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Η εκπαίδευση 
αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο του σχεδίου 
Erasmus + KA3 ACT. 

Το σχέδιο ACT είναι ένα σχέδιο KA3 που στοχεύει στη δημιουργία καινοτόμων μονοπατιών για νέους με λιγότερες ευκαιρίες, 
παρέχοντάς τους την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ένα έργο εθελοντισμού με μετανάστες ή πρόσφυγες στην Ελλάδα ή την 
Ιταλία. Το σχέδιο αφορά τη συμμετοχή 54 νέων από τις υποβαθμισμένες γειτονιές του Roubaix, του Λίβερπουλ και των Βρυξελλών 
και από την Ελλάδα και την Ιταλία, σε προγράμματα εθελοντισμού που υποστηρίζουν ευάλωτους μετανάστες.

Οι στόχοι είναι:

•	 Ανάπτυξη προγραμμάτων εθελοντισμού για την προώθηση της ενσωμάτωσης και ένταξης των ανέργων νέων που διατρέχουν 
κίνδυνο αποκλεισμού ή των θυμάτων διακρίσεων και ενδεχόμενης ριζοσπαστικοποίησης.

•	 Παροχή δυνατότητας στους νέους να εμπλακούν με νεοαφιχθέντες μετανάστες προκειμένου να αναπτύξουν αξίες συμμετοχής 
στα κοινά, αλληλεγγύης και ανοχής.

•	 Διάδοση των καλών πρακτικών του προγράμματος και των ιστοριών επιτυχίας αυτών των νέων και γνωστοποίηση της 
εμπειρίας τους στις κοινότητες που τους απέστειλαν και ιδιαίτερα στις υποβαθμισμένες γειτονιές από τις οποίες προέρχονται.

Στόχος του σχεδίου είναι επομένως η προσέλκυση νέων ανθρώπων σε προγράμματα εθελοντισμού και η καταπολέμηση των 
κινδύνων απομόνωσης και βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.

Προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία συμμετοχής σε νέους από διαφορετικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με 
λιγότερες ευκαιρίες, το σχέδιο καλύπτει:

Πτήσεις - Ασφάλεια - Διαμονή - Τοπικές Μεταφορές – Έξοδα διαβίωσης

Οι νέοι εκπαιδεύονται επίσης πριν και κατά την άφιξή τους στα εξής θέματα:

Διαπολιτισμική επικοινωνία - Θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών - Υποδοχή και ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα / 
Ιταλία.

Αυτό το εργαλείο απευθύνεται σε εργαζόμενους με νέους που θα ευαισθητοποιήσουν τους νέους για θέματα 
μετανάστευσης και προσφύγων πριν από τον εθελοντισμό τους στο εξωτερικό.

Εισαγωγή - πρόγραμμα ACT 
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Αυτό το εγχειρίδιο κατάρτισης 
έχει σχεδιαστεί ώστε να 
αποτελέσει ένα πρακτικό 
εργαλείο για την προετοιμασία 
των νέων για εργασία σε ένα 
άγνωστο περιβάλλον με 
πρόσφυγες και μετανάστες.

Το εγχειρίδιο δεν πρέπει να θεωρείται ως εναλλακτική 
λύση σε καθιερωμένες λύσεις κατάρτισης, όπως η 
απαιτούμενη κατάρτιση πριν από την αναχώρηση, όσον 
αφορά την υγεία και την ασφάλεια, τη διοικητική και 
γλωσσική προετοιμασία, αν και μπορεί ασφαλώς να 
χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση 
αυτής της κατάρτισης. 

Επίσης, συνιστάται θερμά να ενθαρρύνετε τους νέους 
να ενημερώνονται πάντα σε σχέση με αυτό το ταχέως 
μεταβαλλόμενο φαινόμενο και να εμβαθύνουν σ’ άλλα 
θέματα που δεν καλύπτονται από αυτό το εγχειρίδιο, 
όπως η μετανάστευση και τα μέσα ενημέρωσης, η επίλυση 
συγκρούσεων, οικονομικά συμφέροντα και ούτω καθεξής. 

Δομή του εγχειριΔιου

Το εγχειρίδιο ουσιαστικά χωρίζεται σε 2 κύρια μέρη, το 
πρώτο μέρος ξεκινάει με μια εισαγωγή στο σχέδιο ACT, 
την εταιρική σύμπραξη και το πρόγραμμα Erasmus+, 
και ακολουθεί μια σύντομη εισαγωγή στη μη τυπική 
εκπαίδευση.

Το δεύτερο μέρος του εγχειριδίου κατάρτισης 
αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια: 

Κεφάλαιο1  
Πρόσφυγες στην Ευρώπη

Κεφάλαιο 2  
Θεμελιώδη δικαιώματα για τους μετανάστες

Κεφάλαιο 3  
Διαπολιτισμική επικοινωνία

Κεφάλαιο 4  
Η Κατάσταση στην Ελλάδα και την Ιταλία

Τα τρία πρώτα κεφάλαια έχουν σχεδιαστεί για την 
εκπαίδευση πριν την αναχώρηση, ενώ το τελευταίο 
κεφάλαιο, σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών και 
των προσφύγων στην Ελλάδα και την Ιταλία, προορίζεται 
να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση κατά την άφιξη.

Κάθε κεφάλαιο ξεκινά με μια σύντομη εισαγωγή στο 
θέμα και τους μαθησιακούς στόχους του κεφαλαίου. Η 
εισαγωγή ακολουθείται από στοιχεία και ενημερωτικό 
κείμενο σχετικά με το θέμα, μαζί με θεωρητικές 
προσεγγίσεις και μορφές εκπαίδευσης που αναφέρουν 
τη διάρκεια, το μέγεθος των ομάδων και τη μεθοδολογία 
των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι 
κατάλληλες τόσο για ομάδες όσο και για άτομα. Κάθε 
κεφάλαιο τελειώνει με χρήσιμες πηγές και συνδέσμους.

Ο ακόλουθος πίνακας έχει ως στόχο να διευκολύνει την 
επιλογή των δραστηριοτήτων ανάλογα με τους στόχους, 
το μέγεθος και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων.

Το εγχειρίδιο παρέχει επίσης δραστηριότητες 
αξιολόγησης, κατάλογο φορέων στον τομέα της 
μετανάστευσης, γλωσσάριο βασικών όρων και φυλλάδια 
εκτύπωσης για νέους.

