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WPROWADZENIE
Niniejszy podręcznik jest drugą wersją dokumentu opracowanego w latach 2016-2017 w
ramach pierwszej fazy projektu ADMiN4ALL. Początkowa wersja opierała się na badaniu potrzeb szkoleniowych osób pracującego z migrantami - obywatelami państw trzecich (TCN) i
uchodźcami - w sumie 14 miastach w Austrii, Polsce, Rumunii i we Włoszech.
Szkolenia oparte na poniższym programie realizowane były od grudnia 2016 r. do kwietnia 2017 r.
Opinie otrzymane od uczestników były bardzo pozytywne i potwierdziły, że metody i materiały odpowiadają na rzeczywistą potrzebę i umożliwiają osiągnięcie przewidywanych celów.
Ta zaktualizowana wersja zachowuje ogólną strukturę, ale zawiera pewne aktualizacje i dodatkowe elementy, wprowadzone w wyniku sugestii sformułowanych przez uczestników sesji
szkoleniowych przeprowadzonych w pierwszej fazie projektu.
Program szkolenia składa się z dwóch połączonych ze sobą części.
Część 1 składa się z bardziej ogólnych elementów, w tym:
-

ogólne cele szkolenia;

-

struktury programu szkoleniowego, jego treści i metodologia;

-

sugestie dotyczące organizacji procesu szkoleniowego zgodnie z tymi zasadami;

-

wytyczne dla trenerów i uczestników, którzy chcą pełnić rolę trenerów i przeprowadzać szkolenie w instytucjach, w których pracują.

Część 2 zawiera opis modułów szkoleniowych, w tym ich rezultatów, metod nauczania i
uczenia się oraz zalecanych procedur ewaluacji. Każdy moduł zawiera również odpowiednie dokumenty pomocnicze obejmujące kluczową treść modułu, która ma zostać przekazana
uczestnikom szkolenia.
Program szkolenia może także zostać użyty do celów projektowania i oferty dalszych szkoleń
dla osób zawodowo pracujących z uchodźcami i migrantami w innych miastach i państwach w
Europie. Do tego celu niektóre z elementów będą wymagały uaktualnienia oraz dopasowania
do konkretnych okoliczności potrzeb i zainteresowanych.

CZĘŚĆ 1
ZARYS
PROGRAMU
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1. Grupy szkoleniowe i cele szkolenia
Grupy szkoleniowe, dla których przewidziane jest szkolenie składają się z:
-

Pracowników socjalnych świadczących specjalistyczne usługi w mieście, przeznaczone dla uchodźców oraz obywateli państw trzecich

-

Pracowników socjalnych ogólnie pojętej opieki społecznej działającej w miastach

-

Inni pracownicy urzędów miejskich i instytucji lokalnych

-

Personel prywatnych jednostek zakontraktowanych przez miasto w celu świadczenia usług dla uchodźców oraz obywateli państw trzecich, lub zaangażowany w
projekty w tym zakresie we współpracy z miastem.

Ogólnym celem programu szkoleniowego jest wniesienie wkładu w rozwój kompetencji miast
w kwestii wsparcia integracji uchodźców oraz obywateli państw trzecich. Ujmując to bardziej
szczegółowo, szkolenie ma na celu wzmocnienie kompetencji uczestników w zakresie świadczenia usług dla uchodźców oraz obywateli państw trzecich
Przewidziane kompetencje to między innymi:
-

Wiedza oraz krytyczne zrozumienie obecnych procesów migracyjnych, a także powodów oraz okoliczności migracji;

-

Umiejętności związane z interakcją z migrantami oraz lokalnymi instytucjami, a także
związane z zastosowaniem specyficznych metod i narzędzi pracy;

-

Postawa sprzyjająca efektywnej i długotrwałej integracji migrantów, a także wspierająca pracę w zespole oraz współpracę z innymi specjalistami.
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2. Zagadnienia
W wyniku badania potrzeb przeprowadzonego w 2016 r. w czasie realizacji pierwszej fazy
projektu, zidentyfikowane zostały obszary, które powinny być objęte szkoleniem:
-

2 główne tematy podstawowe: zrozumienie fenomenu migracji oraz rozwój kompetencji międzykulturowych

-

3 główne tematy do wyboru: interakcja z migrantami, interakcja w lokalnej społeczności oraz zagadnienia z zakresu zarządzania.

Dla każdego z głównych tematów wyszczególniono następujące podtematy, uznane za istotne po
przeprowadzeniu badania zakresowego:
Zrozumienie migracji
-

Informacje dotyczące kraju pochodzenia (geograficzne, historyczne, społeczne, polityczne, etc.)

-

przyczyny niedawej fali migracji

-

zrozumienie szlaków migracyjnych oraz spraw związanych z przemytem osób

-

Problemy emocjonalne, trauma i wytrzymałość

Rozwój kompetencji międzykulturowych
-

komunikacja międzykulturowa

-

zrozumienie różnic kulturowych oraz empatia

-

postawa sprzyjająca efektywnej interakcji międzykulturowej

-

zarządzanie konfliktami międzykulturowymi

Interakcja z migrantami
-

współpraca z mediatorami międzykulturowymi

-

praca z migrantami znajdującymi się w trudnej sytuacji

-

mechanizmy pozyskiwania informacji zwrotnych oraz konsultacje z migrantami

-

wsparcie integracji uwrażliwione kulturowo

ZARYS PROGRAMU / 2. ZAGADNIENIA
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Interakcja z lokalną społecznością
-

angażowanie się w życie lokalnej społeczności oraz mobilizacja lokalnego wsparcia

-

komunikacja społecznai walka z ksenofobiczną manipulacją

-

kampanie zwiększające świadomość społecznąoraz lokalneprogramy edukacyjne

-

współpraca z lokalną społeczn i organizacjami

Interakcja z lokalną społecznością
-

angażowanie się w życie lokalnej społeczności oraz mobilizacja lokalnego wsparcia

-

komunikacja społecznai walka z ksenofobiczną manipulacją

-

kampanie zwiększające świadomość społecznąoraz lokalneprogramy edukacyjne

-

współpraca z lokalną społeczn i organizacjami

Konsultacje z uczestnikami projektu podczas ewaluacji pierwszej jego fazy doprowadziły również do wniosków, aby włączyć do programu dwa dodatkowe zagadnienia:
-

przeciwdziałanie dyskryminacji

-

zarządzania konfliktem
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3. Struktura programu szkolenia
Przygotowanie i wdrożenie szkolenia uwzględniającego tematy zaprezentowane powyżej, a
także cele grup szkoleniowych, wiąże się z kilkoma istotnymi wyzwaniami. Przede wszystki odmienną sytuacją w każdym z zaangażowanych miast. Różnią się one rodzajami grup migrantów,
posiadanym doświadczeniem szkoleniowym pośród zaangażowanych pracowników, a także
priorytetami i wyrażanymi potrzebami szkoleniowymi. Dodatkową trudnością jest fakt, że
informacje dotyczące fal i kierunków migracji oraz sytuacji w krajach pochodzenia migrantów
ulegają ciągłym zmianom.
Uwzględniając te wyzwania oraz cele programu, struktura szkolenia podejmuje próbę zintegrowania czterech istotnych cech:
-

Uwzględnienia potrzeb, priorytetów oraz zainteresowań bardzo zróżnicowanej grupy
uczestników

-

Zastosowanie elastycznego podejścia, aby odpowiedzień na te zróznicownane potrzeby

-

Nacisk na odniesienie szkolenia do codziennej rzeczywistości zawodowej uczestników

-

Możliwość powielenia szkolenia przez tych uczestników, którzy zechcą przekazać tę
treść i tym samym przyczynić się do rozwoju zawodowego swoich kolegów.

Program szkoleniowy został zaplanowany tak, aby obejmował okres trzech dni. Aby zapewnić
możliwość odniesienia treści szkolenia do codziennej pracy uczestników, zaleca się, aby dni
szkoleniowe zostały rozłożone na okres kilku tygodni, i aby na koniec każdego dnia uczestnicy
otrzymali proste zadania do wykonania na następną sesję. Na początku kolejnego spotkania
wydzielony jest czas na przegląd zadań z uczestnikami. Dzień szkoleniowy powinien zawierać:
-

Sesję wprowadzającą

-

Cztery sesje szkoleniowe po 90 minut każda

-

Jedną sesję zamykającą

Uwzględniając elementy opisane powyżej, stworzono wspólną strukturę programu zawierającą 7 modułów składających się z 16 sesji.
Ze względów praktycznych nie wszystkie z podtematów objętych badaniem potrzeb zostały
opracowane jako do samodzielne moduły, biorąc pod uwagę nakładanie się i powiązanie
między niektórymi podtematami.
Dodatkowo niektóre podtematy nie zostały uwzględnione w modułach, ponieważ są specyficzne oraz złożone, a więc nie mogą być wyczerpane podczas krótkiej sesji treningowej i
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wymagają osobnego szkolenia, jak np. praca z migrantami, którzy doznali ekstremalnie traumatycznych przeżyć, kwestia handlu ludźmi lub praca z małoletnimi bez opieki, a także szeroko
zakrojone tematy związane z coachingiem lub zarządzeniem projektem.
Moduły te mogą stanowić podstawę to stworzenia trzydniowego programu dla każdej z grup.
W ten sposób główny nurt będzie podobny we wszystkich grupach, ale rzeczywisty program
może uwzględnić specyficzny profil i okoliczności danego miasta oraz potrzeby uczestników.
Ogólna struktura szkolenia zaprezentowana jest poniżej:
DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

DZIEŃ 3

Wstęp, oczekiwania, cele, proces

Sprawdzenie zadania domowego i
wstęp do dnia 2

Sprawdzenie zadania domowego i
wstęp do dnia 3

Zrozumienie migracji
-	Państwa pochodzenia
i czynniki motywujące
migrację

Temat do wyboru
Moduł do wyboru

Temat do wyboru
Moduł do wyboru

Zrozumienie migracji
Szlaki migracyjne

Temat do wyboru
Moduł do wyboru

Temat do wyboru
Moduł do wyboru

Kompetencje międzykulturowe
-	Komunikacja międzykulturowa i akceptacja
niejednoznaczności

Temat do wyboru
Moduł do wyboru

Temat do wyboru
Moduł do wyboru

Umiejętności międzykulturowe
-	Pokonanie stereotypów i
rozwój empatii

Temat do wyboru
Moduł do wyboru

Kwestie dotyczące zarządzania
-	Wsparcie koleżeńskie,
superwizja, coaching

Zamknięcie i zadanie

Zamknięcie i zadanie

Ewaluacja i zamknięcie

Powyższa struktura zakłada stosunkowo zrównoważony rozdział głównych tematów. Zaleca się,
aby pierwszy dzień obejmował moduły dotyczące rozumienia migracji i kompetencji międzykulturowych. Tematy te są istotne dla rozumienia kolejnych modułów. Natomiast ostatni moduł
powinien dotyczyć wsparcia i superwizji, co da możliwość kontynuacji pracy po szkoleniu i
wzmocni jego trwałość. Jednak ta struktura jest jedynie zaleceniem i mogą istnieć alternatywne
opcje, w tym wydłużenie czasu szkolenia na wszystkie moduły lub naleganie na niektóre tematy
poprzez przydzielenie więcej niż 90 minut na jeden temat.
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4. Lista modułów szkoleniowych i sesji
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zrozumienie migracji
1.1

Kraje pochodzenia i przyczyny migracji

1.2

Zrozumienie szlaków migracyjnych

Rozwój kompetencji międzykulturowych
2.1

Komunikacja międzykulturowa i akceptacja niejednoznaczności

2.2

Pokonanie stereotypów i rozwój empatii

Przeciwdziałanie dyskryminacji
3.1.

Types of discrimination and ways to address it

3.2.

Discourse about discrimination and discrimination through discourse

Zarządzanie konfliktami
4.1

Rozumienie dynamiki konfliktu

4.2

Zarządzanie konfliktami międzykulturowymi

Współpraca z migrantami
5.1

Wsparcie efektywnych, uwrażliwionych kulturowo sposobów integracji

5.2

Praca z migrantami w trudnych sytuacjach: wsparcie i rozwój odporności
psychologicznej

5.3

Współpraca z mediatorami międzykulturowymi

5.4

Mechanizmy uzyskiwania informacji zwrotnej oraz konsultacje z migrantami

Współpraca z lokalną społecznością
6.1

Zaangażowanie lokalnej społeczności i współpraca z organizacjami pozarządowymi

6.2

Mobilizacja wsparcia na poziomie lokalnym oraz współpraca z wolontariuszami

ZARYS PROGRAMU / 4. LISTA MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH I SESJI
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7.

Sprawy dotyczące zarządzania
7.1

Współpraca między sektorami i punktyOne-Stop-Shop

7.2

Wsparcie koleżeńskie, interwizja i superwizja

Moduły nie muszą być zrealizowane w kolejności w jakiej są wymienione powyżej.
Pewne sesje są co prawda ze sobą powiązane
Istnieją pewne wyjątki, z sesjami, które zależą od innych, które należy wykonać najpierw, ale
odpowiedni przepływ treningowy powinien być zaprojektowany dla każdej grupy.
W części drugiej sesje odpowiadające każdemu z modułów są opisane w sposób, który ułatwia
trenerom przygotowanie się do ich dostarczenia.
Do opisu sesji stosuje się wspólną strukturę, w tym efekty uczenia się, niezbędne zasoby,
krótki opis struktury sesji i szczegółowe instrukcje dla trenerów, a także zalecenia dotyczące
oceny i dodatkowe komentarze. Materiały do rozdania uczestnikom programu szkoleniowego
są uwzględniane po każdej sesji.
W przypadku niektórych sesji istnieje kilka alternatywnych wersji w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb związanych z kontekstem migracji i uwzględnienia wcześniejszych doświadczeń
uczestników.
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5. Metodologia
Główne zasady metodologii:
-

Aby uwzględnić cel rzeczywistego rozwoju kompetencji, a nie jedynie przyjmowania
wiedzy, użyto wyważonej kombinacji różnych metod;

-

Na pierwszym miejscu postawiono metody interaktywne oraz zajęcia, które zawierają element refleksji;

-

Program szkoleniowy zaplanowany jest na okres trzech dni, a oparty jest na konkretnych, uprzednio zidentyfikowanych potrzebach danego miasta. Zawiera sesję
umożliwiającą uczestnikom zaplanowanie sposobu, w jaki chcieliby wdrożyć umiejętności pozyskane podczas szkolenia w swoją praktykę zawodową;

-

Wybór kwestii metodycznych i teoretycznych wspartych badaniami oraz doświadczeniem zawodowym, akcent jednak należy położyć na odniesienie modeli teoretycznych do praktyki.

Trenerzy skupią się na:
1

Uniknięciu postawy protekcjonalnej lub obwinijącej , motywowaniu do refleksji oraz
zachęcaniu uczestników, aby wzięli odpowiedzialność za potencjalne rozwiązania
zastosowane w pracy, jednocześnie szanując fakt, że to oni są ekspertami w swojej
dziedzinie;

2

Stworzeniu atmosfery bezpieczeństwa i poufności, w której uczestnicy będą mogli
otwarcie zadać nurtujące ich pytania, a także wyrazić swoje wątpliwości i obawy bez
przymusu prowadzenia politycznie poprawnego dyskursuczy strachu przed byciem
ocenionym, jednocześnie przyjmując postawę szanującą prawa człowieka;

3

Zaprezentowaniu złożoności kwestii związanych z integracją migrantów w sposób
wyczerpujący, wolny od generalizacji, z uwzględnieniem kwestii kontrowersyjnych;

4

Pozbyciu się tendencji uczestników do upraszczania zjawiska migracji i integracji i do
oczekiwania cudownych, prostych i łatwych rozwiązań.

Przygotowanie i ewaluacja:
-

Koordynatorzy działań w każdym kraju zadbają o to, by osoby wyznaczone do kontaktu w miastach były świadome, że rejestracja na szkolenie obejmuje wszystkie trzy
dni, aby wykluczyć fluktuację uczestników, i aby każda sesja szkoleniowa mogła być
oparta na wiedzy uzyskanej w sesjach poprzednich;
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-

Uczestnicy powinni mieć jasność, że wzięcie udziału w szkoleniu oznacza zobowiązanie do wykonywania zadań zaprezentowanych na końcu pierwszych dwóch
dni, oraz że otrzymają oni wsparcie podczas wykonywania tych zadań. Zostały one
zaprojektowane tak, aby nie miały negatywnego wpływu na codzienną pracę zawodową;

-

Przed rozpoczęciem szkolenia wyznaczona osoba prowadząca nawiąże kontakt z
odpowiednią osobą w mieście objętym programem, aby uzyskać informacje dotyczące liczby i rodzaju uczestników oraz poinformuje o wymogach w kwestii logistyki
oraz wyboru miejsca szkolenia;

-

Proces ewaluacji przeprowadzony pod koniec trzeciego dnia szkolenia pozwoli
uczestnikom na przekazanie informacji zwrotnych oraz ujawni, czy zostały osiągnięte
cele nauczania;

-

Pracownicy IOM z krajów partnerskich przetworzy przedstwaią uzyskane informacje zespołowi projektowemu oraz osobom odpowiedzialnym za realizację projektu
w każdym z miast.
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6. Sesje związane z procesem szkoleniowym
6.1. Wprowadzenie

■ Oczekiwane rezultaty
Pod koniec sesji uczestnicy będą:
-

Mieli jasny obraz struktury, celów oraz ograniczeń szkolenia, intencji szkoleniowców
oraz ich oczekiwań odnośnie procesu szkolenia

-

Rozumieli oczekiwania innych uczestników szkolenia i będą mogli porównać je z
własnymi

■ Niezbędne materiały
-

Program szkolenia

-

Slajdy zawierające prezentację wstępną

-

Komputer, projektor oraz ekran

-

Samoprzylepne karteczki oraz miejsce do ich wyeksponowania

■ Struktura i metody
a.

15 min: Prezentacja wstępna

b.

10 min: Uczestnicy przedstawiają się

c.

5 min: Uczestnicy wyrażają swoje oczekiwania
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■ Proces
Przedstaw kontekst, cele, program szkolenia a także zarys wybranej metodologii i oczekiwań
odnośnie udziału uczestników. Powinno się jasno przedstawić następujące fakty:
-

Osoba prowadząca szkolenie szanuje profesjonalną wiedzę uczestników w konkretnej dziedzinie, a sami uczestnicy zachęceni są do dzielenia się nią w odniesieniu do
konkretnych sytuacji napotkanych w codziennej pracy;

-

Ponieważ nikt nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania, szkolenie może jedynie częściowo odpowiedzieć na potrzeby, prośby i obawy uczestników;

-

Szkolenie będzie zawierało informacje przedstawione przez osobę prowadzącą, ale
będzie także możliwość wzajemnej nauki oraz wspólnej refleksji, w której każdy
będzie mógł aktywnie uczestniczyć;

-

Aby szkolenie było skuteczne, powinno posiadać pozytywną atmosferę, pełną wzajemnego szacunku i wsparcia; powinna także istnieć możliwość otwartego dzielenia
się obawami, zadawania pytań oraz wyrażania opinii i pomysłów bez ryzyka bycia
osądzonym przez innych;

-

Szkolenie powinno być postrzegane jako przestrzeń bezpieczna, w której uczestnicy
mogą rozmawiać o trudnych czy problematycznych sytuacjach z zachowaniem poufności;

-

Sukces szkolenia będzie zależał w dużej mierze od chęci uczestników do aktywnego
udziału i refleksji.

Uczestnicy mogą się nawzajem znać, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że dla ciebie jako
trenera będą oni nieznajomi. Dlatego też niezbędne jest przeprowadzenie indywidualnych
prezentacji, gdzie każdy przedstawi się pokrótce, wspominając czym się zajmuje i na jakim
pracuje stanowisku.
Po przedstawieniu się każdego po kolei można zastosować krótkie ćwiczenie pomagające
uczestnikom bliżej się poznać w celu stworzenia pozytywnej atmosfery. Można również dodatkowo zastosować ćwiczenie motywujące pracę zespołową.
Przykładem może być ćwiczenie „Dwie prawdy i jedno kłamstwo”:
Rozdaj uczestnikom samoprzylepne karteczki lub niewielkie kawałki papieru i powiedz, aby
napisali na nich trzy rzeczy o sobie, z czego tylko dwie będą prawdą. Zanim je napiszą, mają
jedną minutę do namysłu. Informacje należy sformułować w taki sposób, aby inni uczestnicy
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mieli trudności w odgadnięciu, które z nich to kłamstwo. Poproś każdego z uczestników, aby
podzielił się swoimi faktami z innymi, którzy spróbują następnie wskazać kłamstwo. To ćwiczenie sprawdza sięw grupie do 15 uczestników. Jeśli grupa jest większa niż 15 uczestników,
można ją podzielić na dwie mniejsze grupy lub rozważyć wykorzystanie innego ćwiczenia.
Pod koniec tej sesji poproś uczestników, aby przez kilka minut pomyśleli o swoich własnych
oczekiwaniach wobec szkolenia. Poproś ich, aby zapisali każdą myśl na jednej karteczce samoprzylepnej - mogą użyć tyle karteczek, ile uznają za stosowne. Zbierz karteczki i umieść je na
ścianie w miejscu do tego przygotowanym; przeczytaj je uczestnikom. Karteczki z podobnymi
oczekiwaniami powinny być umieszczone w jednej grupie.
Zamykając sesję wyjaśnij, że oczekiwania będą wzięte pod uwagę przez cały czas szkolenia, tj.
3 dni, i że dokonany zostanie ich przegląd na końcu szkolenia. Zrób zdjęcie karteczek z oczekiwaniami, aby móc się później do nich odnieść.

6.2. C
 odzienne zamknięcie sesji, zadania domowe oraz przegląd
zadań
Na zakończenie pierwszego dnia szkolenia uczestnicy otrzymają zadanie: należy wypełnić
„Autobiografię kontaktów międzykulturowych” skupiając się na interakcji z migrantem.
Autobiografia spotkań międzykulturowych to kwestionariusz prowadzący do refleksji nad
konkretną sytuacją spotkania z osobą postrzeganą jako wywodząca się z innej kultury. Kwestionariusz został opracowany przez Radę Europy. Jest dostępny w wielu językach na stronie
www.coe.int/autobiography.
Uczestnicy szkolenia sami zdecydują jak bardzo chcą pogłębić analizę, i jakimi elementami
swoich historii chcą się podzielić.
This will be discussed at the beginning of the second day.
At the end of the second day of training, participants will be asked to identify during their
professional practice until the next training Sesja an example of a situation where they applied
or could apply at least one of the elements addressed in the training.
At the start of the third day, they will be asked to share the examples they chose. In this way,
each participant will:
-

Make the connection between the theoretical models and the tools mention in the
training and their personal experiences

-

Will recall the main issues addressed in the previous day of training.

Time should be planned at the end of the first and second day for a brief review of the issues
addressed and for allowing participants to express possible specific requests that can be included in the programme of the following days.
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6.3. Ewaluacja i zamknięcie szkolenia
Ostatnia sesja ostatniego dnia szkolenia powinna być poświęcona na ewaluację oraz zamknięcie szkolenia. Powinna ona zawierać:
a.

Przegląd głównych elementów treści szkolenia z wszystkich trzech dni, aby
uczestnicy mogli sobie przypomnieć, czego doświadczyli;

b.

Przegląd początkowych oczekiwań uczestników i do jakiego stopnia zostały one spełnione przez szkolenie;

c.

Jedno lub kilka ćwiczeń umożliwiających interaktywną ewaluację;

d.

Ostatnią rundę komentarzy, gdzie każdy z uczestników wyrazi swoje odczucia i myśli dotyczące uczestnictwa w szkoleniu

e.

Ostatnie słowo od prowadzącego oraz informacje o kwestionariuszu
ewaluacyjnym dostępnym online do wypełnienia po zakończeniu szkolenia

a.

Dobrym sposobem przeglądu głównych elementów szkolenia jest skierowanie do
uczestników prośby o podzielenie się tym, co zapamiętali oraz/lub co uznali za interesujące (bez powtarzania tego, co już zostało wspomniane) i kontynuacja do
momentu, gdy zostaną uwzględnione wszystkie najważniejsze aspekty szkolenia. Ich
wypowiedzi mogą zawierać zarówno główne tematy jak również odniesienia do
niektórych metod i narzędzi wspomnianych w różnych sesjach.

b.

Powróć do listy oczekiwań sformułowanych przez uczestników podczas sesji otwierającej szkolenie i zapytaj, czy zostały one uwzględnione podczas zajęć. Może tak
się zdarzyć, że w oczekiwaniach pojawiły się tematy, które nie zostały omówione
na szkoleniu (na przykład mogą pojawić się prośby specyficzne dla niewielkiej grupy uczestników, które nie zostały omówione ponieważ nie były istotne dla reszty
grupy). W takich przypadkach możesz zaproponować uczestnikom wysłanie dodatkowych dokumentów i odnośników do użytecznych materiałów; możesz także
zapytać czy któraś z części szkolenia może im pomóc w znalezieniu odpowiedzi
samemu lub przy współpracy z innymi.

c.

Poniżej zaprezentowane są dwa rodzaje ćwiczeń, które mogą być użyte do interaktywnej ewaluacji:
i.

Ćwiczenie: Pytania i odpowiedzi
Uczestnicy mają 10 minut na przegląd wszystkich dokumentów otrzymanych podczas szkolenia i na sformułowanie pisemnie, na kartce papieru
A5 pytania z kilkoma opcjami odpowiedzi (kilka, jedna lub żadna z opcji
może być wybrana jako prawidłowa odpowiedź). Pytanie oraz opcje od-
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powiedzi powinny być sformułowane w taki sposób, aby innym uczestnikom trudno było zidentyfikować prawidłową odpowiedź.
Następnie poproś uczestników, aby stanęli w pustej części sali, i wzięli
ze sobą kartkę papieru z pytaniem i odpowiedziami oraz długopis.
Wytłumacz, że kiedy powiesz „start”, uczestnicy powinni chodzić we
wszystkich kierunkach w określonej części sali i gdy powiesz „stop”, powinni się zatrzymać i dobrać w parę z osobą, która stoi najbliżej, a następnie wymienić się pytaniami i postarać znaleźć na nie odpowiedź. Jeśli
uda się zidentyfikować prawidłową odpowiedź, osoba, która udzieliła odpowiedzi, otrzymuje punkt. Jeśli odpowiedź jest nieprawidłowa, osoba,
która przygotowała pytanie otrzymuje punkt. Gdy udzielono odpowiedzi
na oba pytania, uczestnicy zaczynają ponownie chodzić w różnych kierunkach. Gdy powiesz „stop”, tworzą się nowe pary, w których uczestnicy
wymieniają się pytaniami.
Po kilku rundach poproś uczestników, aby usiedli, zaprezentowali swoje pytania, określili prawidłową odpowiedź i wyjawili liczbę zebranych punktów.
To ćwiczenie ujawni w atrakcyjny, motywujący sposób niektóre z najważniejszych elementów, które uczestnicy pamiętają ze szkolenia, ale także
te, które były nie do końca jasne. Na tym etapie prowadzący może coś
dodać, skupiając się na tych pytaniach, na które mniej osób było w stanie
odpowiedzieć.
ii.

Cel satysfakcji
Narysuj na tablicy tarczę składającą się z 5 kręgów koncentrycznych i podziel ją na kilka sektorów - liczba sektorów powinna być równa liczbie
poziomów, których ewaluacji chciałbyś dokonać. Oto niektóre sugestie
aspektów, na których można się skupić (inspirowane celami treningu):
-

Zrozumienie migracji: do jakiego stopnia udało ci się uzyskać
lepsze zrozumienie procesu migracji do Europy?

-

Interakcja z migrantami: do jakiego stopnia nauczyłeś się umiejętności, które pozwolą ci na bardziej efektywną interakcje z
migrantami?

-

Współpraca na szczeblu lokalnym: do jakiego stopnia pozyskałeś
wiedzę, która pozwoli ci ulepszyć kooperację z innymi instytucjami na szczeblu lokalnym?

-

Partnerska nauka: do jakiego stopnia nauczyłeś się użytecznych
kwestii od innych uczestników w grupie?
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Poziomy mogą zostać sformułowane w bardziej konkretny sposób i powinny objąć także profil uczestników oraz konkretny program, w którym
grupa uczestniczyła.
Każdy uczestnik powinien otrzymać zestaw kolorowych naklejek - kropek;
poproś uczestników, aby umieścili je na tarczy, po jednej w każdym sektorze. Im bliżej środka tarczy umieszczona jest naklejka, tym większa satysfakcja w odniesieniu do poziomu odpowiadającego danemu sektorowi.
Naklejki - kropki mogą zostać umieszczone na sobie nawzajem.
Taka wizualna reprezentacja odzwierciedli zarówno to, jak cała grupa postrzega wyobrażone poziomy ale także rozproszenie sposobów ich postrzegania przez indywidualnych uczestników.
d.

Pozwól uczestnikom na wyrażenie tego, czym jeszcze chcieliby się podzielić przed
zakończeniem szkolenia. Jeśli grupa jest niewielka, można dać uczestnikom wolną
rękę, jednak przy grupach większych ta cześć będzie wymagała organizacji ze strony
prowadzącego. Można na przykład zapytać każdego uczestnika aby podzielił się tylko
nie więcej niż dwoma zdaniami na temat szkolenia, jednym zaczynającym się od słowa „myślę”, a drugim od „czuję”. W ten sposób sesja nie przedłuży się, ale obejmie
zarówno wymiar mentalny jak i emocjonalny.

e.

Prowadzący powinien powiedzieć jeszcze kilka słów, podziękować grupie za przybycie i życzyć uczestnikom, aby zastosowali w pracy jak najwięcej elementów omówionych w szkoleniu jak to możliwe. Należy także zachęcić wszystkich uczestniczących
do udzielenia informacji zwrotnych dotyczących zastosowania w pracy zawodowej
elementów, których nauczyli się na szkoleniu.
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7. Wsparcie dla trenerów i osób, które
chciałyby przyjąć taką rolę
7.1. Przyjęcie roli trenera
Niniejsza sekcja pakietu szkoleniowego poświęcona jest profesjonalistom zaznajomionym z
treścią szkolenia, którzy uczestniczyli już w szkoleniu ADMiN4ALL i chcieliby sami przyjąć rolę
trenerów, aby przekazać wiedzę swoim współpracownikom i pracownikom innych instytucji.
Może być to osoba w konkretnym dziale instytucji, której rolą jest nadzorowanie rozwoju
zawodowego personelu, pracownik działu wyspecjalizowanego do pracy z migrantami, osoba
wspierająca profesjonalistów w ogólnych strukturach mieszczących się w różnych częściach
miasta, lub po prostu osoba posiadająca większe doświadczenie lub więcej motywacji, pragnąca mieć wkład w lepsze zrozumienie kwestii dotyczących migracji i poprawy pracy z nimi.
Dla osób z niewielkim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wytyczne i sugestie pokrótce
opisane poniżej nie wystarczą do przeprowadzenia efektywnego treningu. W takich przypadkach zaleca się skorzystanie z dodatkowych materiałów, takich jak podręczniki lub zaproszenie
dodatkowych trenerów.

7.2. Główne cechy podejścia zastosowanego w szkoleniu
Często spotykanym ryzykiem przy decyzji zastosowania pakietu szkoleniowego jest wybranie
jedynie modułów szkoleniowych, które uznane zostają za bardziej odpowiednie dla konkretnej
grupy. Istotnym jest, aby zacząć od przeglądu pierwszej części pakietu szkoleniowego, gdzie
przedstawiony jest szerszy jego kontekst i struktura, gdzie określone są jego cele oraz zasady,
na których oparta jest metodologia szkolenia.
Należy także zwrócić szczególną uwagę na porady zawarte w sekcji dotyczącej metodologii,
które dotyczą postaw i zachowań trenerów. Istotny jest także fakt, że celem szkolenia jest
wzmocnienie kompetencji, czyli wartości, postaw i umiejętności, a nie jedynie przyswojenie
wiedzy. Z tego względu metody muszą być interaktywne, i łączyć szkolenie z praktyką.
Perspektywa metodologiczna, na której oparte jest szkolenie, to konstruktywizm. Oznacza to, że:
-

nie jest to podejście, w którym trener posiada wiedzę, którą następnie przekazuje
uczestnikom nie posiadającym tej wiedzy;

-

wręcz przeciwnie, uczestnicy szkolenia powinni być traktowani jak osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie, które to zasoby są niezbędne do nauki;
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-

każdy uczestnik stworzy swój własny obraz rozumienia omawianych kwestii i rozwinie kompetencje oparte na tym, co już wie i potrafi.

-

tego typu konstrukcja zrozumienia i rozwoju kompetencji wymaga nie tylko dostępu
do informacji, ale także możliwości interakcji i refleksji;

Dlatego też struktura modułów odzwierciedla te elementy i daje uczestnikom możliwość dostępu do informacji i modeli teoretycznych zaprezentowanych na przykładzie ich własnej pracy,
a także do wymiany opinii i pomysłów oraz refleksji na temat zastosowania zaprezentowanych
modeli teoretycznych w praktyce zawodowej w przyszłości.

7.3. Ocena potrzeb
Chociaż może Ci się wydawać, że dobrze znasz swoich współpracowników lub osoby, którym
oferujesz szkolenie, zebranie informacji o nich i ich potrzebach szkoleniowych może mieć duży
wpływ na efektywność i przydatność szkolenia.
Nie oznacza to bynajmniej, że powinno się zignorować posiadaną już wiedzę na temat potrzeb
szkoleniowych grupy, może się jednak okazać, że rzeczywistość jest inna od wstępnej percepcji
- ich potrzeby mogą okazać się inne, niż ci się początkowo wydawało. Może wystąpić także
potrzeba, aby sięgnąć nieco głębiej w celu zrozumienia konkretnych elementów, na których
powinny skupić się sesje. Na przykład możesz zauważyć, że istnieje problem w komunikacji
z migrantami ale za nim stoi problem wynikający z braku innych umiejętności iwiedzy, oraz
problem z postawami lub zrozumieniem niektórych kwestii.
Umożliwienie grupie wyrażenia potrzeb przed rozpoczęciem szkolenia pomaga przygotować
odpowiednią ofertę szkolenia, oraz pomaga nawiązać pozytywną komunikację z uczestnikami.
Będą oni mieli poczucie, że zostali wysłuchani, i da im to pewność siebie, aby otwarcie wyrazić
swoje pomysły i opinie.
Tym niemniej nie oznacza to jedynie zbierania danych przy pomocy kwestionariuszy i polegania
na otrzymanych odpowiedziach. Uczestnicy nie zawsze uświadamiają sobie swoje potrzeby szkoleniowe. Czasami trudno jest wiedzieć, co należy zmienić w sposobie postrzegania jakiegoś tematu. Dlatego też informacje zebrane przy pomocy kwestionariusza powinny zostać uzupełnione
danymi pozyskanymi poprzez badanie jakościowe: dyskusje, wywiady oraz grupy fokusowe.
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7.4. Projektowanie programu szkoleniowego
Ocena potrzeb szkoleniowych powinna być podstawą projektu programu szkoleniowego, który chociaż oparty na tych samych elementach pakietu będzie przystosowany do specyficznych
potrzeb konkretnej grupy.
Jeśli czas na to pozwala i odpowiada to zidentyfikowanym potrzebom, możesz włączyć do
programu wszystkie moduły pakietu. Może się jednak okazać, że będzie trzeba wybraćtylko te
najważniejsze elementy.
Wybrane moduły mogą także wymagać dopasowania i adaptacji zależnie od potrzeb grupy. W
modułach dotyczących rozumienia migracji i szlakówmigracyjnych należy wprowadzić oczywistą zmianę; inne zmiany także mogą okazać się niezbędne. Na przykład jeśli uczestnicy nie mają
na tym polu żadnego doświadczenia, przedstawienie kontekstu migracji, wyjaśnienie konceptów, problemów dotyczących statusu prawnego, praw etc. może wymagać więcej czasu. Dla
tego celu czasami warto wybrać nie tylko odpowiednie dokumenty, ale także materiały video,
które często przedstawiają bardziej przejrzysty obraz. Dobrymi źródłami informacji są Youtube i strona internetowa IOM, ale także strona internetowa UNHCR, różne międzynarodowe
organizacje pozarządowe oraz TED.
W przypadku niektórych modułów zaleca się, aby zaprosić gościa (np. mediatora międzykulturowego, przedstawiciela organizacji pozarządowej). Można także zaprosić inne osoby lub ekspertów, którzy mogliby przedyskutować z uczestnikami konkretne tematy, które nie znajdują
się w pakiecie szkoleniowym. Mogą to być badacze, specjaliści, doświadczeni profesjonaliści,
kierownicy, prawnicy itd.
Planowanie struktury programu szkoleniowego jest bardzo istotne, ponieważ zapewnia logiczną sekwencję z punktu widzenia uczestników, w której moduły są logicznie powiazane i
ułożone w odpowiednim porządku. Możliwe jest zorganizowanie szkolenia w kilku częściach
(całodniowe lub pół dnia), rozdzielonych okresami kilku dni lub nawet tygodnia Uczestnicy
mogą otrzymać konkretne, proste zadania do wykonania, zawierające elementy szkolenia. Dobrą stroną takiego podejścia jest wzmocnienie połączenia pomiędzy treścią szkolenia a tym,
czym uczestnicy obecnie zajmują się w pracy, i zwiększenie tym samym szansy na utrwalenie
wpływu szkolenia. Jeśli uczestnicy pracują w tej samej instytucji lub organizacji, lub regularnie
spotykają się na płaszczyźnie zawodowej, możesz także dać im zadania do wykonania wspólnie, w małych grupach od 2 do 4 osób.
Niezbędne jest zaplanowanie ćwiczenia wprowadzającego, dzięki któremu uczestnicy poznają
sie nawzajem. Pod koniec każdego dnia szkolenia lub przynajmniej pod koniec szkolenia należy
zostawić czas na ewaluację i informacje zwrotne od uczestników.
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7.5. Prowadzenie szkolenia
Proces prowadzenia szkolenia powinien być oparty na zasadach i wytycznych uwzględnionych
w sekcji pakietu szkoleniowego dotyczącej metodologii.
Główne zasady powinny zostać jasno przedstawione od początku szkolenia. Na początku
szkolenia wazen aby stworzyć pozytywną atmosferę i zainicjować poziomą, otwartą komunikację pomiędzy trenerem a uczestnikami, oraz pomiędzy samymi uczestnikami. Powinno być
jasno określone, że wszystkie opinie zostaną wysłuchane i przedyskutowane, i że doświadczenia, wątpliwości i pytania uczestników są tak samo ważne i użytecznie jak informacje przekazane przez osobę prowadzącą.
Wszystkie moduły polegają przede wszystkim na połączeniu informacji i modeli teoretycznych
z analizą i refleksją opartą na praktyce i studium przypadku, i na doświadczeniu uczestników.
Istnieją konkretne metody motywujące aktywne uczestnictwo podczas zajęć i pozwalające unikać sytuacji, w których niektórzy pozostają pasywni, lub w których kilku uczestników przejmuje
kontrolę i bierze udział w aktywnościach, podczas gdy inni pozostają poza procesem grupy.
W takich przypadkach można wykorzystać następujące sugestie:
-

stosuj zamiennie dyskusje na forum grupy z dyskusjami w parach lub małych grupach

-

grupy powinny zawsze składać się z 3-5 osób, nie więcej. W grupie 6 - osobowej
lub większej istnieje ryzyko, że albo ktoś zostanie poza grupą, albo że spontanicznie
utworzą się podgrupy. Nalegaj, aby grupy nie liczyły więcej niż 5 osób, nawet jeśli
uczestnicy starają się cię przekonać, że ćwiczenie zadziała w większej grupie;

-

zmieniaj skład grup z każdym ćwiczeniem, aby uczestnicy mieli szansę pracy z różnymi osobami. Zwracaj uwagę na równowagę płci. Czasem dobrze działają grupy homogeniczne (na przykład grupy o podobnym doświadczeniu zawodowym, pracujące
nad tym samym zadaniem w pracy, pracujące w tym samym miejscu lub usługach),
podczas gdy w innych przypadkach lepiej jest stworzyć grupy heterogeniczne, aby
uczestnicy wnieśli do dyskusji różne perspektywy.;

-

zmieniaj miejsce grup w sali treningowej. Taka zmiana często motywuje otwarte
nastawienie i gotowość spojrzenia na problemy z innej perspektywy. Oznacza to
także, że podczas prowadzenia ćwiczeń Twoje miejsce w sali będzie się zmieniało w
różnych momentach, aby zachęcić do myślenia poza ustalonymi ramami;

-

przy dobieraniu grup należy także zwrócić uwagę na różnorodność lub jednorodność w grupach także pod względem poprzedniego doświadczenia, przebytego
szkolenia czy tendencji to wypowiadania się. Na przykład w niektórych przypadkach
warto jest mieć w każdej grupie jedną osobę z bogatym doświadczeniem, z którego
mogą czerpać inni; można także umieścić wszystkich uczestników, którzy często się
wypowiadają w jednej grupie, a tych, którzy zazwyczaj pozostają w cieniu w innej tym sposobem będą oni czuli się bardziej komfortowo dzieląc się opiniami, gdy nie
ma z nimi dominujących osób;
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-

aby grupa pracowała bardziej efektywnie i aby uniknąć dominacji bardziej aktywnych
uczestników, przypisz konkretne role członkom grupy poza tymi określonymi w ćwiczeniach, w których uczestniczy cała grupa. Na przykład, w każdej z grup jeden z jej
członków będzie występował w roli moderatora (jego zadaniem będzie upewnienie
się, że każdy z uczestników ma jednakową szansę dodania czegoś od siebie; jeśli ktoś
nie bierze udziału, zostanie przez moderatora zachęcony do wypowiedzi), jeden
będzie reporterem, który podzieli się z resztą wnioskami, jeden będzie stróżem
czasu, aby upewnić się, że pomiędzy zadaniami jest wystarczająco dużo czasu, lub że
został czas na wyciągnięcie i spisanie wniosków, inny uczestnik będzie obserwował
schematy komunikacji w grupie i zda krótką relacje pod koniec, jeden może mieć za
zadanie pisanie na arkuszach papieru etc. Takie podejście motywuje bardziej egalitarne procesy grupowe i pozwala uniknąć dominacji uczestników z wyższym statusem
w hierarchii lub większym doświadczeniem.

