει της ανατροφοδότησης και των προτάσεων που διατυπώνουν οι ομότιμοι, η ομάδα μπορεί να θεωρηθεί
ταυτόχρονα ομάδα υποστήριξης, αλλά και ομάδα εποπτείας ομοτίμων. Η συνεύρεση της
ομάδας πρέπει να γίνεται εντός του ωραρίου εργασίας με τη σύμφωνη γνώμη και υποστήριξη της διοίκησης. Η ομάδα διαθέτει έναν διευκολυντή με κύριο ρόλο τον συντονισμό της
ανταλλαγής και τη διασφάλιση του σεβασμού των ηθικών αρχών με τις οποίες τα μέλη
πρέπει να συμφωνήσουν στο ξεκίνημα της διαδικασίας.
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Με τη δημιουργία μιας ομάδας αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ επαγγελματιών των κοινωνικών υπηρεσιών επιτυγχάνονται τα ακόλουθα αποτελέσματα που συμβάλλουν στη μείωση
του άγχους:
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2η συνεδρία: Peer support and intervision for professionals working with migrants

Οι αρχές αυτές είναι οι ακόλουθες:
-

ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα: οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν τις ζωές των εξυπηρετούμενων. Επίσης, η ομάδα πρέπει
να βρίσκεται σε έναν ασφαλή χώρο, όπου οι επαγγελματίες θα νιώθουν άνετα να μοιραστούν πτυχές της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, αλλά και του αντίκτυπου που
νιώθουν σε προσωπικό επίπεδο και πρέπει να είναι σίγουροι ότι όλες οι πληροφορίες
που μοιράζονται δεν θα γίνουν γνωστές προς τα έξω. Όλοι οι συμμετέχοντες στην ομάδα
πρέπει να επιβεβαιώσουν τη δέσμευση να διαφυλάξουν τον ιδιωτικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών.

-

ισότητα, όρια και διττές σχέσεις: οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τα
στοιχεία που θα αποκαλύψουν για τις περιπτώσεις, την εργασία τους και τα συναισθήματά
τους στους συναδέλφους τους στην ομάδα. Επίσης είναι πιθανό να προκύψουν καταστάσεις όπου οι συμμετέχοντες έχουν διαφορετικές θέσεις στον οργανισμό ή την υπηρεσία,
ορισμένοι να έχουν θέσεις λήψης αποφάσεων ή να είναι επικεφαλής μιας ομάδας. Πρέπει
να καταστεί σαφές ότι στα πλαίσια της ομάδας όλοι οι συμμετέχοντες είναι ισότιμοι και
υποστηρίζονται μεταξύ τους ως επαγγελματίες.

-

συναίνεση ύστερα από ενημέρωση: η συμμετοχή στην ομάδα δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική. Η απόφαση πρέπει να ληφθεί από κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά αφού ενημερωθεί
για τον ρόλο, τους στόχους και τον αναμενόμενο τρόπο λειτουργίας της ομάδας.

-

σεβασμός στις ικανότητες κάθε συμμετέχοντα: κάθε επαγγελματίας που μοιράζεται μία
περίπτωση θεωρείται ότι είναι ο καλύτερος γνώστης και ο πιο ενδεδειγμένος να λάβει
σχετικές αποφάσεις. Ο ρόλος της ομάδας είναι να συνεισφέρει με πρόσθετες απόψεις,
ιδέες και προτάσεις, αλλά όχι να επιβάλει μια λύση ή να λάβει αποφάσεις εκείνη αντί για
τον επαγγελματία που έχει αναλάβει την περίπτωση.

-

εποικοδομητική ανατροφοδότηση και μη βίαιη επικοινωνία: όλες οι ιδέες που διατυπώνονται στην ομάδα πρέπει να αφορούν καταστάσεις, ιδέες και συμπεριφορές, όχι να κατηγορούν ή να χαρακτηρίζουν τα άτομα. Εποικοδομητική ανατροφοδότηση σημαίνει αναγνώριση των θετικών στοιχείων και διατύπωση προτάσεων για βελτίωση. Οι προτάσεις που
αρχίζουν με το «εγώ...» είναι προτιμότερες από τις προτάσεις που αρχίζουν με το «εσύ...».