ΚεφΑλΑιο 1 • Πρόσφυγες στην ευρώπη

ΔράΣΤΗριΟΤΗΤά ΣΤΟχΟι ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜάΔάΣ ΔιάρΚΕιά  

TΤύποι μεταναστών/ προσφύγων, 
παρουσίαση της κατάστασης στις  
χώρες προέλευσής τους

Κατανόηση των διαφορετικών τύπων 
μετανάστευσης μέσω των ορισμών τους

Τουλάχιστον 2, χωρίς 
ανώτατο όριο

35 λεπτά 15

Διαφορά μεταξύ διαφορετικών τύπων 
μετανάστευσης

Να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη διαφορά 
μεταξύ των διαφόρων τύπων μεταναστών

Ατομική 
δραστηριότητα

5 λεπτά 13

Ο πόλεμος στη Συρία Τι γνωρίζετε για την έναρξη του πολέμου; Ατομική 
δραστηριότητα

5 λεπτά 16

Η διαδικασία ασύλου Κατανόηση της γενικής Ευρωπαϊκής διαδικασίας 
ασύλου

Τουλάχιστον 2, χωρίς 
ανώτατο όριο

45 λεπτά 21

Δικαιώματα μεταναστών Αμφισβήτηση στερεοτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα των μεταναστών

Τουλάχιστον 2, το 
πολύ 6

45 λεπτά 24

Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτού του εγχειριδίου κατάρτισης
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ΚεφΑλΑιο 2 • Θεμελιώδη δικαιώματα για τους μετανάστες

ΚεφΑλΑιο 3 • Διαπολιτισμική επικοινωνία

ΚεφΑλΑιο 4 • ή Κατάσταση στην ελλάδα και την ιταλία

ΔράΣΤΗριΟΤΗΤάS ΣΤΟχΟι ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜάΔάΣ ΔιάρΚΕιά  

ΔράΣΤΗριΟΤΗΤά ΣΤΟχΟι ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜάΔάΣ ΔιάρΚΕιά  

TΤύποι μεταναστών/ προσφύγων, 
παρουσίαση της κατάστασης στις  
χώρες προέλευσής τους

Κατανόηση των διαφορετικών τύπων 
μετανάστευσης μέσω των ορισμών τους

Τουλάχιστον 2, χωρίς 
ανώτατο όριο

35 λεπτά 15

Διαφορά μεταξύ διαφορετικών τύπων 
μετανάστευσης

Να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη διαφορά 
μεταξύ των διαφόρων τύπων μεταναστών

Ατομική 
δραστηριότητα

5 λεπτά 13

Ο πόλεμος στη Συρία Τι γνωρίζετε για την έναρξη του πολέμου; Ατομική 
δραστηριότητα

5 λεπτά 16

Η διαδικασία ασύλου Κατανόηση της γενικής Ευρωπαϊκής διαδικασίας 
ασύλου

Τουλάχιστον 2, χωρίς 
ανώτατο όριο

45 λεπτά 21

Δικαιώματα μεταναστών Αμφισβήτηση στερεοτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα των μεταναστών

Τουλάχιστον 2, το 
πολύ 6

45 λεπτά 24

Μιλάμε για το ίδιο πράγμα; Κατανόηση των διαφορετικών τύπων  
μετανάστευσης μέσω των ορισμών τους

Τουλάχιστον 2, χωρίς 
ανώτατο όριο

35 λεπτά 28

Γιατί να φύγουν; Εκπαίδευση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα  
και κατανόηση των λόγων αναχώρησης

Τουλάχιστον 2, χωρίς 
ανώτατο όριο

45 λεπτά 28

Δικαιώματα των μεταναστών Αμφισβήτηση στερεοτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα των μεταναστών

Από 2 έως 6 50 λεπτά 30

Διαδικασία Κατανόηση της γενικής Ευρωπαϊκής διαδικασίας 
ασύλου

Τουλάχιστον 2 45 λεπτά 31

Έννοιες διαπολιτισμικής  
μάθησης (ICL)

Κατανόηση των εννοιών διαπολιτισμικής μάθησης 
μέσα από μια κατάσταση πολιτιστικής σύγκρουσης

Τουλάχιστον 12 90 λεπτά 36

Η άσκηση άμπιγκέηλ Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πολιτισμικές 
διαφορές και τις διαφορετικές αξίες μεταξύ των 
πολιτισμών

Οποιοδήποτε 
μέγεθος

1 ώρα 15 λεπτά 39

Διαπολιτισμική επικοινωνία Κατανόηση των πτυχών της διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας

Οποιοδήποτε 
μέγεθος

45 λεπτά 40

Κατανόηση των συνθηκών υποδοχής  
και ένταξης στην Ελλάδα

Τα δεινά των προσφύγων, τα κοινωνικά και 
οικονομικά επιχειρήματα για την παραχώρηση  
και την άρνηση ασύλου

Από 6 έως 20 120 λεπτά 44

Η πόλη του Ωραιοκάστρου Να βιώσουν πραγματικές συγκρούσεις που μπορεί 
να προκύψουν για την κάλυψη των αναγκών 
διαφόρων κοινοτήτων

Από 10 έως 20 120 λεπτά 49

Ναι/όχι Να διερευνήσουν το δικαίωμα στην θρησκευτική 
ελευθερία και την ελευθερία εκπαίδευσης

Από 10 έως 20 60 λεπτά 51

Συνοριοφυλακή Κατανόηση της κατάστασης και του υποβάθρου  
των μεταναστών

Από 10 έως 20 180 λεπτά 52

Κατάσταση των μεταναστών Να γνωρίζουν την πραγματικότητα των  
μεταναστών στην Ιταλία

Τουλάχιστον 2, χωρίς 
ανώτατο όριο

1 ημέρα 58

Πολιτικές συζητήσεις για τους 
μετανάστες

Κατανόηση της άποψης του τοπικού πληθυσμού  
για τους μετανάστες

Τουλάχιστον 2, χωρίς 
ανώτατο όριο

1 ημέρα 61

Νόμοι και πολιτικές για  
τους μετανάστες

Απόκτηση γνώσεων σχετικά με την εθνική  
νομοθεσία και την πολιτική μετανάστευσης

Τουλάχιστον 2, χωρίς 
ανώτατο όριο

1 ημέρα 62

άπασχόληση, υγεία και εκπαίδευση Να γνωρίζουν τις προοπτικές ένταξης των 
μεταναστών στην Ιταλία

Τουλάχιστον 2, χωρίς 
ανώτατο όριο

1 ημέρα 64

Δραστηριότητες αξιολόγησης
Διαφορετικές δραστηριότητες Μέτρηση της επίδρασης των δραστηριοτήτων 

κατάρτισης στη μαθησιακή ανάπτυξη των 
συμμετεχόντων

Διάφορες λύσεις Διάφορες λύσεις 60
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Εταιρική Σύμπραξη ACT 

Η εταιρική σύμπραξη ACT 
αποτελείται από πέντε 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της νεολαίας και / 
ή της μετανάστευσης από ολόκληρη 
την Ευρώπη. 

ΣυΝτοΝιΣτήΣ

 

ADICE (γαλλία) 

Από τη δημιουργία της το 1999 στην Roubaix, η ADICE 
προωθεί έναν κύριο στόχο: την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και την κοινωνική προώθηση των ατόμων 
που αναζητούν εργασία και των νέων με λιγότερες 
ευκαιρίες. Για το σκοπό αυτό, η ADICE επιτρέπει σε όλους 
(νέους, άτομα που αναζητούν εργασία) να συμμετέχουν 
σε ευρωπαϊκές και διεθνείς δράσεις κατάρτισης και 
κινητικότητας.
Η ADICE θεωρεί την κινητικότητα ως έναν τρόπο 
ενσωμάτωσης, ανάμειξης και προώθησης των ανθρώπων, 
που τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν κοινωνικές, 
επαγγελματικές και διαπολιτισμικές ικανότητες.