-

powinno się zaplanować prezentację osiągniętych rezultatów, aby uniknąć nudnego
ciągu podobnych prezentacji z licznymi powtórzeniami. Jeśli grupy maja identyczne
lub podobne zadania, rozpocznij w przypadkowym porządku i poproś inne grupy,
aby dodano jedynie te kwestie, które różnią się od tych już zaprezentowanych. W
przypadku, gdy grupom przypisane są różne tematy lub zadania, lub jeśli każda grupa
pracuje z innym aspektem zadania, nie powinno mieć miejsca więcej niż 6 następujących po sobie prezentacji. W połowie może się przydać krótka przerwa lub ćwiczenie, aby pomóc uczestnikom w utrzymaniu uwagi. Jeśli prezentacje przedstawia
dużo grup, lepiej jest unikać klasycznego rodzaju prezentacji i zastosować w zamian
inne metody, np. przy użyciu arkuszy papieru w formie ekspozycji - jedna osoba jest
„gospodarzem” a reszta odwiedza ekspozycję, ogląda plakaty i rozmawia z „gospodarzem”. Po takiej sesji można podkreślić, już na forum grupy, najważniejsze kwestie.

Należy unikać prezentacji dłuższych niż 7-8 minut. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, zatrzymaj
przedstawiających po 5-7 minutach i poproś o pytania czy komentarze, jeśli potrzeba odpowiedz na pytania, streść główne punkty i przejdź do dalszej części zajęć.
Zachęć uczestników do zajęcia się wrażliwymi kwestiami, zadawania pytań i dzielenia się trudnymi sytuacjami, które napotkali w pracy, a także elementami, co do których mają wątpliwości. Nie
oznacza to, że musisz mieć odpowiedź na każde pytanie, ale jest duże prawdopodobieństwo, że
ktoś z grupy może zaoferować pożyteczne informacje. Czasem warto wspomnieć jakąś kwestię
i zachować ją na później, jako temat do omówienia w przyszłości.
Czasami uczestnicy rozpoczynają od skarżenia się na coś i rozpoczynają gry psychologiczne
zachęcając innych do włączenia się w nie. W takich momentach można odnieść się do modułu
zawierającego informacje na temat trójkąta dramatycznego, i zmotywować ich do utrzymania
konstruktywnego myślenia. Oznacza to nie myślenie tylko o tym, co powinni robić lub czego nie
powinni robić inni, ale także o tym jak każdy uczestnik może zadziałać na płaszczyźnie, za którą
jest odpowiedzialny, co można zrobić, żeby zmotywować innych do zmiany lub pomóc zmianie,
skupić się na przyszłej pracy i unikać obwiniania innych i traktowania ich protekcjonalnie.
W szkoleniu zawarte są ćwiczenia, które ujawniają postawy i poglądy uczestników, aby mogli
rozwinąć w sobie empatię i uświadomili sobie własne uprzedzenia i stereotypy. Są to bardzo

ZARYS PROGRAMU / 7. WSPARCIE DLA TRENERÓW I OSÓB, KTÓRE CHCIAŁYBY PRZYJĄĆ TAKĄ ROLĘ

30
7.6. EWALUACJA SZKOLENIA I RAPORT

wrażliwe momenty, w których powinno się unikać obwiniania i przypisywania cech innym, a
uczestnicy powinni mieć przestrzeń do indywidualnej refleksji odnośnie ćwiczeń, bez zobowiązania aby dzielić się tymi myślami z innymi.
Podsumowanie przeprowadzone pod koniec ćwiczeń jest bardzo istotne i powinno rozpocząć
się przyjrzeniu się procesowi, następnie należy przejść do zrozumienia emocjonalnych jego części
i zakończyć się refleksją na temat podobieństw i różnic, powodów i przyczyn reakcji lub zachowania i na tym, jaka z nich płynie nauka na przyszłość.
Sposób, w jaki wykorzystane są materiały dodatkowe jest także istotny, ponieważ może mieć
wpływ na cały proces. Jeśli uczestnicy otrzymają wszystkie materiały na początku, istnieje ryzyko,
że przeczytają informacje dotyczące przyszłych sesji i przybędą na nie z już ustaloną opinią na
poruszane tematy. Opinie te mogą różnic się od tych, jakie mieliby biorąc udział w procesie szkolenia. Może także się zdarzyć, że będą czytali je podczas sesji szkoleniowej zamiast uczestniczyć
w ćwiczeniach czy interakcji z innymi. Aby temu zapobiec, uczestnicy powinni otrzymać folder
zawierający ogólną prezentację projektu i szkolenia na początku pierwszej sesji. Później, stopniowo na każdej sesji, w momencie oznaczonym w opisie modułów, należy rozdać wydruki, które
następnie uczestnicy umieszczają w folderze.

7.6. Ewaluacja szkolenia i raport
Ewaluacja jest istotną częścią procesu szkoleniowego i, zależnie od sytuacji, może mieć różne
cele, na przykład:
-

sprawdzenie poziomu umiejętności uczestników na końcu szkolenia, lub czy satysfakcjonująco przygotowali wszystkie zadania, aby móc ocenić, czy kwalifikują się do
otrzymania certyfikatów (ocena podsumowująca)

-

uświadomienie uczestnikom, czego się nauczyli i identyfikacja tematów lub obszarów, gdzie potrzebne jest szkolenie w przyszłości (ewaluacja formatywna);

-

otrzymanie informacji zwrotnych dotyczących efektywności zaproponowanych zajęć, aby móc ulepszyć je w przyszłości

Ewaluacja to nie tylko proces, który trener czy zewnętrzny ewaluator przeprowadza z uczestnikami. Równie cenna jest wzajemna ewaluacja (gdy uczestnicy wymieniają się wzajemnie informacjami) oraz samoocena.
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Istnieją różne źródła informacji na których można oprzeć ewaluację, na przykład:
-

udzielenie odpowiedzi w kwestionariuszu rozdanym uczestnikom pod koniec szkolenia, lub w dniach tuż po szkoleniu;

-

słowna informacja pod koniec szkolenia;

-

informacje zebrane od uczestników podczas prowadzenia interaktywnej ewaluacji w
grupie pod koniec szkolenia;

-

obserwacja zachowania i interwencje uczestników podczas zajęć szkoleniowych;

-

raporty zaprezentowane przez uczestników, dotyczące tego, jak poradzili sobie z zadaniami, które otrzymali pierwszego oraz drugiego dnia, i które zostały przedyskutowane
na początku następnej sesji;

-

rezultaty pracy powstałe podczas ćwiczeń, taki jak plakaty, notatki z pracy grupowej etc.

Ewaluacja powinna być postrzegana jako narzędzie wzmacniające kompetencje, a nie jako narzędzie do podziału, klasyfikacji czy etykietowania. Powinna kłaść nacisk na to, co zostało osiągnięte,
aby uniknąć sytuacji, w której niektórzy uczestnicy uważani są za mniej kompetentnych od innych.
Miałoby to negatywne konsekwencje wpływające na pracę w zespole oraz mogłoby spowodować
ryzyko demotywacji zainteresowanych. Podkreślanie osiągnięć może natomiast wzmocnić motywację i wspomóc otwartość i gotowość na dalszą naukę w przyszłości.
Pod koniec szkolenia warto spisać raport podsumowujący to, co zostało osiągnięte, z uwzględnieniem wniosków i propozycji na przyszłość. Raport może być skierowany do kierownictwa ale
także do uczestników szkolenia.
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Moduł 1:
Zrozumienie zjawiska migracji

SESJA 1:

KRAJE POCHODZENIA I PRZYCZYNY MIGRACJI

■ Rezultaty nauczania
Pod koniec sesji uczestnicy:
-

zrozumieją sytuację w krajach pochodzenia głównych grup migrantów

-

będą potrafili zidentyfikować i przeanalizować główne czynniki motywujące ludzi do
migracji do Europy

-

rozwiną umiejętność empatii i zrozumiejąperspektywę migrantów w odniesieniu do
ich decyzji odnośnie migracji do Europy

-

zrozumieją niektóre z najbardziej popularnych przekonań co migracji i jej przyczyn

■ Niezbędne materiały
-

Odpowiednie rozdziały dokumentu dotyczącego zrozumienia migracji

-

Slajdy z najważniejszymi informacjami z wybranych rozdziałów, zawierające mapy i
grafikę

-

Komputer, projektor oraz ekran

-

Duże kartki z napisem „zgadzam się” oraz „nie zgadzam się” oraz taśma

-

Kartki do flipcharta i markery

■ Struktura i metody
a.

40 min: osoby starające się o ochronę międzynarodową, uchodźcy i migranci ekonomiczni - prawa, obowiązki i wyzwania (prezentacja i dyskusja)
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b.

20 min: sytuacja w krajach pochodzenia (prezentacja i sesja pytań i odpowiedzi)

c.

45: studium przypadku (najlepiej po przerwie)

d.

opcjonalnie bądź jako alternatywa dla punktu a.: 20-40 min: dekonstrukcja niektórych mitów dotyczących migracji

■ Proces
a.

Osoby starające się o ochronę międzynarodową, uchodźcy i migranci ekonomiczni

Treść tej sesji może się znacznie różnić w zależności od lokalnej sytuacjii profilu uczestników.
Wersja tutaj zaproponowana rozpoczyna się od założenia, że uczestnicy przynajmniej w pewnym
stopniu pracują z osobami starającymi się o ochronę międzynarodową i uchodźcami.
Pierwsza część sesji jest poświęcona dyskusji na temat problemów związanych z rozróżnieniem
pomiędzy osobami starającymi się o ochroną międzynarodową, uchodźcami a migrantami ekonomicznymi, ich potrzebami, prawami oraz konsekwencjami dla społeczeństwa przyjmującego
Zaprezentuj slajdy odpowiadające tej części. Pozwól na kilka doprecyzowujących pytań i udziel
odpowiedzi.
Pokaż na ekranie slajd zawierający definicję uchodźcy i poproś uczestników, aby wstali. Ustaw szyldy z napisem „zgadzam się” i „ nie zgadzam się” po przeciwnych stronach pustej przestrzeni, gdzie
uczestnicy mogą ustawić się w jednej linii. Powiedz uczestnikom, że przeczytasz zdanie, a oni muszą wyrazić swoją opinię na jego temat poprzez ustawienie się na linii pomiędzy zgodą a niezgodą.
Gdy wszyscy są gotowi, wygłoś następującą kwestię: „Status uchodźcy powinien być nadany tylko
i wyłącznie osobom bezpośrednio zagrożonym prześladowaniem z powodu przynależności politycznej, etnicznej lub religijnej.” Uczestnicy ustawiają się na linii. Poproś jednego lub dwóch uczestników, którzy ustawili się ekstremalnie na końcu linii i jednego czy dwóch uczestników ze środka
o wyjaśnienie, dlaczego wybrali to miejsce. Po sformułowaniu argumentów pozwól uczestnikom
na przemyślenie swojej pozycji jeśli tego pragną. Podziel uczestników na dwie grupy równej wielkości wokół osób bliżej ekstremalnego końca linii. Nawet jeśli nie są oni ustawieni równomiernie
na linii, podział na grupy powinien być równy. Daj każdej z grup 10 minut na przygotowanie listy
argumentów za lub przeciw wygłoszonej kwestii. Poproś grupy, aby wygłosiły swoje argumenty, po
czym odpowiedziały na argumenty drugiej grupy. Zakończ ćwiczenie opisując różnorodność opinii
i argumentów wyrażonych w tej sprawie.
b.

Kraje pochodzenia

W drugiej części zaprezentowane zostaną informacje dotyczące obecnej sytuacji w krajach
pochodzenia najliczniejszych grup migrantów w konkretnym mieście, oraz przyczyny migracji.
Odpowiednie kraje pochodzenia należy wybrać w zależności od sytuacji lokalnej. Może wystąpić potrzeba wprowadzenia poprawek w prezentowanej treści i włączenia najświeższych
informacji dotyczących statystyki lub istotnych zmian. Mogą być także potrzebne dodatkowe
arkusze informacji o państwach, w zależności od największych państw pochodzenia istotnych
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dla kontekstu pracy. Aby je stworzyć, prowadzący może użyć formatu arkuszy informacji o
państwach w dokumentach dodatkowych dotyczących rozumienia migracji i zebrać informacje
z różnych źródeł. Strona internetowa IOM (www.iom.int/countries) zawiera istotne informacje, ale może zaistnieć potrzeba uzupełnienia danych przy użyciu innych źródeł. Istotnym jest,
aby unikać uogólnień oraz aby prezentowane informacje były możliwe do potwierdzenia. W
przypadku danych statystycznych, zaleca się aby polegać na źródłach takich jak organizacje
międzynarodowe lub uznane instytucje badawcze. Jeśli prowadzący postanowi użyć Wikipedii,
należy zwrócić uwagę na cytowane źródła i upewnić się, że są one wiarygodne.
c.

Studium przypadku

Część trzecia motywuje do refleksji na temat decyzji o migracji w oparciu o studium przypadku konkretnego migranta. Należy podzielić uczestników na czteroosobowe grupy. Poproś każdą
grupę o wybranie jednego konkretnego przypadku migranta, w oparciu o doświadczenia jednego
z członków grupy. Grupa może wysunąć kilka propozycji, ale ostatecznie należy zgodnie wybrać
jeden przypadek do analizy. Wybrana osoba - migrant powinien pochodzić z jednego z krajów,
którego opis zawarty jest w dokumentach dodatkowych. Członek grupy, który miał bezpośrednie
doświadczenie z migrantem - bohaterem wybranego przypadku, zaprezentuje go przytaczając
możliwie jak najwięcej szczegółów przy zachowaniu tajemnicy zawodowej. Uczestnicy mają 15
minut aby przedyskutować przypadek oraz przygotować opis możliwej sytuacji tej osoby - co by
się z nią stało, gdyby nie opuściła kraju pochodzenia? Jak wyglądałoby życie tej osoby obecnie, a jak
potoczyło się w następnych pięciu lub dziesięciu latach? Pod koniec członkowie każdej grupy przedyskutują - a także każdy z członków osobno zadecyduje - co zrobiliby na miejscu analizowanej
osoby. Czy zostaliby w kraju pochodzenia, czy zdecydowali się na wyjazd?
Poproś każdą z grup o wynik dyskusji. Przedstawiciel każdej z grup rozpocznie wypowiedź krótkim opisem przypadku.
Przedyskutuj z grupą główne przyczynymigracji; porównajcie je aby sprawdzić, czy są one ogólnie
podobne i czy są specyficzne w zależności od kraju.
d.

Dekonstrukcja niektórych mitów dotyczących migracji

Materiał ten może zostać omówiony o ile czas na ten moduł zostanie wydłużony, lub jeśli
uczestnicy potrafią dokonać rozróżnienia pomiędzy osobami ubiegającymi się o azyl, uchodźcami i migrantami i jeśli trener będzie uważał to za bardziej adekwatne niż punkt a jeżeli chodzi
o potrzeby konkretnej grupy.
Zagadnienie może zostać omówione na różne sposoby, w zależności od wielkości grupy i
konkretnych potrzeb i doświadczenia uczestników. Poniżej przedstawiono dwie alternatywy:
i.

Pokaż (na jednym slajdzie lub na kartce) listę 10 mitów. Rozdaj uczestnikom
samoprzylepne kolorowe kropki i poproś ich, aby umieścili je przy micie,
który ich zdaniem wymaga wyjaśnienia. Wybierz mity o największej liczbie
kropek (w kolejności malejącej), a następnie zapytaj uczestników o opinię o
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każdym z mitów. Dopiero gdy uczestnicy powiedzą swoje zdanie, wyjaśnij,
jak jest naprawdę, odpowiedz na ewentualne pytania, a w razie potrzeby
udział dodatkowej klaryfikacji. W ten sposób nie musisz przechodzić przez
wszystkie mity (niektóre z nich mogą nie wzbudzać tak dużego zainteresowania uczestników) i możesz uniknąć długiej sekwencji prezentacji.
ii.

Rozdaj uczestnikom materiały w taki sposób, aby niektórzy mieli tylko mit,
a inni mieli tylko wyjaśnienie.
Zapytaj, kto ma mit numer 1 i poproś odpowiedniego uczestnika, aby
przeczytał go całej grupie.
Następnie zapytaj, kto ma odpowiedź na ten problem. Uczestnicy, którzy
otrzymują tylko komentarze, muszą sprawdzić, czy komentarz, który mają,
pasuje do odczytanego mitu. Osoba, która myśli, że ma właściwą odpowiedź, czyta ją całej grupie. Jeśli odpowiedź nie jest prawidłowa, uczestnicy
powinni kontynuować do znalezienia właściwej.
Na zakończenie poproś wszystkich o wyrażenie opinii, powiedzenie czy zgadzają się czy też nie .W przypadku niektórych mitów możesz również poprosić uczestników o podzielenie się, jeśli są świadomi, jakiego rodzaju argumenty są zwykle wysuwane przez tych, którzy wierzą w dane stwierdzenie.
Kontynuuj w ten sposób, dopóki wszystkie oświadczenia nie zostaną
omówione lub dopóki czas się nie skończy. Powyższe opcje można połączyć. W obu przypadkach uczestnicy otrzymują pełne materiały i mogą
sprawdzić wszystkie komentarze, na wypadek gdyby nie wszystkie zostały
omówione podczas tego modułu.

■ Ewaluacja
Ewaluacja tej sesji powinna być dokonana wspólnie z oceną sesji dotyczącej szlaków migracyjnych.

■ Dodatkowe informacje
Niektóre dokumenty mogą wymagać adaptacji w celu dopasowania do lokalnego kontekstu.
Upewnij się, że sala szkoleniowa nadaje się do pracy w grupach i do przeprowadzenia interaktywnych części szkolenia. Na szkoleniu mogą pojawić się pytania, na które jako prowadzący nie
znasz odpowiedzi; nie należy się tym martwić - jak zostało powiedziane na początku szkolenia,
nikt nie wie wszystkiego, ponadto sytuacja migracyjna jest dynamiczna.
Punkt d. można to również zrobić w krótkiej formie, jako część podsumowania dnia lub nawet
jako zadanie do refleksji do następnego dnia szkolenia.
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SESJA 2:

ZROZUMIENIE TRAS MIGRACYJNYCH

■ Rezultaty nauczania
Po zakończeniu sesji uczestnicy:
-

będą potrafili zidentyfikować główne trasy migracji do Europy oraz rozwój fal migracji na przestrzeni ostatnich kilku lat

-

będą potrafili rozpoznać wspólne elementy szlaków migracyjnych do Europy oraz
elementy planu specyficzne dla krajów pochodzenia oraz podjętej trasy podróży

-

wzmocnią swoją empatię dla migrantów, biorąc pod uwagę ich doświadczenia w
drodze do Europy

■ Niezbędne materiały
-

Wydruki z mapą Afryki oraz Morza Śródziemnego oraz arkusz informacyjny dotyczący Libii

-

Dodatkowe dokumenty dotyczące tras migracyjncy

-

Slajdy na temat szlaków migracyjnych

-

Komputer, projektor oraz ekran

■ Struktura i metody
a.

15 min: Prezentacja na temat fal migracyjnych i szlaków migracyjnych

b.

30-45 min: Praca w grupach i ogólna dyskusja o przypadkach

c.

10 min: Ewaluacja

■ Proces
a.

Fale migracyjne i szlaki migracyjne

Prezentacja informacji na temat szlaków migracyjnych (przy użyciu slajdów). Pozwól uczestnikom na wypowiedź, odpowiedz na ewentualne pytania.
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Możesz wybrać lub podkreślić informacje bezpośrednio istotne dla kwestii migracji do kraju
lub regionu uczestników szkolenia.
b.

Studium przypadku

Poproś uczestników, aby wrócili do grup, w których pracowali podczas poprzedniej sesji, a
także aby przypomnieli sobie przypadki migrantów, które wcześniej analizowali. Każda z grup
będzie musiała zastanowić się nad sposobem otarcia do Europy osoby, której przypadek by
analizowany, łącząc prawdziwe informacje z wyobrażonymi, biorąc pod uwagę:
-

Informacje o osobie (wiek, płeć, poprzednie doświadczenia, edukacja itd.)

-

Punkt wyjścia i elementy trasy

-

Inne osoby związane z sytuacją (inni migranci, przemytnicy, lokalni mieszkańcy stref
przerzutowych, policja, inne organy władzy itd.)

-

Niebezpieczeństwa i ryzyko rzeczywiście lub potencjalnie napotkane w drodze

-

Myśli i odczucia, których osoba migrująca mogła doświadczyć na różnych etapach podróży.

Każda z grup podzieli się przygotowanym opisem i przyjmie komentarze i pytania od kolegów z innych grup.
Ogólna dyskusja wskaże wspólne elementy i różnice pomiędzy zaprezentowanymi opisami.
Poproś uczestników, które z elementów są najbardziej istotne. W jaki sposób mogliby użyć tej
wiedzy w swojej codziennej pracy?

■ Ewaluacja
Poświęć około dziesięciu minut pod koniec sesji na przeprowadzenie ewaluacji opartej na obu
rozdziałach związanych z lepszym zrozumieniem procesu migracji.
Zapytaj uczestników aby indywidualnie zapisali:
-

Trzy nowe fakty, których dowiedzieli się o sytuacji w kraju pochodzenia

-

Trzy elementy, które ich zaskoczyły lub zrobiły na nich wrażenie w temacie planów migracji.

■ Dodatkowe informacje
Jeśli uczestnicy woleliby wybrać inny przypadek niż ten użyty wcześniej, ponieważ posiadają
więcej istotnych informacji na jego temat, można jednej lub kilku grupom na to pozwolić.
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MATERIAŁY DODATKOWE:

ZROZUMIENIE ZJAWISKA MIGRACJI
Celem poniżej zamieszczonych informacji jest pomoc osobom czytającym w znalezieniu odpowiedzi na następujące pytania:
-

Co się dzieje? (kim są migranci i jaki jest wymiar zjawiska i jego ewolucji w ciągu ostatnich kilku lat?)

-

Co się dzieje? (w jaki sposób odbywa się migracja, jakie są główne szlaki migracyjne,
jakie ryzyko zagraża migrantompodczas podróży?)

-

Co się dzieje? (Jakie są główne przyczyny migracji , czy migracja określona jest czynnikami ekonomicznymi, problemami dotyczącymi bezpieczeństwa, prześladowaniem
politycznym?)

Najnowsze statystyki dostępne są na bieżąco na stronie internetowej IOM, na przykład: okresowe raporty, dane dotyczące liczby przyjezdnych oraz zgonów na głównych trasach migracyjnych do Europy. Niektóre dane ukazane są w formie infografiki, a dane zaprezentowane w
formie tabeli mogą być użyte do stworzenia konkretnej grafiki, odzwierciedlającej dynamikę
napływów migrantów, umożliwiają porównanie tras migracyjnych, krajów pochodzenia i krajów docelowych i tranzytowych.

MATERIAŁY DODATKOWE: ZROZUMIENIE ZJAWISKA MIGRACJI

■ Migranci, osoby starające się o ochronę iędzynarowodą oraz uchodźcy
Poniższe definicje wyjaśniają różnicę pomiędzy migrantami, uchodźcami oraz osobami starającymi się o ochronę międzynarodową, oraz ukazują różnicę pomiędzy prawnym znaczeniem słowa
„uchodźca” i sposobu, w jaki termin ten jest powszechnie używany w mediach w ostatnich latach.
Migrant - IOM przedstawia definicję migranta jako osoby, która przemieszcza się lub przemieściła się przez międzynarodową granicę lub granicę w państwie z dala od zwyczajnego
miejsca zamieszkania, niezależnie od: (1) prawnego statusu tej osoby; (2) tego, czy przemieszczenie się jest dobrowolne czy nie; (3) powodów przemieszczenia; oraz (4) okresu czasu, na
jaki osoba pozostaje w danym państwie.
Uchodźca - osoba, która „na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu
swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do konkretnej grupy społecznej lub przekonań politycznych znajduje się poza granicami kraju, którego jest obywatelem i nie może lub nie chce z powodu
tych obaw korzystać z ochrony państwa, którego jest obywatelem. (Art. 1(A)(2) Konwencji Genewskiej, Art. 1A(2) z roku 1951, z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Protokół 1967).
Osoba starająca się o ochronę międzynarodową - osoba, która poszukuje ochrony
przed prześladowaniem lub poważną krzywdą w kraju innym niż kraj pochodzenia, i oczekuje na decyzję dotyczącą wniosku o nadanie statusu uchodźcy od odpowiedniej instytucji na
szczeblu państwowym lub międzynarodowym. W przypadku decyzji odmownej, osoba ta
musi opuścić kraj i może zostać wydalona, tak jak zostałaby wydalona każda inna osoba, która
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■ Migracja do Europy w kontekście międzynarodowym
Na całym świecie, większość osób, które zmuszone są opuścić swoje domy, pozostaje w
granicach swojego kraju. Według UNHCR w 2017 r. na świecie było ponad 68,5 milionów
osób przesiedlonych, a 25,4 miliona osób opuściło kraj swojego pochodzenia uciekając przed
konfliktami i prześladowaniem. W ostatnich latach głównymi krajami pochodzenia osób starających się o ochronę międzynarodową (od największej liczebności do najmniejszej) były: Syria,
Afganistan, Somalia, Sudan Południowy, Sudan, Demokratyczna Republika Kongo, Republika
Środkowoafrykańska, Myanmar, Erytrea oraz Kolumbia. Stanowiło to 3/4 globalnej populacji
uchodźców. Pięć największych Państw przyjmujących uchodźców pod względem liczebności
to Turcja, Pakistan, Liban, Iran, Etiopia oraz Jordania. W Libanie znajduje się około 1.5 miliona
uchodźców, podczas gdy miejscowa populacja wynosi mniej niż 4 miliony osób (jest to największa na świecie proporcja liczby uchodźców na mieszkańca).

Materiały dodatkowe

nie jest obywatelem danego kraju znajdująca się w nieuregulowanej sytuacji, chyba że otrzyma
pozwolenie na pobyt wydane na podstawie humanitarnej lub podobnej.

Ważne procesy migracyjne mają miejsce w Południowo- Wschodniej Azji, szczególnie w
Mjanmie (Birmie), a także w Ameryce Południowej, szczególnie w Kolumbii czy Wenezueli. W
2015 roku, liczba wniosków o ochronę międzynarodową złożona przez dzieci pozbawionych
opieki lub oddzielonych od rodziców - głównie z Afganistanu, Erytrei, Syrii i Somalii - sięgnęła
około 98,400 wniosków w 78 krajach. Była to najwyższa zanotowana liczba od momentu rozpoczęcia zbierania danych przez UNHCR w 2006 roku. W 2015 roku na całym świecie, dzieci
w wieku poniżej lat 18 stanowiły prawie połowę całkowitej liczby uchodźców.

We wrześniu 2016 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło nowojorską deklarację w sprawie
uchodźców i migrantów, która zapoczątkowała proces przyjęcia dwóch nowych międzynarodowych dokumentów dotyczących migrantów i uchodźców: Światowy Pakt w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej migracji (Global Compact for Migration), przyjętej w
grudniu 2018 r. na specjalnej konferencji międzyrządowej w Marakeszu, w Maroko i Światowy
Pakt w sprawie uchodźców (Global Compact for Refugees), zaproponowanej przez Wysokiego

MATERIAŁY DODATKOWE: ZROZUMIENIE ZJAWISKA MIGRACJI

Europa nie jest jedynym miejscem, do którego przybywają migranci z Afryki i Bliskiego Wschodu. I tak na przykład w 2014 r. ponad 80 000 osób przybyło z Etiopii i Somalii do Jemenu lub
dalej do Arabii Saudyjskiej i krajów Zatoki Perskiej poprzez Zatokę Adeńską i Morze Czerwone.
Innym przykładem jest migracja z Afganistanu do Pakistanu i Islamskiej Republiki Iranu. Ważne
jest również, aby wziąć pod uwagę, że największa liczba osób migrujących z powodu wojny
domowej w Syryjskiej Republice Arabskiej znajduje się w obozach w Turcji, Libanie i Jordanii. Należy więc podkreślić, że migracja do Europy reprezentuje zaledwie ułamek procesów
migracyjnych; zrozumienie jej w szerszym kontekście jest bardzo istotne. Konwencja ONZ
dotycząca statusu uchodźcy, przyjęta w 1951 r. i Protokół Nowojorski z 1967 r., zostały ratyfikowana przez 145 krajów i stanowią główny instrument prawa międzynarodowego, mający
zastosowanie w ustawodawstwach krajowych w odniesieniu do osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Konwencja opiera się na art. 14 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
z 1948 r., który uznaje prawo osób do ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy i korzystanie
z takiego statusu w innym kraju w razie prześladowania.
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Komisarza ONZ ds. Uchodźców Oba dokumenty zostały zatwierdzone przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ w grudniu 2018 r. Światowy Pakt w sprawie Migracji to pierwsze w historii globalne porozumienie ONZ w sprawie wspólnego podejścia do migracji międzynarodowej we
wszystkich jego wymiarach. Dokument ten nie jest prawnie wiążący i opiera się na wartościach
suwerenności państwa, podziału odpowiedzialności, niedyskryminacji i praw człowieka. Uznaje,
że potrzebne jest podejście oparte na współpracy, aby zoptymalizować korzyści płynące z migracji, jednocześnie zwraca uwagę na wyzwania jakie stoją przed migrantami i społecznościami
w krajach pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia. Pakt składa się z 23 zasad zarządzania migracjami na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym. Światowy Pakt w sprawie
uchodźców odwołuje się do celów wymienionych w Deklaracji Nowojorskiej, zwłaszcza w
załączniku 1, w sprawie kompleksowych zasad postępowania. Proponuje także współpracę w
zakresie podziału obowiązków dotyczących przyjmowania i integracji uchodźców, a także organizacja co cztery lata na forum Światowego Forum do spraw Uchodźców, w celu rozwiązania
problemów takich jak finansowanie, partnerstwa oraz gromadzenie i udostępnianie danych.

■ Migracja do Europy po 2013 roku
W ciągu ostatnich kilku lat trzy ważne wydarzenia wpłynęły na migrację do Europy: :
-

-
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-

2011 – Arabska Wiosna Ludów, ze znaczącymi zmianami politycznymi w Afryce
Północnej i na Bliskim Wschodzie, w tym początek wojny domowej w Syryjskiej
Republice Arabskiej;
2014 – wznowienie wewnętrznych konfliktów w Libii, które sprawiło, że kraj ten stał
się głównym elementem tranzytu z Afryki Subsaharyjskiej do Europy Południowej
przez Morze Śródziemne;
2015 – ogromny wzrost liczby osób przybywających do Europy ze względu na
migrację na wschodnich rejonach Morza Śródziemnego i Bałkanów, z Turcji, przez
Morze Egejskie do Grecji i do Europy Środkowej.

Poniższy rysunek przedstawia sytuację na koniec 2015 r..

Źródło: 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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Najczęściej używane trasy to:
-

Wschodni szlak śródziemnomorski: przez Turcję do Grecji lub Cypru;

-

Szlak bałkańsk: – z Grecji, przez kraje Bałkanów Zachodnich do Europy Środkowej i
Północnej;

-

Centralny szlak śródziemnomorski: przez Libię do Włoch (głównie na Lampedusę i
Sycylię) lub na Maltę;

-

Zachodni szlak śródziemnomorski i szlak atlantycki: przez Maroko do Hiszpanii kontynentalnej, na terytoria hiszpańskie w Afryce lub na Wyspy Kanaryjskie.

Materiały dodatkowe

Włochy, Grecja, Hiszpania i - w mniejszym stopniu - Malta i Cypr są głównymi krajami, do
których migranci przybywają przez Morze Śródziemne. W ciągu ostatnich kilku lat migranci
próbowali dotrzeć do krajów UE różnymi drogami.

Istnieją również alternatywne, mniej używane trasy:
-

Szlak północny: przez Federację Rosyjską do Finlandii i Norwegii;

-

Szlak wschodnioeuropejski: z Ukrainy lub przez Ukrainę do Polski;

-

Szlak czarnomorski: z Turcji do Bułgarii lub Rumunii przez Morze Czarne lub drogą
lądową do Bułgarii.

Poniższa tabela przedstawia porównanie sytuacji w zakresie przyjazdów i zgonów na Morzu
Śródziemnym dla wszystkich szlakach śródziemnomorskich w roku 2018 i 2017.

Najbardziej znaczący spadek dotyczy liczby przyjazdów do Włoch (z 119.369 w roku 2017 do
23.370 w roku 2018), który częściowo rekompensuje wzrost liczby osób przybywających do
Hiszpanii (z 22.108 do 57.922). Ten wzrost (ponad dwukrotny) liczby osób przybywających
do Hiszpanii jest niestety związany ze wzrostem liczby zgonów na morzu (z 224 do 769).
Znaczny wzrost przyjazdów można zauważyć również na Malcie, jednak liczby pozostają dużo
niższe w porównaniu z głównymi krajami docelowymi, Włochami, Hiszpanią i Grecją.
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Widać na niej spadek, zarówno pod względem całkowitej liczby osób przybywających przez
Morze Śródziemne, jak i liczby osób, które straciły życie w czasie tej podróży. Ogólnie liczba
osób przybywających w 2018 r. stanowi 67% liczby osób przybywających w 2017 r., natomiast
liczba zgonów w 2018 r. stanowi 71% liczby zgonów w roku poprzednim.
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Migracja drogą morską i zgony na Morzu Śródziemnym – 2018 r. w porównaniu do 2017 r.
Country of Arrival

2018
Arrivals

Włochy

23.370

Malta

1.445
(IOM wschód)

Grecja

32.501

167
(Wschodnia trasa
śródziemnomorska)

119.369
23
29.595
1.067
(IOM wschód)

Deaths

2.853
(Centralna trasa
śródziemnomorska)

62
(Wschodnia trasa śródziemnomorska)

57.922

769
(Zachodnia trasa
śródziemnomorska)

22,108

224
(Zachodnia trasa
śródziemnomorska)

116.273

2.242

172.162

3.139

Hiszpania
Razem szacunkowo

Arrivals

1.306
(Centralna trasa
śródziemnomorska)

1.035
(IOM wschód)

Cypr

2017
Deaths

Źródło: IOM
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Analizując tę ewolucję w szerszej perspektywie, można zaobserwować wpływ kluczowych lat
2014 i 2015. Poniższa tabela przedstawia ewolucję liczby osób przybywających i osób, które
straciły życie na morzu w latach 2013–2018:

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Całkowita
liczba osób
przybywających

43.000

204.542

1.012.801

363.212

171.072

113.793

Zgony na morzu

700

3.279

3.771

4.913

3.139

2.242

The graphic below represents the total number of arrivals from 2013 to 2018 and shows the
increases of the number of arrivals in 2014 (five times more that in 2013) and 2015 (almost
five times more than in 2014), followed by a significant reduction in 2016, continued in 2017
and 2018. The total for 2018 is already below the one in 2014.
Razem osoby przybywające do Europy drogą morską 2013-2018
1.200,000
1.012.801

1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000

363.212
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43.000
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113.793
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Zgony / zaginięcia na morzu 2013-2018
6.000
4.913
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3.139
2.242

2.000

700
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2014

2015

2016
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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.

2018

Liczba ofiar śmiertelnych podczas przeprawy przez Morze Śródziemne rosła do roku 2016,
a następnie spadła, odwzorowując schemat podobny do schematu ogólnej liczby osób przybywających.
Do największej liczby zgonów dochodziło każdego roku na Centralnym szlaku śródziemnomorskim, z początkiem podróży głównie z Libii.