-

διπλός στόχος - εξεύρεση λύσεων για τους εξυπηρετούμενους και υποστήριξη για τους
επαγγελματίες: Όλες οι συζητήσεις της ομάδας πρέπει να αποσκοπούν στην εξεύρεση
στρατηγικών που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της κατάστασης των εξυπηρετούμενων ή
στην παροχή συναισθηματικής στήριξης των εμπλεκόμενων επαγγελματιών (ή και τα δύο).
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Όταν δημιουργηθεί η ομάδα στην τελική μορφή της, ο διευκολυντής διασφαλίζει ότι όλοι οι συμμετέχοντες γνωρίζονται μεταξύ τους και ότι κατανοούν τις αρχές που αναφέρθηκαν παραπάνω και τον
τρόπο που αναμένεται από την ομάδα να λειτουργήσει.

Ο διευκολυντής της ομάδας θα εξασφαλίζει ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν ίσες ευκαιρίες να μιλήσουν και θα αποτρέπει τυχόν αλλεπάλληλες ερωτήσεις προς το άτομο που μοιράστηκε την ευκαιρία.
Θα αφιερωθεί λίγος χρόνος για διευκρινιστικές ερωτήσεις αλλά στη συνέχεια οι συμμετέχοντες πρέπει να αρχίσουν να εκφράζουν την άποψή τους. Αυτό αποτρέπει την ομάδα να διατυπώσει περισσότερες ερωτήσεις και κινητοποιεί τους συμμετέχοντες να θέσουν υπό συζήτηση τις δικές τους πηγές
και εμπειρίες.
Στο τέλος της παρουσίασης των απόψεων των συμμετεχόντων, ο παρουσιαστής θα έχει την ευκαιρία
να σχολιάσει και να απαντήσει στη συνδρομή των ομοτίμων του. Αυτό μπορεί να γίνει επίσης με
εποικοδομητικό τρόπο και να αποφευχθεί η αγνόηση αλλά και τα ψυχολογικά παιχνίδια.
Είναι προτιμότερο ο διευκολυντής να μην είναι το άτομο με την υψηλότερη ιεραρχικά θέση και επίσης
ο ρόλος αυτός μπορεί να αναληφθεί εναλλακτικά από περισσότερα ή ακόμα και από όλα τα μέλη της
ομάδας. Ο διευκολυντής πρέπει να εστιάσει όχι μόνο στην τήρηση της διαδικασίας και στον σεβασμό
των αρχών, αλλά και στη δημιουργία μιας θετικής και ασφαλούς ατμόσφαιρας που ενθαρρύνει τα
μέλη να μιλούν ανοιχτά και να συνεισφέρουν στο θετικό δυναμικό της ομάδας. Η εμπιστευτικότητα
και η υποστηρικτική ατμόσφαιρα θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα μέλη να μιλήσουν για τα συναισθήματα και την εργασία τους (και για τα λάθη τους). Οι αδιάκριτες ερωτήσεις σχετικά με την προσωπική
ζωή του παρουσιαστή δεν πρέπει να επιτρέπονται από τον διευκολυντή αλλά κάθε φορά που μία
ερώτηση ή ένα σχόλιο θεωρείται απρεπές, θα πρέπει να εξηγείται ο λόγος. Επίσης η αφήγηση προσωπικών ανέκδοτων ιστοριών μπορεί να φανεί χρήσιμη. Η ομάδα δεν είναι ομάδα θεραπείας παρόλο
που το αποτέλεσμά της μπορεί να είναι θεραπευτικό.
Ο διευκολυντής πρέπει να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες όχι μόνο να συζητούν γεγονότα και να
βρίσκουν λύσεις αλλά επίσης να μοιράζονται και τα συναισθήματά τους. Οι συμμετέχοντες πρέπει
να ενθαρρύνονται για να αντιλαμβάνονται και να μοιράζονται τα αισθήματα που προξενεί η ιστορία
και να εφαρμόζουν την ενσυναίσθηση («Αν ήσουν εσύ αυτός ο εξυπηρετούμενος, πώς θα ένιωθες;
Εσύ τι πιστεύεις;»)
Περισσότερα από ένα μέλη μπορούν να παρουσιάσουν περιπτώσεις σε μία συνεδρία.
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Μια συνήθης συνεδρίαση της ομάδας ξεκινά όταν οι συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένου του διευκολυντή, καθίσουν σε κύκλο και ο επικεφαλής ρωτήσει: «Ποιος έχει κάποια περίπτωση να μοιραστεί
μαζί μας;» Κάποιος προσφέρεται εθελοντικά να μιλήσει για μια περίπτωση για την οποία χρειάζεται
υποστήριξη από την ομάδα. Ο εθελοντής αρχίζει να περιγράφει την περίπτωση και τις αλληλεπιδράσεις με τον εξυπηρετούμενο. Η ομάδα ακούει την ιστορία χωρίς να διακόπτει. Όταν ο παρουσιαστής
ολοκληρώσει, ο διευκολυντής καλεί την ομάδα να απαντήσει σε όσα άκουσε. Οι απαντήσεις μπορεί
να έχουν διάφορες μορφές. Μπορεί να είναι με μορφή ερωτήσεων, συμβουλών, συναισθηματικών
αντιδράσεων που προξενεί η ιστορία του εξυπηρετούμενου, διατύπωσης υποθέσεων σχετικά με το τι
άλλο μπορεί να συμβαίνει ή προτάσεων για τη λήψη περισσότερων πληροφοριών.