Ιστοσελίδα: www.adice.asso.fr

ετΑιροι

Merseyside Expanding Horizons (ήνωμένο Βασίλειο)

Η MEH είναι ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα (εθελοντικός τομέας) που εδρεύει στο 
Λίβερπουλ, Ηνωμένο Βασίλειο, αναγνωρισμένος ως 
εξειδικευμένος οργανισμός με δεξιότητες στην άμεση 
παράδοση και ανάθεση υπηρεσιών για άτομα που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό. Ως οργάνωση 
υποδομής, η MEH εργάζεται σε ολόκληρη την περιοχή 
του Merseyside και συγκεντρώνει οργανισμούς 
εθελοντικής, ιδιωτικής και δημόσιας διοίκησης που 
εδρεύουν στο Merseyside για την προώθηση και τη 
δημιουργία πολυεθνικών και διατομεακών υπηρεσιών σε 
βασικά ζητήματα σχετικά με την κοινωνική ένταξη. Αυτό 
συμβαίνει σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Ιστοσελίδα: www.expandinghorizons.co.uk

 
Dynamo International Mobilité (Βέλγιο) 

Η Dynamo International Mobilité είναι μια εξατομικευμένη 
υπηρεσία υποστήριξης για την κατασκευή διεθνών 
προγραμμάτων. Συνοδεύει, ενημερώνει και / ή 
καθοδηγεί τους νέους ηλικίας 13 έως 25 ετών σχετικά 
με τις δυνατότητες διεξαγωγής ατομικού ή συλλογικού 
προγράμματος διεθνούς κινητικότητας. 

Ιστοσελίδα: www.dynamob.org

 
Per Esempio Onlus (ιταλία) 

Ο Per Esempio Onlus είναι ένας μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός που ιδρύθηκε στο Παλέρμο το 2011 και 
δημιουργήθηκε με τη συνεργασία μιας ομάδας νέων 
εργαζομένων με διαφορετικές επαγγελματικές εμπειρίες 
που αποφάσισαν να απευθύνουν τις δεξιότητές τους στον 
τομέα των υπηρεσιών. Στόχος τους είναι να συνδυάσουν τις 
επαγγελματικές επιθυμίες με τη βούληση να ενθαρρύνουν 
μια θετική αλλαγή μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς. 
Ο τομέας δράσης του οργανισμού είναι: ο σχεδιασμός 
και η ανάπτυξη δράσεων που απευθύνονται σε άτομα 
με κίνδυνο περιθωριοποίησης, η προώθηση ευκαιριών 
κινητικότητας, η κατάρτιση και η μη τυπική εκπαίδευση. 
Ο Per Esempio δρα τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο, για την καλλιέργεια πολιτισμικών ανταλλαγών και 
καλών πρακτικών.

Ιστοσελίδα: www.peresempionlus.org
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USB «United Societies of Balkans» (ενωμένες 
Κοινωνίες των Βαλκανίων) (Θεσσαλονίκη, ελλάδα) 

Η USB «United Societies of Balkans» (Ενωμένες Κοινωνίες 
των Βαλκανίων) είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση 
που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2008 από μια ομάδα 
ενεργών νέων, ευαισθητοποιημένων κοινωνικά και με 
πλούσια εμπειρία σε εθελοντικά προγράμματα. Το όραμά 
τους ήταν η προώθηση της κινητικότητας των νέων, η 
συμμετοχή των νέων στον εθελοντισμό και η περαιτέρω 
ευαισθητοποίησή τους γύρω από κοινωνικά ζητήματα.
Τα Βαλκάνια και η Ανατολική Ευρώπη είναι γεωγραφικές 
περιοχές με πολλά πολιτισμικά χαρακτηριστικά που 
προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων και πρωτοβουλιών 
για τη συμμετοχή των νέων. Η οργάνωση δημιουργήθηκε 
ως απάντηση στην πίεση των συνεχών αλλαγών στην 
περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης και 
στην ανάγκη δημιουργίας ενός καλύτερου κοινωνικού 
περιβάλλοντος. Βασικοί τομείς δραστηριότητας της 
οργάνωσης αποτελούν η υπεράσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η διοργάνωση ανταλλαγών νέων και 
μαθημάτων κατάρτισης που θα φέρουν μαζί τους νέους 
από τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, η οργάνωση τοπικών 
σεμιναρίων κατάρτισης και η παραγωγή πολυμέσων.

Ιστοσελίδα: www.usbngo.gr

Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων, KANE, (Καλαμάτα, 
ελλάδα)

Η Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων, K.A.NE., είναι μια μη 
κερδοσκοπική οργάνωση στην Καλαμάτα. Κύριος στόχος 
της είναι οι νέοι ηλικίας 15-30 ετών, οι νέοι εργαζόμενοι, 
οι ηγέτες της νεολαίας, οι μέντορες και οι εκπαιδευτές. 
Ωστόσο, εργάζονται επίσης με όλη την τοπική κοινότητα. 
Το όραμα της KANE είναι να ενθαρρύνει τα κίνητρα των 
νέων προκειμένου να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να 
γίνουν πιο δραστήριοι πολίτες. Η αποστολή της K.A.NE. 
είναι να προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης 
για νέους και ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα της 
νεολαίας. Η K.A.NE. στοχεύει επίσης στην καταπολέμηση 
των διακρίσεων, στην προώθηση της διαπολιτισμικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης και στην προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και της ισότητας, ιδίως για τους νέους. 
Σε οργανωτικό επίπεδο, η K.A.NE. προωθεί τη συνεργασία 
μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και διεθνών οργανισμών 
και δημόσιων φορέων.

Ιστοσελίδα: www.ngokane.org

Το Erasmus + είναι το πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. 
Έχει διάρκεια επτά ετών, από το 2014 έως 
το 2020, με οργανώσεις που καλούνται να 
υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης κάθε 
χρόνο για να διεξάγουν δημιουργικές και 
αξιόλογες δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα ACT ανήκει στο πρόγραμμα Κοινωνική 
Ένταξη μέσω της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και 
της Νεολαίας / Βασική Δράση 3, Μέρος 2 - Εθελοντικά 
προγράμματα μεγάλης κλίμακας.

οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων μπορούν να περιλαμβάνουν (δεν υπάρχει 
εξαντλητικός κατάλογος):

•	 Εθελοντικές δραστηριότητες νέων ηλικίας 17-30 ετών 
που διαμένουν σε επιλέξιμη χώρα διάρκειας από 2 έως 
12 μήνες

•	 Στοχευμένες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και 
διάδοσης, συμπεριλαμβανομένου του ενημερωτικού 
υλικού και αποτελεσματικών στρατηγικών επικοινωνίας

•	 Συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια και συναντήσεις με 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων

•	 Επιχειρησιακές ή πολιτικές συστάσεις στον τομέα του 
εθελοντισμού που σχετίζονται με την κατάσταση των 
νεοαφιχθέντων μεταναστών

•	 Υποστηρικτικές και πρακτικές προσέγγισης που 
απευθύνονται στους νέους από τις μειονεκτούσες 
ομάδες νέων

•	 Δραστηριότητες αξιολόγησης

Πρόγραμμα Erasmus+, Βασική Δράση 3
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Στόχοι της κατάρτισης

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία 
των εθελοντικών δραστηριοτήτων των 
νέων που προσλαμβάνονται από τους 
οργανισμούς αποστολής και να εξασφαλιστεί 
η καλύτερη δυνατή υποστήριξη, οι 
εταίροι έχουν δημιουργήσει από κοινού 
ένα πρόγραμμα κατάρτισης για νέους με 
λιγότερες ευκαιρίες ώστε να μπορούν να 
εργαστούν με μετανάστες και / ή πρόσφυγες.