W tabeli poniżej przedstawiono rozkład migracji przez Morze Śródziemne z podziałem na
główny kraj przybycia w latach 2014–2018:

2014

2015

2016

2017

2018

Włochy

170.100

153.842

181.436

119.369

23.370

Grecja

34.442

853.650

173.614

29.595

32.501

Hiszpania

-

5.309

8.162

22.108

57.922

RAZEM

204.542

1.012.801

363.212

171.072

113.793

Graficzne przedstawienie tych danych pokazuje, że zarejestrowany w 2015 r. ogromny wzrost
liczby osób przybywających wynika z dużej liczby uchodźców z Bliskiego Wschodu (Syria, Irak i
Afganistan), przybywających do Grecji, głównie z Turcji, podczas gdy liczba przybywających do
Włoch była stosunkowo stabilna od 2014 do 2016 roku i spadała w kolejnych latach.
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W związku z tym można zauważyć, że zarówno liczba osób przybywających, jak i liczba osób
umierających na morzu zmniejszyły się do wartości niższych niż w 2014 r. Nie oznacza to jednak,
że problem został rozwiązany ani że tendencja spadkowa będzie na pewno będzie się utrzymywać
w kolejnych latach. Ponad 100.000 osób rocznie przybywających w warunkach wysokiego ryzyka
i ponad 2.000 osób umierających to liczby bardzo wysokie, które domagają się utrzymywania
spójnych działań ze strony krajów europejskich i instytucji UE; powinny przy tym być zapewnione
nie tylko środki umożliwiające ratowanie życia i niszczenia sieci handlu ludźmi, ale również, w miarę
możliwości, środki uwzględniające sytuację w krajach pochodzenia i w krajach tranzytowych.
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Dystrybucja osób przybywających z podziałem
na lata i główne kraje przybycia
1.000.000
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Grecja
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Hiszpania

■ Sytuacja w głównych krajach pochodzenia

MATERIAŁY DODATKOWE: ZROZUMIENIE ZJAWISKA MIGRACJI

Dla wielu migrantów trasa do Europy jest bardzo długa i pełna niebezpieczeństw. Niektórzy
spędzają miesiące lub lata w obozach dla uchodźców w sąsiadujących państwach, zanim wyruszą w podróż do Europy. Często zmuszeni są płacić przemytnikom, którzy nie zawsze dotrzymują danych obietnic. Zgłoszono wiele przypadków oszukaniaprzez przemytników; ludzie
zostali przez nich zostawieni na śmierć na pustyni lub zabrani na morze w przepełnionych
łodziach, a następnie porzuceni na morzu niedaleko wybrzeży Afryki. Pieniądze zapłacone
przemytnikom pochodzą z tego, co jest w stanie uzbierać cała rodzina w kraju pochodzenia
lub od rodziny, której udało się już dotrzeć do Europy lub Ameryki Północnej. Istnieje także
wiele osób, które są w stanie zapłacić jedynie za część trasy i muszą zatrzymać się po drodze,
aby zarobić pieniądze potrzebne na kolejny etap podróży. Niektórzy migranci spotykają się z
przemocą lub nawet torturami, lub zostają uwięzieni na miesiące w ośrodkach detencyjnych
założonych przez różne oddziały bojówek w Libii.
Podobne sytuacje odnotowano również w odniesieniu do migrantów próbujących dotrzeć
do Grecji, szczególnie w 2015 r. Jednak główne kraje pochodzenia są różne w przypadku tras
z regionu środkowej i zachodniej części Morza Śródziemnego, w porównaniu z migrantami
podróżującymi szlakiem wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego.
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Jak pokazuje poniższy wykres, w wyjątkowym roku 2015 większość osób przyjeżdżających
do Grecji poprzez Morze Śródziemne, z zamiarem wyruszenia w dalszą podróż w kierunku
Europy Środkowej i Północnej przez szlak bałkański, pochodziła z Syryjskiej Republiki Arabskiej,
uciekali oni przed wojną. Większość z nich spędziła miesiące, a nawet lata w obozach w Turcji
lub Libanie, zanim udała się do Europy.

2015 (Jan–Dec)

Syryjskiej
Republiki
Arabskiej

Iraku

7.775

23.260

86.989

205.858
Afganistanu

25.022

100.000

40.540

200.000

77.695

300.000

Pakistan

4.968

2016 (Jan–Sep)

400.000

22.276

500.000

475.902

Main nationalities to Grecja
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PRZYJAZDY DO GRECJI

Islamska
Republika
Iranu
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Kolejna grupa pochodziła z Afganistanu. Migranci ci uciekali przed utrzymującymi się walkami i
niestabilnością w kraju. Stanowili oni jednak mniej niż połowę liczby migrantów pochodzących
z Syryjskiej Republiki Arabskiej, Iraku, których duże terytoria były wówczas pod kontrolą ISIS.
Kolejne kraje pochodzenia to Pakistan i Islamska Republika Iranu, kraje, w których dochodzi
do poważnych naruszeń praw człowieka. Jak pokazano na rysunku, w kolejnym roku dane
zmniejszyły się jeszcze bardziej, podczas gdy odsetek tych krajów pochodzenia pozostał taki
sam. Dalsze znaczące spadki ogólnej liczby przyjazdów do Grecji odnotowano w 2017 i 2018
r. Zmieniły się także nieznacznie kraje pochodzenia. Tak więc w 2018 r. migranci z Afganistanu byli liczniejsi niż z Syryjskiej Republiki Arabskiej; było to wynikiem działań podjętych przez
władze tureckie w następstwie porozumienia w tej sprawie z UE. Oto główne kraje pochodzenia migrantów w 2018 r (w porządku malejącym): Irak, Kamerun, terytoria palestyńskie.
Głównymi punktami, do których przybywali migranci były wyspy Lesbos, Kos, Samos, Rodos,
Kalymnos, Megisti, Leros i Chios.

CZĘŚĆ 2. TRAINING MODULES / MODUŁ 1: ZROZUMIENIE ZJAWISKA MIGRACJI

48

PRZYJAZDY DO WŁOCH

31.080

W tym samym okresie w latach 2015–2016 profil migrantów według narodowości lub przyjazdów do Włoch był zupełnie inny niż profil migrantów przyjeżdżających do Grecji. Najwięcej
migrantów pochodziło z Afryki Subsaharyjskiej.

2016 (Jan–Aug)

3.000
Nigeria

Erytrea

Sudan

Gambia

Wybrzeże
Kości
Słoniowej

Gwinea

Somalia

5.954

4.199

8.790

6.025

7.468
1.458

7.676

2.635

7.750

9.000

5.697

7.131

15.000

8.066

15.043

27.000
21.000

2015 (Jan–Aug)

22.329

33.000

15.331
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Mali

Jak widać na powyższym rysunku, istnieją również różnice między poszczególnymi krajami
pochodzenia, ale te same kraje pozostają na szczycie, a łączne liczby migrantów są podobne.
W 2016 i 2017 r. zwiększyła się liczba migrantów z Bangladeszu, a w 2017 r. Bangladesz
był czwartym krajem pochodzenia (ponad 9000 migrantów). Liczba ta spadła w 2018 r., a
Bangladesz nie znajduje się już w pierwszej dziesiątce krajów pochodzenia. W tym samym
czasie Pakistan wszedł do pierwszej dziesiątki krajów pochodzenia w 2017 r.,
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i pozostał w tym szczycie, choć z mniejszą liczbą migrantów w roku 2018.
Liczba migrantów z Nigerii, najbardziej zaludnionego kraju w Afryce, podlegała zmianom
w ciągu ostatnich lat. Najwyższe liczby odnotowano w 2016 r. (ponad 36 tyś. migrantów),
natomiast w 2017 r. liczba migrantów zmniejszyła się o połowę, a w 2018 r. do Włoch przybyło zaledwie 1250 migrantów z Nigerii.
Najważniejszymi krajami pochodzenia w 2018 r. były ( w porządku malejącym): Tunezja, Erytrea, Irak, Sudan, Pakistan, Nigeria, Algieria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Mali i Gwinea. Godną
uwagi zmianą w porównaniu z poprzednimi latami jest również pojawienie się w pierwszej
dziesiątce krajów pochodzenia Tunezji, Maroka i Algierii. Podobny wzorzec odnotowano w
odniesieniu do przyjazdów do Hiszpanii.
Zmiany, o których mowa powyżej, jak również ogólny spadek liczby przyjazdów przez środkową część Morza Śródziemnego, wydają się mieć wpływ nie tylko na zmiany wewnętrzne
w krajach pochodzenia i tranzytu, ale także na najnowsze środki podjęte przez UE.
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Arrivals to Italy by month (2016-2018)
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Jak pokazuje poniższy graf, w ciągu ostatnich trzech lat zmieniał się także miesięczny rozkład
przyjazdów:

2016

Zgodnie z oczekiwaniami, mniej migrantów przyjeżdża w miesiącach zimowych, od grudnia
do lutego. Stopniowy wzrost każdego roku następuje natomiast w okresie wiosennym, ale
występują także różne inne wahania w pozostałych częściach roku.

GŁÓWNE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA MIGRACJĘ

Ewolucja liczby migrantów przeprawiających się przez Morze Śródziemnie do Włoch i Grecji
ukazuje związek pomiędzy innymi wydarzeniami w regionie:
Libijska rewolucja w 2011 roku i wojna domowa oraz destabilizacja od 2013 roku;

-

Wojna domowa w Syrii;

-

Otwarcie trasy Bałkańskiej z Grecji do Europy Środkowej i Północnej.

W 2011 r., w którym miała miejsce libijska rewolucja nastąpił znaczny wzrost w liczbie uchodźców przeprawiających się przez morze do Włoch (62,700 osób w 2011, wzrost z 4,500 w
2010 roku) W 2012 roku liczba ta zmniejszyła się do 22,400, gdy sytuacja w Libii się ustabilizowała, po czym ponownie nastąpił wzrost od roku 2013, gdy znów wybuchła wojna domowa:
43,000 w 2013, 170,000 w 2014. Migracja do Europy osób zmuszonych do opuszczenia kraju
w wyniku wojny w Syrii stała się bardziej wyraźna w 2014 roku, gdy Syria stała się głównym
krajem pochodzenia z liczbą 42,323 migrantów; tuż za nią znajdowała się Erytrea (34,329),
po niej Mali (9,938), Nigeria (9,000), Gambia (8,707), Palestyna (6,082) oraz Somalia (5,756).
Otwarcie trasy Bałkańskiej w 2015 roku wyjaśnia spadek w liczbie migrantów z Syrii przeprawiających się przez Libię i Włochy. Fakt, że całkowita liczba pozostaje wysoka w porównaniu z
latami poprzedzającymi rok 2014, jest wynikiem wzmocnienia siatek przemytników organizujących migrację przez Pustynię Saharyjską do Libii, a stamtąd do Włoch. Tylko niewielka część
migrantów przybywających drogą morską do Włoch składa wnioski o azyl do władz włoskich
- reszta kieruje się do krajów Środkowej i Północnej Europy.
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INFORMACJE O KRAJU: LIBIA

Populacja: 6.5 milionów, 1/3 populacji to
osoby poniżej 16 roku życia, bardzo mała
gęstość zaludnienia, ponad 80% populacji
to mieszkańcy miast znajdujących się na wybrzeżu Morza Śródziemnego, w większości
trzech największych miast: Trypolis (stolica),
Bengazi, historyczna stolica wschodniej części Libii, oraz Misrata, mniej niż 200 km na
wschód od Trypolisu.
Grupy etniczne: Większość to osoby pochodzenia arabskiego; w Libii występuje kilka mniejszości, między innymi Tuaregowie,
Amazigh, Toubou, które wymienione są w obecnej konstytucji.
Języki: Język arabski jest oficjalnym językiem urzędowym, istnieje jednak także kilka języków
mniejszościowych, którym posługują się odpowiednie mniejszości.
Religia: Religią państwową w Libii jest Islam, i chociaż oficjalnie zatwierdzono wolność wyznania,
niejednokrotnie miało miejsce prześladowanie osób wyznających inną wiarę, zwłaszcza chrześcijan.
Osoby taie były zresztowane bądź zabijane.
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Główne wydarzenia po roku 2011
W lutym 2011, w Bangazi narodził się ruch rewolucyjny, mający na celu obalenie reżimu dyktatora
Kadafiego. Zanim Francja, Wielka Brytania i Włochy zaoferowały militarne wsparcie powietrzne,
rewolucjoniści, po znacznym postępie w kierunku środkowej części kraju. zostali prawie całkowicie
pokonani Wsparcie to umożliwiło rewolucji zwycięstwo, a w Trypolisie ustanowiono tymczasowy rząd. Różnego rodzaju bojówki, które brały udział w walkach pozostały uzbrojone i zostały
wynajęte przez rząd, lub zaakceptowano ich kontrolę nad niektórymi obszarami. W 2012 roku
zorganizowano pierwsze wolne wybory, a głównym zadaniem wybranego Zgromadzenia Narodowego był nadzór procesu tworzenia nowej konstytucji. Zadanie to nie zostało dokończone
aż do następnych wyborów, które odbyły się z czerwcu 2014. Nowo wybrana struktura, Izba
Reprezentantów, pomimo że została uznana na arenie międzynarodowej, nie została uznana przez
Zgromadzenie Narodowe, i została zmuszona do przeniesienia się do miasta Tobruk, na północnym wschodzie. Od tego momentu Libia funkcjonowała z dwoma równoległymi parlamentami i
dwoma rządami, w rezultacie nie będącymi w stanie sprawować kontroli nad swoim terytorium.
Sytuację tę obrazuje fakt kilkukrotnych ataków na obiekty produkujące ropę naftową na południu
kraju lub porty na północy, przeprowadzone przez nierozpoznane bojówki, a także fakt porwania
premiera w październiku 2013 r. Również ministrowie byli atakowani, różne rodzaju milicje przejmowały władzę na drogami, nad czym państwowe instytucje nie miały żadnej kontroli.
Kontekst ten ułatwił ekspansję grup islamistycznych, początkowo na wschodzie, a później na
innych obszarach. Grupy bezpośrednio związane z ISIS przejęły kontrolę nad dużymi terytoriami,
szczególnie w centralnej części libijskiego wybrzeża, w mieście Sirte, rodzinnym mieście byłego
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Migranci pracujący w Libii
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dyktatora libijskiego i wokół miasta. Wraz z klęską ISIS w Iraku i Syrii wpływ tych grup znacznie
się zmniejszył, ale nadal występują różne incydenty i regularnie zgłaszane ataki. Na początku 2016
r., w wyniku negocjacji ułatwionych przez ONZ, w Trypolisie został ustanowiony Rząd Jedności
Narodowej, uznany na arenie międzynarodowej. Został on jednak zakwestionowany przez siły
wojskowe kontrolujące wschód kraju i nie sprawuje faktycznej kontroli nad resztą terytorium. Sytuacja permanentnej niepewności, braku praworządnościoraz utrata stabilności finansowej przyczyniły się do rozwoju wielu siatek handlarzy ludźmi przy wsparciu ze strony lokalnych bojówek,
i sprawiły, że Libia stała się najważniejszym państwem tranzytowym i państwem przeznaczenia
dla migrantów, którzy przybyli w poszukiwaniu zatrudnienia lub starając się dotrzeć do Europy.

Przed rewolucją w Libii znajdowała się spora liczba pracujących migrantów z krajów afrykańskich i azjatyckich, oszacowana pomiędzy 6 a 25% populacji. Podczas rewolucji wielu migrantów opuściło kraj, ale wielu także pozostało. Zgodnie z danymi podawanymi przez UN, w
2013 roku 12% populacji Libii (ponad 740,000) stanowili migranci z zagranicy. Niemal połowę
z nich stanowili Egipcjanie, nieznacznie mniejszą liczbę stanowili Sudańczycy i Palestyńczycy.
Obecna sytuacja dotycząca migrantów

Libia jest pierwszym punktem podróży przez Morze Śródziemne do Europy.
Trypolis i Lampedusę dzieli dystans 300 km. Większość statków transportujących migrantów, których celem jest Europa, wyrusza z Trypolisu i stara się dotrzeć do Lampedusy, Sycylii lub Malty, lub
po prostu oddalić się od brzegu wystarczająco daleko, aby pasażerowie mogli zostać uratowani
przez jednostki ratunkowe Włoch i UE. Zazwyczaj przemytnicy wypełniają łodzie tak bardzo jak
to możliwe, tym samym ryzykując życie osób znajdujących się na pokładzie, obiecując jednodniową podróż do Europy. W rzeczywistości statki wyprowadzone są na morze, po czym zostają
porzucone przez członków siatek przemytniczych, którzy obawiają się aresztowania przez władze
europejskie. Statki i łodzie często unoszą się na wodzie nie poruszając się w żadnym kierunku przez
długi czasu. Wielu migrantów traci w ten sposób życie na morzu.
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Szacuje się, że w Libii znajduje się obecnie od około 700,000 do 1 miliona migrantów. W niektórych przypadkach migranci, którzy utknęli w Libii zostają zatrzymani przez władze, złapani
przez bojówki i uwięzieni lub stają się łatwym celem dla siatek przemytniczych, które obiecują
bezpieczną podróż zdesperowanym ludziom gotowym wyruszyć na niebezpieczną przeprawę
przez morze do Europy; są także wykorzystywani i stają się ofiarami łamania praw człowieka.
Według danych oszacowanych przez IOM pochodzących z ambasad, w Libii przybywają obecnie
głównie migranci z Egiptu, Nigeru, Sudanu, Nigerii, Bangladeszu, Syrii, Mali, Erytrei i innych państw
Afryki Subsaharyjskiej. Doświadczają oni obecnie ekstremalnego braku bezpieczeństwa, z włączeniem sytuacji takich jak samowolne aresztowania przez bojówki, uwięzienie na nieokreślony czas,
praca przymusowa, prześladowania i ogólne wykorzystywanie. W takich okolicznościach, wielu
migrantów, którzy początkowo zamierzali zostać i pracować w Libii, ostatecznie zdecydowało się
na przeprawę przez Morze Śródziemne, postrzegając tę opcję jako bezpieczniejszą niż pozostanie
w kraju. Tym niemniej, zgodnie z raportem opublikowanym przez IOM w listopadzie 2016, ponad
połowa migrantów znajdujących się obecnie w Libii zamierza tam pozostać i nie podejmować
podróży do Europy, ale procentowo wyniki znacząco się różnią się w zależności od narodowości.
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Ci, którzy mają szczęście znajdują się przy statkach ratowniczych UE i Włoch i przewożenia są
na brzeg. Liczba osób, które w ten sposób pokonują drogę do Europy znacznie się zmniejszyła,
zarówno ze względu na politykę rządu włoskiego, aby ograniczyć wjazdy statków przewożących
uchodźców do portów włoskich, jak i ze względu na inicjatywy podjęte przez Komisję Europejską
w celu wsparcia władz libijskich i w szczególności bezpieczeństwa granic morskich.

■ Sytuacja w krajach pochodzenia migrantów przybywających do Europy
ANALIZA OGÓLNA

Kraje, z których pochodzi najwięcej migranótrów przybywających do Europy= to jednocześnie
kraje najbiedniejsze, najmniej stabilne i najmniej bezpieczne, a także kraje, w których łamane są
prawa człowieka.
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GDP (PPP) /
capita (Int$)

Iraku
Syryjskiej Republiki Arabskiej

Ludobójstwo w Darfurze i wojna domowa

Rząd kontroluje jedynie ok. 30% terytorium;
częste ataki Talibów.
Brak stabilności, rzadów prawa, poważne
naruszenia praw człowieka
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Jak obrazuje poniższa grafika, istnieje znaczna różnica w kwestii gospodarki i jakości życia
pomiędzy państwami, które są głównym źródłem migracji do Włoch a innymi panstwami UE.
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Zgodnie z pozytywną tendencją zapoczątkowaną po wojnie w 2003 r., gospodarka Iraku ma
nadal rosnąć, głównie z powodu wyższych dochodów z eksportu ropy. Tempo wzrostu było
jednak znacznie niższe niż w przypadku Rumunii i Polski, które miały podobny poziom PKB na
mieszkańca w stosunku do Iraku w 2014 r. Obecnie poziom PKB jest niemal dwukrotnie wyższy niż w Iraku. W przypadku Syryjskiej Republiki Arabskiej wojna domowa wywarła ogromny
negatywny wpływ na gospodarkę i poziom życia, spadek szacowany jest na około 70%.

GDP (PPP) / capita (Int$)
Hiszpania
Malta
Grecja
Romania
Poland
Austria
Włochy
Syryjskiej Republiki Arabskiej
Iraku
Pakistan
Afganistanu
Mali
Somalia

Gambia
Sudan
Erytrea
Nigeria
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

PKBper capita mierzony jako średni parytet siły jest 13 razy wyższy we Włoszech niż średnia
głównych krajów pochodzenia, i ponad 27 razy wyższy niż w Erytrei.
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Wskaźnik Rozwoju Społecznego skorygowany do nierówności społecznych, dane statystyczne
dotyczące oczekiwanej długości życia, edukacji oraz wskaźniki ekonomiczne także pokazują
znaczne rozbieżności pomiędzy krajami pochodzenia migrantów a krajami UE (dla niektórych
krajów dane są niedostępne).
Porównania te, wspólnie z innymi wskaźnikami takimi jak procent płatności w PKB państw
pochodzenia wskazują, że należy wziąć pod uwagę ważne argumenty przemawiające za tym,
że migracja ma podłoże ekonomiczne.
Jeśli jednak porównamy dane dotyczące Wskaźnika Niestabilnych Państw, a także konkretne fakty związane z naruszeniem praw człowieka, systematycznąprzemocą, wojną domową,
grupami terrorystycznymi oraz brakiem praworządnościi instytucji demokratycznych, istnieją
mocne argumenty uzasadnijące migrację w oparciu o kryteria definiujące status osób poszukujących ochrony międzynarodowej, zgodnie z prawem międzynarodowym.
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Wskaźnik oparty jest o 12 czynników politycznych, ekonomicznych i społecznych. Wspólne
cechy niestabilnych państw to między innymi centralny rząd, który jest tak słaby i nieefektywny, że ma niewielką rzeczywistą kontrolę nad większością swojego terytorium; brak służb
publicznych; wszechobecna korupcja i przestępczość; uchodźcy, przymusowe przemieszczenie
się populacji i gwałtowne pogorszenie sytuacji gospodarczej. Wszystkie wspomniane kraje
pochodzenia należą do kategorii „ostrzeżenie”, „pilne ostrzeżenie” „bardzo pilne ostrzeżenie”,
podczas gdy Włochy, Rumunia i Polska są „bardziej stabilne”, a Austria uznana jest za państwo
„zrównowazone”.

CZĘŚĆ 2. TRAINING MODULES / MODUŁ 1: ZROZUMIENIE ZJAWISKA MIGRACJI

56

Materiały dodatkowe

Sesja 2: Zrozumienie tras migracyjnych

■ Profile głównych krajów pochodzenia migrantów
NIGERIA

Populacja: : ponad 140 milionów
Grupy etniczne: W Nigeria mieszka ponad 500 grup etnicznych, z czego największe są
Hausa, Yoruba, Igbo oraz Fulani; razem stanowią 70% populacji. 13 innych mniejszości stanowi
około 25% populacji.
Języki: Językiem oficjalnym jest język angielski. W użyciu jest około 500 lokalnych języków, z
czego 5 jest używanych przez duże grupy etniczne.
Religia: 58% to chrześcijanie, a 41% to muzułmanie.
Główne problemy
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Nigeria jest najbardziej zaludnionym krajem Afryki (stanowi około 18% populacji kontynentu) i
siódmym najbardziej zaludnionym krajem świata. Populacja Nigerii wzrosła o 60% w ciągu ostatnich dwudziestu lat i obecnie ponad połowa populacji to osoby poniżej 14 roku życia.
Istnieją dwa główne konfliktowe obszary: ujście Nilu, gdzie walczą różnego rodzaju grupy zbrojne,
dochodzi do ataków na jednostki wydobywające ropę naftową, zabójstw cywilów i porwań obcokrajowców; drugi obszar to północny wschód, gdzie działa grupa terrorystyczna Boko Haram.
Od roku 2010 Boko Haram zwiększyło wpływy nie tylko w Nigerii, ale także wzdłuż granic zCzadem, Kamerunem oraz Nigrem, powodując tym samym przesiedlenie ponad dwóch milionów
osób. Armia twierdzi, że operacja, jaką zorganizowano przeciw Boko Haram w drugiej połowie
2015 roku okazała się sukcesem, i że wpływ grupy został znacznie zredukowany. Ponad 2000
osób zostało zabitych w ciągu ostatnich pięciu lat w starciach pomiędzy hodowcami zwierząt a
rolnikami w centralnej części Nigerii.
Pomimo sporych zysków pozyskanych z eksportu ropy z Delty Nigru, znaczna wiekszość Nigeryjczyków nadal żyje w skrajnym ubóstwie, a ich sytuacja jest gorsza niż kilka dekad temu.

WZMOCNIENIE KOMPETENCJI MIAST W ZAKRESIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ INTEGRACJI MIGRANTÓW WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEGO TRAKTOWANIA

57
Sesja 2: Zrozumienie tras migracyjnych

Populacja: 6.4 mln
Grupy etniczne: Tigrinya reprezentuje 55% populacji, a Tigre około 30%. Istnieje także siedem innych, mniejszych grup etnicznych.
Języki: Konstytucja głosi, „równość wszystkich języków erytrejskich”, i nie istnieje jeden oficjalny język urzędowy. Tigrinya, którym posługuje się większość ludności, angielski i arabski są de
facto to oficjalnymi językami w Erytrei.
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ERYTREA

Religia: Prawie 50% to chrześcijanie (w większości należący do Erytrejskiego Kościoła Ortodoksyjnego), drugą połowę stanowią muzułmanie.
Główne problemy
Erytrea jest jednym z najbardziej odizolowanych państw na świecie, w którym obowiązuje stan
wyjątkowy od czasów wojny z Etiopią w 1998 roku. Po 30 latach walki Erytrea wywalczyła
niepodległość od Etiopii, która jest 20 razy większym krajem. Ostatnie wydarzenia doprowadziły do znaczącej poprawy stosunków między Erytreą a Etiopią i zakończyły stan wojny. Jednak dopiero okaże się, w jakim stopniu wpłynie to pozytywnie na sytuację wewnętrzną kraju
i zmniejszy jego izolację na szczeblu międzynarodowym.
Raport ONZ zarzucił reżimowi zbrodnie przeciw ludzkości, w tym tortury, masową inwigilację, służbę wojskową na czas nieokreślony, przybierającą formę niewolnictwa.

ONZ szacuje, że 400,000 Erytrejczyków - 9% populacji - opuściło kraj w ostatnich latach, nie
licząc tych osób, które utknęły lub straciły życie w drodze.
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Zarzuty ze strony UN zawierały istnienie reżimu, “przestępstwa przeciw ludzkości”, robienie
ofiary z własnej ludności, tortury, masowa inwigilacja, służba wojskowa na czas nieokreślony,
która jest formą niewolnictwa. Po ukończeniu edukacji większość młodych mężczyzn - ale
również i kobiet - jest zmuszona do wstąpienia do wojska na czas nieokreślony. Niektórzy
służą dziesiątki lat, otrzymując za to niewielką zapłatę przy całkowitym braku wolności. Erytrea
jest obecnie objęta sankcjami ONZ pod zarzutem wspierania działań terrorystycznych w Somalii związanych z organizacją al Qaeda. Obecna sytuacja jest trudna do udokumentowania,
od kiedy zagraniczni dziennikarze zostali wydaleni z Erytrei w 2008 roku.
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SUDAN

Populacja: około 30 milionów
Grupy etniczne: Arabowie reprezentują około 70%. Pozostałe duże grupy etniczne to Nubijczycy, Koptowie i Zaghawa.
Języki: Językami urzędowymi są język (sudański) arabski oraz angielski.
Religia: Po rozpadzie Sudanu Południowego w 2011, religią 97% procent populacji jest Islam.
W stolicy oraz miastach na północy istnieją małe społeczności chrześcijańskie.
Główne problemy
Sudan jest państwem autorytarnym, z systemem jednej partii, której przewodzi prezydent,
posiadający władzę wykonawczą i ustawodawczą. Jest uważany za jedno z najbardziej skorumpowanych państw świata. Został oficjalnie uznany za sprzyjający międzynarodowemu terroryzmowi z powodu powiązań z organizacją Al Qaeda. System prawny oparty jest na prawie
szariatu i dopuszcza karę chłosty, ukrzyżowania oraz ukamieniowania. Muzułmanie, którzy
zdecydują się przejść na chrześcijaństwo skazywani są na karę śmierci.
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Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat w Sudanie miało miejsce kilka wojen domowych, z
których najważniejsze to:
-

Konflikt w rejonie Darfuru, w rezultacie którego śmierć poniosło około 300,000
osób, a 2.8 mln zostało wysiedlonych, uznany za ludobójstwo;

-

Konflikt, który w 2011 roku doprowadził do rozpadu państwa i do niepodległości
Sudanu Południowego.

Blisko 80% siły roboczej obejmuje rolnictwo, co reprezentuje 39% PKB. Ponieważ rolnictwo jest
w dużym stopniu zależne od pogody, większość populacji żyje poniżej progu ubóstwa.
Sudan jest krajem pochodzenia wielu uchodźców, ale w nim samym znajduje się także ponad
300,000 uchodźców i osób starających się o azyl, głównie z Erytrei, ale także z Czadu, Etiopi i Republiki Środkowoafrykańskiej. Mieszkają oni w obozach zarządzanych we współpracy z UNHCR
oraz międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi.
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Populacja: 1.8 mln
Grupy etniczne: Największą grupą etniczną jest Mandinka, ale istnieją też inne grupy, które
zachowują odrębną tożsamość.
Języki: Oficjalnym językiem urzędowym jest angielski; powszechnie używany jest francuski. W
użyciu są także inne języki lokalne.
Religia: Gambia została ogłoszona Republiką Islamską w grudniu 2015. 90% populacji to wyznawcy Islamu, a 8% to chrześcijanie.
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GAMBIA

Główne problemy
Gambia jest najmniejszym państwem kontynentalnej Afryki, znajdującym się w Afryce Zachodniej, nad rzeką Gambia. Ponieważ Gambia otoczona jest ze wszystkich stron przez Senegal,
tworzy z nim konfederację.
Skrajne ubóstwo dotyka dużą część populacji, a przekazy pieniężne pochodzące od emigrantów z Europy reprezentują ponad 20% PKB.
Wybory przeprowadzone w grudniu 2016 r. zaowocowały zaskakującym zwycięstwem
kandydata opozycji i pierwszej zmiany władzy od 1994 r. Konieczna była krótka interwencja
wojskowa kilku krajów Afryki Zachodniej w celu zapewnienia przekazania władzy z powodu
roszczeń byłego prezydenta by nie uznawać wyników wyborów. Powołano komisję do spraw
zbadania zbrodni popełnionych podczas poprzedniego reżimu. Zgłoszono przypadki przemocy międzyetnicznej, a obecną sytuację określa się jako „kruchą, ale idącą w dobrym kierunku”.
MATERIAŁY DODATKOWE: ZROZUMIENIE ZJAWISKA MIGRACJI
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WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

Populacja: 24 miliony
Grupy etniczne: największą grupą etniczną jest Akan (stanowi ponad 40% populacji).
Języki: Oficjalnym językiem urzędowym jest język francuski, ale w użyciu są także inne języki
lokalne.
Religia: nie występuje religia większości; około 44% to chrześcijanie, 37% to muzułmanie
Główne problemy
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Po zakwestionowaniu wyników wyborów prezydenckich, które odbyły się w 2010 roku wybuchła wojna domowa, w wyniku której zginęły setki osób, a tysiące zostało wysiedlonych.
Zarówno gospodarka jak i infrastruktura zostały także mocno zniszczone w wyniku działań
wojennych.

© IOM 2016 / Muse MOHAMMED

WZMOCNIENIE KOMPETENCJI MIAST W ZAKRESIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ INTEGRACJI MIGRANTÓW WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEGO TRAKTOWANIA

61
Sesja 2: Zrozumienie tras migracyjnych

Populacja: około 10 milionów
Grupy etniczne: 85% to etniczni Somalijczycy; mniejszości są zlokalizowane głównie na południu kraju.
Języki: Oficjalnymi językami są język somalijski i arabski. W Somalilandzie oficjalnym językiem
jest angielski.
Religions: 99.8% to suniccy muzułmanie. Religią państwową jest Islam, a prawo szariatu zgodnie z konstytucją jest źródłem prawodawstwa.
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SOMALIA

Główne problemy

Somalia została umieszczona na szczycie listy państw niestabilnych przez sześć lat z rzędu pomiędzy 2008 a 2013 rokiem (od roku 2014 zajmuje drugie miejsce). W 2009 roku Transparency International umieściło Somalię na ostatnim miejscu w swoim corocznym Indeksie Percepcji
Korupcji (CPI) a w 2010 roku Instytut Ekonomii i Pokoju umieścił Somalię w Światowym Indeksie Pokoju na przedostatniej pozycji pomiędzy ogarniętym wojną Irakiem a Afganistanem.
Gospodarka to w większości powiazania nieformalne, oparta jest przede wszystkim nahodowli
zwierząt, a główna oficjalna działalność ekonomiczna związana jest z firmami dokonującymi
przekazów pieniężnych i telekomunikacją. Około 43% populacji żyje za stawkę mniejszą niż 1
amerykański dolar dziennie. Szacuje się, że przekazywany jest ponad bilion Euro rocznie przez
Somalijczyków w ramach diaspory przez firmy dokonujące przekazów pieniężnych, co reprezentuje ponad 25% GDP.
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Po 20 latach dyktatury wojskowej, w 1991 roku w Somalii wybuchła wojna domowa, a grupa
przywódców klanów przy wsparciu Libii i Etiopii obaliła reżim wojskowy. Północna część kraju,
która była kolonią brytyjską, ogłosiła niepodległość jako Somaliland. Pomimo braku uznania na
arenie międzynarodowej, Somaliland do dzisiaj pozostaje terytorium niepodległym. Brak stabilności na południu kraju, powstały w wyniku starć pomiędzy klanami oraz dowódcami wojskowymi, oraz fakt, że rząd nie ma władzy nad swoim terytorium sprawiły, że Somalia stała się
symbolicznym przykładem państwa upadłego. Przejawia się to także w zjawisku piractwa w
Zatoce Adeńskiej i wzdłuż wszystkich wybrzeży Somalii (jest to najdłuższe wybrzeże pośród
wszystkich państw afrykańskich). W wyniku interwencji międzynarodowej od 2012 r. znacząco
spadła liczba ataków pirackich. Pomimo prób zakończenia wojny domowej w 2006 roku, zawarcia porozumień pomiędzy siłami rządowymi a islamistycznymi grupami przeciwko Al-Shabaab i
Hizbul Islam, dwoma głównymi opozycyjnymi grupami islamistycznymi , oraz pomimo interwencji militarnych krajów Unii Afrykańskiej, wojna wybuchła na nowo w roku 2009. Dodatkowo
w połowie 2009 roku Al-Shabaab i Hizbul Islam zaczęły walczyć pomiędzy sobą. Sytuacja jest
obecnie nadal niestabilna, a różne grupy mają kontrolę nad różnymi obszarami kraju. Al-Shabaab
(w języku arabskim termin oznacza „młodzież”), dżihadystyczna grupa terrorystyczna związana
z Al Qaedą brała także udział w różnych atakach terrorystycznych w tym rejonie i poza jego
granicami. Obecnie kontroluje wiejskie obszary na południu Somalii.
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MALI

Populacja: 14 milionów
Grupy etniczne: Grupa etniczna Bambara stanowi 35% populacji, sięgając nawet do 50% jeśli
jest liczona wspólnie z mniejszymi związanymi z nią grupami.
Języki: Oficjalnym językiem urzędowym jest język francuski, ale Bambara można w rzeczywistości uznać za lingua franca, jako że posługuje się nim ponad 80% populacji.
Religia: 90% populacji to wyznawcy Islamu, a reszta to wyznawcy Chrześcijaństwa i innych religii.
Główne problemy
Niemal 70% populacji zamieszkuje tereny wiejskie, a około 5-10% prowadzi koczowniczy
tryb życia. Pomiędzy koczownikami a osiadłą populacją wiejską często dochodzi do konfliktów. Około połowa populacji to osoby poniżej 14 roku życia. Mali ma jedno z najwyższych
wskaźników dzietności, ale jednocześnie także jedną z najwyższych wskaźników śmiertelności wśród noworodków. Średnia przewidywana długość życia to 53 lata.
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W Mali wciąż widoczne są pozostałości niewolnictwa, które było tu powszechne do połowy
XXwieku; ponad 800,000 potomków niewolników wciąż postrzeganych jest jako obywatele
gorszej kategorii.
90% populacji mieszka na południukraju. Na północy pustynia saharyjska stanowiła przez
dziesiątki lat terytorium sporne, generalnie znajdujące się poza kontrolą władz. W styczniu
2012 w północnym Mali rozpoczęła się rebelia Tuaregów, której przewodził Narodowy
Ruch Wyzwolenia Azawadu. Jednak grupy islamistyczne, takie jak Ansar Dine i Al-Qaeda w
Islamskim Maghrebie (AQIM), które pomogły Narodowemu Ruchowi pokonać siły rządowe,
zwróciły się przeciwko Tuaregom i przejęły kontrolę nad terytorium celem wprowadzenia
prawa szariatu. Interwencja armii francuskiej umożliwiła rządowi ponownie przejęcie władzy
nad regionem, a bojówki separatystyczne i islamistyczne zostało uznane za pokonane w roku
w 2014. Jednak w następnych latach odnotowano nowe brutalne ataki na miasta, a także
bazy wojskowe armii malijskiej i misji pokojowej ONZ, w tym w 2018 r. i 2019 r. i potrzebna była nowa operacja wojskowa. Obecnie obejmuje pięć krajów: Burkina Faso, Czad, Mali,
Mauretania i Niger.
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Populacja: ponad 21 milionów w 2010 r., przed rozpoczęciem wojny domowej. Ponad 6
milionów ludzi zostało wewnętrznie przesiedlonych w wyniku wojny domowej, a około 6 milionów opuściło kraj jako uchodźcy i obecnie większość z nich mieszka w krajach sąsiadujących
(Turcja, Liban, Jordania i Irak), a około miliona w Europie.
Grupy etniczne: Około 75% ludności to Arabowie, w tym około 600 000 Palestyńczyków,
około 10% należy do mniejszości kurdyjskiej, około 3% to Asyryjczycy / Aramejczycy, a także
inne mniejszości, w tym Jazydzi, którzy byli celem prześladowań przez ISIS.
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SYRYJSKA REPUBLIKA ARABSKA

Języki: język arabski jest językiem urzędowym. Mniejszości etniczne mówią także w dialektach
aramejskich i kurdyjskich.
Religia: sunniccy muzułmanie reprezentują ponad 70% populacji, szyici i alawici 13%, a chrześcijanie około 10%, a także około pół miliona Druzów.
Kluczowe problemy
Władza polityczna i kontrola nad wojskiem były utrzymywane od lat 60. przez Alawitów, silnie
wspieranych od lat 70. przez Islamską Republikę Iranu.
Rozpoczęte w 2011 r., w kontekście ruchu Arabskiej Wiosny, zamieszki, odzwierciedlały niezadowolenie z autorytarnych i skorumpowanych rządów politycznych. Spowodowały one skomplikowaną wojnę domową, która dramatycznie dotknęła kraj.