Υνοδευτικό υλικό

■ Διαδικασία

ΕΝΌΤΗΤΕΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ / 7Η
7. ΣΤΉΡΙΞΗ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΈΣ
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ
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7.6. συνεδρία:
2η
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
Peer
ΤΗΣsupport
ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ
and
ΚΑΙintervision
ΥΠΟΒΟΛΉ ΈΚΘΕΣΗΣ
for professionals working with migrants

Η συνεδρία τελειώνει όταν λήξει ο προγραμματισμένος χρόνος. Ο διευκολυντής πρέπει να βεβαιωθεί
ότι ο τελευταίος παρουσιαστής έχει αρκετή ώρα στη διάθεσή του να διατυπώσει τα τελικά σχόλια
πριν λήξει ο χρόνος. Στο τέλος πρέπει να συμφωνηθεί η επόμενη συνεδρία. Συνιστάται επίσης να
ολοκληρώσετε τη συνεδρία με έναν γύρο από σχόλια από τους συμμετέχοντες σχετικά με τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους για τη συνεδρία. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα ζητώντας από κάθε
συμμετέχοντα να μοιραστεί δύο προτάσεις, μία που να ξεκινά «νιώθω ότι...» και μία «νομίζω ότι...».

■ Benefits of the process
Η εν λόγω διαδικασία συμβάλλει στην πρόληψη του αισθήματος επαγγελματικής εξουθένωσης και
της εργασίας σε απομονωμένη βάση, παρέχει έναν ασφαλή χώρο συζήτησης σχετικά με την επαγγελματική πρακτική κατά την αντιμετώπιση απαιτητικών καταστάσεων και εξετάζει τα συναισθηματικά ζητήματα που προκύπτουν από την πρακτική.
Η διαδικασία, όχι μόνο βοηθά τους συμμετέχοντες που συναντούν δύσκολες περιπτώσεις να εμπλουτίσουν το εύρος επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους χάρη στη συνεισφορά των μελών των άλλων
ομάδων, αλλά αποτελεί μια πολύτιμη μαθησιακή εμπειρία για όλους και συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη όλων των εμπλεκόμενων μερών. Επιπροσθέτως, η ομαδική συζήτηση βοηθά τους
κοινωνικούς λειτουργούς να βλέπουν τους εξυπηρετούμενους ως πολύπλοκους ανθρώπους και όχι
ως αρχεία προς εξέταση. Μέσα από τη συμμετοχή τους στην ομαδική εργασία, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας (ενσυναίσθηση,
συναισθηματική νοημοσύνη, προσεκτική ακρόαση, επικοινωνιακές δεξιότητες, κ.ο.κ.).
Τα αποτελέσματα αυτού του είδους υποστήριξης μεταξύ ομοτίμων επίσης είναι βαθύτερα απ’ ότι
μπορεί να φαίνεται αρχικά. Η διαδικασία βοηθά τους συμμετέχοντες, τόσο τους παρουσιαστές όσο
και τους ακροατές, να φτάσουν σταδιακά σε ένα βαθύτερο επίπεδο κατανόησης των συναισθημάτων
των εξυπηρετούμενων αλλά και των δικών τους συναισθημάτων. Αυτό πιθανώς να το καταλάβουν
μετά την ομαδική συνεδρία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συναισθήματα ενός εξυπηρετούμενου
μπορεί να έχουν απήχηση στην ψυχολογική ή κοινωνική ζωή των εμπλεκόμενων επαγγελματιών.
Προάγοντας την αμοιβαία υποστήριξη και μια οριζόντια μορφή σχέσης, η διαδικασία ενθαρρύνει την
ομαδική εργασία και δημιουργεί μια εποικοδομητική, υποστηρικτική και παραγωγική ατμόσφαιρα
στον οργανισμό, κάτι που επίσης ευνοεί την ανθεκτικότητα.
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