Η κατάρτιση αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση των 
ακόλουθων θεμάτων:

ΔιΑΠολιτιΣμιΚή εΠιΚοιΝωΝιΑ
Στόχος αυτής της κατάρτισης είναι η αύξηση της 
συνειδητοποίησης και της γνώσης των συμμετεχόντων 
σχετικά με την πολιτισμική ποικιλομορφία, προκειμένου 
να ενισχυθεί η ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν και να 
εξυπηρετούν προσφάτως αφιχθέντες μετανάστες.

γενικοί στόχοι: 

•		 συμμετοχή σε πολιτισμικά ποικίλες κοινότητες: 
κατανόηση των λόγων και των οφελών της επικοινωνίας 
με ανθρώπους από διαφορετικές πολιτισμικές και 
γλωσσικές  κοινότητες

•		 γενική πολιτισμική συνείδηση: απόκτηση πολιτισμικής 
αυτογνωσίας και κατανόηση της θεμελιώδους 
διαφοράς μεταξύ των πολιτισμών που είναι πιθανότερο 
να επηρεάσουν την επικοινωνία και τις σχέσεις στη 
διαδικασία εμπλοκής με τον εθελοντισμό

•		 διαπολιτισμική επικοινωνία: εκμάθηση των βασικών 
στοιχείων της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και 
των βασικών στρατηγικών για την εξασφάλιση 
αποτελεσματικών και κατάλληλων αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ ανθρώπων από ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών 
πολιτισμών.

ΘεμελιωΔή ΔιΚΑιωμΑτΑ

Στόχος αυτής της κατάρτισης είναι η αύξηση της 
ευαισθητοποίησης και της γνώσης των συμμετεχόντων 
σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών 
που βρίσκονται σε παράνομη κατάσταση (εκείνοι που 
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή 
διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.) Οι μετανάστες αυτοί 
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εκμετάλλευσης στην αγορά 
εργασίας, καλύπτοντας συχνά τα κενά της αγοράς, 
εργαζόμενοι σε επικίνδυνες, βρώμικες ή εξευτελιστικές 
θέσεις εργασίας. Η στέγαση τους μπορεί να είναι επισφαλής 
και το δικαίωμά τους στην υγειονομική περίθαλψη 
προστατεύεται άνισα • το δικαίωμα των παιδιών τους στην 
εκπαίδευση παραμένει ασαφές. 

γενικοί στόχοι είναι η ενημέρωση των μελλοντικών 
εθελοντών σχετικά με: 

•	 πρόσβαση στο έδαφος και στις διαδικασίες (καθεστώτα 
θεώρησης Σένγκεν, συνοριακοί έλεγχοι, ζώνες 
διέλευσης, αιτούντες άσυλο, θαλάσσιες επιστροφές)

•	 το διαφορετικό καθεστώς των μεταναστών:
 - αιτούντες άσυλο
 - αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και αυτοί που 

αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι επικουρικής προστασίας
 - θύματα εμπορίας ανθρώπων και εξαιρετικά 

εκμεταλλευτικών συνθηκών εργασίας
 - μετανάστες που βρίσκονται σε παράνομη κατάσταση
 - επί μακρόν διαμένοντες
 - ανιθαγενείς και απώλεια ιθαγένειας ή εγγράφων

•	 τα διαφορετικά θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών: 
 - Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη
 - Πρόσβαση στην εκπαίδευση
 - Παράνομοι μετανάστες που δεν μπορούν να 

επιστραφούν
 - Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

•	 τις διαδικασίες ασύλου, το δικαίωμα στο άσυλο, την 
αρχή της μη επαναπροώθησης και τη νομική συνδρομή 
σε διαδικασίες ασύλου και επιστροφής 

•	 οικογενειακή επανένωση

•	 κράτηση και περιορισμοί της ελευθερίας κυκλοφορίας 

•	 οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα

•	 δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, 
τα άτομα με αναπηρία και τα θύματα βασανιστηρίων 
και άλλων σοβαρών μορφών βίας.

ΠροΣφυγεΣ ΚΑι μετΑΝΑΣτεΣ ΣτήΝ ευρωΠή

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να ενημερώσει τους 
μελλοντικούς συμμετέχοντες σχετικά με το πλαίσιο της 
σημερινής προσφυγικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα 
από πού προέρχονται οι σημερινοί μετανάστες, ποιες 
συζητήσεις εγείρονται, ποιο είδος μεταναστών έρχεται 
και ποια ενσωμάτωση μπορεί να προβλεφθεί και με ποιον 
τρόπο. 

οι μελλοντικοί εθελοντές πρέπει να μάθουν:

•	 τι είναι η προσφυγική κρίση: οικονομικοί μετανάστες, 
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο 

•	 την κρίση στη Μεσόγειο

- την περιοχή Σένγκεν

•	 τη συμφωνία με την Τουρκία

•	 τον αριθμό των μεταναστών που φτάνουν κάθε μέρα, 
μήνα, έτος, και την χώρα προέλευσής τους 

•	 τον πόλεμο στη Συρία

ΣυΝΘήΚεΣ υΠοΔοχήΣ ΚΑι εΝΣωμΑτωΣήΣ τωΝ 
μετΑΝΑΣτωΝ/ΠροΣφυγωΝ Σε ελλΑΔΑ ΚΑι ιτΑλιΑ 

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να ενημερώσει 
τους μελλοντικούς συμμετέχοντες για το πλαίσιο της 
τρέχουσας προσφυγικής κρίσης, ειδικά στην Ιταλία και 
στην Ελλάδα όπου θα πραγματοποιηθούν τα εθελοντικά 
προγράμματα. Πράγματι, είναι στην Ελλάδα και την Ιταλία, 
όπου η μεγάλη πλειοψηφία των προσφύγων και των 
μεταναστών φθάνουν για πρώτη φορά στην Ε.Ε. Πολλοί 
από αυτούς τους ανθρώπους τελικά θέλουν να φτάσουν 
σε άλλες χώρες της Ε.Ε., όπως τη Γερμανία ή τη Σουηδία. 
Αλλά η παροχή τροφίμων, νερού και στέγασης σε αυτούς 
τους ανθρώπους αποτελεί τεράστιο πλήγμα για τους 
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πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα 
από πού προέρχονται οι σημερινοί μετανάστες στην 
Ιταλία και την Ελλάδα, ποιες συζητήσεις εγείρονται και 
ποια ενσωμάτωση μπορεί να προβλεφθεί και με ποιον 
τρόπο. 

οι μελλοντικοί εθελοντές πρέπει να μάθουν:
•	 Τον αριθμό των προσφύγων που εισέρχονται στην 

Ιταλία και την Ελλάδα
•	 Την αντιμετώπισή τους στις χώρες αυτές (καταυλισμοί 

και δικαιώματα)
•	 Τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες
•	 Τις τρέχουσες συζητήσεις σε αυτές τις χώρες 
•	 Τις προοπτικές ένταξης στην Ιταλία και την Ελλάδα 
•	 Την κοινωνική βοήθεια από την οποία μπορούν να 

επωφεληθούν
•	 Τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην ένταξη των 

μεταναστών στην Ιταλία και την Ελλάδα

μη τυπική εκπαίδευση,  
δυνατά σημεία και στόχοι 

Καθώς οι τελικοί εκπαιδευόμενοι αυτής της κατάρτισης 
είναι νέοι, η εταιρική σύμπραξη αποφάσισε να 
χρησιμοποιήσει τη μη τυπική εκπαίδευση ως κύρια 
προσέγγιση. Εδώ μοιραζόμαστε δύο κύριους ορισμούς 
και στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε τους κύριους 
χαρακτηρισμούς της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης 
εκπαίδευσης.