W czerwcu 2014 r. ISIS, fundamentalistyczna organizacja salaficka, wcześniej powiązana z
Al-Kaidą, ogłosiła się ogólnoświatowym kalifatem i do połowy 2015 r. przejęła kontrolę nad
około połową terytorium Syrii i prawie jedną trzecią terytorium Iraku. Zaangażowano kilka tysięcy zagranicznych bojowników, w tym około 5000 Europejczyków, którzy przystąpili do ISIS.
Grupa założyła również oddziały w kilku krajach w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Jej wpływ i
operacje są obecnie w znacznym stopniu unicestwione.
Północ Syryjskiej Republiki Arabskiej jest obecnie de facto autonomicznym regionem rządzonym przez grupy kurdyjskie, podczas gdy rząd syryjski przejął kontrolę nad resztą terytorium.
Jednak bezpieczeństwo i sytuacja gospodarcza pozostają niezwykle problematyczne.
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Konflikt objął różne grupy etniczne i religijne, w tym dowodzoną przez Alawitów Armię Narodową Syrii, wspierającą rząd i otrzymującą międzynarodowe wsparcie głównie od Islamskiej
Republiki Iranu i Federacji Rosyjskiej, kurdyjskich milicji głównie na północy, wspierane przez
USA, a także umiarkowane i fundamentalistyczne grupy sunnickie, niektóre z nich wspierane
przez USA, kraje europejskie lub kraje Zatoki Perskiej. Również armia turecka zaangażowała
się w pewne operacje w Syryjskiej Republice Arabskiej.
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AFGANISTAN

Populacja: 31 milionów, i około 3 milionów uchodźców mieszkających w Pakistanie i Islamskiej Republice Iranu.
Grupy etniczne: Żadna grupa nie ma większości, największe grupy to Pasztuni, 42%,Tadżycy,
33%, Hazarowie i Uzbecy, po 10%.
Języki: używa się dwóch głównych języków i oba mają status oficjalny: dari / farsi i paszto.
W dari mówi około 80% populacji, podczas gdy w paszto około 50%. Wiele osób jest dwujęzycznych.
Religia: Według większości szacunków około 90% ludności to muzułmanie sunniccy, a około
10% to szyici.
Kluczowe problemy
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Ugrupowanie Talibów jest ruchem zainicjowanym w pierwszej połowie lat 90. przez studentów Pasztunów w tradycyjnych szkołach islamskich w Pakistanie („taliban” oznacza „uczeń”
w paszto) w celu wprowadzenia rządów islamskich w Afganistanie, po upadku Związku Radzieckiego. Talibowie rządzili krajem od 1996 r. do 2001 r., kiedy to koalicja kierowana przez
USA rozpoczęła trwającą nadal wojnę afgańską, w następstwie ataków terrorystycznych z 11
września 2001 r.
W 2004 r. przyjęto stosunkowo demokratyczną konstytucję, w której wymieniono różne
podstawowe prawa człowieka, w tym wolność wyznania, ale odstępstwo od islamu podlega
karze śmierci. W 2012 r. przyjęto „kodeks postępowania”, w którym stwierdzono, że „kobiety
nie powinny podróżować bez opiekuna płci męskiej i nie powinny mieszać się z obcymi mężczyznami w miejscach takich jak szkoły, bazary i biura”. Przemoc wobec kobiet jest powszechna, a zbrodnie honorowe zwykle pozostają bezkarne.
Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa jest nadal niestbilna i zgłaszane są częste ataki talibów.
Według niektórych szacunków Talibowie kontrolują nawet około 70% terytorium, co stanowi najwyższy odsetek niż w jakimkolwiek momencie od czasu obalenia ich reżimu w 2001
r. Według szacunków ONZ od 2014 r. liczba rocznych ofiar wśród ludności cywilnej stale
przekracza 10 000.
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„Istnieje wiele przekłamań na temat porozumienia migracyjnego Global Compact for Migration i
na temat migrantów z różnych regionów świata. Nie możemy jednak ulegać strachowi ani wierzyć
w fałszywe narracje. Musimy przejść od mitu do rzeczywistości”.
António Guterres, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, grudzień 2018 r
Poniżej przedstawiamy i dementujemy dziesięć mitów na temat migracji, które często pojawiają się w niektórych typach mediów.
1.
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■ Dementowanie mitów dotyczących migracji

Napływ migracji rośnie wykładniczo i społeczeństwo europejskie załamie się

Statystyki pokazują wyraźnie, że w perspektywie średnioterminowej nie ma wykładniczego ani
nawet liniowego wzrostu migracji, obserwuje się jedynie zmiany liczby migrantów związane
z określonymi okresami, wydarzeniami i procesami społeczno-gospodarczymi. W rzeczywistości, w ciągu ostatnich kilku lat, widoczny jest znaczny spadek liczby osób migrujących do
Europy, jak pokazano w części dotyczącej przepływów migracyjnych. Więcej danych można
znaleźć na stronie www.iom.int
2.

W ciągu ostatniej dekady to Europa przyjęła największą liczbę uchodźców na głowę

Największa liczba uchodźców przebywa w krajach graniczących z krajami będącymi głównym źródłem migracji, a odsetek uchodźców w populacji jest znacznie wyższy w tych krajach niż w jakimkolwiek kraju Europy. Międzynarodowe centrum analizy danych dot. migracji organizacji IOM posiada
odpowiednie statystyki.
3.

Migranci odbierają pracę obywatelom UE

4.

Zintegrowanie dużej liczby osób ubiegających się o azyl jest niemożliwe

W 2015 r. Niemcy przyjęły bardzo dużą liczbę ubiegających się o azyl (ponad milion osób). Pod
koniec 2018 r. Ingo Kramer, szef Konfederacji Związków Pracodawców Niemieckich (BDA), w
swojej wypowiedzi do gazety Augsburger Allgemeine oświadczył: „Ponad 400 000 osób pracuje
lub uczestniczy w stażach ... ja sam jestem zaskoczony, jak szybko zachodzi ten postęp. […] Zdecydowana większość osób pracuje na stanowiskach objętych składkami na ubezpieczenie społeczne, dzięki którym integruje się ze społeczeństwem” - optymistyczny ton Kramera odpowiada
nastawieniu Federalnej Agencji Pracy (BA), która szkoli obecnie 30 000 młodych uchodźców. W
listopadzie 2018 r. około 177 000 uchodźców nadal było zarejestrowanych jako bezrobotni.

MATERIAŁY DODATKOWE: ZROZUMIENIE ZJAWISKA MIGRACJI

Badania oparte na faktach (Evidence-based research) dowodzą czegoś przeciwnego. Co więcej badania te pokazują, że obecność imigrantów, o wszystkich poziomach umiejętności, nie
wpływa znacząco na zatrudnienie rodzimych mieszkańców w krótkim okresie, a w dłuższej
perspektywie powoduje zwiększenie zatrudnienia.
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5.

Migranci nadużywają systemu azylowego: udają uchodźców, a naprawdę są migrantami ekonomicznymi

Wnioski o azyl są rozpatrywane są indywidualnie, a ochrona międzynarodowa przyznawana
jest tylko osobom, które spełniają odpowiednie kryteria.
6.

Migranci nie są tak naprawdę biedni, ponieważ mają telefony komórkowe

Telefony komórkowe są szeroko stosowane w całej Afryce; służą nie tylko do komunikacji, ale
coraz częściej także do wykonywania płatności i przelewów pieniężnych w regionach, w których banki są znacznie mniej dostępne. Według raportu GSMA Mobile Economy w roku 2018
ogólna penetracja abonentów w regionie wynosiła 44%. W ciągu ostatnich kilku lat wskaźniki
penetracji telefonii komórkowej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej były podobne
do wskaźników w Europie. W 2014 r. w Syryjskiej Republice Arabskiej było 87 telefonów
komórkowych na 100 mieszkańców. Dostęp do mobilnego Internetu był bowiem kluczowym
narzędziem mobilizacji protestujących podczas ruchów arabskiej wiosny w latach 2010-2012.
7.

Migranci spoza Europy stanowią obciążenie dla społeczeństw europejskich

MATERIAŁY DODATKOWE: ZROZUMIENIE ZJAWISKA MIGRACJI

Dane dostarczone przez Ośrodek Wiedzy o Migracji i Demografii działu Nauki i Wiedzy
Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu/jrc/en/migration-and-demography) dowodzą czegoś
przeciwnego. Chociaż programy integracji migrantów wiążą się z kosztami, dla społeczeństw
przyjmujących są one jednak inwestycją, która w średnim i długim okresie przynosi znaczne
korzyści ekonomiczne. Przy dużym odsetku młodych ludzi gotowych do rozpoczęcia
aktywnego życia zawodowego migranci mogą z powodzeniem stać się współtwórcami
społeczeństwa, w którym żyją i stanowić odpowiedź na problem rosnącego niedoboru siły
roboczej spowodowanego negatywnymi zmianami demograficznymi w wielu krajach UE.
8.

Światowy pakt migracyjny przyjęty niedawno przez Organizację Narodów Zjednoczonych ustanawia prawo do migracji jako podstawowe prawo człowieka

Chociaż politycy i dziennikarze często składali tego rodzaju oświadczenia, zwłaszcza w listopadzie i grudniu 2018 r., kiedy dokument był omawiany i przyjmowany, nie wprowadzono do niego takiego zapisu. W tekście paktu (UN Migration Compact) faktycznie wspomina się o tym,
że „uchodźcy i migranci mają prawo do tych samych powszechnych praw człowieka i podstawowych wolności, które muszą być przez cały czas szanowane, chronione i wypełniane”.
Państwa sygnatariusze zobowiązały się do „zapewnienia skutecznego poszanowania, ochrony
i wypełniania praw człowieka wszystkich migrantów, niezależnie od ich statusu migracyjnego,
na wszystkich etapach cyklu migracji”. W tym oświadczeniu nie ma niczego nowego; niczego
nie zmieniono i niczego nie dodano w porównaniu z wcześniejszymi międzynarodowymi dokumentami dotyczącymi praw człowieka.
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Pakt migracyjny ONZ narzuca na kraje obowiązek przyjmowania migrantów

Pakt (Pakt migracyjny) to „niewiążące prawnie porozumienie ramowe o współpracy, które opiera się na zobowiązaniach uzgodnionych przez państwa członkowskie w dokumencie (Deklaracji
nowojorskiej w sprawie uchodźców i migrantów.). Wspiera on międzynarodową współpracę
między wszystkimi podmiotami, których dotyczy problematyka migracji i uznaje, że żadne państwo nie może samotnie zajmować się migracją, podtrzymuje suwerenność państw oraz ich zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego”. Nie ma zatem elementu obowiązkowego;
kilkakrotnie wspomina się o konieczności przestrzegania przepisów krajowych i podkreśla się,
że ostateczna decyzja należy do władz krajowych w poszczególnych państwach członkowskich:
„Pakt migracyjny potwierdza suwerenne prawo państw do określania własnej krajowej polityki migracyjnej oraz ich uprawnienia do zarządzania problemem migracji zgodnie z prawem
międzynarodowym w ramach swojej jurysdykcji. W obszarach swojej suwerennej jurysdykcji
państwa mogą rozróżniać status migracji legalnej i nielegalnej i określać środki legislacyjne i polityczne służące wdrożeniu Paktu migracyjnego, uwzględniając przy tym różne realia krajowe,
politykę, priorytety i wymagania dotyczące wjazdu, pobytu i pracy, z poszanowaniem praw
międzynarodowych.”
10.

Materiały dodatkowe

9.

Światowy pakt migracyjny przyjęty przez ONZ zachęca do zwiększenia nielegalnej
migracji do krajów rozwiniętych

Światowy pakt w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji (Światowy pakt w
sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji) przyjęto w grudniu 2018 r.; został on
podpisany przez 164 kraje i zatwierdzony Zgromadzenie Ogólne ONZ.
W ramach rezolucji Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), oprócz porozumienia GCM, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło jeszcze inny dokument, a mianowicie
Światowy pakt w sprawie uchodźców (181 głosów za przyjęciem, dwa głosy przeciwne (USA
i Węgry) oraz trzy wstrzymujące się (Erytrea, Liberia i Libia). Oba te dokumenty zostały opracowane w celu wdrożenia Nowojorskiej deklaracji w sprawie uchodźców i migrantów, przyjętej
we wrześniu 2016 r. przez 193 państwa członkowskie ONZ, które uznały potrzebę kompleksowego podejścia do kwestii związanych z migracją i uchodźcami oraz wzmocnionej współpracy
na poziomie globalnym.
Więcej danych dotyczących wszystkich powyższych kwestii, a także określonych krajów UE
i krajów spoza UE, można znaleźć w Atlasie migracji (Atlasie Migracji 2018) publikowanym
corocznie przez Komisję Europejską.

MATERIAŁY DODATKOWE: ZROZUMIENIE ZJAWISKA MIGRACJI

Przeciwnie, jak wskazuje pełny tytuł dokumentu (Światowy pakt w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji), celem paktu jest ograniczenie nielegalnej migracji. Podkreśla on
wspólną odpowiedzialność i znaczenie współpracy między krajami źródłowymi, tranzytowymi
i docelowymi, a także fakt, że aby zająć się migracją we wszystkich jej wymiarach, potrzebne
są wielostronne partnerstwa obejmujące migrantów, diaspory, zaangażowane musza być lokalne społeczności, społeczeństwa obywatelskie, środowiska akademickie, sektory prywatne,
parlamentarzyści, związki zawodowe, krajowe instytucje praw człowieka, media i inne zainteresowane strony.
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Moduł 2:
Rozwój kompetencji międzykulturowych

SESJA 1:

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA I AKCEPTACJA
NIEJEDNOZNACZNOŚCI

■ Rezultaty nauczania
Po zakończeniu sesji uczestnicy:
-

będą rozumieli główne kwestie związane z kompetencjami międzykulturowymi i
komunikacją międzykulturową

-

potrafili zidentyfikować potencjalne źródła nieporozumień międzykulturowych

-

poszerzą wiedzę na temat własnej akceptacji niejednoznaczności

■ Niezbędne materiały
-

Slajdy na temat kompetencji międzykulturowych

-

Komputer z dostępem do Internetu, projektor i ekran

-

Dodatkowe dokumenty na temat kompetencji międzykulturowych

-

Wydruki dla uczestników na temat wymiarów kulturowych

■ Struktura i metody
a.

20 min : wstępna prezentacja na temat kompetencji międzykulturowych

b.

50 min : ćwiczenia i prezentacja na temat źródeł nieporozumień na tle różnic kulturowych

c.

20 min : ćwiczenia dotyczące akceptacjiniejednoznaczności
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■ Proces
a.

Kompetencje międzykulturowe

Zaprezentuj główne kwestie przy użyciu slajdów. Pozwól uczestnikom zadać pytania i dodać coś
od siebie.
b.

Źródła nieporozumień na tle różnic kulturowych

Podziel uczestników na 3-4 osobowe grupy. Poproś uczestników, aby przedyskutowali w swoich grupach wymiary kulturowe oraz wskazali konkretne sytuacje (najlepiej z doświadczenia
w pracy, ale także z życia osobistego lub nawet z książek czy filmu) na podstawie których
nieporozumienia na tle różnic kulturowych mogą zostać wyjaśnione koncepcjęwymiarów kulturowych. Dla każdego przykładu grupa powinna przedyskutować:
-

Źródło nieporozumienia

-

Co można zrobić, aby zapobiec nieporozumieniu lub je zneutralizować

-

Jakie umiejętności międzykulturowe powinny zostać użyte w odpowiedzi na konflikt

Każda grupa zaprezentuje wybrane przykłady, a reszta uczestników może dodać swoje komentarze.
Na końcu należy przypomnieć uczestnikom, że wymiary kulturowe są jedynie narzędziem, które
może pomóc w organizacji i lepszym zrozumieniu różnic kulturowych i potencjalnych źródeł nieporozumień. Nie powinny być one natomiast używane do dedukcji (jeśli dana osoba pochodzi z
kraju x, musi znajdować się w konkretnym miejscu na danym wymiarze). Zwróć uwagę uczestników na to, że różne elementy kompetencji międzykulturowych mogą nam pomóc w zapobieganiu lub zneutralizowaniu potencjalnych nieporozumień powstałych wskutek różnic kulturowych.
c.

Akceptacja niejednoznaczności.

Zaprezentuj definicję akceptacji niejednoznaczności oraz pokaż klip video: www.youtube.com/
watch?v=FiQnH450hPM
Poproś uczestników o wyrażenie swojej opinii odnosząc się głównie do następujących kwestii:
-

Co wskazuje na fakt, że osoba z klipu video posiada wysoki stopień akceptacji niejednoznaczności?

-

Jakie alternatywne działanie mogłaby ta osoba podjąć w tej sytuacji? Czy któreś
z zaproponowanych alternatywnych działań byłoby bardziej odpowiednie od tego
podjętego przez bohatera filmu ?

-

Co zrobiliby uczestnicy szkolenia w tej sytuacji?
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Poproś uczestników, aby pomyśleli przez pięć minut, po czym podzielili się przykładami sytuacji, w których wykazali się akceptacją dla niejednoznaczności, lub takich, gdzie ich zdaniem
mogli się wykazać wyższą jej akceptacją.

■ Ewaluacja
Czas na ocenę tej sesji będzie na początku pierwszej części drugiego dnia szkolenia, wspólnie
z oceną kolejnej sesji i zadanego wcześniej zadania.

■ Dodatkowe informacje
Jeśli znalezienie odpowiedniego przykładu okaże się dla uczestników zbyt trudne, prowadzący
może przytoczyć przykład z własnego doświadczenia.
Podczas dyskusji na temat klipu video, może wystąpić potrzeba, aby ponownie go obejrzeć, w
całości lub w częściach, aby móc wyjaśnić niektórych kwestie.

© IOM 2016 / Amanda Martinez NERO
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SESJA 2:

POKONANIE STEREOTYPÓW I ROZWÓJ EMPATII

■ Rezultaty nauczania
Po zakończeniu sesji uczestnicy:
-

Poszerzą wiedzę dotyczącą działania stereotypów oraz tego, w jaki sposób one na
nas wpływają

-

Będą w stanie zidentyfikować i przeanalizować elementy umiejętności międzykulturowych, które pomagają zneutralizować negatywne skutki działania stereotypów

-

Pogłębią empatię i zrozumienie sytuacji z perspektywy migrantów

■ Niezbędne materiały
-

Komputer z dostępem do Internetu, projektor i ekran

-

Dodatkowe dokumenty na temat umiejętności międzykulturowych

■ Struktura i metody
a.

30 min: Prezentacja klipu video w dwóch częściach oraz dyskusja

b.

30 min: Ćwiczenie dotyczące empatii

c.

30 min: Ćwiczenie dotyczące rozumienia przeszkód, które muszą pokonać migranci

■ Proces
a.

Prezentacja klipu video w dwóch częściach oraz dyskusja

Zaprezentuj klip video znajdujący się pod adresem: www.youtube.com/watch?v=crbEwQJMZC8,
ale zatrzymaj go na 5:23; nie wspominaj uczestnikom, że po chwili odtworzysz resztę klipu.
Poproś uczestników aby opisali to, co obejrzeli. Niektórzy z nich będą chcieli wygłosić swoją
opinię lub osąd; powinieneś jasno określić, że chciałbyś, aby najpierw opisali wyłącznie to, co
obejrzeli, tak jakby opowiadali to komuś, kto nie oglądał tego materiału. Następnie poproś, aby
wyrazili swoje myśli na jego temat.
Po wysłuchaniu wszystkich opinii, powiedz uczestnikom, że do końca klipu zostało jeszcze kilka
sekund i że ważne jest, aby zobaczyli, jak się on zakończy. Odtwórz resztę klipu video.
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Poproś uczestników aby ponownie podzielili się swoimi przemyśleniami. Najprawdopodobniej
końcówka klipu sprawi, że całkowicie zmienią swoje spojrzenie na to, co się wydarzyło. Poproś,
aby wyjaśnili dlaczego na początku patrzeli na tę sytuację inaczej. Pokaż klip video raz jeszcze
i powiedz uczestnikom, aby znaleźli elementy, na które zwrócili uwagę, i które pomogły im
zgadnąć zakończenie.
Zapytaj, dlaczego te elementy zostały przez nich zignorowane, gdy oglądali klip po raz pierwszy. Jeśli role dwóch głównych bohaterów w sytuacji przedstawionej w klipie video zostałyby
odwrócone, czy zareagowaliby tak samo po obejrzeniu pierwszej części? Wprowadź do dyskusji koncepcjęstereotypów i wytłumacz, jak stereotypy pomagają nam uprościć rzeczywistość, oraz jak często prowadzą do błędnych osądów. Poproś uczestników, aby podzielili się ze
wszystkimi przykładami sytuacji, gdy stereotypy poprowadziły ich lub współpracowników do
błędnych osądów lub decyzji.
b.

Ćwiczenie poczucia empatii w stosunku do migrantów

Poproś uczestników aby wyobrazili sobie migranta. Może to być ktoś, kogo znają, o kim słyszeli
lub przeczytali, lub osoba zmyślona. Poproś, aby zamknęli oczy i przypomnieli sobie główne
cechy tej osoby: wiek, płeć, kraj pochodzenia, poziom edukacji, języki, którymi się posługuje etc.
Włącz relaksującą muzykę w tle i przeprowadź wizualizację za pomocą następującej sekwencji
zdań i pytań (przeczytaj zdania i pytania powoli i wyraźnie, z pauzą pomiędzy zdaniami):
-

Zobaczysz teraz wszystko z perspektywy tej osoby. Przypomnij sobie najważniejsze momenty twojego życia w kraju, z którego pochodzisz. Jak wyglądało twoje
dzieciństwo? Wyobraź sobie członków rodziny, przyjaciół i inne osoby z twojego
społeczeństwa.

-

Przypomnij sobie moment przyjazdu to tego miasta. W jaki sposób tu przybyłeś?
Co zobaczyłeś jako pierwsze? Idziesz ulicą i przyglądasz się ludziom i budynkom
wokół. Co myślałeś/myślałaś? Jak się czułeś/aś?

-

Jakie myśli sprawiały, że czułeś/aś się dobrze, a które sprawiały, że czułeś/aś się zdenerwowany/a i zmartwiony/a?

-

Jak postrzegasz przyszłość? Jak wyglądają twoje plany na najbliższe dni, najbliższy rok,
pięć lat? Jak się czujesz myśląc o przyszłości?

Pozwól uczestnikom posiedzieć w ciszy przez kilka minut, aby mogli w spokoju pomyśleć. Po
chwili poproś, aby otworzyli oczy; wyłącz muzykę i powiedz, aby powrócili do obecnego momentu, miejsca i swojej prawdziwej tożsamości, aby przestali myśleć z perspektywy migranta
i byli na powrót sobą.
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Zadaj następujące pytania:
-

Czy trudno było wybrać odpowiednią osobę? Czy ostateczny wybór był dobry?

-

Czy trudno było myśleć z perspektywy migranta? Co okazało się najtrudniejsze i
dlaczego?

-

Jak się czułeś/czułaś podczas różnych etapów ćwiczenia? Dlaczego?

-

Czy chcesz się podzielić jakimiś przemyśleniami lub odczuciami?

Zakończ ćwiczenie definicją empatii jako umiejętności, która łączy elementy poznawcze i emocjonalne, i podkreśl, że można ją rozwinąć poprzez praktykę i refleksję.
c.

Ćwiczenie dotyczące rozumienia przeszkód, które muszą pokonać migranci

Rozdaj karty z przypisaną rolą znajdujące się poniżej i powiedz uczestnikom, że ich treść powinni zachować dla siebie i nie dzielić się nią z innymi na tym etapie ćwiczenia.
Włącz relaksacyjną muzykę i poproś, aby wyobrazili sobie osobę, o której mówi karta: codzienne życie tej osoby, jej wspomnienia, ulubione rzeczy, osoby, z którymi jest związana, ich
stosunek do tej osoby oraz stosunek tej osoby do nich.
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CZĘŚĆ 2. TRAINING MODULES / MODUŁ 2: ROZWÓJ KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWYCH

74
Sesja 2: Pokonanie stereotypów i rozwój empatii

KARTY Z PRZYPISANYMI ROLAMI

Wytnij i rozdaj karty z przypisanymi rolami, po jednej dla każdego uczestnika. Jeśli w grupie
jest więcej niż 16 osób, karty mogą się powtarzać, można także zmodyfikować niektóre z nich.
Słowo „miejscowy” należy zastąpić nazwą państwa, w którym pracujesz:
Jesteś uchodźcą z Syrii,
mężczyzną, przyjechałeś
do Europy tydzień temu.
Przedtem byłeś nauczycielem
historii. Mówisz tylko po
arabsku.

Jesteś młodą kobietą z Somalii, przyjechałaś niedawno.
Nie posiadasz żadnego
wykształcenia, nie masz
żadnej rodziny w państwie,
do którego przybyłaś.

Jesteś młodym mężczyzną z
Nigerii. Posiadasz wykształcenie podstawowe i mówisz po
angielsku. Znasz niektórych
Nigeryjczyków, którzy przybyli tu przed tobą.

Jesteś mężczyzną w średnim
wieku z Bałkanów Zachodnich. Posiadasz doświadczenie w rolnictwie. Kilku
członków twojej rodziny
osiedliło się już w kraju, do
którego przybyłeś.

Jesteś miejscowym nauczycielem historii

Jesteś miejscowym biznesmenem

Jesteś miejscowym emerytowanym inżynierem

Jesteś miejscową młodą
kobietą

Jesteś kobietą z Ukrainy
szukającą zatrudnienia.

Jesteś afrykańskim migrantem Jesteś migrantem, właścimieszkającym w państwie
cielem sklepu. Masz żonę i
przyjmującym od pięciu lat.
czwórkę dzieci
Wysyłasz swojej rodzinie,
która mieszka w twoim kraju
pochodzenia pieniądze

Jesteś żoną właściciela małej
firmy. Przybyłaś wraz z mężem z kraju muzułmańskiego.

Jesteś miejscowym młodym
mężczyzną, który właśnie
ukończył studia

Jesteś żoną właściciela małej
lokalnej firmy

Jesteś migrantem romskim.
Nie posiadasz żadnego
wykształcenia, uczysz się
lokalnego języka

Jesteś córką burmistrza,
pracujesz jako pracownik
socjalny

Ustaw uczestników w rzędzie. Upewnij się, że przed nimi jest wystarczająco dużo przestrzeni, aby mogli zrobić przynajmniej osiem kroków. Wyjaśnij, że przeczytasz kilka zdań. Jeśli z
perspektywy osoby na karcie zdanie jest poprawne, uczestnik zrobi krok naprzód. Jeśli nie,
pozostaniena swoim miejscu i poczeka na kolejne zdanie. Uczestnicy nie powinni rozmawiać
podczas tego procesu.
Przeczytaj następujące zdania:
1.

Kiedy myślisz o ostatnich kilku latach swojego życia, czujesz się dobrze

2.

Miejsce, gdzie mieszkasz jest dość wygodne i ty jesteś jego właścicielem

3.

Posiadasz własne środki i sam decydujesz, na co je wydać

4.

Gdy idziesz na zakupy, myślisz o tym, czego ci trzeba, a nie o tym, ile masz pieniędzy.

5.

Jeśli się rozchorujesz, ktoś się tobą zaopiekuje

6.

Regularnie spotykasz się z osobami, z którymi możesz podzielić się swoimi przemyśleniami, i czujesz, że masz w nich wsparcie
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7.

Możesz pojechać na wakacje zagranicę z rodziną lub przyjaciółmi przynajmniej raz
w roku

8.

Jesteś przekonany, że twoje dzieci pójdą na studia

Poproś uczestników, aby rozejrzeli się wokół i zwrócili uwagę na to, gdzie znajdują się inne
osoby. Poproś ich o ujawnienie treści kart. Poproś, aby wrócili do swojej własnej tożsamości i
perspektywy.
Uczestnicy powinni usiąść w kole i przedyskutować następujące kwestie:
-

Odczucia podczas różnych etapów ćwiczenia;

-

Kto zrobił najwięcej kroków, a kto został w tyle;

-

Powody różnic i stwierdzeń, które nie pozwalały im zrobić kroku;

-

Co było zaskakujące w sposobie, w jaki pozycje te się rozwinęły;

-

Główne przeszkody, którym migranci muszą potencjalnie stawić czoła.

■ Ewaluacja
Czas na ocenę tej sesji będzie na początku pierwszej części drugiego dnia szkolenia, wspólnie
z oceną poprzedniej sesji i zadanego wcześniej zadania.

■ Dodatkowe informacje
Zależnie od wielkości grupy oraz ich potrzeb i zaangażowania, prowadzący może zdecydować by przeprowadzić tylko jedno ćwiczenie pogłębiające empatię, i spędzić więcej czasu na
dyskusji.
Kilka alternatywnych opcji dla filmów o podobnej treści jest dostępnych online.
Ćwiczenie na temat zrozumienia barier napotykanych przez migrantów jest również dobrym
przykładem koncepcji dyskryminacji strukturalnej, jak wyjaśniono w module dotyczącym przeciwdziałania dyskryminacji.
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MATERIAŁY DODATKOWE:

KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE
Aby zrozumieć znaczenie kompetencji międzykulturowych, należy wyjaśnić, jak rozumie się
kulturę oraz co oznacza kontakt międzykulturowy.

■ Zrozumienie kultury i przynależność kulturowa
Kultura może być rozumiana na wiele różnych sposobów, a jej wielowymiarowość bywa źródłem częstych konfliktów. Według UNESCO kultura to “wiedza, poglądy, sztuka, moralność,
prawa i obyczaje a także inne zwyczaje i umiejętności nabyte przez osobę jako członka społeczeństwa.” Kultura może być także postrzegana jako odniesienie do “ogólnego zestawu postaw, wierzeń, norm dotyczących zachowania, podstawowych założeń i wartości, które dzieli
grupa osób, i które mają wpływ na zachowanie każdego członka tej grupy i jego/jej interpretacji
“znaczenia” zachowania innych osób.” (Spencer-Oatey,2000).
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W zasadzie obie definicje dotyczą innych poziomów kultury, i jeśli weźmiemy obie pod uwagę, możemy porównać kulturę do góry lodowej. Model „góry lodowej” podkreśla, że chociaż
istnieją widoczne przejawy kultury, istnieje także znacznie większy zestaw ukrytych jej elementów, które choć wywierają wpływ na członków grupy, nie są oczywiste, a często nawet bywają
nieświadome.
Należy wspomnieć, że przytoczone powyżej definicje kultury odnoszą się do społeczeństwa
lub grup społecznych, a nie do całych krajów i narodów. Modelu tego można użyć do opisu
różnego rodzaju grup i podgrup, z uwzględnieniem tych opartych na kryteriach etno-kulturowych, ale także geograficznych, zawodowych, ideologicznych i innych. Oznacza to, że patrząc
na świat, nie powinniśmy postrzegać go jako układanki, gdzie każdy element ma swoje miejsce
obok innych, ale jako skomplikowany i wielowarstwowy zbiór, w którym części zachodzą na
siebie, i gdzie granice nie zawsze są wyraźnie określone.
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Nie powinno się zakładać, że osoba mieszkająca w konkretnym państwie lub regionie, lub należąca do pewnej grupy etnicznej lub religijnej podąża za schematami zachowania lub wierzeń,
które zazwyczaj przypisuje się tym grupom. Każdy posiada swoją osobowość, której cechy
mogą być sprzeczne z niektórymi kulturowymi nakazami. Dodatkowo, każda osoba jednocześnie należy do wielu różnych grup, a konkretne postawy lub zachowania w niektórych okolicznościach mogą być określone przez świadomy lub nieświadomy wybór odniesienia zasad
którejś z grup w zależności od kontekstu. Co więcej, wiele osób czuje, że należą jednocześnie
nie tylko do różnych grup zdefiniowanych przez różne kryteria, ale także do kilku grup zdefiniowanych przez takie same kryteria (wielokrotna przynależność kulturowa). Dlatego też, przy
wzięciu pod uwagę złożoności wyżej opisanych elementów, należy raczej mówić o przynależnościach kulturowych niż o kulturze samej w sobie.

Materiały dodatkowe

Podejmując analizę jakichkolwiek dwóch grup można znaleźć podobieństwa oraz różnice, zarówno te widoczne jak i ukryte. Większe grupy posiadają także wewnętrzną różnorodność,
członkowie dwóch podgrup mogą bardziej się od siebie różnić niż gdyby porównano ich do
kogoś należącego do innej grupy.

Kultury wszystkich grup i społeczeństw są obiektem nieustannej ewolucji. Niektóre zmieniają
się bardzo powoli, i mogą być postrzegane jako statyczne, jednak zmiana zachodzi wszędzie. W
niektórych przypadkach zmiany są wspierane, a w innych napotykają opór i zostają uznane za
utratę autentyczności. Istotnym źródłem zmian kulturowych są interakcje pomiędzy osobami z
różnymi przynależnościami kulturowymi.

■ Kontakty międzykulturowe
O kontaktach międzykulturowych mowa jest wtedy, gdy wchodzą w interakcję osoby, które
postrzegają siebie lub są postrzegane jako osoby o różnych przynależnościach kulturowych.
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Taka sytuacja może być porównana do interakcji dwóch gór lodowych:
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Oczywistym jest, że jeśli interakcja jest analizowana jedynie przy uwzględnieniu widocznych elementów, nie zostanie dogłębnie zrozumiana. Przyjrzenie się niewidocznym elementom nie zawsze jest łatwe, ponieważ w wielu przypadkach osoby zainteresowane nie są świadome ukrytych, podstawowych elementów wpływających na ich widoczne postawy, myśli i zachowanie.

■ Zrozumienie różnic kulturowych oraz empatia
Czym są, precyzyjnie mówiąc, wspomniane niewidoczne elementy, które postrzegane są jako
różnice kulturowe? Jednym ze sposobów odpowiedzi na to pytanie jest użycie modeli zbudowanych wokół idei „różnic kulturowych”. Są to narzędzia pomagające zrozumieć, jakie istnieją
różnice. Nie powinny być postrzegane jako etykiety, ale jako kontinuum. Konkretna grupa lub
społeczeństwo może być zlokalizowane w określonym miejscu na tym kontinuum. Istnieje kilka
modeli wymiarów kulturowych, a poniższa lista oparta jest na połączeniu niektórych z nich.
1.

Niski kontekst / wysoki kontekst – osoby przyzwyczajone do życie w społeczeństwie niskiego kontekstu spodziewają się szczegółowej i jednoznacznej komunikacji, jasnych informacji i wytycznych. Natomiast osoby przyzwyczajone do
środowiska wysokiego kontekstu nie przykładają wagi do tego, aby ich przekaz był
wyraźny, jednoznaczny i szczegółowy, ponieważ oczekują od innych, że zrozumieją
je odnosząc się do posiadanego wspólnego doświadczenia. Dobrym przykładem
środowiska niskiego kontekstu jest instytucja, gdzie zasady zachowania i postępowania są jasno określone, a decyzje są podejmowane w oparciu o konkretne
informacje pochodzące z dokumentów. Rodzina może być przykładem środowiska
wysokiego kontekstu.

2.

Niski/Wysoki Dystans Władzy – stopień, do którego występuje akceptacja nierównej dystrybucji władzy w społeczeństwie. Społeczeństwo z wysokim dystansem władzy jest społeczeństwem o ścisłej hierarchii, a decyzje są podejmowane
przez osoby znajdujące się w pozycji władzy. Zmiany w hierarchii nie są zazwyczaj
mile widziane i chociaż możliwe jest przemieszczenie się na wyższą pozycję, zmiana
pozycji na niższą uważana jest za problematyczną. Niski dystans władzy oznacza
społeczeństwa egalitarne, decyzje są podejmowane w wyniku konsultacji i obrad.
Pozycje władzy są postrzegane jako tymczasowe i każdy może przyjąć rolę lidera w
odpowiednim momencie i okolicznościach.

3.

Indywidualizm/kolektywizm – z indywidualistycznego punktu widzenia, każdy
powinien zadbać sam o siebie i i decydować o sobie. Oczekuje się, że każdy podejmuje własne decyzje i bierze za nie całkowitą odpowiedzialność. Kolektywistyczny
punkt widzenia postrzega każdą osobę przede wszystkim jako członka grupy, do
której przynależy na całe życie, i która zapewnia bezpieczeństwo i ochronę, ale w
zamian wymaga lojalności i przestrzegania wewnętrznych norm.
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5.

Unikanie niepewności – odzwierciedla stopień, do którego ludzie podejmują próbę radzenia sobie z lękiem poprzez zminimalizowanie niepewności. Wysoki poziom
unikania niepewności oznacza więcej ustrukturalizowania, rytuałów i procedur na
różnych płaszczyznach życia społecznego - od religii, przez jedzenie, ścisłe planowanie zajęć, a także przekonanie o jednej, absolutnej prawdzie. Akceptacja niepewności
natomiast związana jest z większą tolerancją różnych opinii, z preferencją jak najmniejszej liczby zasad oraz postawą relatywistyczną, pozwalającą na współistnienie
różnym religiom i wiarom.

6.

Orientacja długo- lub krótkoterminowa – opisuje ‚horyzont czasowy’, czyli
wagę przywiązywaną do przyszłości zamiast teraźniejszości czy przeszłości. Wartości związane z orientacją długoterminową to wytrwałość i gospodarność, a te
związane z orientacją krótkoterminową to szacunek dla tradycji, wypełnienie obowiązków społecznych oraz nie utracenie „twarzy”.

7.

Osiągnięcie/ przypisywanie statusuj – odnosi się do wyznaczania statusu społecznego. Status osiągnięty oparty jest na czynach. Status przypisany odnosi się do
tego kim się jest. Osoby pochodzące ze społeczeństwa, gdzie dominuje chęć zdobywania osiągnięć, będą oczekiwały uznania i docenienia na podstawie wykonanej
pracy oraz indywidualnych zasług. Osoby pochodzące ze społeczeństwa opartego
na przypisaniu roli mogą oczekiwać, że uznanie i docenienie są funkcją statusu społecznego, a nie zasług indywidualnych.

8.

Postrzeganie czasu: sekwencyjne / synchroniczne – czy robimy jedną rzecz na
raz czy kilka rzeczy na raz? Osoby należące do grup kulturowych, gdzie preferuje się
podejście sekwencyjne przyzwyczajone są do traktowania czasu jako towaru, czegoś, co można zaoszczędzić, zużyć lub zmarnować. Czas użyty jest aby wprowadzić
porządek i ustanowić granice. Natomiast grupy społeczne, gdzie czas postrzegany
jest synchronicznie, widziany jest w sposób holistyczny, pełen wzajemnych połączeń.
Kultury synchroniczne cenią priorytety wyżej od wcześniej ustalonych ram czasowych. Oznacza to, że wybiorą działanie odpowiednie do danego momentu, nawet
jeśli jest to sprzeczne z początkowo ustanowionym planem.

9.

Kontrola wewnętrzna / kontrola zewnętrzna – czy to my kontrolujemy nasze
środowisko, czy ono kontroluje nas? W społeczeństwie, które ceni kontrolę wewnętrzną ludzie zazwyczaj uważają, że potrafią dostosować rzeczywistość i przyszłość do swojej woli. Przeszkoda w osiągnięciu pożądanego celu nie zmienia samego
celu, a jedynie drogę do niego. Ludzie w społeczeństwie, które wierzy w kontrolę
zewnętrzną pragną żyć w zgodzie z rzeczywistością taką jaka jest, bez podejmowania próby fundamentalnej jej zmiany.
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Męskość/kobiecość – odnosi się do wartości związanych w większości społeczeństw
z rolami płci. Tak zwane „męskie” kultury cenią współzawodnictwo, asertywność, ambicję i gromadzenie dóbr materialnych, podczas gdy kultury kobiecewyżej wartościująopiekę nad innymi, pozytywne związki i jakość życia. W kulturach kobiecych istnieją
niewielkie różnice pomiędzy rolami społecznymi mężczyzn i kobiet.
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■ IKompetencje międzykulturowe
Kompetencje międzykulturowe można zdefiniować jako zdolność mobilizacji i użycia odpowiednich wartości, postaw, umiejętności, wiedzy oraz krytycznego rozumienia, aby móc efektywnie odpowiedzieć na potrzeby, wyzwania i możliwości powstałe na wskutek kontaktów
międzykulturowych.

WARTOŚCI
- Godności wszystkich istot ludzkich
- Szacunek dla różnorodności kulturowej i
różnorodności obyczajów, o ile nie są one
sprzeczne z prawami człowieka

POSTAWY
- Otwarcie na inność kulturową, inne wierzenia,
wizję świata i zwyczaje
- Szacunek
- Akceptacja niejednoznaczności.

UMIEJĘTNOŚCI
UMIEJĘTNOŚCI
- Umiejętność słuchania i obserwacji
- Empatia
- Elastyczność i zdolność adaptacji
- Umiejętności językowe, komunikacyjne
- Umiejętności analityczne i zdolność krytycznego myślenia
- Umiejętności rozwiązywania konfliktów i

WIEDZA I KRYTYCZNE ROZUMIENIE
- Wiedza i krytyczne rozumienie własnych powiązań kulturowych
- Wiedza i krytyczne rozumienie języka i
komunikacji
- Wiedza i krytyczne rozumienie kultury, religii,
historii, bieżących kwestii o zakresie globalnym

W PRZYPADKU KONTAKTU MIĘDZYKULTUROWEGO POWSTAJĄ
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REZULTATY WEWNĘTRZNE
Stawienie czoła wyzwaniom powstałym na
skutek kontaktu międzykulturowego

REZULTATY ZEWNĘTRZNE
Efektywne i odpowiednie zachowanie

Niniejszy model opracowany został przez Radę Europy, i uwzględnia doświadcznie tej organizacjiW porównaniu do innych modeli, posiada kilka charakterystycznych cech. Na poziomie
strukturalnym, w odróżnieniu od innych modeli, które skupiają się na wiedzy, umiejętnościach
i postawach, ten model zawiera wartości i łączy krytyczne rozumienie z wiedzą. Osoba kompetentna kulturowo potrzebuje wszystkich czterech elementów (wartości, postawy, umiejętności, wiedzę i krytyczne rozumienie), a nie tylko wiedzę o innych kulturach, jak powszechnie
się zakłada.
Pomimo, że wszystkie elementy modelu zasługują na bardziej szczegółowy opis, zaprezentujemy tylko niektóre elementy związane z jedną z postaw (akceptacja niejednoznaczności) oraz
jedną z umiejętności (empatia):
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Akceptacja niejednoznaczności jest postawą wobec sytuacji, które są niepewne, a także tematem wielu sprzecznych interpretacji. Osoby o wysokiej akceptacji niejednoznaczności
oceniają tego rodzaju przedmioty, wydarzenia i sytuacje w pozytywny sposób i radzą sobie
z nimi konstruktywnie, podczas gdy osoby o niskiej akceptacji niejednoznaczności patrzą na
niejasną sytuację z jednej perspektywy, i wykazują się brakiem elastyczności w myśleniu o
świecie. W obliczu sytuacji, w których nie wszystkie elementy są znane lub jasne, i w których
występuje wysoki stopień niepewności oraz potencjalnie kilka interpretacji, osoby o niskiej
tolerancją niejednoznaczności zazwyczaj wstrzymują się od jakiegokolwiek działania i blokują
się do czasu otrzymania wyjaśnień. Osoby o wysokiej akceptacji niejednoznaczności są gotowe
podążać za rozwojem sytuacji i dopasować się w miarę jej postępu.
Od migrantów często oczekujemy wysokiej akceptacji niejednoznaczności i zachęcamy ich do
integracji, pomimo, że wiele elementów może być dla nich nie do końca jasnych.
Empatia jest zestawem umiejętności niezbędnych do tego, aby móc zrozumieć i odnieść się do
doświadczeń innej osoby, jej myśli, wierzeń i uczuć, a także zobaczyć świat z jej perspektywy.
Empatia daje również możliwość wyjścia poza własne psychologiczne ramy odniesienia (np. aby
zmienić własną perspektywę) oraz możliwość, aby w wyobraźni pojąć ramy psychologiczne
perspektywy i punktów widzenia innej osoby. Jest umiejętnością fundamentalną, aby móc wyobrazić sobie tożsamość kulturowa, wizję świata, przekonania, zainteresowania, emocje, życzenia i potrzeby innych osób.
Można wyróżnić trzy formy empatii:
Przyjmująca perspektywę poznawczą - umiejętność zrozumienia percepcji, myśli i
przekonań innych osób.

ii.

Przyjmująca perspektywę uczuciową - umiejętność zrozumienia emocji, uczuć i potrzeb innych osób.

iii.

Współczucie, czasem nazywane „współczującą empatią” lub „empatyczną troską” umiejętność doświadczenia współczucia i troski o innych w oparciu o zrozumienie
ich stanów myślowych lub uczuciowych, lub ich materialnej sytuacji lub okoliczności.

Warto zauważyć, że empatia jest tutaj rozumiana jako umiejętność, a nie postawa lub wewnętrzna cecha, i że patrząc z tej perspektywy, definicja ta nie uwzględnia „emocjonalnego
zarażenia”, które sugeruje rzeczywiste doświadczenie tych samych emocji i odczuć co inna
osoba.
Każdy może rozwinąć umiejętności międzykulturowe poprzez uświadomienie sobie jaki
wpływ ma kultura na zachowanie nasze i innych, a także poprzez zwrócenie specjalnej uwagi
na interakcje w okolicznościach międzykulturowych.
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■ Umiejętność komunikacji międzykulturowej
W okolicznościach międzykulturowych, gdy komunikujący się nie mają tego samego zaplecza
kulturowego , jak w przypadku pracy z migrantami, należy szczególną uwagę poświęcić upewnieniu się, że komunikacja jest efektywna.
Komunikacja jest efektywna do takiego stopnia, do jakiego osoba interpretująca wiadomość nadaje jej znaczenie relatywnie podobne do tego, które było intencją osoby przekazującej wiadomość. Innymi słowy, komunikacja jest efektywna do takiego stopnia do jakiego
jesteśmy w stanie zmaksymalizować rozumienie. W większości przypadków mamy tendencję
do interpretacji wiadomości otrzymanych podczas procesu komunikacji międzykulturowej
zależnie od naszych własnych ram odniesienia. Dodatkowym wyzwaniem w tego typu komunikacji jest fakt, że osoby biorące w niej udział mogą nie zdawać sobie sprawy, że istnieje
różnica pomiędzy oryginalną wiadomością a nadaną jej interpretacją. Dlatego też możliwość
identyfikacji i zmiany niepoprawnych interpretacji w komunikacji międzykulturowej jest istotną
umiejętnością międzykulturową.
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Podczas kontaktu pomiędzy kulturami, osoby tworzą wyraźne lub dorozumiane strategie pozwalające im i innym zrozumieć ich interpretacje rzeczywistości oraz ich reakcje na konkretne
sytuacje i określenia kulturowe. Tego typu „negocjacja rzeczywistości” zawiera także umiejętność poszerzenia zakresu reakcji i ich identyfikacji odpowiednich do sytuacji. Każdy może
rozwinąć takie umiejętności poprzez szkolenie i doświadczenie
Okno Johari, prosty model użyty w klasycznej psychologii może pomóc w bardziej precyzyjnym zdefiniowaniu strategi, które mogą zostać użyte w celu wzmocnienia efektywności
międzykulturowej komunikacji w różnorodnej grupie uczestników, lub pomiędzy uczestnikami
a nauczycielem/moderatorem. Jak pokazuje poniższy diagram, każdy z nas posiada elementy
nam znane, które przejawiają inni, elementy nam znane, których nie przejawiają inni, elementy,
które inni w nas widzą, a których nie jesteśmy świadomi, a także elementy, których nie jesteśmy świadomi, i które nie są widoczne dla innych.
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Dlatego też zdobycie i rozwój kompetencji międzykulturowych to przede wszystkim uczynienie komunikacji bardziej wyraźną, podjęcie wysiłku, aby wyjaśnić szczegóły dotyczące spraw,
które w środowisku monokulturowym wydałyby się oczywiste, a także upewnienie się, że to
co jest postrzegane przez innych zostanie odpowiednio zinterpretowane. Oznacza to świadome naleganie na otwarcie się, poszukiwanie informacji zwrotnych oraz wspólne odkrywanie.
W ten sposób możemy nie tylko wzmocnić jakość i efektywność komunikacji, ale także będziemy mieli swój wkład w rozwój pozytywnych relacji w grupie i nauczymy się czegoś nowego
o sobie samych.
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W przeciwieństwie do sytuacji, w której występuje komunikacja pomiędzy uczestnikami ze
wspólnym zapleczem kulturowym, w komunikacji międzykulturowej otwarty/wolny obszar
jest mniejszy, podczas gdy inne obszary są większe. Większa liczba elementów, które o sobie wiemy a które nie są widoczne lub zrozumiałe dla innych, podczas gdy wiele rzeczy nas
dotyczących, które inni widzą i interpretują wedle swoich własnych odnośników kulturowych
pozostaną dla nas nieznane.
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Moduł 3:
Przeciwdziałanie dyskryminacji

SESJA 1:

RODZAJE DYSKRYMINACJI I SPOSOBY
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

■ Wyniki nauki
Na koniec sesji uczestnicy nabędą następujące sprawności:
-

Będą rozumieli pojęcie dyskryminacji przejawiającej się w różnych formach i będę
umieli wyrażać krytyczne opinie odnośnie tego zjawiska

-

Pogłębią swoje umiejętności zapobiegania sytuacjom dyskryminacji oraz stawiania
czoła takim zjawiskom

-

Zwiększą świadomość negatywnych skutków dyskryminacji oraz własnej odpowiedzialności za podejmowanie działań przeciwko takim zjawiskom

■ Potrzebne zasoby
-

Dokument pomocniczy w sprawie niedyskryminacji

-

Slajdy na temat niedyskryminacji

-

Komputer, projektor wideo i ekran

-

Tabela przedstawiająca rodzaje dyskryminacji pocięta na kawałki

-

Przykłady dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej (opcjonalnie)

-

Studia przypadków dyskryminacji migrantów (opcjonalnie)
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■ Struktura i metody
a.

35 minut: Wprowadzenie do pojęcia dyskryminacji. Rodzaje dyskryminacji

b.

15 minut: Krajowe i unijne przepisy prawne dotyczące dyskryminacji

c.

40 minut: Analiza przypadków dyskryminacji migrantów

■ Proces
a.

Poproś uczestników, aby zastanowili się wspólnie, jakie słowa przychodzą im do
głowy, gdy myślą o dyskryminacji i zapisz te słowa na tablicy na potrzeby późniejszej
analizy.
Rozdaj losowo wydrukowane na papierze części tabeli przedstawiające różne typy
dyskryminacji, poproś uczestników, aby wstali i wyszukali inne osoby, które otrzymały karteczkę z opisem dyskryminacji przynależącym do tej samej kategorii. Na
przykład osoba, która otrzymała etykietę Dyskryminacja pośrednia powinna spotkać
się z osobami posiadającymi informacje o tym, w jaki sposób przejawia się dyskryminacja pośrednia i jak się ją tłumaczy. Jeśli przygotowano odpowiednie przykłady,
do grupy tej powinny dołączyć osoby, które otrzymały egzemplifikacje dyskryminacji
pośredniej. Szczególnie w przypadku większej grupy wskazane jest przygotowanie
kilku przykładów dyskryminacji (przynajmniej bezpośredniej i pośredniej) bardzo
konkretnych i typowych dla środowiska pracy i kontekstu społecznego uczestników.
Jeśli uczestnicy pracują w ośrodkach dla uchodźców, przykłady powinny odnosić się
do tego środowiska.
Pokaż slajdy dotyczące rodzajów dyskryminacji. Przypomnij dyskusję o stereotypach
z sesji 2.2.2. i wyjaśnij związek między stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją.
Omów tabelę i odpowiedz na pytania uczestników.

b.

Przedstaw informacje dotyczące ochrony prawnej przed dyskryminacją na poziomie
UE. Zachęć uczestników do zadawania pytań, odpowiedz na nie i omów. Przedstaw,
w jaki sposób dyrektywy antydyskryminacyjne wdrażane są do ustawodawstwa krajowego. Wskaż krajowy organ antydyskryminacyjny, podaj jego stronę internetową i,
jeśli to możliwe, kilka przykładów skarg na dyskryminację dotyczącą migrantów, jakie
adresowane były do tej instytucji. Wyjaśnij również procedury kontaktowania się z
tą instytucją oraz procedury odwoływania się od jej decyzji.
Zapytaj uczestników, czy znają jakieś przypadki dyskryminacji, potwierdzonej lub
nie, rozwiązane przez krajowy organ antydyskryminacyjny. Omów te przypadki z
całą grupą.
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c.

Aby ułatwić zrozumienie pojęcia dyskryminacji strukturalnej, przypomnij omawiane
na sesji 2.2.2. kwestie barier, przed którymi stoją migranci i zapowiedz, że następna
część sesji będzie skupiać się na dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej.
Podziel uczestników na grupy liczące maksymalnie 5 osób. Każda grupa będzie miała
20 minut na przygotowanie czterech przykładów sytuacji (rzeczywistych lub wyobrażonych) związanych z ich środowiskiem pracy:
a.

Jeden przykład dyskryminacji bezpośredniej

b.

Jeden przykład, który może wydawać się dyskryminacją bezpośrednią, ale
w rzeczywistości nie jest dyskryminacją

c.

Jeden przykład dyskryminacji pośredniej

d.

Jeden przykład, który może wydawać się dyskryminacją pośrednią, ale w
rzeczywistości nie jest dyskryminacją.

Grupy powinny starać się znaleźć takie przykłady, aby innym uczestnikom nie było
łatwo przypisać je do poszczególnych kategorii. Mogą rozważać zarówno sytuacje
dyskryminacji migrantów przez publicznych lub prywatnych usługodawców, jak i dyskryminację w grupach migrantów lub społecznościach (związaną z płcią, pochodzeniem etnicznym, językiem, kastą/statusem społecznym, religią itp.).
Następnie grupy przedstawiają swoje przykłady w losowej kolejności, a pozostali
uczestnicy starają się przypisać je do odpowiednich kategorii i wyjaśniają dlaczego.
Aby przeprowadzić to ćwiczenie, trener może też przygotować wcześniej przykłady z
czterech kategorii i przekazać je grupom do analizy, a następnie pokierować dyskusją.
Dla każdego przykładu należy poprosić grupę, aby zastanowiła się, co można zrobić,
aby zapobiec takim sytuacjom i jak postępować, kiedy się pojawią.
Omawianie wrażliwych sytuacji i zastanawianie się nas sposobami ich rozwiązywania
umożliwi uczestnikom zrozumienie złożoności dyskryminacji i ryzyka związanego z
nieporozumieniami; pozwoli im także poznać możliwości i obowiązki rozwiązywania
problemów, jakie spoczywają na nich jako na profesjonalistach.
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■ Ocena
Uczestnicy siedzą w kręgu i zadają sobie wzajemnie pytania o treść sesji. Jedna osoba może
sformułować jedno pytanie i jedną odpowiedź. Ewentualnie każdy uczestnik może zadawać
pytanie do całej grupy, a chętna osoba może na nie odpowiadać. Należy zachować tę samą
zasadę jednego pytania i jednej odpowiedzi na osobę.

■ Komentarze
-

Można odwołać się do krajowego ustawodawstwa i instytucji antydyskryminacyjnych, warto jednak wspomnieć także, że istnieje wspólne europejskie odniesienie w
tej kwestii.

-

Należy również nawiązać do sposobów rozwiązywania konfliktów w sposób korzystny dla obu stron przedstawionych w module 5: na przykład, podkreślić, że
osoba dyskryminująca utrzymuje pozycję „Ja jestem w porządku – Ty nie jesteś w
porządku”; ofiara dyskryminacji może znajdować się na różnych innych pozycjach, co
może generować różnorodną dynamikę interakcji.

-

Na koniec odnieś się również do słów kluczowych wymienionych na początku sesji:
omów je i poproś uczestników, aby zastanowili się, w jaki sposób sesja pogłębiła ich
wiedzę i zwiększyła świadomość tego tematu.

© IOM 2016 / Muse MOHAMMED
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SESJA 2:

DYSKURS NA TEMAT DYSKRYMINACJI I
DYSKRYMINACJA W DYSKURSIE

■ Wyniki nauki
Na koniec sesji uczestnicy nabędą następujące sprawności:
-

Będą rozumieć, w jaki sposób dyskryminacja propagowana jest w wypowiedziach
publicznych

-

Nauczą się analitycznego i krytycznego myślenia i rozwiną umiejętność przeciwstawiania się manipulacji i sprzeciwiania się wobec publicznych komunikatów dotyczących dyskryminacji migrantów

-

Rozwiną umiejętność krytycznej oceny komunikatów rozpowszechnianych przez
środki masowego przekazu i media społecznościowe odnośnie migrantów i migracji.

■ Potrzebne zasoby
-

Dokument pomocniczy w sprawie niedyskryminacji

-

Slajdy na temat wypowiedzi dyskryminacyjnych

-

Komputer, projektor wideo i ekran

-

Przykłady artykułów w środkach masowego przekazu lub postów w mediach społecznościowych dotyczących dyskryminacji migrantów (opcjonalnie)

■ Struktura i metody
a.

15 minut: Wypowiedzi dyskryminacyjne

b.

30 minut: Analiza przykładów wypowiedzi dyskryminacyjnych na temat migrantów

c.

45 minut: Odpowiedź dla przeciwników niedyskryminacji
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■ Procedura
a.

Przedstaw pojęcie i rodzaje dyskryminacji dyskursywnej. Zachęć uczestników do
zadawania pytań i przedstaw, za pomocą konkretnych przykładów opartych na lokalnym kontekście, cztery główne rodzaje dyskryminacji dyskursywnej.

b.

Podziel uczestników na czteroosobowe grupy, poproś o przeanalizowanie konkretnych tekstów ze środków masowego przekazu i zidentyfikowanie rodzajów dyskryminacji dyskursywnej. Można to zrobić, rozdając grupom przykłady artykułów
w mass mediach lub postów w mediach społecznościowych (najlepiej, aby każda
grupa otrzymała inny materiał); można też poprosić grupy o wyszukanie odpowiednich przykładów w Internecie (na laptopie, tablecie lub telefonie) i wskazanie przynajmniej jednego przykładu dyskryminacji dyskursywnej (lub jednego przykładu dla
każdego z czterech typów).
Grupy prezentują swoje analizy, a pozostali uczestnicy komentują. Zachęcaj uczestników do porównywania przykładów i zastanawiania się, które grupy migrantów
częściej stają się celem dyskryminacji dyskursywnej.

c.

Zwróć uwagę uczestników, że w ostatnich kilku latach, zwykli ludzie, a także politycy,
dziennikarze i inne podmioty opiniotwórcze, często odrzucają dyskurs o niedyskryminacji migrantów i migracji, uznając go wyłącznie za przejaw poprawności politycznej. Czy
ideologii opartej na poprawności politycznej, która ignoruje rzeczywistość i ogranicza
prawa większości (np. wolność wypowiedzi) nie należy uznać za anty-dyskryminację?
Podziel uczestników na małe grupy i poproś, aby wymienili kilka argumentów przedstawianych zwykle przeciwko podejściu niedyskryminacyjnemu, a następnie, aby
sformułowali kontrargumenty. Po chwili przygotowania grupy kolejno prezentują
swoje argumenty i kontrargumenty. Po przedstawieniu każdego argumentu zapytaj pozostałe grupy, czy przygotowały podobne przykłady i czy chcą coś dodać.
Następnie kolejne grupy przedstawiają wyniki swojej dyskusji aż do wyczerpania
wszystkich pomysłów.

■ Ocena
Poproś każdego uczestnika, aby wskazał jeden element, którego nauczył się w czasie sesji i
element, który go zaskoczył.

■ Komentarze
ę sesję należy przeprowadzać po zakończeniu sesji 2.3.1., ponieważ zakłada ona, że uczestnicy rozumieją ogólny problem dyskryminacji i znają związane z nią pojęcia. Można ją także zrobić również
zamiast sesji 2.3.1, jeśli uczestnicy mają już dobre podstawy dotyczące problematyki niedyskryminacji, ponieważ uczestniczyli na przykład w szkoleniach lub sesjach informacyjnych na ten temat.
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MATERIAŁY DODATKOWE:

PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI

■ Rodzaje dyskryminacji
Poniższa tabela przedstawia trzy główne rodzaje dyskryminacji:
Rodzaj
dyskryminacji

Jak się to manifestuje?

Dlaczego się pojawia?

Dyskryminacja
bezpośrednia

Klasyczna dyskryminacja bezpośrednia

Głównym powodem pojawiania się dyskryminacji
tego rodzaju są przekonania oparte na
uprzedzeniach.

Osoba jest traktowana mniej przychylnie niż
inne osoby w podobnych okolicznościach, ma
ograniczony lub całkowicie uniemożliwiony dostęp
do jakichś dóbr z powodu swojej przynależności do
określonej kategorii lub grupy.
Dyskryminacja przez percepcję
Osoby, które wyglądają lub zachowują się jak
członkowie pewnych grup, mogą być traktowane
mniej korzystnie, ponieważ inni ludzie postrzegają je
w określony sposób, niezależnie od ich rzeczywistej
sytuacji.

Osoby z uprzedzeniami opierają się na
stereotypach i ignorują rzeczywiste informacje o
danych osobach.
Dyskryminacja może zasadzać się na przykład
na przekonaniu, że członkowie pewnych grup
nie są w stanie wykonywać określonych zadań,
powodują niebezpieczeństwo lub zasługują na złe
traktowanie.

Dyskryminacja przez asocjacje

MATERIAŁY DODATKOWE: PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI

Osoby, które wydają się być połączone z członkami
dyskryminowanej grupy lub znajdują się z nimi
w określonej sytuacji mogą cierpieć z powodu
dyskryminacji ze względu na powstające asocjacje,
nawet jeśli nie należą do faktycznie grupy, w która
uderza dyskryminacja.
Dyskryminacja
pośrednia

Nieuzasadniona reguła, wymóg, polityka lub
procedura niekorzystna dla członków pewnych
grup w porównaniu z innymi

Można mówić o ukrytej dyskryminacji pośredniej,
gdy występuje zamiar dyskryminacji, ale także
świadomość, że dyskryminacja bezpośrednia
jest zakazana. Istnieje też dyskryminacja
niezamierzona, jeżeli ignoruje się skutki, jakie
określone zasady i wymagania polityki mają dla
członków niektórych grup.

Dyskryminacja
strukturalna

Członkowie pewnych grup mają mniejsze
możliwości i szanse w społeczeństwie niż
członkowie grup dominujących i znajdują się w
pozycji niższości. Teoretycznie każdy członek grupy
znajdującej się w niekorzystnej sytuacji może
odnieść sukces, ale w praktyce istnieje silny efekt
błędnego koła dyskryminacji i wykluczenia.

Nierówność jest często dziedziczona,
przekazywana z pokolenia na pokolenie,
jej występowanie uważane za normalne i
niezmienne.
Członkowie grupy dominującej uważają, że ich
społeczeństwo jest sprawiedliwe i często nie
widzą potrzeby zmian, podczas gdy członkowie
grup zdominowanych mogą postrzegać
społeczeństwo jako opresyjne i niesprawiedliwe
lub też internalizować te zasady i nieświadomie
potwierdzać postrzeganie swojej niższości.

Dyskryminację bezpośrednią i pośrednią można rozpatrywać indywidualnie, jednak problem
dyskryminacji strukturalnej może być rozwiązany jedynie poprzez długoterminową politykę.
Świadomość jej istnienia jest mimo wszystko przydatna dla profesjonalistów pracujących z
grupami wrażliwymi, takimi jak migranci.
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Dręczenie
Niepożądane zachowanie, które sprawia, że druga osoba czuje się urażona, poniżona lub zastraszona. Może obejmować gesty, nadużycia, dowcipy, zachowania werbalne i para-werbalne,
a także komunikację online.
Wiktymizacja
Zachowania polegające na złym traktowaniu lub narażaniu na szkodę osób, które skarżyły się
na dyskryminację lub wspierały inną ofiarę dyskryminacji. Wiktymizacja obejmuje karanie, grożenie karą lub zastraszanie osoby, ponieważ:
-

zaprotestowała, gdy poczuła się dyskryminowana lub złożyła w tym względzie skargę

-

pomogła innej osobie złożyć skargę

-

odmówiła zrobienia czegoś, ponieważ czynność ta byłaby dyskryminacją, prześladowaniem lub wiktymizacją.

Materiały dodatkowe

Istnieją również inne rodzaje negatywnych zachowań związanych z dyskryminacją:

■ Ochrona prawna przed dyskryminacją w UE

Obydwie unijne dyrektywy antydyskryminacyjne zakazują zarówno bezpośredniej,
jak i pośredniej dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (dyrektywa
o równości rasowej 2000/43/WE) oraz niepełnosprawność, religię lub przekonania, wiek i
orientację seksualną (dyrektywa o równości zatrudnienia 2000/78/WE).
Z wyjątkiem szczególnych sytuacji, w których istnieją rzeczywiste wymagania zawodowe i
ograniczenia ze względu na wiek zawarte w przepisach (np. limit wieku dostępu, przejścia
na emeryturę, zawarcia małżeństwa), nie ma ogólnego uzasadnienia dla bezpośredniej dyskryminacji z żadnej z wymienionych powyżej przyczyn. „Mniej korzystne traktowanie” może
obejmować odrzucenie, odmowę, wykluczenie, oferowanie mniej korzystnych warunków lub
gorszą usługę, odmowę wyboru lub możliwości.
Motywacja lub zamiar dyskryminatora są nieistotne; kwestią jest to, czy wystąpiło mniej
korzystne traktowanie oparte na jakichkolwiek chronionych podstawach.
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Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stwierdza, że „godność ludzka jest nienaruszalna” (art. 1) i że „wszyscy są równi wobec prawa” (art. 20). W art. 21 zapisano również
wyraźny zakaz dyskryminacji: „Wszelka dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, kolor skóry,
pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, opinie
polityczne lub wszelkie inne opinie, przynależność do mniejszości narodowych, własność, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna jest zabroniona.”
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Wszelkie publiczne informowanie o zamiarze traktowania ludzi w sposób mniej korzystny w
obszarze którejkolwiek z chronionych podstaw jest równoznaczne z bezpośrednią dyskryminacją.
Za dyskryminację pośrednią uważa się wymogi, zasady lub procedury stawiające osoby, do
których ma zastosowanie jedna z podstaw ochrony, w szczególnie niekorzystnej sytuacji w
porównaniu z innymi osobami, chyba że dany wymóg, polityka lub procedura są racjonalnie
uzasadnione. Aby wymóg, polityka lub procedura mogły być uznane za uzasadnione, muszą
mieć cel zgodny z prawem i muszą stanowić odpowiedni i konieczny środek do osiągnięcia tego
celu. Oznacza to, że muszą wydawać się „neutralne” we wszystkich chronionych obszarach (na
przykład wymóg wzrostu powyżej określonego poziomu, wymóg zamieszkiwania w danym obszarze od ponad dwóch lat). Jeśli wyraźnie odnoszą się do którejkolwiek z chronionych podstaw
(np. wymóg przynależności do białej rasy), uznaje się, że zachodzi dyskryminacja bezpośrednia.
Określony przepis może być uzasadniony w jednej sytuacji i nie być uzasadniony w innej.
Przepis dyskryminacyjny może być przyjęty formalnie, może być jednak także stosowany
jako nieformalna praktyka. W niektórych przypadkach niekorzystne traktowanie może być
oczywiste i niepodlegające dyskusji, podczas gdy w innych przypadkach w celu wykazania
wady trzeba zebrać pewne dane.
Nakłanianie do dyskryminacji w jakimkolwiek chronionym obszarze jest formą dyskryminacji.
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Unijne dyrektywy antydyskryminacyjne chronią każdą osobę przebywającą w państwie członkowskim przed dyskryminacją we wszystkich chronionych obszarach, niezależnie od narodowości danej osoby.
Dyrektywy (art. 5 dyrektywy w sprawie równości rasowej, art. 7 dyrektywy w sprawie równości w zatrudnieniu) zezwalają na pozytywne działania jako sposób zapobiegania lub rekompensowania za przeszłe i obecne niedogodności związane ochroną któregokolwiek obszaru.
Odwrócenie ciężar dowodu: Dyrektywy (art. 8 dyrektywy o równości rasowej, art. 10
dyrektywy o równości w zatrudnieniu) określają warunki, w których ciężar dowodu w postępowaniu o dyskryminację cywilną lub administracyjną zostanie przeniesiony ze skarżącego na
pozwanego.

■ Dyskryminacja dyskursywna
O ile przez dyskryminację rozumiemy niekorzystne traktowanie członków (domniemanej) grupy ze względu na ich przynależność do tej grupy, dyskryminacja dyskursywna polega na takim
właśnie traktowaniu przeprowadzanym za pomocą języka.
Według Boréusa (2006) główne rodzaje dyskryminacji dyskursywnej polegają na:
-

systematycznym wykluczaniu pewnych grup z dyskursu, w tym niedopuszczanie do
głosu (rozmawianie o członkach grupy bez proszenia ich o wypowiedzenie się na ich
własny temat) lub wykluczanie z obrazów, na przykład przedstawianie jako reprezen-
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-

systematyczna prezentacja z negatywnymi konotacjami, w tym negatywne opisy, stosowanie etykiet z negatywnymi asocjacjami lub skojarzenia z negatywnymi kontekstami;

-

uprzedmiotowienie polegające na tym, że osoby nie są postrzegane jako jednostki, a
jedynie jako liczby, elementy związane z celami innych działających podmiotów, przedmioty pozbawione uczuć, pragnień i potrzeb;

-

opowiadanie się za propozycjami wskazującymi na niekorzystne traktowanie pewnych
grup (nie tylko dyskursywne, ale rzeczywiste), w tym formułowanie takich propozycji
lub wyrażanie poparcia dla istniejących środków lub dyskryminacyjnych lub wykluczających praktyk..

Materiały dodatkowe

tatywnych dla miasta/osiedla widoków, które nie obejmują członków pewnych grup,
chociaż ich obecność jest znacząca;

Często elementy wymienione powyżej mogą występować obok wiadomości akceptujących
lub wręcz pozytywnych lub nawet w połączeniu z nimi. Na przykład tekst może zawierać wyraźne zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka, godności ludzkiej i równości w ogóle,
a jednocześnie uzasadniać dyskryminację wobec niektórych grup.
Czasami różne rodzaje dyskryminacji dyskursywnej pojawiają się w wypowiedzi różnym stopniu. Na przykład niedopuszczanie do głosu pojawia się, gdy grupa ludzi jest wykluczona z udziału w ważnych dla nich debatach. Głos niektórych grup mogą być całkowicie wykluczony. W
takim przypadku ich opinie nie są wyrażane bezpośrednio, ani cytowane, a inne wypowiedzi
nie powołują się na nie. Może również występować niższy stopień wykluczenia, na przykład,
gdy interesy członków pewnych grup są wskazywane w sposób ogólny, ale bez możliwości
wyrażenia szczegółów.
MATERIAŁY DODATKOWE: PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI
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Moduł 4:
Zarządzanie konfliktami

SESJA 1:

ROZUMIENIE KONFLIKTÓW I SPOSOBY ICH
ROZWIĄZYWANIA

■ Wyniki nauki
Na koniec sesji uczestnicy nabędą następujące sprawności:
-

Będą znać różne rodzaje konfliktów i różne sposoby zarządzania nimi, będą świadomi, że w ich pracy powinni stosować niektóre z tych metod

-

Będą w stanie analizować sytuacje konfliktowe, określać strony sporu, ich stanowiska, potrzeby, przyczyny i reakcje na konflikt

-

Rozwiną umiejętności zarządzania konfliktami.

■ Niezbędne materiały
-

Komputer z dostępem do Internetu, projektor wideo i ekran

-

Dokument pomocniczy dotyczący zarządzania konfliktami

■ Struktura i metody
a.

15 minut: Prezentacja wprowadzająca i dyskusja

b.

30 minut: Ćwiczenia w oparciu o opisy konfliktów wywoływanych nieporozumieniami

c.

45 minut: Prezentacja i ćwiczenia dotyczące analizy konfliktów i sposobów zarządzania nimi
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■ Procedura
a.

Przypomnij uczestnikom, że umiejętności zarządzania konfliktami są ważnym elementem kompetencji międzykulturowych. Pokaż slajdy przedstawiające różne źródła
konfliktów i różne sposoby zarządzania nimi.
Skoncentruj się na zarządzaniu konfliktami jako podejściu odpowiednim do sytuacji
związanych z pracą z migrantami.
Odpowiedz na pytania uczestników. Wyjaśnij, że na pierwszym etapie staż skupi się
na tym, w jaki sposób można radzić sobie z różnymi rodzajami sytuacji konfliktowych
w ogóle, natomiast na kolejnej sesji skoncentruje się na specyficznych konfliktach
międzykulturowych.

b.

Pokaż slajdy przedstawiające konflikty wywoływane nieporozumieniami.
Podziel uczestników na małe trzyosobowe grupy i poproś ich, aby przygotowali przykłady sytuacji, najlepiej z ich osobistego doświadczenia w pracy z migrantami, ale także
z innych rodzajów interakcji między ludźmi w różnych środowiskach kulturowych
(rzeczywistych lub wyobrażonych, w tym z książek lub filmów), w których konflikty
powstały ze względu na nieporozumienia w komunikacji. Najlepiej, jeżeli wybierzesz
przykład z własnego doświadczenia i przedstawisz go uczestnikom, aby lepiej wyjaśnić
na czym polega ich zadanie.
Każda mała grupa powinna przygotować co najmniej jeden przykład i przedstawić go
pozostałym uczestnikom.
Na koniec porównaj podane przykłady, wskazując ich podobieństwa i różnice. Przypomnij konkretne strategie zalecane w pierwszym dniu stażu poświęconego skutecznym spotkaniom międzykulturowym (świadomość wrażliwych elementów kulturowych, zadawanie pytań nawet o rzeczy, które mogą wydawać się oczywiste), które
umożliwiają zminimalizowanie ryzyka nieporozumień.

c.

Pokaż slajdy przedstawiające reakcje na konflikt, analizę konfliktów i strategie zarządzania nimi.
Podziel uczestników na czteroosobowe grupy. Poproś każdą grupę, aby w oparciu
o doświadczenia członków grupy wybrała jedną sytuację konfliktu, a następnie przeanalizowała konflikt na dwóch poziomach:
1.

Określenie stron, stanowisk, potrzeb i interesów

2.

Określenie, co można zrobić, aby uzyskać wynik korzystny dla obu stron,
biorąc pod uwagę potrzeby i interesy obu stron.
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Jeśli grupy są mniejsze i jeśli pozwala na to czas, możesz poprosić uczestników o
przygotowanie krótkich skeczów ukazujących, z czego wynika konflikt i jak wygląda
proces rozwiązywania go poprzez bezpośrednie negocjacje lub mediację.
Musisz podać wszystkie instrukcje na początku, aby uczestnicy dokładnie wiedzieli,
czego się od nich oczekuje i wybrać przykład konfliktu, który jest odpowiedni dla
danego zadania.
Zachęć każdą grupę do przedstawienia swojego skeczu i omów wybrane sytuacje,
analizę i zaproponowane strategie rozwiązania.
Na koniec porównaj wszystkie przykłady, wskazując podobieństwa i różnice i poproś uczestników, aby zastanowili się, czego nauczyli się podczas tych ćwiczeń.

■ Ocena
Ocena powinna opierać się na refleksjach wyrażonych przez uczestników pod koniec sesji.

■ Komentarze
Jeżeli grupy są większe, po przedstawieniu analizy konfliktów wybierz jedną z nich i poproś, aby
odegrała skecz dla wszystkich uczestników. W ten sposób co przynajmniej jeden przypadek
będzie poddany szczegółowej analizie. Posiadanie doświadczenia w negocjacjach lub mediacji, a
przynajmniej zobaczenie konkretnego przykładu, jest bardzo przydatne dla rozwoju nabywanych umiejętności zarządzania konfliktami.
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SESJA 2:

ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI
MIĘDZYKULTUROWYMI

■ Wyniki nauki
Na koniec sesji uczestnicy nabędą następujące sprawności:
-

Będą rozumieć przyczyny konfliktów międzykulturowych

-

Będą w stanie stosować umiejętności zarządzania trudnymi sytuacjami przy analizie
i rozwiązywaniu konfliktów międzykulturowych

■ Potrzebne zasoby
-

Komputer z dostępem do Internetu, projektor wideo i ekran

-

Dokument pomocniczy dot. konfliktów międzykulturowych

■ Struktura i metody
a.

15 minut: Wprowadzenie do tematu i przedstawienie związku z sesją na temat zrozumienia i rozwiązywania konfliktów

b.

30 minut: Konflikty generowane przez różne orientacje akulturacyjne

c.

45 minut: Rozwiązywanie konfliktów dot. wartości i tożsamości kulturowej

■ Procedura
a.

Przypomnij slajdy przedstawiające źródła konfliktów, wprowadź pojęcie różnic kulturowych i zapytaj uczestników, jak w ich ocenie aspekty kulturowe mogą się wiązać
z różnymi źródłami konfliktów.

Wnioski: Konflikty międzykulturowe mogą wypływać z następujących czynników:
-

Nieporozumienia dotyczące przedmiotu i sposobu komunikacji

-

Różnice w stylu zachowania i oczekiwania stawiane innym osobom

-

Różnice dot. potrzeb, celów i wartości
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-

Różnice dot. postrzegania

-

Sprzeczne role i otrzymywane presje

-

Nadużycia władzy i manipulowanie

-

Niejednoznaczna, niespójna lub nieprzewidywalna polityka.

Czasami kilka źródeł konfliktów łączy się ze sobą. Na przykład różne pozycjonowanie w wymiarze kulturowym (omówione w module 2) może generować nieporozumienia, a także powodować konflikty oparte na różnicach w postrzeganiu, stylu
zachowania, oczekiwaniach i stosunku do władzy i autorytetu.
b.

Pokaż slajdy na temat różnych orientacji akulturacyjnych i wyjaśnij, w jaki sposób
mogą być one źródłem konfliktów.
Poproś uczestników, aby zastanowili się nad własną orientacją dot. procesu akulturacji oraz orientacjami migrantów, z którymi pracują.
Zachęć uczestników do wzięcia udziału w ogólnej dyskusji na temat najczęstszych
orientacji dot. akulturacji spotykanych wśród dostawców usług (rozróżnij oficjalne
stanowisko i deklaracje w oficjalnym otoczeniu od postaw i zachowań wyrażanych
w sposób nieformalny lub nawet nieświadomy).
Następnie przedyskutuj z grupą najczęstszą orientację dot. akulturacji spotykaną u
członków różnych grup migrantów.
Zakończ, prowadząc dyskusję na temat sposobów promowania po obu stronach
integracyjnej orientacji dot. akulturacji, czyli jedynej postawy, która może wspierać
trwałe pozytywne relacje.

c.

Przypomnij sekcję wartości w modelu kompetencji międzykulturowych wprowadzonym w module 2 i podkreśl, że konflikty międzykulturowe generowane przez
sprzeczne wartości i kwestie związane z tożsamością są jednymi z najtrudniejszych i
najbardziej złożonych problemów.
Podziel uczestników na cztero- lub pięcioosobowe grupy i poproś, aby przypomnieli
sobie swoje doświadczenia i wskazali konfliktowe sytuacje wywołane przez różnice
wartości lub okoliczności postrzegane jako zagrożenie dla tożsamości kulturowej. Poproś wszystkie grupy, aby przeanalizowały jeden lub kilka konfliktów takiego rodzaju,
zaproponowały strategię rozwiązywania problemów i sformułowały argumenty na
rzecz sugerowanej strategii.
Po około 20 minutach przygotowania przedstawiciele każdej grupy przedstawiają przykłady, proponowane podejście i sformułowane argumenty. Pozostałe grupy
mogą zadawać pytania, komentować, przekazywać swoje opinie i sugestie.
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W czasie dyskusji prowadzonej na plenum podkreśl znaczenie wyszukiwania takich
sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych, w których priorytetem jest poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka oraz docenianie różnorodności kulturowej; oznacza to również zapewnienie, że wszystkie zaangażowane strony będą
mogły utrzymać pozytywny obraz samych siebie i własnej tożsamości kulturowej.

■ Ocena
Pod koniec sesji poproś uczestników, aby zapisali na karteczkach swoje refleksje na temat
omawianych treści.

■ Komentarze
Sesja ta musi być przeprowadzana po sesji poświęconej zrozumieniu i rozwiązywaniu konfliktów oraz po module dotyczącym kompetencji międzykulturowych, ponieważ opiera się na
prezentowanych w nich treściach.
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MATERIAŁY DODATKOWE:
ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

Konflikty, z jakimi masz styczność w Twojej pracy mogą przybierać różne kształty i pojawiać się
w różnych okolicznościach, na przykład:
-

Konflikty między pracownikami służb a klientami migrantami

-

Konflikty między poszczególnymi migrantami lub grupami migrantów korzystającymi
z usług, mieszkającymi razem w ośrodkach lub wspólnie uczestniczącymi w różnych
działaniach

-

Konflikty w ramach świadczeniodawców, między pracownikami lub między personelem a kierownictwem.

MATERIAŁY DODATKOWE: ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

Istnieją trzy główne podejścia do konfliktu określonego w sposób ogólny; dotyczą one także
sytuacji przedstawionych powyżej:
-

Rozwiązanie konfliktów. To klasyczne podejście, które ma na celu wyeliminowanie
konfliktów i które widzi konflikt jako zjawisko negatywne. Zgodnie z tym podejściem
konfliktów należy unikać, że są one niepożądane, a w razie ich występowania należy
zastosować najbardziej wydajne techniki w celu przywrócenia pierwotnej równowagi.