1 • ΟΡΙΣΜΟΣ 1

Η εκμάθηση που ενσωματώνεται σε προγραμματισμένες 
δραστηριότητες που δεν σχεδιάζονται ρητά για 
μάθηση (όσον αφορά τους μαθησιακούς στόχους, τον 
χρόνο εκμάθησης ή την υποστήριξη εκμάθησης). Η 
μη τυπική μάθηση είναι σκόπιμη από την πλευρά του 
εκπαιδευόμενου 1.

2 • ΟΡΙΣΜΟΣ 2

Εκπαίδευση που είναι θεσμοθετημένη, σκόπιμη και 
προγραμματισμένη από έναν εκπαιδευτικό φορέα. Το 
καθοριστικό χαρακτηριστικό της μη τυπικής εκπαίδευσης 
είναι ότι αποτελεί προσθήκη, εναλλακτική λύση ή / και 
συμπλήρωμα της τυπικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας της δια βίου μάθησης των ατόμων. Συχνά 

παρέχεται για να εξασφαλιστεί το δικαίωμα πρόσβασης 
στην εκπαίδευση για όλους. Καλύπτει ανθρώπους όλων 
των ηλικιών, αλλά δεν εφαρμόζει απαραιτήτως μια δομή 
συνεχούς πορείας. Μπορεί να είναι σύντομης διάρκειας ή / 
και χαμηλής έντασης και συνήθως παρέχεται με τη μορφή 
σύντομων μαθημάτων, εργαστηρίων ή σεμιναρίων. Η 
μη τυπική εκπαίδευση οδηγεί ως επί το πλείστον σε 
προσόντα που δεν αναγνωρίζονται ως επίσημα προσόντα 
από τις αρμόδιες εθνικές εκπαιδευτικές αρχές ή σε 
καθόλου προσόντα. Η μη τυπική εκπαίδευση μπορεί να 
καλύψει προγράμματα που συμβάλλουν στην παιδεία 
των ενηλίκων και της νεολαίας και στην εκπαίδευση για 
παιδιά εκτός σχολείου, καθώς και προγράμματα σχετικά 
με τις δεξιότητες ζωής, τις εργασιακές δεξιότητες και την 
κοινωνική ή πολιτιστική ανάπτυξη 2.
Οι δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης 
πραγματοποιούνται εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού 
συστήματος. Αυτή η προσέγγιση είναι συνήθως 
ευέλικτη, με επίκεντρο τον μαθητή, πλαισιοστραφής και 
χρησιμοποιεί μια συμμετοχική προσέγγιση. Δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη ομάδα στόχος.

ή εμπειρική μάθηση είναι ένας βιωματικός τρόπος 
μάθησης και ορίζεται πιο συγκεκριμένα ως «μάθηση μέσω 
του προβληματισμού για την πράξη». Η παραδοσιακή 
μάθηση είναι μια μορφή εμπειρικής μάθησης, αλλά δεν 
περιλαμβάνει απαραιτήτως τον προβληματισμό των 
μαθητών για την πράξη τους.

ή εκπαίδευση από ομοτίμους βασίζεται στην 
πραγματικότητα ότι πολλοί άνθρωποι κάνουν αλλαγές 
όχι μόνο με βάση αυτό που γνωρίζουν αλλά με βάση 
τις απόψεις και τις ενέργειες των στενών και αξιόπιστων 
ατόμων τους. Για το λόγο αυτό, η εκπαίδευση από 
ομοτίμους σημαίνει κοινή χρήση αξιών, συμπεριφοράς, 
στάσεων, γνώσεων, εμπειριών μεταξύ μιας ομάδας 
ανθρώπων.

το παιχνίδι ρόλων είναι μια τεχνική που επιτρέπει 
στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν ρεαλιστικές 
καταστάσεις αλληλεπιδρώντας με άλλους ανθρώπους 
με διαχειριζόμενο τρόπο ώστε να αναπτύξουν εμπειρία 
και να δοκιμάσουν διαφορετικές στρατηγικές σε ένα 
υποστηριζόμενο περιβάλλον. Ανάλογα με την πρόθεση 
της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες μπορεί να παίζουν 
ρόλο παρόμοιο με τον δικό τους (ή τον πιθανό τους ρόλο 
στο μέλλον) ή να παίζουν το αντίθετο μέρος της συνομιλίας 
ή της αλληλεπίδρασης. Και οι δύο επιλογές παρέχουν 
τη δυνατότητα σημαντικής μάθησης, με την πρώτη να 
επιτρέπει την απόκτηση εμπειρίας και τη δεύτερη να 
ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν μια 
κατανόηση της κατάστασης από την αντίθετη οπτική 
γωνία.

Αυτές οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις:
•	 είναι εξαιρετικά επωφελείς
•	 ενισχύουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες ενός ατόμου
•	 είναι πιο συμμετοχικές/ενεργή συμμετοχή/αίσθηση 

πρωτοβουλίας
•	 είναι περισσότερο πρακτικές παρά θεωρητικές
•	 επιτρέπουν την ανταλλαγή αξιών, στάσεων, 

συμπεριφορών και εμπειριών ζωής

Μεθοδολογίες 

1  Πηγή: Ορολογία της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την εκπαίδευση και 
την κατάρτιση - επιλογή 100 βασικών όρων. CEDEFOP, Λουξεμβούργο: 
Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2008.  
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/13125.aspx.
2  Πηγή: γλωσσάριο UIS, UIS-UNESCO. http://uis.unesco.org/en/glos-
sary.
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Δραστηριότητες ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος 

Εάν σχεδιάζετε δραστηριότητες για νέους, 
εδώ είναι 4 τύποι παιχνιδιών ομαδικής 
ενίσχυσης που είναι κατάλληλοι για τους 
νέους.

ομαδική εργασία

Οι δραστηριότητες που εστιάζουν στην ομαδική 
εργασία βοηθούν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν 
τις κοινωνικές δεξιότητές τους. Μαθαίνουν πώς να 
ανταλλάσουν τις ιδέες και την άποψή τους και πώς να 
συνεργάζονται με άλλους για να επιτύχουν έναν στόχο.

ήγεσία

Τα παιχνίδια για την οικοδόμηση ομάδας που 
αναπτύσσουν τις ηγετικές ικανότητες επιτρέπουν στους 
συμμετέχοντες να αναλάβουν την ευθύνη ενός έργου 
και να το δουν από την αρχή μέχρι το τέλος. Μαθαίνουν 
πώς να διαχειρίζονται τους πόρους, να ακούν τις απόψεις 
άλλων μελών της ομάδας και να εξασκούν τις δεξιότητές 
τους για την επίλυση προβλημάτων.