-

Konstruktywne zarządzanie konfliktami. To podejście, które akceptuje istnienie
konfliktu jako zjawiska nieuniknionego, a nawet pożądanego. Konflikty generowane
są przez różne interesy, cele, potrzeby i sposoby postrzegania rzeczywistości, które
czasami mogą być rozbieżne; konflikty mogą mieć skutki pozytywne i negatywne
(mogą być konstruktywne lub destrukcyjne). W zależności od sposobu zarządzania sytuacją konflikty mogą być niszczące, ale mogą też stać się źródłem postępu i
poprawy. Brak konfliktów powoduje natomiast apatię, bezruch i niemożność przystosowania się do zmian, co wiąże się z negatywnymi konsekwencjami na poziomie
osobistym i organizacyjnym/społecznym. Celem jest określenie takich sposobów zarządzania sytuacją, które prowadzą do pozytywnych wyników.

-

Transformacja konfliktu. Podejście to ma kilka wersji i różni się od metody rozwiązywania konfliktów i metody zarządzania konfliktami, ponieważ uznaje, że: „Współczesne konflikty wymagają czegoś więcej niż przeformułowania stanowisk i określenia
wyników przynoszących korzyści obu stronom. Sama struktura stron oraz relacje między
nimi mogą być osadzone w układzie sprzecznych relacji wykraczających poza konkretne
miejsce konfliktu”(Miall, 2004). Transformacja konfliktu ma na celu przekształcenie
relacji w społeczeństwie, które wspiera stałe utrzymywanie się ostrych konfliktów.

Mogą istnieć różne rodzaje przyczyn konfliktu, takie jak na przykład::
-

Dostęp do ograniczonych zasobów

-

Nieporozumienia dotyczące przedmiotu i sposobu komunikacji
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Różnice w stylu zachowania i oczekiwania stawiane innym osobom

-

Różnice dot. potrzeb, celów i wartości

-

Różnice dot. postrzegania

-

Sprzeczne role i otrzymywane presje

-

Nadużywanie władzy i manipulowanie

-

Niejednoznaczna, niespójna lub nieprzewidywalna polityka

Materiały dodatkowe

-

■ Konflikty wynikające z nieporozumień
W każdym środowisku społecznym, instytucjonalnym lub kulturowym obowiązują określone
kodeksy zachowania i komunikacji. Niezrozumienie znaczenia określonych zachowań może
powodować konflikty.
Nieporozumienia i konflikty mogą wynikać również z niespójności między werbalnymi, niewerbalnymi i parawerbalnymi elementami komunikacji.
Na przykład wiele wypowiedzi ma 2 poziomy znaczenia:
-

Podstawowe informacje przekazywane za pomocą słów (przekaz społeczny, który
implikuje akceptowalne kulturowo formuły)

-

Meta-komunikaty (wiadomości ukryte), które przekazują rzeczywiste postawy, sposoby myślenia, potrzeby i uczucia (przekaz psychologiczny).

-

Jeśli nacisk kładzie się na słowo „zdaniem” - przesłanie brzmi „można się nie zgadzać”

-

Jeśli nacisk kładzie się na słowo „moim” - przesłanie brzmi „słuchaj i nie dyskutuj”.

Oto kilka przykładów wypowiedzi, które mogą mieć różne ukryte przekazy:
Wypowiedź

Ukryty przekaz

Na pewno będziesz chciał przyjść.

Coś z tobą jest nie tak, jeśli nie chcesz przyjść.

Ciągle tu jesteś?

Nie powinieneś tu być.

Starałeś się, żeby było jak najlepiej, jestem tego
pewien.

Nie jestem pewien, czy starałeś się, żeby było jak najlepiej.

Czego teraz chcesz?

Za dużo chcesz. Nadużywasz mojej cierpliwości.

MATERIAŁY DODATKOWE: ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

Kiedy na przykład osoba używa zwrotu „Moim zdaniem ...”, można go rozumieć na kilka sposobów:
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Według Thomasa i Kilmanna (1974) istnieje pięć rodzajów reakcji na sytuację konfliktu:
Unikanie: Ignoruję istnienie konfliktu lub odmawiam jego uznania.
Efektem są straty po obu stronach, ponieważ nic nie można zrobić z problemem.
Uleganie: Robię to, co chcesz, aby zaspokoić twoje potrzeby lub pragnienia.
W rezultacie „ja przegrywam, a ty wygrywasz”, ponieważ musiałem zrezygnować z tego, czego sam chciałem lub potrzebowałem.
Rywalizacja: Wygram albo ja, albo ty, ale nie oboje. To jest forma walki. W rezultacie „ja wygrywam, a ty przegrywasz”, ponieważ tylko jedna strona może wygrać.
Kompromis: Aby rozwiązać problem, oboje rezygnujemy z części tego, czego pragnęliśmy lub
potrzebowaliśmy. W rezultacie „ja coś wygrywam i ty coś wygrywasz”, ponieważ oboje byliśmy skłonni z czegoś ustąpić. W konfliktach związanych z dystrybucją ograniczonych zasobów
ta postawa może to być najbardziej odpowiednią opcją.
Współpraca: Ty i ja pracujemy wspólnie, aby znaleźć rozwiązanie problemu akceptowalne przez
obie strony. W rezultacie obie strony wygrywają, ponieważ byliśmy skłonni współpracować.
Współpraca jest najlepszą metodą rozwiązywania konfliktów w ogóle, a także konfliktów międzykulturowych!
Rozwiązania typu win-win są bardziej trwałe i tworzą pozytywną atmosferę.
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Poniższy schemat ilustruje opisane powyżej opcje z uwzględnieniem sposobu postrzegania
potrzeb własnych i wymagań drugiej strony (kompromis znajduje się w środku):

Uwzględnianie potrzeb innych
JA TRACĘ, A TY ZYSKUJESZ

JA ZYSKUJĘ I TY ZYSKUJESZ

ULEGANIE

WSPÓŁPRACA

JA TROCHĘ ZYSKUJĘ I TY TROCHĘ ZYSKUJESZ
Uwzględnianie własnych potrzeb

KOMPROMIS
JA TRACĘ I TY TRACISZ

JA ZYSKUJĘ, A TY TRACISZ

UNIKANIE

RYWALIZACJA
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Możemy wyobrazić sobie sytuację konfliktu jako interakcję między górami lodowymi: obydwie
góry lodowe mają części widoczne i ukryte. Pozycje lub zachowania jawne są widoczne, ale
pod nimi kryją się aspekty niewidoczne, takie jak wartości, postrzeganie siebie i innych, oczekiwania od innych, interesy, potrzeby, obawy, cele itp., które są oparte na osobistym, społecznym
i kulturowym kontekście życia stron zainteresowanych.

POZYCJE
ZACHOWANIA

POZYCJE
ZACHOWANIA

INTERESY, CELE, WARTOŚCI,
PERCEPCJA, OBAWY,
POTRZEBY

INTERESY, CELE, WARTOŚCI,
PERCEPCJA, OBAWY,
POTRZEBY

Materiały dodatkowe

■ Analiza konfliktów

Kiedy strony konfliktu pozostają zablokowane na swoich pozycjach, mogą odczuwać frustracje,
mówić podniesionym głosem, stosować obronny lub agresywny język ciała. Mogą wejść w jedną
z ról Trójkąta Dramatycznego, przedstawionego w module 5, co może spowodować utrzymywanie się błędnego koła konfliktu lub eskalację problemów aż do zerwania wszystkich relacji.

Każdy konflikt można przeanalizować, opisując pozycje i zachowania wszystkich zaangażowanych stron, a także wyjaśniając ich obawy, interesy, potrzeby itp. Każda ze stron powinna zrozumieć, co kryje się za pozycją, jaką przyjmuje druga osoba i za sposobem, w jaki się zachowuje.
Przyjęcie perspektywy zarządzania konfliktem oznacza, że nie chodzi tylko o rozwiązanie
konkretnej sytuacji konfliktu, ale o zapewnienie, że osoby zaangażowane odczuwają szacunek
i zrozumienie, że mogą liczyć na to, że ich inność jest doceniana, a energia generowana przez
konflikt wykorzystywana jest do osiągnięcia czegoś pozytywnego i konstruktywnego.
Oznacza to, że zaangażowane strony powinny rozróżniać osobę i jej zachowanie, okazywać
szacunek (można nie zgadzać się ze stanowiskiem i odrzucać zachowanie drugiej strony, ale
nadal okazywać szacunek osobie), wyrażać otwartość, aktywnie słuchać, obserwować język
ciała, wykazywać się empatią, elastycznością i zdolnościami adaptacyjnymi, krytycznym my-
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Kluczowym elementem procesu zarządzania konfliktami jest zatem wyprowadzenia na powierzchnię niewidzialnych elementów.
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śleniem i konkretnymi umiejętnościami zarządzania konfliktami, aby zbadać różne możliwości
rozwiązania problemu i uzgodnić najbardziej odpowiedni sposób.
Poniższy schemat przedstawia różne rodzaje interwencji w sytuacjach konfliktu z uwzględnieniem poziomu zaangażowania podmiotu trzeciego i stopień, w jakim decyzja o rozwiązaniu
konfliktu zależy od stron konfliktu. Istnieją zatem sytuacje, w których strony konfliktu mają niewiele do powiedzenia i gdzie decyzja podejmowana jest bezpośrednio zgodnie z ustawodawstwem, zwykle przez sędziego, funkcjonariusza organów ścigania lub urzędnika służby cywilnej.
Następnym rodzajem interwencji jest arbitraż: strony konfliktu zgadzają się, aby arbitrem była
zaufana strona trzecia i żeby to ona zdecydowała, co robić. Arbitraż może być stosowany w
wyniku pozwu lub decyzji sędziego, strony mogą także samodzielnie postanowić, aby przedstawić swoją sprawę osobie szanowanej w społeczności i prosić ją o podjęcie decyzji. Zanim
strony zgłoszą się do arbitra uzgadniają, że będą przestrzegać decyzji, jaką on podejmie.
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Istnieją również sytuacje, w których interwencja strony trzeciej wymagana jest nie w celu
podjęcia decyzji, jak w przypadku arbitra, ale poprowadzenia działań mediacyjnych. Mediator
to także osoba, do której skonfliktowane strony mają zaufanie, ale jego rola polega na takim
pokierowaniu stronami, aby mogły samodzielnie znaleźć najlepsze w ich ocenie rozwiązanie.
Mediator umożliwia obu stronom zabranie głosu, stymuluje i wspiera je, aby mogły przedstawić swoje stanowiska, ale także wyjaśnia, co kryje się za przyjmowanymi przez nie pozycjami,
ponadto zachęca do zbadania różnych opcji i wybrania tej, która najlepiej odpowiada potrzebom obu stron i która jest przez nie uważana za uczciwą. Mediator powinien powstrzymać się
od sugerowania sposobów rozwiązania lub wyjścia z konfliktu, ponieważ jeśli nie będą one dobre, to on byłby obwiniany za tę porażkę. Jeśli strony wybiorą rozwiązanie, które nie sprawdza
się w praktyce, mogą ponownie zwrócić się do mediatora w celu przeanalizowania alternatyw.
Mediator powinien upewnić się, że sam równo traktuje strony konfliktu i że w czasie procesu
będą się one znajdować na takim samym poziomie, nawet jeśli w rzeczywistym życiu istnieje
znaczna nierówność statusu lub władzy.
Ostatnią opcją jest bezpośrednia negocjacja między stronami, bez udziału stron trzecich. Jej
zaleta polega na tym, że sprawy można poprowadzić szybciej i łatwiej; jej wadą jest jednak to,
że strona mająca większą siłę i lepsze umiejętności wygrywa i niesłusznie uzyskuje korzystne
dla siebie rozwiązanie..
Zaangażowanie strony trzeciej

USTAWODAWSTWO
ARBITRAŻ
MEDIACJE
Negocjacje

Decyzja w rękach
stron zaangażowanych
w konflikt
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Organizacje pracujące z migrantami, które zwracają wyraźną uwagę na konflikty i są uwrażliwione na ich rozwiązywanie mogą uzyskać różne korzyści, takie jak:
Pozytywne i konstruktywne skupienie uwagi: wyraźne zobowiązania do konstruktywnego zarządzania konfliktem sprawiają, że ludzie są bardziej świadomi, że mogą
osiągnąć swoje cele bez podważania celów innych osób, stymulują przyjmowanie
postaw skoncentrowanych na problemie; dzięki temu strony nie skupiają się na obwinianiu i etykietowaniu ludzi czy rozgrywkach psychologicznych;

-

Zwiększenie spójności zespołu: kiedy konflikty są skutecznie rozwiązywane, członkowie zespołu rozwijają większy wzajemny szacunek i odnawiają wiarę we własne
zdolności do współpracy;

-

Pogłębienie samowiedzy: konflikt zmusza jednostki do dokładnego zbadania własnych
celów i oczekiwań, pomaga im zrozumieć, co jest dla nich najważniejsze, zwiększa ich
skupienie i skuteczność działania

-

Pozytywne postrzeganie przez migrantów korzystających z usług: unikanie rozwiązywania konfliktów lub narzucanie rozwiązań postrzeganych jako niesprawiedliwe
powoduje, że osoby korzystające z usług odczuwają frustrację i negatywnie postrzegają rzeczywistość, natomiast konstruktywne skupienie się na korzystnych, konstruktywnych i uczciwych opcjach owocuje zaufaniem i szacunkiem.

■ Konflikty generowane przez różne orientacje dot. akulturacji
Różnice w postrzeganiu pożądanego związku migrantów z ich pochodzeniem kulturowym
i środowiskiem kulturowym kraju przyjmującego odzwierciedlają się w koncepcji orientacji
akulturacyjnych.
Z tego punktu widzenia akulturacja określona jest jako proces dwukierunkowej zmiany zachodzącej w kontrastujących grupach kulturowych, których członkowie doświadczają trwałych
kontaktów międzykulturowych, przy czym obie grupy kulturowe ulegają wzajemnym wpływom i przekształcają się poprzez wzajemne kontakty międzykulturowe (Berry i Sam, 1997;
Sam i Berry, 2006).

MATERIAŁY DODATKOWE: ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

-

Materiały dodatkowe

Kiedy tylko jest to możliwe, lepiej jest, aby strony konfliktu ustaliły, która opcja jest najlepsza i
aby znalazły rozwiązania oparte na współpracy, które przynoszą obopólne korzyści. W każdym razie negocjacje, mediacje lub arbitraż mogą sprawdzać się tylko wtedy, gdy konflikt ma
„odpowiednią temperaturę”. Jeśli konflikt jest zbyt zaogniony, strony odczuwają wysokie zaangażowanie emocjonalne i napięcie, wykazują się agresywnymi postawami lub zachowaniem
itp., należy zaczekać, aby jego temperatura się obniżyła. Jeśli konflikt jest zamrożony lub zbyt
zimny i nie manifestuje się w widoczny sposób, należy go rozgrzać, aby ujawnić rzeczywisty
problem i potrzebę jego rozwiązania.
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Sesja 2: Zarządzanie konfliktami międzykulturowymi

Interaktywny model akulturacji (IAM) został zaprojektowany w celu skategoryzowania relacji
między członkami społeczności gospodarzy a niedominującymi członkami grupy imigrantów (Bourhis, Moïse, Perreault i Senécal, 1997). IAM zapewnia instrumenty przydatne w określaniu orientacji akulturacji u migrantów w kraju osiedlenia, a także orientacji akulturacyjnych cechujących
członków społeczności przyjmującej w stosunku do określonych grup migrantów. Zgodnie z modelem IAM, ze względu na swoją przewagę kraju osiedlenia, u członków większości przyjmującej
rozróżnia się pięć orientacji akulturacyjnych odnośnie migrantów: integracja, asymilacja, segregacja, wykluczenie i indywidualizm (Bourhis i inni 1997); wyrażają się one w następujący sposób:
-

Integracjonisci uważają, że migranci powinni zachować pewne aspekty swojej kultury pochodzenia, nabywając jednocześnie kluczowe cechy kultury społeczności przyjmującej.

-

Asymilacjoniści oczekują, że migranci zrezygnują z własnej kultury pochodzenia w
celu przyjęcia kultury głównego nurtu społeczeństwa przyjmującego.

-

Segregacjoniści akceptują, że migranci utrzymują swoją kulturę pochodzenia, pod
warunkiem, że zachowują dystans wobec członków większości kraju przyjmującego.
Segregacjoniści nie chcą, aby migranci przekształcali, rozcieńczali lub „zanieczyszczali”
kulturę gospodarzy większościowych.

-

Ekskluzjoniści odmawiają migrantom prawa do przyjmowania cech kultury społeczności gospodarzy, a jednocześnie odmawiają migrantom wyboru zachowania kultury
dziedzictwa. Ekskluzjoniści uważają, że niektórzy migranci mają zwyczaje i wartości,
które nigdy nie mogą być kulturowo lub społecznie włączone do głównego nurtu
większości w kraju przyjmującym.

-

Indywidualiści umniejszają znaczenie przypisywania do grupy, a ich wizja różnorodności kulturowej wyraża się słowami „żyj i pozwól żyć”, ponieważ nie kwestia tego,
czy migranci utrzymują kulturę dziedzictwa czy przyjmują dominującą kulturę większości gospodarzy nie interesuje ich zbytnio. Indywidualiści cenią cechy osobiste i
indywidualne osiągnięcia, a w interakcjach z migrantami zachowują się w taki sam
sposób, jak z członkami większości kraju przyjmującego.

Kierunki akulturacji mogą być różne w domenach prywatnych (np. kultura i relacje osobiste)
oraz w domenach publicznych (na przykład zatrudnienie, mieszkanie lub miejsce zamieszkania).
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Moduł 5:
Współpraca z migrantami

SESJA 1:

WSPARCIE EFEKTYWNYCH, WRAŻLIWYCH
KULTUROWO SPOSOBÓW INTEGRACJI.

■ Rezultaty nauczania
Po zakończeniu sesji uczestnicy:
-

Zapoznają się z pięcioma teoretycznymi modelami i związanymi z nimi narzędziami,
które bezpośrednio pomagają uniknąć pułapek, i które promują pozytywną i konstruktywną interakcję z migrantami podczas świadczenia usług.

-

zrozumieją w jaki sposób można zaangażować się w tworzenie efektywnych sposobów integracji wspólnie z migrantami.

■ Niezbędne materiały
-

Slajdy dotyczące wsparcia integracji

-

Komputer z dostępem do Internetu, projektor i ekran

-

Wydruk z „Ciepłą, miłą opowieścią” - „Warm and Fuzzy Tale” (opcjonalnie)

-

Dokumenty dodatkowe z informacjami dotyczącymi wsparcia sposobów integracji

■ Struktura i metody
W zależności od wielkości grupy oraz poziomu zgłębienia niektórych zagadnień, w programie
zawarte są dwie opcje do wyboru: jedna zajmująca 1,5 godziny, a druga 2 godziny:
a.

10 min: prezentacja wstępna oparta na slajdach

b.

10 min: Model OK-OK - prezentacja i ćwiczenie
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c.

20 min: Ekonomia głasków - prezentacja, praca w grupach i dyskusja

d.

20 min / 40 min: Trójkąt dramatyczny i Gry psychologiczne - prezentacja, praca w
grupach i dyskusja

e.

20 min / 30 min: Drabina dyskontowania i zrozumienia - prezentacja, praca w parach
i dyskusja

f.

10 min: Wnioski i ewaluacja

Informacja dodatkowa: w przypadku większych grup ta sesja może zając dłużej.

■ Proces
a.

Rozpocznij sesję informując, że będzie się ona skupiała na bezpośrednim kontakcie pracowników socjalnych i innych osób świadczących usługi z migrantami. Użyj pierwszych
dwóch slajdów, aby zilustrować potrzebę uwzględnienia problematycznych sytuacji w
takim kontakcie, a trzeci, aby wyjaśnić, że niektóre modele teoretyczne zostaną zaproponowane jako narzędzia refleksji w kwestii zachowania, emocji, myśli oraz kontaktów pracowników z migrantami, z myślą o polepszeniu efektywności usług, oraz aby
pomóc migrantom w zdefiniowaniu i wykorzystaniu realistycznych i odpowiednich
sposobów integracji.

b.

Przedstaw mode OK-OK Poproś uczestników, aby podzielili się przykładami konkretnych sytuacji albo z własnego doświadczenia albo doświadczenia współpracowników,
które obrazują wszystkie cztery postawy uwzględnione w powyższym modelu

c.

Rozpocznij od doświadczenia uczestników.
c1

Based on the Warm Fuzzy Tale by Claude Steiner available as text at
http://bouncybands.com/Warm-Fuzzy-Tale.pdf and read by the author at
https://www.youtube.com/watch?v=v683T1GVS1U
Distribute copies of the Warm Fuzzy tale and give participants about 5
minutes to read individually the story. Alternatively, read yourself the story
to the group, have a group member read it out loud or project the video
with the story read by the author.
Introduce the principles of stroke economy. Live the slide visible. Put participants in small groups of 3 and ask them to discuss:
1. How these principles are reflected in the story?
2.	Situations from real life where people made decisions based
on the false assumptions of the theory of the economy of
stokes.
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In plenary, ask different groups to illustrate the principles of the economy
of strokes with elements of the story and with real life situations.
c2

Starting with the experiences of participants
Present the slides about the theory of the economy of strokes.
Put participants in small groups of 3 and ask them to identify situations
from their own professional life or from the professional experience of
colleagues they know when the behaviour of migrants or the behaviour
of the social worker/service provider can be explained with the theory of
the economy of strokes.

d.

Zaprezentuj slajdy dotyczące trójkąta dramatycznego, nawiązując także do systemu
OK-OK oraz teorii ekonomii głasków. Wyjaśnij ideę gier psychologicznych i podaj
przykłady. Podkreśl negatywne konsekwencjepsychologiczne, które wynikają z uczestnictwa w grach psychologicznych, a także nieproduktywne i niepożądane aspekty każdej z trzech pozycji w trójkącie dramatycznym.
Podziel uczestników na grupy czteroosobowe i poproś, aby wymienili się przykładami
z własnego doświadczenia, w których interakcja z migrantami przyjęła formę trójkąta
dramatycznego. Poproś każdą z grup o wybranie jednego przykładu.
Poproś reprezentantów każdej z grup o przedstawienie wybranego przykładu oraz
wskazanie ról w trójkącie dramatycznym w każdym przypadku. Podkreśl dynamiczny
charakter trójkąta dramatycznego, jeśli odpowiada to sytuacji.
Zaprezentuj trójkąt zwycięski.
Poproś uczestników o powrócenie do tych samych grup, w których pracowali wcześniej i refleksję na temat wybranych przypadków, aby zidentyfikować strategie, których
pracownik socjalny/osoba świadcząca usługi mogliby użyć, aby zmienić trójkąt dramatyczny na trójkąt zwycięski.
Poproś grupy, aby podzieliły się wynikiem refleksji; przedyskutujcie każdy przypadek na
forum grupy. Po każdej prezentacji zapytaj uczestników, czy znaleźli się kiedyś w podobnej sytuacji, jak się zmienili od tego czasu i jakie rozwiązanie byłoby najbardziej efektywne.

e.

Opisz „drabinę dyskontowania i zrozumienia”
W parach, poproś uczestników, o wskazanie przypadków z doświadczenia w pracy,
które ilustrują każdy poziom drabiny.
Poproś o przykłady dla każdego poziomu drabiny i przedyskutujcie je wszyscy razem.
Przed zakończeniem podkreśl, że drabina dyskontowania i zrozumienia może być
użyteczna w pracy z migrantami zarówno aby zrozumieć ich zachowania, jak również, aby móc zrozumieć własną pozycję na niej.
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Dobre intencje w pomocy migrantom w integracji są bardzo ważne, ale niewystarczające.
Pojawiające się problematyczne sytuacje mogą ograniczyć efektywność i trwałość rozwiązań
zaproponowanych i uzgodnionych z migrantami. Oto przykłady potencjalnego zachowania
migrantów podczas w kontakcie z pracownikami zajmującymi się pomocom migrantom:
-

narzeka i odrzuca wszystkie zaproponowane opcje

-

wykazuje agresywne zachowanie, narzekając, że jego/jej prawa nie są respektowane

-

zgadza się z zaproponowanymi rozwiązaniami, ale nic z nimi nie robi

-

akceptuje proponowane rozwiązania, ale wraca mówiąc, że nie udało mu się żadnego z nich zrealizować

Niektóre z nich mogą być wytłumaczone specyficznymi różnicami kulturowymi i nieporozumieniami na ich tle. Na przykład, pracownik socjalny i migrant mogą różnie rozumieć, co
oznacza umowa:
-

-

dla pracownika socjalnego może być jasne, że przeanalizowano różne opcje i wybrano
najbardziej odpowiednią; wyboru dokonano wspólnie z migrantem, który rozumie:
-

korzyści podejmowania uzgodnionych działań i ryzyko związane z niepodejmowaniem ich;

-

jakie są jego/jej obowiązki

-

jak działania te powinny być przeprowadzone

dla migranta może być jedynie jasne, że wystarczy, że zgodzi się na wszystko, co
powie pracownik socjalny. Pracownik socjalny ma autorytet i byłoby nieuprzejme,
aby nie zgodzić się lub samemu zaproponować alternatywne propozycje. A także,
jeśli niektóre zaproponowane elementy są niejasne, migrant czuje się zobligowany,
aby udawać, że wszystko rozumie, aby nie urazić pracownika socjalnego sugerując,
że jego wyjaśnienia nie są jasne.

Takie sytuacje mogą być także zrozumiane przy użyciu następujących teoretycznych modeli,
które mają praktyczne zastosowanie w zrozumieniu postaw i zachowania:
1.

Model OK-OK

2.

Teoria ekonomii głasków
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Model Trójkąta Dramatycznego i koncepcjaa gier psychologicznych

4.

Drabina dyskontowania

■ Model OK-OK
To idea bycia „ok” za sobą i innymi oparta na uznaniu równej wartości wszystkich ludzi, a
także ich prawa do godności i spełnienia ich potrzeb psychologicznych. Oznacza to uznanie
wewnętrznego poczucia własnej wartości i wartości innych poprzez myśli i uczucia, i wyrażenie ich w postawie i zachowaniu.

Materiały dodatkowe

3.

Jeśli uznamy, że istnieją dwa niezależne wymiary w kwestii postrzegania siebie i innych, istnieją
także cztery tak zwane pozycje życiowe, jak pokazuje poniższy diagram (Ernst, 1971, 2004):

Ja jestem OK - ty jesteś OK.
(Zadowolenie)

Ja nie jestem OK - ty nie jesteś OK
(Poczucie beznadziei)

Ja jestem OK - ty nie jesteś OK
(Złość)

Niektórzy mają tendencję pozostawania przeważnie w jednej z tych postaw we wszystkich
interakcjach, inni przyjmują niektóre z tych postaw przeważnie w interakcji z konkretnymi
osobami lub członkami specyficznych grup, podczas gdy większość przyjmie różne postawy w
interakcjach z różnymi osobami w różnych momentach i okolicznościach.
Najbardziej pożądana i zdrowa postawa to: Ja jestem OK - ty jesteś OK.

■ Teoria ekonomii głasków
Poza posiadaniem indywidualnych potrzeb, ludzie mają podstawowe potrzeby związane z
interakcją z innymi. Odzwierciedla się to w koncepcji głasków, widzianych jako znaki uznania i
akceptacji
Steiner (1974) proponuje dwie kategorie głasków: pozytywne i negatywne

POZYTYWNE GŁASKI

-

Głaski fizyczne: przytulanie, pocałunki, dotykanie, trzymanie za rękę, bycie przytulonym

-

Głaski słowne: chwalenie czyjegoś wyglądu, pracy, cech

-

Głaski-gesty: podarowanie prezentu, przygotowanie posiłku, pójście razem na przyjęcie
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Ja nie jestem OK - ty jesteś OK
(Bezsilność)
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NEGATYWNE GŁASKI

-

Fizyczne: bicie, drapanie, uderzenie w twarz

-

Słowne: obraźliwe słowa, bolesne komentarze, ironia, zastraszanie

-

Głaski-gesty: robienie rzeczy uznanych przez innych jako krzywdzące lub niepokojące

Ekonomia głasków bierze pod uwagę, że ze strachu przed nieotrzymaniem pozytywnych głasków wiele osób woli przestrzegać nieświadomych lub nieproduktywnych zasad:
-

Nie dawaj głasków, które chciałbyś dać

-

Nie proś o głaski, które chciałbyś otrzymać

-

Nie przyjmuj głasków, które chciałbyś przyjąć

-

Nie odrzucaj głasków, których nie chcesz

-

Nie dawaj sobie samemu głasków

Przestrzeganie powyższych zasad ekonomii głasków jest przede wszystkim odruchem bezwarunkowym i aby przejść do dojrzałych interakcji z innymi, należy sobie je uświadomić i podjąć
decyzję o dobrowolnym przyjęciu zachowania przeciwnego do zaleceń ekonomii głasków:
-

Dawanie głasków, które chcemy dać

-

Proszenie o głaski, które chcemy otrzymać

-

Odrzucanie głasków, których nie chcemy

-

Dawanie głasków sobie samemu

■ Model trójkąta dramatycznego i idea gier psychologicznych
Trójkąt dramatyczny został stworzony w 1968 r. przez Stephena Karpmana jako graficzna reprezentacja wymiany, jaka zachodzi gdy przerzucamy odpowiedzialność za nasze odczucia na kogoś
innego. W trójkącie dramatycznym istnieją trzy role: Ofiara, Prześladowca i Wybawca

PRZEŚLADOWCA

WYBAWCA

OFIARA
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Wybawca (Ja jestem OK, ty nie jesteś OK) postrzega innych jako potrzebujących pomocy,
myśląc: „Muszę pomagać innym, ponieważ oni sami nie dadzą sobie rady”. Wybawca podważa
umiejętność innych do myślenia i działania samodzielnie, i czuje się zmuszony do działania, ponieważ postrzega Ofiarę jako osobę niezdolną do działania.
Ofiara (Ja nie jestem OK, ty jesteś OK) nie jest świadoma własnego potencjału. Czasami ludzie
przyjmują postawę Ofiary poszukując Prześladowcy, myśląc „zasługuję na to, aby być ukaranym”; w innych sytuacjach Ofiara będzie szukała Wybawcy. Ofiara wierzy, że „nie dam sobie
sam rady”.

Materiały dodatkowe

Prześladowca (ja jestem OK - ty nie jesteś OK) to osoba, która wyszydza innych i sprawia, że
czują się mali, bezwartościowi i nieważni. Prześladowca postrzega innych jako gorszych, obniża
ich wartość i godność.

Ofiary nie biorą odpowiedzialności za samych siebie. Często czują się przytłoczone własnymi
uczuciami.
WYBAWCA

RZECZYWISTOŚĆ

Podejmuje działanie
własnym interesie

DYSKONTOWANIE

Uczucia i znaczenie drugiej
osoby (Ofiara)

Umiejętność Ofiary do myślenia, działa- Own ability of solving pronia i rozwiązania problemu
blems

Karze Ofiarę

Przejmuje inicjatywę, rozwiązuje problemy, nawet jeśli nie jest o to proszona i bez konsultacji z Ofiarą, a czasem
wbrew niej.

NIEDOJRZAŁE
ZACHOWANIE

we Wyraża troskę o drugą osobę

OFIARA
Cierpi

Myśli i zachowuje się jak gdyby nie miał/miała środków
pozwlajacych na rozwiązanie problemu.

Sposobem wydostania się z trójkąta dramatycznego może być zamiana na tak zwany Trójkąt
Zwycięski (Choy, 1990).
ASERTYWNY
RZECZYWISTOŚĆ

DOJRZAŁE
ZACHOWANIE

TROSZCZĄCY SIĘ

BEZBRONNY

Podejmuje działanie we
własnym interesie

Wyraża troskę dla drugiej osoby

Cierpi

Prosi o to, czego pragnie.
Mówi ‚nie’ temu, czego nie
chce. Wprowadza zmiany,
aby zaspokoić swoje potrzeby.

Nie myśli za innych. Nie przejmuje
spraw, dopóki nie zostanie poproszony (i tego zechce). Nie wykonuje
więcej pracy niż nalezy do jego obowiązków.

Używa swoich umiejętności,
rozwiązywania problemów.

Nie karze innych.

Świadomość - nie robi rzeczy, których
nie chce robić.

Świadomość - używa swoich uczuć jako danych potrzebnych do rozwiązania
problemu
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Każda z ról w Trójkącie Dramatycznym ma swój odpowiednik w Trójkącie Zwycieskim. Każda
z tych trzech ról w Trójkącie Zwycięskim jest rolą typu „OK” i wymaga rozwoju innego rodzaju
umiejętności (zobacz tabelę poniżej):
ROLA TRÓJKĄTA
DRAMATYCZNEGO

UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE NALEŻY
ROZWINĄĆ

ROLA TRÓJKĄTA
ZWYCIĘSKIEGO

Ofiara

Rozwiązywanie problemów: pomyśl o opcjach i
konsekwencjach

Odsłonięty

Wybawca

Słuchanie

Troszczący się

Prześladowca

Asertywność

Asertywny

Każda metoda, jaką Bezbronny może użyć aby przemyśleć opcje i konsekwencje jest cenna.
W roli Troszczącego się, w interakcji z osobą Bezbronną, niezbędny jest rozwój umiejętności empatycznego słuchania. Słuchanie jest często jedyną potrzebną reakcją. Asertywność to
umiejętność zaspokojenia swoich potrzeb bez potrzeby karania innych. We wszystkich trzech
rolach kwestią kluczową jest samoświadomość.
Dramat Trójkąta Dramatycznego bierze się z wymiany ról. Podczas odgrywania Trójkąta Dramatycznego ludzie zmieniają role i taktykę, aby dopasować się do systemu. Prędzej czy później
Ofiara zwraca się przeciwko Wybawcy i staje się Prześladowcą. Wybawca może także mieć
dosyć braku współpracy lub uznania jego wysiłków i staje się Prześladowcą. W ten sposób
rozwijają się gry psychologiczne.
Gry psychologiczne to często powtarzające się schematy zachowania; odgrywane są bez
udziału naszej świadomości. Kończą się zazwyczaj tym, że „gracze” doświadczają uczuć z przeszłości a także wymianą negatywnych głasków. Gry psychologiczne zawierają moment zakłopotania i zaskoczenia, gdy wydarzy się coś niespodziewanego, wiążą się też z negatywnymi
skutkami psychologicznymi.
Przykłady gier psychologicznych:
-

Gracz w grze „Gdyby nie ty...” narzeka na innych, że są przeszkodą w tym, co chce
osiągnąć. Na przykład: „Gdyby nie ty…mógłbym zrobić karierę”

-

W grze „Tak, ale”, gracz rozpoczyna pytaniem o poradę, ale wszystkie otrzymane
porady odrzuca jedna za drugą. Zmiana następuje, gdy graczowi, który udziela
porad skończą się możliwości, i drugi gracz poczuje się przez to odrzucony.

-

„Zrób coś” to gra, gdzie ktoś próbuje zmanipulować druga osobę, aby wymyśliła
lub zrobiła coś za niego. Na przykład osoba, która twierdzi, że nie wie, jak znaleźć
rozwiązanie wykonuje czynności w sposób niedbały, zapraszając tym samym innych do myślenia i robienia rzeczy za niego.
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Uproszczony model, nazwany drabiną dyskontowania i zrozumienia jest narzędziem, które pomaga zidentyfikować i zrozumieć blokady stojące za problemami i trudnościami, z którymi ludzie
muszą się zmierzyć.
Narzędzie to może zostać użyte do zrozumienia zachowania innych i okazania im pomocy w
kwestii konstruktywnego rozwiązywania problemów. Może być także użyte do autorefleksji i
pokonania własnych problemów.
Dyskontowanie to mechanizm psychologiczny stosowany do minimalizowania lub maksymalizowania jakiegoś aspektu rzeczywistości, siebie samych lub innych. Innymi słowy, nie służy do
opisania rzeczywistości swojej lub innych, ani też sytuacji.

Materiały dodatkowe

■ Drabina dyskontowania i zrozumienia

Dyskontowanie prowadzi do różnego rodzaju negatywnego zachowania, które nie rozwiąże
problemu:
Pasywność (niepodejmowanie żadnego działania)

-

Pobudzenie (głównie sprawianie wrażenia, że coś /wiele jest robione)

-

Zbytnia adaptacja (wyolbrzymiona uwaga skierowana na problem, ale brak skupienia
się na rozwiązaniu)

-

Przemoc, odrzucenie

Istnieje kilka poziomów dyskontowania, które ukazane są na drabinie dyskontowania i zrozumienia
poniżej:
1

Nie ma problemu

Zaprzeczenie

2

Problem istnieje, ale nie jest taki ważny

Dyskontowanie wagi problemu

3

Problem istnieje, jest istotny, ale nic nie można z nim
zrobić

Dyskontowanie możliwości zmiany

4

Problem istnieje, jest istotny, ale my nic nie możemy z
nim zrobić

Dyskontowanie własnych możliwości, aby wprowadzić
zmianę

5

Problem istnieje, jest istotny, powinniśmy cos z nim
zrobić

Zrozumienie potencjału zmiany

6

Co musi się zmienić?
Kto może mieć wkład w zmianę?
Co musimy zrobić, aby mieć wkład w zmianę?
Jak możemy osiągnąć, to co jest nam potrzebne?

Konstruktywne podejście do problemu

Pierwsze cztery szczeble drabiny odzwierciedlają etapy dyskontowania. Piąty szczebel odzwierciedla odmowę dyskontowania i zrozumienie potencjału zmiany i pokonania problemu,
podczas gdy pytania na szczeblu 6 to pytania, które powinny pokierować konstruktywnym
podejściem do konkretnych rozwiązań i postepowania.
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■ Użycie narzędzi w interakcjach z migrantami
Biorąc pod uwagę modele teoretyczne i opisane instrumenty, możemy stwierdzić, że aby móc
wspierać integrację migrantów w sposób wrażliwyi efektywny sposób, ważne jest, aby:
-

Utrzymać pozycję OK-OK w interakcji z migrantem;

-

Unikać pułapek ekonomii głasków;

-

Unikać wchodzenia w trójkąt dramatyczny i odmawiać brania udziału w grach psychologicznych;

-

Wspierać migrantów w zamianie schematu trójkąta dramatycznego na trójkąt zwycięski;

-

Wznieść się na poziom zrozumienia i konstruktywnego podejścia na drabinie dyskontowania i zrozumienia, i nie pozwolić na utknięcie na poziomach dyskontowania;

-

Wspierać migrantów, aby wybrnęli z dyskontowania i zrozumieli swój potencjał do
wprowadzenia zmiany i konstruktywnego działania.
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SESJA 2:

PRACA Z MIGRANTAMI W TRUDNYCH
SYTUACJACH: WSPARCIE I ROZWÓJ ODPORNOŚCI
PSYCHOLOGICZNEJ

■ Rezultaty nauczania
Po zakończeniu sesji uczestnicy:
-

Understand how the concept of resilience can apply to the work with migrants in
difficult situations

-

Be able to use strategies aiming at developing their own resilience in addressing the
challenges of working with migrants in difficult situations

-

Be able to identify and use appropriate strategies for supporting and developing the
resilience of migrants during service delivery

■ Niezbędne materiały
-

Slajdy dotyczące odporności

-

Komputer z dostępem do Internetu, projektor i ekran

-

Duże arkusze papieru, markery

-

Dodatkowe dokumenty na temat odporności oraz szoku kulturowego

■ Struktura i metody
a.

10 min: prezentacja wstępna oparta na slajdach

b.

30 min: Świadomość własnych mocnych stron - narzędzie do rozwoju odporności
pracowników socjalnych

c.

30 min: Koło odporności

d.

20 min: Szok kulturowy
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■ Proces
a.