οικοδόμηση εμπιστοσύνης

Οι δραστηριότητες ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος 
που δημιουργούν εμπιστοσύνη είναι εξαιρετικές για την 
παροχή ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των νέων. 
Αναπτύσσουν τις διαπροσωπικές και επικοινωνιακές τους 
δεξιότητες.

Δημιουργική σκέψη

Τα ομαδικά παιχνίδια που ενθαρρύνουν τη δημιουργική 

σκέψη είναι πολύ διασκεδαστικά και ιδανικά για τους 
νέους. Δώστε στην ομάδα των εφήβων σας την ευκαιρία 
να φανταστούν τις δυνατότητες, να εκτελέσουν τις ιδέες 
τους και να βελτιώσουν αυτές τις ιδέες αν δεν λειτουργούν.
Όταν εκτελείτε δραστηριότητες δημιουργίας ομάδας για 
νέους, συχνά αντιμετωπίζετε απροθυμία όταν πρόκειται 
να ολοκληρώσουν μια εργασία. Ορίζοντας ένα ομαδικό 
παιχνίδι ως ανταγωνισμό ή πρόκληση, ξυπνάτε το 
ανταγωνιστικό πνεύμα τους. Βεβαιωθείτε ότι ο στόχος 
είναι δύσκολος αλλά εφικτός. Η ύπαρξη ενός στόχου που 
φαίνεται αδύνατο να επιτευχθεί μπορεί να αποθαρρύνει 
την ομάδα σας και να οδηγήσει σε έλλειψη ενεργού 
συμμετοχής.
Ο ρόλος του συντονιστή / εκπαιδευτή είναι καθοριστικός 
όταν πρόκειται για παιχνίδια οικοδόμησης ομάδας. Είναι 
ζωτικής σημασίας να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον 
υποστήριξης και εμπιστοσύνης, ώστε η ομάδα σας να 
μην φοβάται την αποτυχία. Δώστε τους την ενθάρρυνση 
και το χώρο για να εξερευνήσουν και να πειραματιστούν 
κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και δώστε ένα 
καθοδηγητικό χέρι όταν είναι απαραίτητο. Μπορεί επίσης 
να χρειαστείτε υψηλότερο ποσοστό συντονιστών / 
εκπαιδευτών για τους συμμετέχοντες για να διασφαλίσετε 
την ομαλή διεξαγωγή της δραστηριότητας.
Αν διεξάγετε μια ανταγωνιστική δραστηριότητα 
οικοδόμησης ομάδας, φροντίστε να γνωστοποιήσετε 
σαφώς τους κανόνες, τα όρια και τα θέματα ασφάλειας 
της δραστηριότητας. Να είστε σε εγρήγορση κατά τη 
διάρκεια του παιχνιδιού και προσέξτε για την ασφάλεια 
των συμμετεχόντων. Κάποιοι μπορεί να εξαπατήσουν 
ή να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν τα όρια της 
δραστηριότητας για να κερδίσουν, επομένως να είστε 
πρόθυμοι να τιμωρήσετε το σπάσιμο των κανόνων ή να 
αποκλείσετε από το παιχνίδι τους συμμετέχοντες που 
εξαπατούν.

ΕΚΠάιΔΕυΤιΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟλΟΓιά

ΤυΠιΚΗ ΕΚΠάιΔΕυΣΗ  
(Π.χ. ΣχΟλΕιΟ)

ΜΗ ΤυΠιΚΗ ΕΚΠάιΔΕυΣΗ  
(Π.χ. άΝΤάλλάΓΗ ΝΕΩΝ)

άΤυΠΗ ΕΚΠάιΔΕυΣΗ (Π.χ. 
ΠάιζΟΝΤάΣ ΠΟΔΟΣφάιρΟ)

ΠλΕΟΝΕΚΤΗΜάΤά • Γνωστή μορφή  
εκπαίδευσης 

• Καταρτισμένοι 
εκπαιδευτικοί 

• Σε τακτική βάση 
• Οδηγεί σε επίσημα 

αναγνωρισμένη 
πιστοποίηση 

• Μη τυπική 
• Ευελιξία στην οργάνωση  

και τις μεθόδους
• Αναγνώριση της σπουδαιότητας της 

εκπαίδευσης 
• Προγράμματα μετά το σχολείο
• Οργανώσεις με έδρα την κοινότητα
• Μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη 

εμπιστοσύνη στην επίσημη τάξη

• Οπουδήποτε και οποτεδήποτε 
• μπορεί να πραγματοποιηθεί 

σχεδόν σε οποιαδήποτε άλλη 
τοποθεσία  

• να χρησιμοποιήσετε ποικίλες 
μεθόδους 

• δια βίου εκπαίδευση

ΜΕιΟΝΕΚΤΗΜάΤά • Τυπική
• Άκαμπτη 
• Πρόγραμμα 
• Βασίζεται στην αίθουσα
• Εκπαιδευτικά πρότυπα 
• Δεν λαμβάνει υπόψη τα 

πρότυπα, τις αξίες και τις 
στάσεις των μαθητών

• Τυχαία συμμετοχή: η παρακολούθηση 
δεν είναι συνεπής 

• Δεν οδηγεί σε πτυχίο / δίπλωμα 
• Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απαραίτητα 

εξειδικευμένοι ή καταρτισμένοι αλλά 
έχουν εμπειρία

• Τείνει να είναι απρόβλεπτη 
• ακολουθεί το ρεύμα 
• Οι συζητήσεις ή το διαδίκτυο 

μπορεί να έχουν λανθασμένες 
πληροφορίες
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ΚεφΑλΑιο 1
μετανάστες και πρόσφυγες στην ευρώπη 
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Κεφάλάιο 1

Χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν στη θάλασσα προσπαθώντας 
να φτάσουν στην ΕΕ. Σχεδόν το 90% των προσφύγων 
και των μεταναστών έχουν πληρώσει οργανωμένους 
εγκληματίες και διακινητές για να τους βοηθήσουν να 
διασχίσουν τα σύνορα. Ως εκ τούτου, είναι γνωστοί ως 
μετανάστες που βρίσκονται σε παράνομη κατάσταση - 
δηλαδή δεν έχουν εισέλθει στην ΕΕ με νόμιμα μέσα.

Η παροχή τροφής, νερού και στέγασης για αυτούς τους 
ανθρώπους προκαλεί τεράστιες πιέσεις στους πόρους 
ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για 
την Ελλάδα και την Ιταλία, όπου η συντριπτική πλειοψηφία 
των προσφύγων και των μεταναστών φτάνει για πρώτη 
φορά στην ΕΕ. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους 
τελικά θέλουν να φτάσουν σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως 
η Γερμανία ή η Σουηδία. Αυτό έχει προκαλέσει και 
προβλήματα στα κράτη μέλη στα οποία έχουν περάσει οι 
μετανάστες για να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό, 
όπως για παράδειγμα στην Κροατία, την Ουγγαρία, την 
Αυστρία και τη Σλοβενία.

το γεΝεΣιουργο γεγοΝοΣ 3

Οι κύριοι λόγοι πίσω από τη μετανάστευση από την 
Αφρική είναι οι εξής:

•	 Οι μετανάστες που προέρχονται από το νότο, ενδέχεται 
να εγκαταλείπουν τα απομεινάρια των πολέμων που 
έχουν αφήσει ολόκληρα έθνη σε ερείπια. 

•	 Από τα ανατολικά, ίσως ξεφεύγουν από μια ζωή 
επ’ αόριστον στρατιωτικής υποτέλειας και βίαιων 
συγκρούσεων. 

•	 Από τα δυτικά, ίσως αποφεύγουν τη φτώχεια και τις 
κυβερνήσεις που φυλακίζουν αυθαίρετα όποιον θέλουν.

Κάποιοι φτάνουν από επιλογή, άλλοι με βία. Αλλά η 
Λιβύη είναι ο τόπος όπου οι περισσότεροι μετανάστες 
προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν το πιο θανατηφόρο 
τμήμα της Μεσογείου. 

γιατί η λιβύη;

Η πρόκληση που αποτελεί η Λιβύη για τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής είναι ότι το μεταναστευτικό της κύμα 
δεν προέρχεται από μία μόνο πηγή: μετανάστες φεύγουν 
μαζικά από τουλάχιστον δώδεκα διαφορετικές χώρες.

Η ιστορία της κλιμακούμενης μεταναστευτικής κρίσης της 
Λιβύης εκκινεί από την αστάθεια που άφησε πίσω της η 
ανατροπή του δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι, και το κενό 
εξουσίας που καλύφθηκε από αντιμαχόμενες φατρίες που 
αγωνίζονται να πάρουν τη θέση του.

Δύο αυτόχθονες φυλές της Σαχάρας, οι Tuareg και οι Tebu, 
αγωνίζονται για την εξουσία και τη νομιμοποίηση από 

1.1 Κατανοώντας το παγκόσμιο πλαίσιο της 
μεταναστευτικής κρίσης

Πολλοί ευάλωτοι άνθρωποι έρχονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για να ζητήσουν άσυλο.

Πρόκειται για μια μορφή διεθνούς προστασίας που 
δίνεται στους ανθρώπους που φεύγουν από τις χώρες 
προέλευσης τους και δεν μπορούν να επιστρέψουν 
λόγω βάσιμου φόβου δίωξης. Η Ε.Ε. έχει νομική και 
ηθική υποχρέωση να προστατεύει όσους έχουν ανάγκη. 
Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις 
ασύλου και να αποφασίζουν ποιος θα λάβει προστασία.

Όμως δεν χρειάζονται προστασία όλοι όσοι έρχονται 
στην Ευρώπη. Πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν τη χώρα 
προέλευσης τους σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν 
τη ζωή τους. Αυτοί οι άνθρωποι αναφέρονται συχνά 
ως οικονομικοί μετανάστες και εάν δεν είναι επιτυχής η 
αίτηση ασύλου τους, τότε οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν 
την υποχρέωση να τους απομακρύνουν στην πατρίδα 
τους ή σε άλλη ασφαλή χώρα από την οποία έχουν 
περάσει.

ΚεφΑλΑιο 1

 

ΘεμΑτΑ ΠροΣ ΠροΣεγγιΣή

Ο πόλεμος στη Συρία

Οικονομικοί μετανάστες και οι χώρες 
προέλευσής τους

Η κρίση στη Μεσόγειο 

Τρέχουσες συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και σε κάποιες χώρες

Η περιοχή Σένγκεν

Η συμφωνία με την Τουρκία

Οι διαφορετικές μεταναστεύσεις (για 
απασχόληση, κατάρτιση ή οικογενειακή 
επανένωση) και οι προοπτικές ένταξης 
(εκπαίδευση, απασχόληση, στέγαση, ισότητα 
των φύλων, κοινωνία των πολιτών)

Εικόνα 1: Φωτογραφία του 
Ναυτικού των ΗΠΑ από τον Ειδικό 
Μαζικών Επικοινωνιών 2ης τάξης 

Jesse B. Awalt

3  Από το MSNBC, Amanda Sakuna “Damned for trying” with Magnum Photos.
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ΚΑτΑΝοωΝτΑΣ τή ΔιΑφορΑ μετΑξυ 
«μετΑΝΑΣτή» ΚΑι «ΠροΣφυγΑ»
Ο ορισμός του «μετανάστη» είναι αρκετά δύσκολος. Στην 
πραγματικότητα, η μετανάστευση είναι μια διαδικασία 
μετακίνησης, είτε ανάμεσα σε διεθνή σύνορα είτε μέσα 
σε μια χώρα, που περιλαμβάνει κάθε είδους μετακίνηση 
ανθρώπων, ανεξάρτητα από τις αιτίες. Με αυτή την έννοια, 
υπάρχουν διάφοροι τύποι μεταναστών. Είναι σημαντικό 
να κατανοήσουμε τη διάκριση μεταξύ τους για να 
κατανοήσουμε την πραγματική «κρίση».

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, μπορούμε να 
διακρίνουμε τέσσερις κύριες ροές κινητικότητας: 4

•	 Βόρεια - Βόρεια 
•	 Βόρεια - Νότια
•	 Νότια - Νότια 
•	 Νότια - Βόρεια
Οι άνθρωποι μπορούν επίσης να μεταναστεύσουν μέσα 
στη χώρα τους – εθνικοί μετανάστες. 

Στην Ευρώπη οι χώρες που φιλοξενούσαν τον μεγαλύτερο 
αριθμό μεταναστών το 2014 ήταν η Γερμανία (884 900), 
το Ηνωμένο Βασίλειο (632 000), η Γαλλία (339 900), η 
Ισπανία (305 500) και η Ιταλία (277 600). 

Η Ισπανία κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό εξωτερικών 
μεταναστών (400 400) το 2014, και ακολούθησαν η 
Γερμανία (324 200), το Ηνωμένο Βασίλειο (319 100), η 
Γαλλία (294 100) και η Πολωνία (268 300) 5.

Σε διεθνές επίπεδο οι πρώτες χώρες που φιλοξενούν 
μετανάστες είναι: 

1. ΗΠΑ,
2. Σαουδική Αραβία, 
3. Γερμανία, 
4. Ρωσία, 
5. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
6. Ηνωμένο Βασίλειο, 
7. Γαλλία, 
8. Καναδάς, 
9. Ισπανία,
10.  Αυστραλία 6. 

Οι πρώτες δέκα χώρες σε εξωτερική μετανάστευση 
είναι:

1. Ινδία 
2. Μεξικό, 
3. Ρωσία, 
4. Κίνα, 
5. Μπαγκλαντές, 
6. Πακιστάν, 
7. Φιλιππίνες, 
8. Αφγανιστάν, 
9. Ουκρανία,
10. Ηνωμένο Βασίλειο. 

τότε που κατέρρευσε η κυβέρνηση της Λιβύης το 2014. 
Οι μετανάστες συχνά βρίσκονται στη μέση του αγώνα 
εξουσίας, με πολλούς να αντιμετωπίζουν αυθαίρετη και 
επ’ αόριστον κράτηση. Αυτό το χάος επέτρεψε στα δίκτυα 
διακινητών να ευδοκιμήσουν, αφού ξαφνικά άνοιξε μια 
κερδοφόρα αγορά με στόχο την αποκόμιση κέρδους από 
το εμπόριο ανθρώπων όπως συμβαίνει με άλλα αγαθά και 
εμπορεύματα.