Zapoczątkuj temat podkreślając wyzwania, którym migranci musza stawić czoła
oraz przypomnij treść modułu o szlakach migracyjnych. Zdefiniuj odporność oraz
zaprezentuj trzy główne rodzaje źródeł, które ją wspomagają. Zwróć uwagę uczestników na związek pomiędzy własnymi zasobami, zwłaszcza postawami i umiejętnościami wspomagającymi odporność, oraz elementami umiejętności międzykulturowych. Wyjaśnij, że w przypadku migrantów ich zasoby związane ze środowiskiem
społecznym, mogą być tylko częściowo pod ich kontrolą.

b.

Przedstaw metaforę maski tlenowej i podkreśl potrzebę pracowników socjalnych
i innych pracowników, którzy pracują z migrantami, którzy musieli się zmierzyć z
wyjątkowo trudnymi sytuacjami, wzmocnienia własnej odporności, aby móc z niesłabnącą wydajnością odpowiadać na potrzeby migrantów
Zaprezentuj potrzebę utrzymania perspektywy skupionej na mocnych stronach
oraz istotę wiedzy o cyklu wzmacniania zasobów. Wyjaśnij różnicę pomiędzy podejściem skupionym na deficytach oraz podejściem skupionym na zasobach.
Podziel uczestników na małe, trzyosobowe grupy. Ich zadaniem będzie wspieranie
się nawzajem w identyfikacji tak dokładnie jak to możliwe konkretnych:
1.

zasobów, które posiadają i które są istotne dla pracy z migrantami (przy
wskazaniu faktów i sytuacji, które mogą być ich dowodem);

2.

sytuacji lub obszarów, w których wspomniane zasoby mogą być rozwinięte.

Dobrze jest poświęcić kilka minut, aby przedstawić ten proces na własnej osobie lub
w dialogu z którymś członkiem grupy.
W zależności od wielkości grupy i dostępnego czasu, możesz poprosić uczestników
lub tylko kilku z nich (wybranych przypadkowo lub tych którzy zgłoszą chęć) aby podzielili się z resztą grupy, jakie zasoby oraz możliwości rozszerzenia ich zastosowania
udało im się u siebie zidentyfikować. Każdy, kto wyrazi chęć podzielenia się swoimi
odkryciami powinien otrzymać taką szansę.
Zakończ tę część szkolenia sugerując uczestnikom, aby kontynuowali taki rodzaj refleksji sami, ze współpracownikiem lub jako część grupy wzajemnego wsparcia (dodaj także, że będzie czas na przedyskutowanie tego w ostatnim module).
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c.

Przedstaw ideę koła odporności i wyjaśnij, że uczestnicy jako profesjonaliści w swoich dziedzinach, bezpośrednio we współpracy z instytucjami, mogą mieć swój wkład
w zapewnienie wsparcia w sześciu sektorach koła.
Podziel uczestników na trzy lub sześć grup (w zależności od liczby uczestników - podziel ich na sześć grup przy ilości uczestników większej niż 15). Przypisz sektory koła
odporności grupom. Jeśli grup jest tylko trzy, każda z nich będzie miała przypisane po
dwa sektory. Jeśli grup jest sześć, każdej grupie zostanie przypisany jeden sektor.
Zadaniem każdej z grup będzie zastanowienie się, jakie wysiłki są obecnie czynione,
a także co można zrobić, aby okazać wsparcie migrantom w odniesieniu do elementów przypisanego sektora. Każda z grup powinna zapisać pomysły uczestników na
arkuszach papieru i wyznaczyć osobę, która je zaprezentuje.
Poproś każdą z grup, aby podzieliła się na forum wynikami, a resztę uczestników
poproś o komentarze i sugestie.
Zanim zakończysz, zwróć uwagę uczestników na to, że wyniki ćwiczenia mogłyby
stanowić podstawę do stworzenia listy sposobów lub potencjalnie stać się projektami, które można wdrożyć w przyszłości w celu wzmocnienia odporności migrantów.

d.

Przedstaw koncept szoku kulturowego przy pomocy slajdów.
Poproś uczestników, aby w parach zastanowili się nad przykładami przypadków,
gdy migranci doświadczyli różnych stadiów szoku kulturowego. Jeśli niektórzy z
członków grupy nie posiadają bezpośredniego doświadczenia w pracy z migrantami
znajdującymi się w trudnych sytuacjach, upewnij się, że w każdej z par przynajmniej
jedna z osób takie doświadczenie posiada.
Poproś uczestników, aby podzielili się przykładami przedyskutowanymi w parach;
pozostali uczestnicy mogą dodać coś od siebie. Porównaj podane przykłady, wskazując podobieństwa i różnice.
Na zakończenie powiedz kilka słów na temat tego, jaką usługę mogą zaoferować
pracownicy:
-

Identyfikacja objawów i zrozumienie postawy i zachowania migrantów
bez obwiniania;

-

Pomoc w przejściu do czwartego etapu (podkreśl związek pomiędzy strategiami akulturacji zaprezentowanymi w module dotyczącym zarządzania
konfliktami).
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MATERIAŁY DODATKOWE:

PRACA Z MIGRANTAMI W TRUDNYCH
SYTUACJACH: WSPARCIE, ROZWÓJ ODPORNOŚCI
PSYCHOLOGICZNEJ

■ Ogólne elementy dotyczące odporności

MATERIAŁY DODATKOWE: PRACA Z MIGRANTAMI W TRUDNYCH SYTUACJACH: WSPARCIE, ROZWÓJ ODPORNOŚCI PSYCHOLOGICZNEJ

Migranci muszą stawić czoła wielu stresującym sytuacjom i często przechodzą traumatyczne
doświadczenia. Pracownicy socjalni, którzy z nimi pracują także mierzą się z wysokim poziomem stresu.
Koncept odporności psychologicznej może pomóc zrozumieć czynniki, które pomogą zarówno
migrantom jak i pracownikom socjalnym pokonać te trudności. Zrozumienie ich może być bardzo pomocne w identyfikacji strategii interwencyjnych, które mają na celu wzmocnienie kompetencji tych, którzy doświadczają traumy i stresu, oraz aby zapobiec negatywnym ich efektom.
Odporność psychologiczna to umiejętność stawienia czoła trudnym i niebezpiecznym okolicznościom bez poddawania się, utrzymanie lub ponownie zebranie sił po doświadczeniu trudnych sytuacji.
Skupienie się na odporności stanowi ważną zmianę perspektywy: zamiast skupiania się na
deficytach i czynnikach patologicznych lub czynnikach ryzyka, należy zmienić perspektywę na
dostępne zasoby, możliwości, ocenę wewnętrznego potencjału (patogeneza vs salutogeneza).
Odporności sprzyja radzeniu sobie z ekstremalnie negatywnymi doświadczeniami, dojściu do
siebie po przeżyciu traumy i spojrzeniu w przyszłość w pozytywny, konstruktywny sposób.
Odporność to normalna cecha ludzka, ale niektórzy ludzie osiągają z nią lepsze wyniki.
Istnieją trzy typy zasobów niezbędnych do uzyskania odporności:
-

Zasoby osobiste

-

Zasoby związane z najbliższym środowiskiem społecznym (rodzina, przyjaciele, koledzy, sąsiedzi, etc.)

-

Zasoby związane z większym środowiskiem społecznym

Najistotniejsze zasoby osobiste, które wzmacniają odporność psychologiczną to
-

Postawy takie jak
-	Poczucie własnej skuteczności (wiara danej osoby w możliwość osiągnięcia
sukcesu w konkretnej sytuacji)
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Pewność siebie i poczucie własnej wartości

-

Optymizm

-

Otwarcie na tworzenie związków i przywiązanie do innych osób

-

Akceptacja niejednoznaczności.

Umiejętności takie jak
Empatia

-

Inteligencja emocjonalna (umiejętność identyfikacji emocji własnych i
emocji innych, a także zarządzania i wyrażania emocji)

-

Elastyczność i zdolność adaptacji

-

Krytyczne myślenie i umiejętność rozwiązywania konfliktów

-

Umiejętności komunikacji

Najistotniejsze czynniki w najbliższym środowisku społecznym, które wspierają odporność to:
-

Przynajmniej jeden stabilny związek emocjonalny (członek rodziny, przyjaciel, kolega, etc.)

-

Pozytywne wzorce

-

Pozytywne relacje z rodzeństwem lub znajomymi

Niektóre z elementów środowiska społecznego, które wspomagają odporność to:
-

Zróżnicowana, dopasowana i łatwo dostępna oferta wsparcia społeczno-ekonomicznego

-

Przyjazne i znajome środowisko

-

Łatwo dostępne informacje (wskazówki, oznaczenia, instrukcje, etc.)

-

Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach społecznych i spotkania innych osób

-

Możliwość uczestnictwa i zaoferowania swojego wkładu w poprawę środowiska
społecznego
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■ Odporność dla pracowników socjalnych: “Najpierw załóż maskę tlenową sobie, zanim pomożesz innym”

Pracownicy socjalni muszą zaangażować się w świadomy rozwój odporności oraz rozwinąć
umiejętności i nawyk refleksji nad tą odpornością.
Świadomość odporności rozpoczyna się od zrozumienia, co ona oznacza i uświadomienia
sobie naszych mocnych i słabych stron. Powinno to być także związane z poszukiwaniem
zasobów.

Identify
strenghts

Reflect on
practice

Practice with
awareness

Understand
how strenghts
work
interconnected
in specific
situations

Reflect
on how
strenghts
can be used
in other
situations
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Koło odporności migrantów zaprezentowane poniżej obrazuje niektóre z najbardziej istotnych
aspektów, które należy wziąć pod uwagę, aby bezpośrednio pomóc migrantom w rozwinięciu
osobistej odporności oraz w tworzeniu środowiska, które tę odporność wzmacnia.

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

Source: Adapted from Henderson and Milstein (2003).

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

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

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

MATERIAŁY DODATKOWE: PRACA Z MIGRANTAMI W TRUDNYCH SYTUACJACH: WSPARCIE, ROZWÓJ ODPORNOŚCI PSYCHOLOGICZNEJ

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

Materiały dodatkowe

■ Pomoc migrantom w rozwoju odporności psychologicznej
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Sesja 2: Praca z migrantami w trudnych sytuacjach: wsparcie i rozwój odporności psychologicznej

■ Szok kulturowy
CO TO JEST SZOK KULTUROWY?

Szok kulturowy jest utratą emocjonalnej równowagi w wyniku przeniesienia ze znajomego
środowiska, w którym rozumienie się, jak wszytko działa i jak należy się zachowywać, do środowiska, które zawiera wysoki stopień postrzeganej niepewności i niejednoznaczności.
Ludzie mają tendencję do wierzenia, że w środowisku, które znają, życie wygląda tak jak powinno, jest „normalnością”. Gdy wkroczymy w nowe środowisko kulturowe, doświadczamy
nagłej utraty tego, co znajome. Staramy się zrozumieć inne normy i zasady, które regulują w
nim życie. Jesteśmy zmuszeni nauczyć się od nowa, jak prowadzić codzienne życie, a czasami
oduczyć się naszych nawyków i zachowania. Przymus postępowania w sposób, który uważany jest za odpowiedni, bez pełnej wiedzy o tym, co to naprawdę oznacza, skutkuje izolacją
społeczną i stresem.

ETAPY SZOKU KULTUROWEGO

Istnieją różne wersje etapów szoku kulturowego. Te najbardziej powszechne to:
1.

Miesiąc miodowy - ekscytacja, postrzeganie podobieństw

2.

Odrzucenie - wszystko wydaje się trudne, postrzeganie jedynie różnic

3.

Regresja - gloryfikacja kraju pochodzenia, krytyka nowego kraju, poczucie bycia lepszym

4.

Akceptacja/negocjacja - ustalenie porządku, powraca poczucie humoru

5.

Odwrotny szok kulturowy - włączenie „nowego” siebie w „stare” życie.
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Efekt szoku kulturowego może objawić się w różnym stopniu intensywności, od lekkiego dyskomfortu do paniki. Niektóre z najbardziej powszechnych objawów problematycznych etapów szoku kulturowego (etapy drugi i trzeci) to :
Frustracja, drażliwość, nadwrażliwość

-

Zmęczenie psychiczne, znudzenie

-

Brak motywacji

-

Fizyczny dyskomfort

-

Zdezorientowanie w kwestii pracy z innymi i nawiązywaniem związków

-

Podejrzenie (poczucie, że wszyscy starają się cię wykorzystać)

-

Utrata perspektywy

W JAKI SPOSÓB ŚWIADOMOŚĆ SZOKU KULTUROWEGO MOŻE BYĆ POMOCNA?

Obserwując postawy i zachowania migrantów można zidentyfikować objawy szoku kulturowego na etapach drugim i trzecim. W takich przypadkach ważne jest, aby okazać im pomoc
w przejściu do etapu czwartego i we włączeniu do zachowania sposobu życia społeczeństwa
przyjmującego, bez potrzeby wyzbycia się podłoża kulturowego, przy szczegółowym i realistycznym zrozumieniu tego społeczeństwa.

MATERIAŁY DODATKOWE: PRACA Z MIGRANTAMI W TRUDNYCH SYTUACJACH: WSPARCIE, ROZWÓJ ODPORNOŚCI PSYCHOLOGICZNEJ
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OBJAWY SZOKU KULTUROWEGO
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SESJA 3:

WSPÓŁPRACA Z MEDIATORAMI
MIĘDZYKULTUROWYMI

■ Rezultaty nauczania
Cele nauczania dla tej sesji powinny być dostosowane do konkretnej sytuacji miasta.
Dlatego też, w przypadku miast, w których brakuje doświadczenia pracy z mediatorami międzykulturowymi, pod koniec sesji uczestnicy:
-

Będą posiadali wiedzę dotyczącą korzyści i trudności związanych z zatrudnieniem
mediatorów kulturowych

-

Będą rozumieli pozycje i rolę mediatora międzykulturowego

-

Będą posiadali wiedzę na temat różnych praktyk w pracy z mediatorami międzykulturowymi w Europie

W przypadku miast, gdzie pracownicy już współpracują z takimi mediatorami, pod koniec
sesjiuczestnicy:
-

Będą potrafili zidentyfikować mocne i słabe strony praktyk związanych z pracą z
mediatorami międzykulturowymi

-

Zrozumieją do jakiego stopnia ich praktyki związane z pracą z mediatorami międzykulturowymi są zgodne ze źródłami europejskimi

-

Będą przygotowani na zaplanowanie zmian we współpracy z mediatorami międzykulturowymi, aby była ona bardziej efektywna i wydajna.

■ Niezbędne materiały
-

Kodeks etyki mediatorów międzykulturowych, w wersji elektronicznej lub w druku

-

Komputer z dostępem do Internetu, projektor i ekran

-

Tablica z arkuszami papieru i markery
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■ Struktura i metody
a.

15 min: Praca w parach oraz wymiana informacji

b.

45 min: Drabina dyskontowania i zrozumienia - prezentacja, praca w parach i dyskusja

c.

30 min: Praca w małej grupie, wymiana doświadczeń

■ Proces
a.

Pracując w parach uczestnicy zastanowią się nad tym, jakie korzyści wynikają z zatrudnienia osób z pochodzeniem migranckim na stanowisku mediatorów międzykulturowych.
Zanotuj najważniejsze pomysły; zrób listę w dwóch kolumnach na arkuszu papieru.

b.

Omów dziesięć punktów kodeksu etyki na forum grupy. Wyjaśnij najważniejsze elementy każdego punktu; poproś uczestników, aby podzielili się przykładami z własnego doświadczenia w pracy (jeśli takowe istnieje), które punkty te obrazują. Jeśli
uczestnicy nie mają takiego doświadczenia, mogą podzielić się pomysłami dotyczącymi zastosowania punktów w kontekście ich pracy.

c.

W oparciu o poprzednią dyskusję, w małych grupach, uczestnicy nakreślą plan, który
będzie miał na celu:
-

Zapewnienie większej efektywności i wydajności pracy mediatorów międzykulturowych (jeśli są obecni)

-

Ustanowienie systemu mediatorów międzykulturowych (jeśli brakuje
obecnie doświadczenia pracy z nimi)
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MATERIAŁY DODATKOWE:

PRACA Z MEDIATORAMI MIĘDZYKULTUROWYMI
Według Europejskich Modułów na Rzecz Integracji Migrantów, mediacja międzykulturowa oraz
mediatorzy międzykulturowi mogą być postrzegane jako sposób poprawy dostępu migrantów do usług. Proces mediacji oparty jest na zasadzie, że ludzie z innym pochodzeniem mogą
mieć różne potrzeby, oraz że nieporozumienia i negatywne wyobrażenia mogą powstawać w
wyniku różnic kulturowych i różnych sposobów postrzegania konkretnych rzeczy. Mediacja
pomaga w identyfikacji kwestii problematycznych, usuwaniu barier komunikacyjnych, poszukiwaniu potencjalnych rozwiązań oraz, jeśli strony zdecydują się na podjęcie działania, znalezieniu
rozwiązania, które satysfakcjonuje obie strony. Mediatorzy międzykulturowi zazwyczaj sami
są migrantami z dobrym rozeznaniem w kwestii podłoża kulturowego, wymogów i sposobu
funkcjonowania usług, a także oczekiwań kulturowych lokalnej społeczności.

MATERIAŁY DODATKOWE: PRACA Z MEDIATORAMI MIĘDZYKULTUROWYMI

Podczas procesu mediacji, rolą mediatora będzie:
-

ustanowienie relacji opartej na zaufaniu i otwartej komunikacji z reprezentantami
stron;

-

rozpoznanie sytuacji, aby zrozumieć punkty widzenia oraz podstawy konkretnych
opinii, uczuć, postaw i działań obu stron;

-

ustanowienie kontaktu pomiędzy stronami, aby zapewnić efektywną komunikację.

Mediatorzy międzykulturowi mogą stać się wzorem do naśladowania, motywując migrantów to
aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Mogą także pomóc w zrozumieniu środowiska, w którym przyszło im żyć. Ich praca będzie bardziej efektywna, jeśli zostaną wzięte pod
uwagę następujące zasady etyki. Zasady te powinny być znane wszystkim uczestniczącym organizacjom, które pracują z mediatorami, a zwłaszcza pracownikom bezpośrednio świadczącym usługi.
Mediator:
1.

1. Szanuje prawa człowieka i godność oraz uczciwie wykonuje swe obowiązki

Prezentując perspektywę poszanwania godości i respektowania praw człowieka, mediator zyska zaufanie zarówno migrantów jak i instytucji publicznych, i będzie uznany za profesjonalistę
posiadającego konkretne zadania. Mediator będzie więc także wzorem do naśladowania dla
personelu instytucji, która zajmuje się migrantami.
2.

2. Dołoży starań, aby migranci mogli skorzystać ze swoich praw, respektując przy
tym wymogi prawne i procedury administracyjne

Główną misją mediatora jest zapewnienie migrantom pełnego dostępu do ich praw i wsparcia
w pokonaniu możliwych barier, które mogą ograniczać ideę równości w zakresie posiadanych
praw. Czasem oznacza to, że niezbędne jest wprowadzenie specjalnych rozwiązań, aby móc
odpowiedzieć na specyficzne potrzeby i możliwości migrantów. Rozwiązania te nie powinny
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3.

Jest odpowiedzialny za pomoc wszystkim zainteresowanym w znalezieniu rozwiązań,
które wszystkich satysfakcjonują, ale nie ma obowiązku oferowania rozwiązań do
wszelkich problemów zgłoszonych przez beneficjentów lub pracowników instytucji

Mediator wysłucha potrzeb migrantów oraz pracowników instytucji oraz pomoże im zrozumieć siebie nawzajem. Mediator nie szuka winnego, aby zdecydować, jakie wyjście z sytuacji
będzie najbardziej odpowiednie, nie mówi też żadnej ze stron, co ma robić. Jego rola to zadanie pytania, w jaki sposób strony wyobrażają sobie zmianę sytuacji, co mogą zrobić i jakiego
rodzaju pomoc będzie potrzebna ze strony mediatora. Stawia go to w sytuacji neutralnej
przy pełnym zaangażowaniu, aby z ostrożnością i w równomierny sposób odpowiedzieć na
potrzeby migrantów i instytucji publicznej. Zapobiegnie to także nieuzasadnionym naciskom i
zachowaniom na granicy nadużycia pochodzącym od obu stron.
4.

Jest proaktywny, jego reakcje są szybkie; rozwija właściwe metody prewencyjne

Zachowuje poufność informacji pozyskanych w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych

Wszelkie informacje pozyskane w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych traktowane są jako poufne i nie zostaną przekazane innym osobom lub instytucjom, chyba że istnieje
wyrażna zgoda osoby, która dzieli się informacjami, a także z wyjątkiem sytuacji, gdy zagrożone
jest czyjeś bezpieczeństwo. Osoby rozmawiające z mediatorem powinny zostać poinformowane o zasadzie poufności. Żadna osoba, nawet kierująca instytucją zatrudniającą mediatora,
nie ma prawa prosić o mediatora o złamanie tej zasady. Pozyskane informacje, jeśli są obiektem
ogólnego zainteresowania, mogą zostać zakomunikowane w sposób zapewniający anonimowość źródła, po uprzednim uzgodnieniu.
6.

Nie używa swojej pozycji do manipulacji lub czynienia krzywdy innym

Rola mediatora wiąże się z dostępem do informacji i kontaktów w środowisku migrantów i w
różnych instytucjach. Mediator nie powinien używać władzy, którą taka wiedza mu daje, ani przywilejów związanych z tą rolą w celu manipulacji lub wyrządzenia krzywdy innym.

MATERIAŁY DODATKOWE: PRACA Z MEDIATORAMI MIĘDZYKULTUROWYMI

W wielu przypadkach osoby migrujące nie znają swoich praw i nie wiedzą jak z nich korzystać. Dlatego też mediator musi być proaktywny - nie czekać aż problem się pojawi, ale ciągle
analizować sytuację i zwiększać świadomość stron w przypadku zidentyfikowania potencjalnych problemów. Wszelkie sytuacje i przypadki zgłoszone przez członków społeczności czy
pracowników instytucji powinny spotkać sięsię z szybką reakcją. Analiza różnego rodzaju trudności i rozwiązań powinna skutkować planowaniem działałań prewencyjnych, aby uniknąć lub
zapobiec przedłużaniu się sytuacji konfliktowych.
5.

Materiały dodatkowe

jednak być wyjątkami od postępowania zgodnie z wymogami administracyjnymi. Jeśli zajdzie
taka potrzeba, mediator powinien poinformować uczestniczące instytucje, że niezbędna jest
zmiana konkretnej procedury. Tego typu podejście jest jedynym zgodnym z zasadami demokracji i państwa prawa.
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7.

Szanuje tradycję i kulturę społeczności, pod warunkiem, że są one zgodne z i zasadami praw człowieka i demokracji

Niektóre społeczności migranckie mają specyficzne tradycje, sposoby na życie i normy kulturowe, różne od tych przyjętych przez większość społeczeństwa. Mediator powinien je poznać
te szanować i pomagać innym także je zrozumieć i respektować. Jedynym wyjątkiem może
być sytuacja, gdy przyjęte przez społeczność normy nie są zgodne z zasadami praw człowieka
i demokracji.
8.

Będzie traktował wszystkich członków społeczności z równym szacunkiem, a sytuacje konfliktu interesów upubliczni

Mediator powinien okazać szacunek wszystkim beneficjentom niezależnie od płci, wieku czy
statusu społecznego i zająć się ich prośbami w sposób sprawiedliwy i przejrzysty. Gdy ktoś
otrzyma pierwszeństwo w jakiejś sprawie, powód musi być jasny i usprawiedliwiony. Gdy
członkowie rodziny mediatora lub inne osoby mu bliskie są częścią konfliktu, sytuacja powinna
być zgłoszona, a także powinno się złożyć prośbę o pomoc z zewnątrz.
9.

Jednoznacznie rozdziela życie prywatne i zawodowe

MATERIAŁY DODATKOWE: PRACA Z MEDIATORAMI MIĘDZYKULTUROWYMI

Jest sprawą bardzo istotną, aby mediator postawił wyraźną granicę pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Poświęcenie się pracy i problemom społeczności nie oznacza bycia
dostępnym w każdym momencie. Członkowie społeczności powinni znać plan zajęć mediatora
oraz sposoby kontaktu z nim.
10.

Współpracuje z innymi mediatorami i profesjonalistami

Mediator jest profesjonalistą i w związku z tym powinien utrzymywać kontakty zawodowe
z innymi profesjonalistami (pracownikami służby zdrowia, pracownikami socjalnymi etc.), aby
wykonać swoje zadania. Mediatorzy powinni wspierać się nawzajem w swojej pracy. Wszyscy
mediatorzy powinni wykorzystywać dostępne możliwości wymiany informacji, doświadczeń i
zastosowanych rozwiązań.
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SESJA 4:

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ KONSULTACJE Z
MIGRANTAMI

■ Rezultaty nauczania
Po zakończeniu sesji, uczestnicy:
-

Będą posiadali wiedzę dotyczącą korzyści i trudności związanych z zatrudnieniem
mediatorów kulturowych

-

Będą rozumieli pozycje i rolę mediatora międzykulturowego

-

Będą posiadali wiedzę na temat różnych praktyk w pracy z mediatorami międzykulturowymi w Europie

■ Niezbędne materiały
-

Komputer z dostępem do Internetu, projektor i ekran

-

Slajdy dotyczące drabiny uczestnictwa

-

Tablica z arkuszami papieru i markery

-

Dodatkowe dokumenty dotyczące konsultacji z migrantami

■ Struktura i metody
a.

15 min: Prezentacja drabiny uczestnictwa oraz idei symbolicznych gestów

b.

30 min: Praca grupowa dotycząca tematu lokalnych mechanizmów konsultacji z migrantami

c.

45 min: Wymiana propozycji i wniosków grupy
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■ Proces
a.

Przedstaw drabinę uczestnictwa od podstawy w górę. Wyjaśnij ideę symbolicznych
gestów. Odpowiedz na pytania o wyjaśnienie, jeśli się pojawią

b.

Podziel uczestników na grupy nie większe niż pięcioosobowe. Jeśli kilkoro uczestników pochodzi z tej samej lub podobnej organizacji czyinstytucji, powinni zostać
umieszczeni w tej samej grupie. Każda z grup otrzyma zadanie do przemyślenia:

c.

-

W którym miejscu na drabinie uczestnictwa znajduje się ich instytucja lub
organizacja w odniesieniu do migrantów?

-

Jakie konkretne działanie można podjąć, aby wzmocnić efektywne uczestnictwo migrantów, i aby umożliwić im zabranie głosu na temat skuteczności usług?

-

W jaki sposób można uniknąć ryzyka symbolicznych gestów i nadużywania systemu?

Każda grupa podzieli się propozycjami oraz otrzyma informacje zwrotne od reszty
uczestników.

Zakończ porównaniem planów, podkreśl wspólne elementy oraz w jaki sposób się one uzupełniają.
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MATERIAŁY DODATKOWE:

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ KONSULTACJE Z
MIGRANTAMI
Istnieją dwie główne kategorie, do których możemy zaliczyć powody, dla których istotne jest
włączenie migrantów do procesu podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, odnośnie zarówno spraw dotyczących ich bezpośrednio, a także tych o znaczeniu ogólnym:
-

Powody związane z zasadami: w społeczeństwie demokratycznym normą jest
umożliwienie uczestnictwa obywatelskiego oraz zabrania publicznie głosu wszystkim
mieszkańcom miasta, niezależnie od ich statusu czy pochodzenia;

-

Powody praktyczne: usługi i polityka będą lepsze, jeśli zostaną wzięte pod uwagę
informacje zwrotne i sugestie otrzymane od beneficjentów.

Rada Europy przyjęła w 1992 roku Konwencję o Uczestnictwie Cudzoziemców w Życiu Publicznym na Szczeblu Lokalnym i dostarczyła wytycznych i zaleceń dotyczących tego, w jaki
sposób można zapewnić konsultacje z migrantami w opracowaniu, wdrożeniu i ewaluacji lokalnej polityki, zwłaszcza tej bezpośrednio dotyczącej migrantów.

-

problemy związane z władzą: liderzy społeczności migranckich, którzy zazwyczaj
reprezentują społeczność, mogą nie chcieć dopuścić innych do procesu konsultacji;

-

nierówność płci: kobiety mogą mieć większe trudności z uczestnictwem;

-

różnice kulturowe: migranci przybywający ze społeczeństw niedemokratycznych
mogą nie być zaznajomieni z ideą demokracji uczestniczącej.

Należy zwrócić uwagę, że organ lokalnej władzy może użyć strategii fałszywej reprezentacji
stosując tzw. symboliczne gesty. Symboliczny gest to praktyka włączenia ograniczonej liczby
osób z grupy, która jest niedostatecznie reprezentowana, aby sprawiać wrażenie działania na
rzecz włączenia, różnorodności i reprezentacji w społeczeństwie i tym samym odeprzeć zarzuty dyskryminacji.
Oto dwa przykłady symbolicznego gestu:
-

Biuro spraw społecznuch organizuje konsultacje, aby przeprowadzić ewaluację jakości świadczonych usług. Zaproszono na nie dwóch migrantów. Zostali oni wybrani
spośród beneficjentów z wyższym wykształceniem i lepszą znajomością lokalnego
języka.

MATERIAŁY DODATKOWE: INFORMACJE ZWROTNE ORAZ KONSULTACJE Z MIGRANTAMI

Jednakże same dobre intencje nie wystarczą. Należy wziąć pod uwagę na kilka kwestii, które
mogą ten proces utrudniać: bariera językowa: migranci, którzy mają więcej do powiedzenia
mogą mieć największe problemy językowe i trudność wyrażeniu tego, co chcą przekazać w
języku lokalnym;
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Materiały dodatkowe

Sesja 4: Informacje zwrotne oraz konsultacje z migrantami

-

Burmistrz prezentuje swój plan dotyczący lokalnego rozwoju na publicznym spotkaniu, i decyduje się zaprosić jednego migranta, który wspiera jej politykę jako „reprezentant migrantów”.

W rzeczywistości w obu przypadkach, obecność jednego lub kilku migrantów nie ma żadnego
wpływu na sytuację i jest raczej działaniem na pokaz. Co więcej, w wielu przypadkach, migranci
biorący udział to osoby wybrane w taki sposób, aby nie zaburzyli relacji na szczeblu władzy
i nie zakwestionowali istniejącego porządku. Często ich głos nie ma żadnego znaczenia i nie
odzwierciedla w rzeczywistejperspektywy reszty ich społeczności.
The ladder of participation

Uczestnictwo

Obywatele i/lub ich legalni przedstawiciele uczestniczą w procesie podejmowania
decyzji odnośnie sposobu prowadzenia relacji z beneficjentami. Mogą wyrazić swoje
zdanie w kwestii sposobu, w jaki instytucja informuje beneficjentów i sposobu w jaki
prosi o informacje zwrotne. Ich sugestie są następnie przedyskutowane i jeśli to możliwe, wzięte pod uwagę. Jeśli nie mogą być zaakceptowane, zaoferowane jest wyjaśnienie oraz negocjuje się alternatywne rozwiązania.

Konsultacje

Organizowany jest proces otwartych konsultacji, a obywatele lub ich legalni przedstawiciele poproszeni są o podzielenie się opinią co do tego, w jaki sposób instytucja powinna się zmienić. Decyzja, czy dane sugestie mogą być wzięte pod uwagę podjęta jest przez kierownictwo instytucji.

Prośba o informacje
zwrotne

Instytucja posiada system zbierania od obywateli informacji zwrotnych dotyczących sposobu jej
funkcjonowania (poprzez mediatora, kwestionariusze, formularze informacji zwrotnych etc.). Nic
nie wskazuje jednak na to, czy opinie obywateli są brane pod uwagę.

Fałszywa reprezentacja

Jeden lub kilku członków społeczności zostaje wybranych jako reprezentanci i zaproszonych na
spotkanie konsultacyjne. Nie posiadają oni żadnej mocy, aby wpłynąć na proces podejmowania
decyzji, nie konsultują się z innymi członkami społeczności i służą jako przykrywka dla instytucji,
aby pokazać, że konsultacja z obywatelami ma miejsce.

Informacja

Informacja jest przekazywana mieszkańcom (na różne sposoby, także poprzez mediatorów międzykulturowych) by upewnić się, że znają swoje prawa, obowiązki, i jaki usługi są dla nich świadczone przez daną instytucję. Komunikacja jest jednak jednostronna - przekazana od instytucji do
obywateli, bez wykazania zainteresowania ich perspektywą.

Manipulacja

Instytucja zamknięta

Spotkania z członkami społeczności są faktycznie organizowane, ale ich głównym celem jest
pokazanie, że instytucja jest otwarta na opinie obywateli, ale nie bierze ich pod uwagę
-	stworzenie systemu, dzięki któremu obywatele mogą wyrazić swoje frustracje (ale bez
żadnych praktycznych konsekwencji)
przekonanie obywateli, aby przystosowali się do sposobu, w jaki instytucja funkcjonuje

Instytucja funkcjonuje w oparciu o jasno ustanowione zasady (zazwyczaj ustalone zewnętrznie),
bez przestrzeni na elastyczność i bez troski o przejrzystość .Od obywateli oczekuje się, że dotrą
do informacji dotyczących działania instytucji i dostosują się do wymogów, jeśli chcą skorzystać z
usług

Source: Adapted from Arnstein (1969).

Moduł 6:
Współpraca z lokalną społecznością

SESJA 1:

ZAANGAŻOWANIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W
WSPÓŁPRACĘ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

■ Rezultaty nauczania
Po zakończeniu sesji uczestnicy:
-

Zrozumieją potencjalne korzyści zrównoważonej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a innymi instytucjami społecznymi w kwestii pomocy w integracji
migrantów

-

Będą mieli szerszą wiedzę o istniejących strukturach i inicjatywach na szczeblu lokalnym, które mogą lub mogłyby być w całości poświęcone lub mieć wkład w integrację
migrantów

-

Będą świadomi tego, co można osiągnąć ze skutkiem długo i krótkoterminowym,
aby wzmocnić współpracę pomiędzy instytucjami publicznymi a społeczeństwem
obywatelskim.

■ Niezbędne materiały
-

Duże arkusze papieru, markery

■ Struktura i metody
Poniższe ramy czasowe powinny być dopasowane do charakterystyki grupy.
a.

15 min: analiza korzyści i trudności wynikających ze współpracy

b.

15 min: tworzenie wspólnej wizji

c.

20 min: określenie obecnej sytuacji

d.

30 min: planowanie polepszenia sytuacji
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■ Proces
a.

Przedstaw temat sesji i poproś uczestników, aby zastanowili się w parach nad korzyściami i trudnościami wynikającymi ze współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi a społeczeństwem obywatelskim, dotyczącej integracji migrantów. Zbierz
odpowiedzi na dwóch równolegle umieszczonych arkuszach papieru lub w dwóch
kolumnach na jednym arkuszu. Jeśli któryś pomysł się powtarza, podkreśl lub zaznacz symbolem, że ma on większą wagę.
Powiedz kilka słów w związku z wynikiem oraz zwróć uwagę na fakt, że z pomysły
na liście można podzielić na kilka kategorii.

b.

Obie listy odłóż w widoczne miejsce i poproś uczestników, aby użyli tych pomysłów
w celu zbudowania wspólnej wizji: opisu pożądanej sytuacji, gdzie eksploatowane są
korzyści, a ryzyko wystąpienia trudności jest zminimalizowane.
Można tego dokonać przy udziale całej grupy, ale jeśli jest ona zbyt liczna lub obecne
są osoby, które mają tendencję do dominacji i sprawiają, że inni czują się zbyt skrępowani aby wypowiedzieć się na forum, powinno się najpierw wykonać to zadanie
w małych grupach.
Na końcu warto zapisać wynik w bardziej przejrzysty sposób na dużym arkuszu
papieru.

c.

Wyjaśnij, że jakiekolwiek przemyślenia dotyczące możliwości wprowadzenia potencjalnych ulepszeń powinny się rozpocząć od określenia obecnej sytuacji.
Jeśli grupa jest niewielka, może to być zrobione wspólnie. Jeśli grupa jest liczna, przed
wspólnym określeniem obecnej sytuacji należy zorganizować pracę grupową. Jeśli
w grupie znajdują się podgrupy o podobnej wielkości, składające się z pracowników
instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych, prowadzący może wziąć pod
uwagę rozdzielenie ich na czas pracy grupowej w celu porównania wyników i ujawnienia różnych punktów widzenia.
Wizualne odzwierciedlenie powinno zostać stworzone przy użyciu kilku kolorów.
Możesz na przykład wybrać następujące symbole jako reprezentację różnych grup:
-

Instytucje publiczne mogą być reprezentowane przez kwadraty

-

Organizacje pozarządowe przez koła

-

Nieformalne grupy wspólnotowe przez trójkąty
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Relacje mogą być reprezentowane następująco:
-

Izolacja / brak linii = brak relacji

-

Zależność i kontrola = czerwona strzałka wskazująca jeden kierunek

-

Konflikt lub współzawodnictwo = złamana niebieska strzałka

-

Współpraca i wzajemne wsparcie = podwójna zielona strzałka

Możesz dodać inne symbole i sposoby reprezentacji istniejących relacji. Należy
uwzględnić związki nie tylko pomiędzy instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, ale także pomiędzy instytucjami i organizacjami pozarządowymi a
grupami wspólnotowymi.
Stworzona „mapa” wskaże, jak sytuacja jest odbierana, i mogą z niej wyniknąć różne
potrzeby, takie jak:

d.

-

Potrzeba kontaktu i zbudowania współpracy lub przynajmniej komunikacji
z niektórymi instytucjami

-

Potrzeba włączenia w przypadku, gdy na przykład grupa organizacji pozarządowych nie jest zaangażowana do takiego stopnia jak inni

-

Potrzeba podjęcia działań w przypadkach konfliktów i kwestii związanych
z władzy

-

Potrzeba pracy nad jakością współpracy

Podziel uczestników na małe grupy (4-5 osobowe). Każda z grup zastanowi się nad
potrzebami zidentyfikowanymi podczas tworzeniamapy współpracy.
Każda z grup przygotuje plan zmierzający do poprawy sytuacji w kwestii przypisanego tematu, uwzględniając realistyczne rozwiązania, . W celu zapewnienia trwałości
rozwiązań, niektóre z nich mogą zostać wdrożone krótkoterminowo, a niektóre
długoterminowo lub na umiarkowany okres czasu. Dla każdego zaproponowanego
działania należy wskazać odpowiedzialną strukturę organizacyjną. Powinno się promować wspólną odpowiedzialność.
Jeśli czas na to pozwoli, to ćwiczenie powinno być wykonane w dwóch etapach przy
użyciu strategii myślenia odwrotnego:
1.

Przyjrzyj się obecnej sytuacji i pomyśl, co można zrobić, aby pogorszyć
sytuację

2.

Następnie odwróć przytoczone określenia, aby uzyskać obraz pozytywnych działań, które mogłyby polepszyć sytuację.
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Ten sposób myślenia, choć może zaskoczyć niektórych uczestników, często prowadzi to wygenerowania prostych pomysłów, które mogą mieć niezwykle pozytywny
wpływ. Przy pozytywnym planowaniu mogą się one wydać zbyt oczywiste, aby o
nich wspomnieć.
Każda grupa powinna mieć szansę zaprezentowania przygotowanego planu; poproś
resztę uczestników, aby podzielili się komentarzami, pytaniami lub sugestiami.
Podczas prezentacji, napisz na dwóch równolegle ustawionych arkuszach papieru
główne zaproponowane działania (krótkoterminowe na jednym a długoterminowe
na drugim). Pod koniec ćwiczenia będą do dyspozycji dwie listy proponowanych
rozwiązań.
Mogą one zostać użyte jako punkt wyjścia dla późniejszego spotkania lokalnych instytucji, skupiającego się na współpracy pomiędzy instytucjami społeczeństwa obywatelskiego a instytucjami publicznymi w celu pomocy w integracji migrantów.
Podczas budowania wspólnej wizjiplanowania konkretnych działąń mogą wystąpić
nieporozumienia pomiędzy uczestnikami grupy. Prowadzący powinien zastosować
podejście całościowe, włączając wszystkie punkty widzenia. Jeśli któreś kwestie powodują silne nieporozumienia, powinny zostać wyłączone, a uczestnicy zachęceni
do przedyskutowania ich poza szkoleniem, oraz do wzięcia pod uwagę narzędzi
wcześniej omówionych (OK-OK, trójkąt dramatyczny/zwycięski, drabina dyskontowaniaoraz dyskusja na temat zarządzania konfliktem).
Pod koniec poświęć trochę czasu na ogólne sprawozdanie z przebiegu ćwiczenia,
i zapytaj uczestników, jak się czuli podczas różnych jego etapów, co wydało im się
trudne/ zaskakujące/motywujące itd. Zazwyczaj pod koniec takiej sesji uczestnicy
czują się zaangażowani i zmotywowani do podjęcia konkretnego działania. Poproś
ich, aby uświadomili sobie entuzjazm, który odczuwają, i starali się przywołać to
uczucie po zakończeniu szkolenia, aby móc wdrożyć przynajmniej kilka z powstałych
pomysłów.
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SESJA 2:

MOBILIZACJA WSPARCIA NA POZIOMIE LOKALNYM
ORAZ WSPÓŁPRACA Z WOLONTARIUSZAMI

■ Rezultaty nauczania
Po zakończeniu sesji uczestnicy:
-

Będą rozumieli istotę wspierania polityki integracyjnej oraz działań, które powinny
być podjęte w lokalnej społeczności

-

Będą mieli lepsze rozumienie i pogłębią wiedzę dotyczącą istniejących praktyk realizwanych na terenie Europy

-

Bedą przygotowani na refleksję i działanie na szczeblu lokalnym w pracy z wolontariuszami przy wspieraniu integracji migrantów.

■ Niezbędne materiały
-

Komputer, projektor oraz ekran

-

Slajdy i dodatkowe dokumenty na temat mobilizacji lokalnego wsparcia

-

Duże arkusze papieru, markery

■ Struktura i metody
Poniższe ramy czasowe powinny być dopasowane do charakterystyki grupy.
a.

20 min: prezentacja istniejących praktyk w Europie, po prezentacji dyskusja

b.

30 min: praca w grupach na temat możliwego działania na szczeblu lokalnym

c.

40 min: Wymiana propozycji i wniosków grupy

■ Proces
a.

Prezentacja przykładów praktyk związanych z zaangażowaniem lokalnych mieszkańców jako wolontariuszy (przy użyciu slajdów). Możesz także pokazać klipy video
oraz grafikę z projektów, które uznasz za odpowiednie dla miejscowych odbiorców.
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Poświęć jakiś czas na pytania o wyjaśnienie kwestii, ale nie wdawaj się w dyskusję na
temat tego, co można by zrobić na szczeblu lokalnym (dyskusja będzie miała miejsce
w grupach na następnym etapie szkolenia).
Po wyjaśnieniach poproś uczestników, jakiego rodzaju działalność ma ich zdaniem
większe znaczenie w kontekście lokalnym.
Podziel uczestników na grupy w zależności od ich zainteresowań. Żadna z grup nie
powinna być większa niż pięć osób, ani mniejsza niż trzy osoby.
b.

W grupach uczestnicy przygotują zarys planu określającego w jaki sposób konkretny
typ działania może być wdrożony na poziomie lokalnym. Poproś każdego z członków
grupy o wzięcie pod uwagę tego, jakie działania może podjąć miasto, ale także w
jakich kwestiach mogą współpracować inne instytucje.
Jeśli jedna lub kilka grup pracuje nad kampanią przeciw rozprzestrzenianiu pogłosek (anti-rumours campaign), powinni zacząć od identyfikacji rodzaju najczęstszych
pogłosek związanych z migrantami na poziomie lokalnym, a także jaka byłaby na nie
najlepsza odpowiedź. Po identyfikacji powinni przejść do stworzenia planu działania
odnośnie tego jak je zwalczać.
Poproś każdą z grup, aby przygotowała główne pomysły dotyczące swoich planów
na arkuszu papieru.

c.

Każda z grup zaprezentuje swój plan i otrzyma informacje zwrotne od innych uczestników.
Przedyskutujcie na forum grupy, jakie pomysły mogłyby zostać połączone w przejrzysty i wyczerpujący, lokalny plan i jakie można by podjąć kolejne kroki, aby móc go
wdrożyć.

WZMOCNIENIE KOMPETENCJI MIAST W ZAKRESIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ INTEGRACJI MIGRANTÓW WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEGO TRAKTOWANIA

141
Sesja 2: Mobilizacja wsparcia na poziomie lokalnym oraz współpraca z wolontariuszami

MATERIAŁY DODATKOWE:

MOBILIZACJA WSPARCIA NA POZIOMIE LOKALNYM
ORAZ WSPÓŁPRACA Z WOLONTARIUSZAMI
Działanie organów lokalnej władzy we współpracy z wyspecjalizowanymi organizacjami pozarządowymi jest niezbędne dla integracji migrantów, ale wsparcie ze strony przeciętnych obywateli także może odegrać ważną rolę we wzmocnieniu efektywności i trwałości rozwiązań
dotyczących integracji. Pośród lokalnej populacji mogą istnieć jednak także negatywne postawy
odnośnie przyjęcia i integracji migrantów; w takiej sytuacji praca władz lokalnych może być
znacznie utrudniona.
Lokalni mieszkańcy mogą przyjąć role wolontariuszy w różnych sytuacjach, na przykład:
-

Wsparcie kryzysowe dla nowoprzybyłych

Lokalne władze mogą okazać wsparcie poprzez dostarczenie konkretnych zasobów
(np. miejsce, gdzie wolontariusze mogą pracować), poprzez publikację ogłoszeń o poszukiwaniu wolontariuszy na swoich stronach internetowych etc.
-

Organizacja działań, które mają na celu przekazanie nowoprzybyłym migrantom
podstawowej wiedzy o kraju przyjmującym, a także podstawowe wprowadzenie
do lokalnego społeczeństwa (informacje na temat praw, sposobu działania instytucji,
struktur społeczeństwa obywatelskiego, kultury)
Istnieją różne materiały online w wielu językach przeznaczone dla wolontariuszy
zaangażowanych w taką działalność. Rada Europy obecnie pracuje nad podręcznikiem
dla wolontariuszy na temat nauczania języka na zasadach wolontariatu www.coe.int/
en/web/lang-migrants

-

Organizacja spotkań międzykulturowych. Rozróżniamy dwa typy spotkań, które mogłyby zostać umieszczone w tej kategorii:
-

Spotkania umożliwiające bezpośrednią interakcję pomiędzy lokalnymi
mieszkańcami a migrantami, mające na celu poznanie się nawzajem i pokonanie stereotypów i uprzedzeń
Tego typu spotkanie może używać różnych metod, takich jak:
-

Prezentacje i dyskusje o krajach pochodzenia migrantów lub
specyficznych obyczajach i tradycjach kulturowych
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Tego typu wsparcie można okazać na przykład poprzez mobilizację nieformalnych
grup mieszkańców, grup zawiązywanych na portalach społecznościowych lub poprzez
rekrutację wolontariuszy spośród istniejących organizacji humanitarnych aktywnych na
szczeblu lokalnym. Każdy może mieć wkład, ale mogą pojawić się przypadki, w których
wsparcie wolontariuszy z konkretnymi umiejętnościami okaże się wyjątkowo cenne
(np. osoba znająca konkretny język, psycholog lub osoby przeszkolone medycznie).
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-

-

Nieformalne spotkania takie jak spotkania na herbatę, wspólne
gotowanie etc.

-

Żywa biblioteka (nieformalna metoda edukacyjna, która symuluje publiczną bibliotekę, ale gdzie książki zastępują osoby
opowiadające swoje historie)

Międzykulturowe fora, na których lokalna społeczność i migranci spotykają się, aby przedyskutować lokalne kwestie, na przykład dotyczące
niezbędnych do wprowadzenia zmian w okolicy, lokalnych strategii, etc.

Kampanie skierowane do społeczności lokalnej, budujące pozytywny wizerunek migrantów i walczące z uprzedzeniami.
Zostało udowodnione, że informacje wprowadzające w błąd dotyczące samych migrantów, jak i ich wpływu na lokalną społeczność odgrywają bardzo negatywną rolę i prowadzą do niesprawiedliwych i nieproduktywnych postaw, a nawet napięć społecznych.
W 2015 roku Rada Europy opublikowała dokument „Miasta wolne od plotek: Jak
zbudować strategię przeciwdziałaniu plotkom w moim mieście”, zawierający zalecenia i przykłady efektywnych kampanii przeprowadzonych w innych państwach
europejskich. Jest on dostępny online na stronie internetowej Rady Europy.
Jednym z pierwszych i najbardziej cenionych doświadczeń tego rodzaju była kampania przeprowadzona w Barcelonie.
Kampania przeciw plotkom została zapoczątkowana przez miasto w ramach wsparcia dla lokalnej polityki opartej na wielokulturowości. Włącza ona dużą ilość obywateli występujących w roli wolontariuszy lub tak zwanych działaczy przeciwplotkowych, którzy tworzą lokalną sieć, złożoną aktualnie z ponad 500 organizacji, grup
wspólnotowych oraz osób indywidualnych.
Kampania ta działa już od 2010 roku i podejmuje następujące działania:
-

Organizacja lokalnych kampanii podnoszących świadomość, przy użyciu
różnych nośników (komiksy, znaczki, kubki, przewodniki, podręczniki) oraz
prowadznie strony internetowe, działania wmediachspołecznościowych;

-

Zajęcia organizowanie w dzielnicach w celu zwiększania wiedzy o szkodliwości
plotek oraz wiedzy dotyczącej wielokulturowości (warsztaty, teatr, debaty);

-

Darmowe szkolenie dotyczące komunikacji społecznej i tego, jak przeciwsatwiać się plotkom.

Szczegóły dotyczące działań w Barcelonie dostępne są pod adresem:
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/en.
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SESJA 1:

UŁATWIENIE DOSTĘPU DO USŁUG POPRZEZ
WSPÓŁPRACĘ POMIĘDZY SEKTORAMI ORAZ
PUNKTY ONE-STOP-SHOP.

■ Rezultaty nauczania
Po zakończeniu sesji uczestnicy:
-

Zrozumieją różne sposoby organizacji punktów One-Stop-Shop , jaki sposób mogą
działać, jakie są wymogi, ryzyko i trudności, które należy wziąć pod uwagę przy
tworzeniu punktu One-Stop-Shop;

-

Będą potrafili zapoczątkować debatę na temat możliwych opcji ułatwienia migrantom dostępu do usług na szczeblu lokalnym.

■ Niezbędne materiały
-

Komputer, projektor oraz ekran

-

Slajdy oraz dokumenty dodatkowe na temat punktów One-Stop-Shop

-

Arkusze papieru i markery, lub przynajmniej cztery komputery do użytku uczestników

■ Struktura i metody
a.

15 min : wprowadzenie: punkty One-Stop-Shop

b.

45 min: praca w grupach

c.

30 min: prezentacje pracy w grupach, rezultaty i dyskusja
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■ Proces
a.

Przedstaw rodzaje punktów One-Stop-Shop, kwestie związane z grupami docelowymi, ryzyko oraz trudności, które należy wziąć pod uwagę.
Aby to zilustrować można użyć przykładów z istniejących publikacji na ten temat,
takich jak Europejski Program Integracji lub przykłady z Europejskiej Strony na temat
Integracji (www.integration.eu).

b.

Wyjaśnij, że następny etap będzie refleksją na temat tego, co można zrobić na szczeblu lokalnym aby poprawić dostęp migrantów do usług określonych jako rozwiązanie
One-Stop-Shop. Podziel uczestników na cztery grupy: dwie grupy udzielą odpowiedzi na pytanie nr 1 znajdujące się poniżej, a pozostałe dwie grupy odpowiedzą na
pytanie nr 2. W obu przypadkach grupy będą brały pod uwagę wcześniej zaprezentowane potencjalne ryzyko oraz trudności.
1.

Kto powinien być beneficjentem i gdzie dana struktura powinna być zlokalizowana?

2.

Które instytucje i prywatne organizacje non-profit powinny być zaangażowane i w jaki sposób powinny zapewnić fundusze?

Dwie grupy, które skupiać się będą na tym samym pytaniu, zostaną poproszone o
negocjacje w celu dojścia do wspólnego wniosku. Wyniki dyskusji zostaną przedstawione i przedyskutowane na forum.
W oparciu o uzyskane wnioski, cztery grupy będą pracowały nad następującymi
zadaniami:
1.

Przytoczenie argumentów za ustanowieniem struktury ułatwiającej migrantom dostęp do usług;

2.

Analiza 2-3 możliwych rozwiązań, przy wskazaniu zalet i słabych stron
każdego z nich. Rezultatem powinno być wybranie rozwiązania, które ma
najwięcej zalet i najmniej słabych stron;

3.

Opis rozwiązania, uzgodniony przez grupę w kwestiach: jak powinien
działać, gdzie, we współpracy z kim etc.;

4.

Wyszczególnienie elementów kampanii promującej zaproponowane rozwiązanie pomiędzy osobami podejmującymi decyzje i lokalną społecznością.
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Każda z grup powinna wyznaczyć przynajmniej jednego członka grupy, który będzie
odpowiedzialny za koordynację z innymi grupami. Wyniki z każdej grupy mogą zostać zaprezentowane na arkuszu papieru lub na jednym lub kilku slajdach.
c.

Każda grupa zaprezentuje swoje rezultaty. Po prezentacjach należy przeprowadzić
dyskusję na temat tego, co może zostać osiągnięte na szczeblu lokalnym, i jakie można podjąć pierwsze kroki w tym kierunku.
Jeśli istnieje lub istniała na poziomie lokalnym struktura podobna do koncepcji punktów One-Stop-Shop, wynik grupy powinien być porównany z rzeczywistą sytuacją.
Dyskusja powinna skupiać się na różnicach oraz co można zrobić, aby zapewnić
lepszą jakość, efektywność i trwałość rozwiązań.
Jeśli w grupie jest wystarczająco duża liczba uczestników (przynajmniej 16), mogą
oni pracować jednocześnie nad dwoma alternatywnymi pomysłami (grupy po minimum 8 uczestników); w końcowej prezentacji skonfrontują swoje propozycje.

© IOM 2019 / Olivia HEADON
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UŁATWIENIE DOSTĘPU DO USŁUG POPRZEZ
WSPÓŁPRACĘ POMIĘDZY SEKTORAMI ORAZ PUNKTY
ONE-STOP-SHOP
Szósta Wspólna Podstawowa Zasada Integracji Migrantów kładzie nacisk na to jak ważne jest
zapewnienie migrantom sprawiedliwego dostępu do usług publicznych i prywatnych. Jeśli wziąć
pod uwagę specyficzne potrzeby migrantów, kwestia ta często wymaga współpracy pomiędzy
instytucjami z różnych sektorów a strukturami społeczeństwa obywatelskiego. Podejście typu
One-Stop-Shop zostało pierwotnie stworzone, aby ułatwić obywatelom dostęp do usług publicznych poprzez świadczenie różnego rodzaju usług w jednym miejscu, co pozwala uniknąć
konieczności chodzenia do różnych instytucji, aby rozwiązać jakiś problem.
W kwestii integracji migrantów, punkt One-Stop-Shop jeststrukturą ustanowioną na szczeblu
lokalnym, której celem jest udzielenie informacji i zapewnienie dostępu do wielu usług dla migrantów, wszystko w jednej lokalizacji. W rzeczywistości koncept ten obejmuje szeroki wachlarz
struktur, w szczególności:
-

-

Fizyczne punkty One-Stop-Shop: wachlarz usług dostępny w tym samym budynku
-

Świadczenie jedynie publicznych usług administracyjnych istotnych dla migrantów: odnowienie dokumentów pobytu, procedury łączenia rodzin, rejestracja w systemie służby zdrowia, edukacja, szkolenie zawodowe, pomoc
społęczna etc.;

-

Świadczenie jedynie usług publicznych, zarówno na poziomie administracyjnym jak i praktycznym, z uwzględnieniem tych wyżej wymienionych, a
także usług świadczonych w różnych instytucjach publicznych (takich jak
służby socjalne, służba zdrowia, kursy językowe etc.)

-

Świadczenie usług zarówno publicznych jak i prywatnych (zazwyczaj świadczonych przez organizacje pozarządowe);

-

Świadczenie jedynie usług oferowanych przez organizacje pozarządowe, z
uwzględnieniem poradnictwa dotyczącego sposobów dostępu do instytucji
i usług publicznych.

Wirtualne punkty One-Stop-Shop: wachlarz usług świadczonych online
-

Informacje dotyczące istniejących usług publicznych i wymogów odnośnie
uzyskania do nich dostępu;

-

Bezpośredni dostęp do usług online.
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Najbardziej powszechna sytuacja to świadczenie usług publicznych i pozarządowych w konkretnej fizycznej lokalizacji, gdzie zatrudnieni są także mediatorzy międzykulturowi. Czasami
dostępne są obie opcje, fizyczna i wirtualna.
W niektórych przypadkach usługi oferowane są w miejscu, które także ma inne przeznaczenie
(centrum kultury, centrum edukacyjne, klub młodzieżowy, centrum aktywności lokalnej etc.)
Istnieją także inne opcje dotyczące grup docelowych. Beneficjentami mogą być:
Wszyscy migranci i osoby z pochodzeniem migranckim, niezależnie od statusu prawnego;

-

jedynie cudzoziemcylub jedynie obywatelami państw trzecich

-

jedynie uchodźcami lub/i osobami starającymi się o otrzymanie ochrony międzynarodowej

-

jedynie nowoprzyjezdnymi (obcokrajowcami, którzy dopiero niedawno przyjechali
do kraju)

-

mieszkańcami konkretnej dzielnicy (zazwyczaj takiej, gdzie znajduje się spora populacja migrantów)

-

obywatelami, zarówno migrantami jak i lokalnymi mieszkańcami.

-

migrantami i lokalnymi mieszkańcami chcącymi dowiedzieć się o sprawach związanych z migracją

Usługi są najbardziej efektywne, gdy instytucje publiczne i instytucje społeczeństwaobywatelskiego współpracują ze sobą. W Europejskich Modułach na Rzecz Integracji podkreślono, że by
zapewnić skuteczne prowadzenie punktów One-Stop-Shop, istotne jest, aby:
-

punkty te były łatwo dostępne dla migrantów: muszą być w odpowiednim, łatwo
dostępnym miejscu, a informacja o ich istnieniu musi być rozpowszechniona pośród
migrantów;

-

działały we współpracy z odpowiednimi (lokalnymi) władzami i organizacjami: należy
się upewnić, że odpowiednie ministerstwa oraz regionalne i lokalne organy władzy
są zaangażowane i zgadzają się na współpracę partnerską, a także że instytucje społeczeństwa obywatelskiego są w pełni zaangażowane;

-

zatrudniono mediatorów międzykulturowych, którzy mogą pomóc zarówno pracownikom jak i migrantom w efektywnej komunikacji;
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-

przeprowadzano ewaluacje: punkty One-Stop-Shop powinny przeprowadzać ciągłe
ewaluacje i poprawę swoich usług, gdy jest taka konieczność.

Dostępność wirtualnego punktu One-Stop-Shop jest także bardzo istotna:
-

powinien mieć łatwy do zapamiętania adres, łatwy do znalezienia przez wyszukiwarki internetowe;

-

musi być kompatybilny z internetowymi narzędziami tłumaczeniowymi (aby migranci
mogli uzyskać przynajmniej automatyczne tłumaczenie na swój język);

-

powinien mieć strukturę przyjazną użytkownikowi aa informacje powinny być napisane w sposób przejrzysty i prosty do zrozumienia.

Informacje powinny być dostępne w kilku językach lub przetłumaczone przynajmniej język
angielski i języki najczęściej używane przez migrantów.
Analiza istniejących praktyk ujawniła także ryzyko, które należy wziąć pod uwagę:
-

Segregacja: wszyscy migranci udają się do konkretnego miejsca i nie wchodzą w interakcje z lokalną społecznością, nie korzystają z usług ogólnie dostępnych; nie maja
motywacji do nauki lokalnego języka, ponieważ liczą na pomoc;

-

Utrzymywanie zależności: dostęp do mediatorów kulturowych i specjalnej pomocy
w punktach One-Stop-Shop może sprawić, że beneficjenci pozostaną w sytuacji
zależności i nie podejmą prób, aby samemu uzyskać dostęp do publicznych usług
przeznaczonych dla wszystkich obywateli;

-

Generowanie negatywnych postaw wśród społeczeństwa przyjmującego: migranci
mogą zacząć być postrzegani jako osoby traktowane w sposób specjalny, którym
łatwiej jest uzyskać dostęp do niektórych usług;

-

Dostęp do usług drugiego stopnia: punkty One-Stop-Shop mają tendencję do oferowania usług niższej jakości lub udostępnienia ich tylko do pewnego stopnia, w
porównaniu do usług powszechnych;

-

Ograniczenia w dostępie dla niektórych migrantów (z niektórych krajów pochodzenia, mówiących konkretnymi językami, które mogą być językami mniejszościowymi,
ograniczenia związane z sytuacją prawną etc.).

Jest więc istotne, aby upewnić się, że usługi skierowane wyłącznie do migrantów są łatwo dostępne, a usługi przeznaczone dla wszystkich także umożliwiają wsparcie migrantów.
Konsultacje z beneficjentami i regularnie udostępniane im możliwości podzielenia się sugestiami i informacjami zwrotnymi są niezbędne w planowaniu świadczonych usług.
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Potrzeba wspólnego zaangażowania do współpracy instytucji z różnych sektorów,
czasem instytucji na różnym szczeblu administracyjnym (ministerstwa, władze regionalne, władze lokalne);

-

Współpraca ze strukturami odpowiedzialnymi za dokumenty pobytowe, które
mogą mieć specjalne wymogi i ograniczenia w kwestii przekazywania danych innymi
organizacjom, może być szczególnie problematyczna;

-

Potrzeba współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, które zazwyczaj działają w oparciu o projekty, i mogą dostarczyć dodatkowego wsparcia przez ograniczony okres;

-

Potrzeba otrzymania stałych i regularnych funduszy (w niektórych przypadkach fundusze pochodzą od lokalnych organów władzy, w innych mogą być przyznane na
podstawie projektu, w ramach państwowego programu lub projektu organizacji pozarządowej;

-

Potrzeba stworzenia jasnych zasad postępowania i fundusze na współpracę z mediatorami międzykulturowymi;

-

Zadbanie by członkowie lokalnej społeczności wiedzieli, gdzie znajduje się punkt
One-Stop-Shop oraz jaka jest jego rola, a także o pozytywne nastawienie do tego
rozwiązania.

Przed podjęciem decyzji o ustanowieniu punktu One-Stop-Shop, należy wziąć pod uwagę
wyżej wspomniane wyzwania, specyficzny kontekst lokalny i potrzeby. Otwarcie punktu One-Stop-Shop może wywołać duże oczekiwania co do jego działań, ale jeśli nie osiągnie sukcesu
lub jeśli kooperacja pomiędzy uczestniczącymi organizacjami nie jest utrzymana, rozczarowanie może być równie wysokie. Stąd tak ważne odpoweidnie przygotowanie i analiza potrzeb
i możliwości.

MATERIAŁY DODATKOWE: UŁATWIENIE DOSTĘPU DO USŁUG POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ POMIĘDZY SEKTORAMI ORAZ PUNKTY ONE-STOP-SHOP

-

Materiały dodatkowe

Istnieją różnego rodzaju trudności związane z ustanowieniem i zrównoważonym zarządzaniem punktem One-Stop-Shop, między innymi:
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SESJA 2:

WZAJEMNE WSPARCIE ORAZ INTERWIZJA DLA
PROFESJONALISTÓW PRACUJĄCYCH Z MIGRANTAMI

■ Rezultaty nauczania
Po zakończeniu sesji uczestnicy:
-

Pogłębią zrozumienie korzyści i potencjału wzajemnego wsparcia i interwizji

-

Wzmocnią umiejętności pozytywnej komunikacji w ramach wzajemnego wsparcia i
grup interwizyjnych

■ Niezbędne materiały
-

Komputer, projektor oraz ekran

-

Slajdy i dodatkowe dokumenty na temat wzajemnego wsparcia

-

Sala, w której można usiąść w kręgu

■ Struktura i metody
a.

10 min: wstęp: potrzeba wzajemnego wsparcia i interwizji

b.

10 minut: prezentacja zasad i ogólnych elementów postępowania

c.

30 min: symulacja sesji

d.

40 min: podsumowanie
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■ Proces
a.

Przedstaw za pomocą slajdów argumenty przemawiające za wprowadzeniem systematycznego wzajemnego wsparcia i mechanizmu interwizji.

b.

Następnie przedstaw zasady i sposoby postępowania przy organizacji grup wzajemnego wsparcia i interwizji. Rozdaj dodatkowe dokumenty, aby wszyscy uczestnicy
mieli w każdej chwili dostęp do zasad i procedur.
Zapytaj uczestników, czy podejmują podobne działania w pracy. Jeśli tak wyjaśnij,
że w następnej części szkolenia wykonają symulację, która pomoże poprawić jakość
działania grupy wzajemnego wsparcia. Jeśli jest to dla nich kwestia nowa, wyjaśnij,
że symulacja pomoże im wyobrazić sobie, jako można taki proces zorganizować w
przyszłości.

c.

Poproś kogoś chętnego, aby zaprezentował przypadek oraz inną osobę, aby podjęła
rolę facylitatora. Ustaw uczestników w kręgu, na krzesłach (tego samego rodzaju),
bez żadnych przedmiotów pomiędzy nimi. Wyjaśnij, dlaczego ustawienie sali jest
istotne oraz jaki ma ono wpływ na postawy i interakcje w grupie. Jeśli grupa jest
większa niż 12-15 osób, użyj metody „akwarium z rybkami”: stwórz wewnętrzny
krąg składający się z 8-12 uczestników oraz zewnętrzny krąg osób obserwatorów.
Powiedz obserwatorom, aby przyglądali się procesowi oraz skonfrontowali go z
zasadami i zaleceniami procedurowymi.
Rozpocznij symulację. Pozwól, aby dyskusja toczyła się przez około 20 minut. Zaleca
się, aby nie przeszkadzać w procesie, nawet jeśli coś pójdzie nie tak, i aby nie poprawiać facylitatora. Celem tego ćwiczenia jest nauczenie się także, czego należy unikać
oraz że błędy są także okazją do nauki.

d.

Poproś obserwatorów o komentarze na temat tego, co się wydarzyło, co zaobserwowali. Dodaj swoje własne komentarze odnośnie procesu, oraz dogłębnie przeanalizuj z uczestnikami istotne jego momenty. Zwróć uwagę na związki z modelami
teoretycznymi przedstawionymi w module 9 (system OK-OK, trójkąt dramatyczny,
teoria ekonomii głasków, drabina). Zwróć uwagę na to, aby samemu uniknąć pułapek, i aby nie obwiniać żadnego z członków grupy. Podkreśl, że tego rodzaju proces
pracy grupowej jest najbardziej efektywny, kiedy uczestnicy przyjmą do wiadomości,
że mogą zaoferować informacje zwrotne i poradę bez wymagania od osoby prezentującej przypadek, że zostaną one przez nią przyjęte.

CZĘŚĆ 2. TRAINING MODULES / MODUŁ 7: SPRAWY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA

152
Sesja 2: Wzajemne wsparcie oraz interwizja dla profesjonalistów pracujących z migrantami

MATERIAŁY DODATKOWE:

WZAJEMNE WSPARCIE ORAZ INTERWIZJA DLA
PROFESJONALISTÓPRACUJĄCYCHZ MIGRANTAMI

■ Potrzeba wzajemnego wsparcia
Świadczenie usług socjalnych dla migrantów jest działalnością specjalistyczną, która powoduje
wysoki poziom stresu. Pracownicy socjalni potrzebują więc specjalnego rodzaju pomocy, aby
sobie z nim radzić.

MATERIAŁY DODATKOWE: WZAJEMNE WSPARCIE ORAZ INTERWIZJA DLA PROFESJONALISTÓPRACUJĄCYCHZ MIGRANTAMI

Czynnikami stresu mogą być:
-

praca z klientami w sytuacjach kryzysowych, którzy doświadczyli traumatycznych
przeżyć, którzy często nie wierzą w możliwość poprawy swojej sytuacji;

-

dwuznaczne i sprzeczne role i trudna koordynacja usług;

-

potrzeba wykonywania obowiązków pod presją czasu, z niewystarczającymi zasobami;

-

brak informacji zwrotnych i profesjonalnego poradnictwa lub wsparcia;

-

trudne do pogodzenia wymogi w życiu osobistym i zawodowym;

-

zmiany w sytuacji, zmiany potrzeb wyrażanych przez klientów, zmiany w zarządzaniu usługami.

Stres przekłada się na negatywne konsekwencje, takie jak np.:
-

syndrom wypalenia zawodowego

-

utrata zaangażowania w obowiązki i zainteresowania pracą

-

nieelastyczne stosowanie procedur

-

negatywny wpływ na współpracowników i na środowisko zawodowe

-

depresja, choroba, zmiana pracy
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-

stworzenie bezpiecznego miejsca, gdzie można wyrazić swoje pomysły, wątpliwości
i napotkane trudności

-

uzyskanie wsparcia emocjonalnego

-

uzyskanie pomocy w znalezieniu rozwiązań na konkretne problemy

-

konstruktywne komentarze motywujące do podejmowania działań

Materiały dodatkowe

Zorganizowanie grupy wzajemnego wsparcia dla pracowników, może przynieść następujące
efekty pomagające w obniżeniu poziomu stresu:

Uczestnictwo w grupie wzajemnego wsparcia oznacza pokonanie lęku i oporu związanego z:
postrzeganym zagrożeniem dla poczucia własnej wartości w życiu zawodowym i
osobistym

-

tendencją do izolowania się, aby znaleźć rozwiązanie problemów

-

lękiem przez „utratą twrzy” i poczuciem wstydu za popełnione błędy.

Jedną z metod strukturyzacji działania grupy wzajemnego wsparcia może być metoda oparta
na metodologii grup Balinta, której wersja opisana jest poniżej. Metoda ta została pierwotnie
zaprojektowana w odpowiedzi na potrzeby pracowników służby zdrowia, ale jest tak samo
odpowiednia dla pracowników socjalnych i innych osób pracujących bezpośrednio z kientami

■ Ogólne zasady
Grupa składa się z profesjonalistów, którzy dobrowolnie podjęli decyzję o wzięciu udziału w
procesie wymiany doświadczeń oraz wzajemnego wsparcia. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt,
że celem grupy jest zarówno dostarczenie wsparcia emocjonalnego jak i znalezienie rozwiązań
trudnych przypadków w oparciu o informacje zwrotne pochodzące od innych członków grupy, może być ona jednocześnie postrzegana jako grupa wsparcia i grupa interwencyjna. Grupa
powinna być prowadzona podczas godzin pracy przy zgodzie i wsparciu kierownictwa. Poinna
być prowadzona rpzez facylitstora/ moderatora, którego główną rolą jest ułatwienie komunikacji i zapewnienie przestrzegania wspólnie ustalonych zasad pracy.
Główne zasady, które powinny być przestrzegane to:
-

Prywatność i poufność: pracownicy socjalni mają dostęp do wrażliwych danych na
temat życia klientów. Grupa musi być także bezpieczną przestrzenią, w której pracownicy mogą czuć się komfortowo dzieląc się sprawami dotyczącymi ich praktyki
zawodowej, ale także tym, jak te doświadczenia dotknęły ich na poziomie osobistym, i musza mieć pewność, że żadne informacje nie wyjdą poza grupę. Wszyscy
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uczestnicy grupy powinni podkreślić swoje zobowiązanie dotyczące prywatności i
poufności informacji.
-

Równość, granice i podwójne role w relacji: Uczestnicy mają prawo wybrać, jakie
informacje o przypadkach, pracy i własnych odczuciach w związku z innymi członkami grupy chcieliby ujawnić. Może się zdarzyć, że udział w grupie biorą osoby
na różnych stanowiskach, w tym również kierowniczych. Należy jasno określić, że
podczas pracy w grupie, wszyscy jej członkowie są równi i jako profesjonaliści pomagają sobie nawzajem.

-

Świadoma zgoda: uczestnictwo w grupie nie powinno być obowiązkowe. Decyzja
o nim powinna być podjęta przez każdego z uczestników po zapoznaniu się z rolą,
celami oraz metodami funkcjonowania grupy.

-

Szacunek dla kompetencji każdego z uczestników: każdy profesjonalista dzielący się
wiedzą o przypadkach swoich klientów uważany jest za osobę, która dany przypadek zna najlepiej, i jest w pełni kompetentna, aby podejmować niezbędne decyzje.
Rolą grupy jest pomoc w uzyskaniu dodatkowej perspektywy, pomysłów i sugestii,
ale nie narzucanie rozwiązań lub decyzji za profesjonalistę, który zajmuje się konkretną sprawą.

-

Konstruktywne komentarze i komunikacja bez przemocy: wszystkie pomysły wyrażone na forum grupy powinny odnosić się konkretenj sytuacji, pomysłów czy
zachowań, a nie powinny obwiniać czy etykietować osób. Konstruktywne komentarze to rozpoznanie pozytywnych elementów i formułowanie sugestii poprawy
sytuacji. Preferowanie są stwierdzenia rozpoczynające się od słów „Ja” od tych
rozpoczynających się od „ty”.

-

Podwójny cel: szukanie rozwiązań dla klientów i wspieranie profesjonalistów: wszelkie dyskusje powinny mieć na celu zasugerowanie strategii, które prowadzą do
poprawy sytuacji klientów, lub wsparcia emocjonalnego dla profesjonalistów biorących udział w grupie (lub jedno i drugie).

■ Proces
Gdy utworzy się grupa i dojdzie do pierwszego spotkania, moderator upewnia się, że wszyscy
uczestnicy się znają i że są świadomi zasad wyżej wspomnianych, zgadzają się na nie, oraz znają
sposób funkcjonowania grupy.
Na początku spotkania grupy, wszyscy, łącznie z facylitatorem siadają w kręgu. Facylitator zadaje pytanie: ‚kto chciałby się podzielić swoim przypadkiem?” Jeden z uczestników opowiada
o swojej spraweGrupa słucha nie przerywając. Gdy uczestnik skończy opowiadać, facylitator
zaprasza uczestników grupy do reakcji na temat tego, co usłyszeli. Reakcje mogą mieć różne
formy: mogą pojawić się rady, reakcje emocjonalne, spekulacje na temat co jeszcze może się
dziać w przytoczonej sytuacji lub sugestie uzyskania większej ilości informacji.
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Pod koniec rundy, osoba prezentująca sprawę ma szansę wypowiedzieć się i odpowiedzieć na
to, czym podzielili się inni. Ta część powinna także być przeprowadzona w sposób konstruktywny, wolny od dyskontowania i gier psychologicznych.

Pomocne może być dzielenie się anegdotami. Grupa wsparcia nie jest grupą terapeutyczną,
chociaż efekt, jaki wywiera na uczestnikach, może okazać się terapeutyczny.
Facylitator powinien zachęcać uczestników nie tylko do przedyskutowania faktów i szukania
rozwiązań, ale także do dzielenia się odczuciami. Uczestnicy powinni być zachęceni do uświadomienia sobie i dzielenia się uczuciami powstałymi w trakcie słuchania historii, i motywowani
do empatii („jeśli ty byłbyś /byłabyś na miejscu klienta, jakbyś się czuł/czuła? Co byś myślał/a?).
Podczas jednej sesji kilka osób może zaprezentować swoje przypadki.
Sesja kończy się, gdy skończy się przeznaczony na nią czas. Facylitator powinien się upewnić, że
przed końcem sesji zostało wystarczająco dużo czasu dla ostatniego mówcy, aby mógł dodać
swój komentarz. Na końcu sesji uczestnicy uzgadniaja, jakie kwestie powinno się uwzględnić na
kolejnym spotkaniu. Zaleca się także, aby zakończyć sesję komentarzem od każdego po kolei,
dotyczącym odczuć i przemyśleń odnośnie sesji. Można zapytać każdego po kolei, aby wypowiedział się używając dwóch zdań: jednego zaczynającego się od słów „Czuję, że...” i drugiego
od słów „Myślę, że...”

■ Korzyści z procesu
Taka procedura przyczynia się do zapobiegania wypaleniu zawodowemu i uczuciu odizolowania w pracy, oferuje bezpieczną przestrzeń do rozmowy o trudnych sytuacjach w pracy, a
także daje możliwość rozmawiania o emocjach.
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Facylitatorem nie powinna być osoba na kierowniczym. Rola ta może być rotacyjna, sprawowane przez kilku lub nawet wszystkich członków grupy. Facylitator powinien skupić się
nie tylko na respektowaniu procesu i ustanowionych zasad, ale także na wykreowaniu pozytywnej i bezpiecznej atmosfery, która zachęca członków do otwartej rozmowy. Poufność
i wspomniana atmosfera powinna zachęcić uczestników do dzielenia się swoimi odczuciami i
doświadczeniami w pracy (uwzględniając popełnione błędy). Facylitator nie powinien zezwolić
na zadawanie inwazyjnych pytań dotyczących życia osobistego. Za każdym razem jednak powinno zostać wyjaśnione dlaczego dany komentzrz czy pytanie są uznane za nieodpowiednie.

Materiały dodatkowe

Facylitator powinien upewnić się, że wszyscy uczestnicy mają jednakową możliwość wypowiedzenia się, i reagować kiedy zadawanych jest zbyt wiele pytań osobie przedstawiającej
przypadek. Uczestnicy mogą poprosić o dodatkowe informacje, jednak runda klaryfikująca
powinna być krótka. Następnie uczestnicy powinni zacząć dzielić się swoim punktem widzenia. Powstrzymuje to grupę przed zadawaniem zbyt wielu pytań i mobilizuje uczestników, aby
wnieśli do dyskusji swoje własne doświadczenia i wiedzę.
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7.6. EWALUACJA
Sesja
2: Wzajemne
SZKOLENIA
wsparcie
I RAPORT
oraz interwizja dla profesjonalistów pracujących z migrantami

Proces ten nie tylko pomaga uczestnikom lepiej zrozumieć sytuację swoich klientów, ale także
sprzyja rozwojowi zawodowemu.
Dodatkowo, dyskusja w grupie pomaga pracownikom socjalnym zobaczyć złożoność sytuacji
swoich, a nie jedynie teczki z dokumentami, którymi trzeba się zająć. Poprzez uczestniczenie
w pracy grupy jej członkowie rozwijają umiejętności niezbędne w rozwoju odporności psychologicznej w pracy (empatia, inteligencja emocjonalna, umiejętność słuchania, umiejętność
komunikacji etc.).
Efekty wzajemnego wsparcia tego rodzaju wybiegają także poza to, co jest widoczne na pierwszy rzut oka. Proces ten pomaga uczestnikom, zarówno prezentującym przypadki jak i słuchaczom, stopniowo osiągnąć głębszy poziom zrozumienia uczuć klientów i ich samych. Mogą to
sobie uświadomić dopiero po zakończeniu sesji grupowej. W niektórych przypadkach emocje
klienta mogą wydać im się szczególnie bliskie, gdy odnoszą się w jakiś sposób do obecnego
życia pracowników, na poziomie społecznym lub psychologicznym.
Poprzez promocję wzajemnego wsparcia oraz poziomego rodzaju relacji, proces stymuluje
pracę zespołową oraz skutkuje konstruktywną, produktywną atmosferą w organizacji, która
wspomaga także odporność na wyzwania.
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