Η ακτογραμμή των 1.100 μιλίων της χώρας έχει γίνει στην 
πράξη ένα ανοιχτό σύνορο χωρίς κυβερνητικές δυνάμεις 
να παρακολουθούν ποιος έρχεται και ποιος φεύγει. Οι 
διακινητές έχουν γεμίσει το κενό, πρόθυμοι να στριμώξουν 
εκατοντάδες μετανάστες κάθε φορά σε λιγοστά πλοία και 
να τους μεταφέρουν στην Ιταλία.

Οι μετανάστες από τις υποσαχάριες χώρες οι οποίοι 
συλλαμβάνονται μεταφέρονται σε κέντρα κράτησης στη 
Λιβύη. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι 
ορισμένοι μετανάστες κρατούνται για τέσσερα χρόνια 
χωρίς να υπάρξει δικαστικός έλεγχος.

μετά τον Καντάφι

Τα προβλήματα που οδηγούν στη μετανάστευση μέσω 
του βόρειου τμήματος υπέβοσκαν εδώ και δεκαετίες. 
Αλλά για σύντομο χρονικό διάστημα, οι ηγέτες του 
κόσμου μπόρεσαν να συγκρατήσουν το κύμα πριν μπει 
στην Ευρώπη. Ο Καντάφι χρησίμευε ως «προστάτης» 
στα θαλάσσια σύνορα της χώρας του, υποσχόμενος ότι, 
με αντάλλαγμα μια αρκετά μεγάλη αποζημίωση από την 
Ευρώπη, δεν θα έφταναν ξαφνικά φορτία ανθρώπων στις 
ιταλικές ακτές αναζητώντας καταφύγιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008 σύναψε μια συμφωνία 
με τον δικτάτορα, συμφωνώντας να πληρώσει 500 
εκατομμύρια δολάρια για να του επιτρέψει να ρυθμίσει 
τη μεταναστευτική ροή. Η Ιταλία διπλασίασε αργότερα 
αυτή τη συμφωνία. Ο Καντάφι έλαβε επιπλέον 5 
δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 20 ετών, ένα 
οικονομικό πακέτο που προοριζόταν να αποκαταστήσει 
τα λάθη της αποικιοκρατίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
κρατούσε υπό στενό έλεγχο τα σύνορα.

Ο Καντάφι το 2010 έκανε λίγα πράγματα για να κρύψει το 
φυλετικό υπόβαθρο στις απειλές του προς τους δυτικούς 
ηγέτες: Χωρίς αυτόν, οι χώρες τους θα πλημμύριζαν με 
ανεπιθύμητους αλλοδαπούς.

«Η Ευρώπη κινδυνεύει να γίνει μαύρη από την παράνομη 
μετανάστευση», προειδοποίησε ο Καντάφι. «Θα μπορούσε 
να μετατραπεί σε Αφρική». Ο Καντάφι χτύπησε το πιο 
άσχημο μέρος του φόβου των Ευρωπαίων απέναντι στους 
μετανάστες και τις ανησυχίες ότι οι κοινωνίες  θα λύγιζαν 
υπό το βάρος της ταχείας μετανάστευσης.

Αλλά στο διάστημα που ακολούθησε την πτώση του 
Καντάφι από την εξουσία και στη συνέχεια τον θάνατό του 
το 2011, η διεθνής προσοχή στο μεταναστευτικό ρεύμα 
αυξήθηκε, αντανακλώντας το επίπεδο της απελπισίας 
που πυροδότησε την κρίση. Ξαφνικά, δεν ήταν μόνο οι 
μετανάστες που έφταναν στην Ιταλία κατά χιλιάδες - ένας 
ενοχλητικός αριθμός πτωμάτων ξεβραζόταν στις ακτές.

Οι διαδρομές λαθρεμπορίου στην κεντρική Μεσόγειο 
αποτελούν το πιο θανατηφόρο σημείο μετανάστευσης 
σε ολόκληρη την περιοχή. Περισσότεροι από 3.000 
άνθρωποι προσπάθησαν να περάσουν από τη Λιβύη στις 
ιταλικές ακτές.

4/5 http://www.afd.fr/webdav/shared/PORTAILS/SECTEURS/
CIT-Migrations.pdf
6 http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-
release/2015/12/18/international-migrants-and-remittances-
continue-to-grow-as-personnes-search-for-better-opportunities-
new-report-finds
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ΚΕφάλάιΟ 1

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι υπάρχει διαφορά 
μεταξύ  «μεταναστών» και  «προσφύγων». Σύμφωνα 
με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για 
τους Πρόσφυγες (UNHCR),  οι πρόσφυγες είναι άτομα 
που διαφεύγουν από ένοπλη σύρραξη ή από δίωξη. 
Η κατάστασή τους είναι συχνά τόσο επικίνδυνη και 
απαράδεκτη που διασχίζουν τα εθνικά σύνορα για να 
αναζητήσουν ασφάλεια σε κοντινές χώρες και έτσι να 
αναγνωριστούν διεθνώς ως «πρόσφυγες» και να έχουν 
πρόσβαση σε βοήθεια από τα κράτη, την UNHCR και 
άλλες οργανώσεις. Είναι αναγνωρισμένοι ακριβώς 
επειδή είναι πολύ επικίνδυνο για αυτούς να επιστρέψουν 
στην πατρίδα τους και χρειάζονται καταφύγιο σε άλλες 
περιοχές. Πρόκειται για ανθρώπους για τους οποίους η 
άρνηση ασύλου έχει δυνητικά θανατηφόρες συνέπειες 7.

Οι μετανάστες επιλέγουν να μετακινηθούν όχι λόγω 
άμεσης απειλής δίωξης ή θανάτου, αλλά κυρίως για 
να βελτιώσουν τη ζωή τους βρίσκοντας δουλειά ή σε 
ορισμένες περιπτώσεις για εκπαίδευση, οικογενειακή 
επανένωση ή για άλλους λόγους. Σε αντίθεση με τους 
πρόσφυγες που δεν μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια 
στην πατρίδα τους, οι μετανάστες δεν αντιμετωπίζουν 
κανένα τέτοιο εμπόδιο για να επιστρέψουν. Αν επιλέξουν 
να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, θα συνεχίσουν να 
λαμβάνουν την προστασία της κυβέρνησής τους 8.

ΠΗΓΕΣ Γιά ΕΜΒάΘυΝΣΗ

•	 http://www.coe.int/en/web/compass/migration

•	 https://www.iom.int/key-migration-terms

•	 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Migration_and_migrant_population_
statistics/fr 

οιΚοΝομιΚοι μετΑΝΑΣτεΣ
Όλοι οι πρόσφυγες είναι μετανάστες. Ωστόσο, αυτό δεν 
σημαίνει ότι κάθε μετανάστης είναι πρόσφυγας. Ένας 
μετανάστης πηγαίνει σε άλλη χώρα για οικονομικούς, 
κλιματικούς ή πολιτικούς λόγους. Ακόμη και αν είναι 
δύσκολο να γίνει διάκριση στο ανθρωπιστικό σχέδιο. Η 
ΕΕ δεν αντιμετωπίζει με παρόμοιο τρόπο τους μετανάστες 
και τους πρόσφυγες. 

το παράδειγμα της ερυθραίας

LΟι Ερυθραίοι είναι η μεγαλύτερη ομάδα που έρχεται στην 
Ευρώπη μέσω της Σαχάρας, της Λιβύης και της Μεσογείου, 
της πιο θανατηφόρας διαδρομής μετανάστευσης στον 
κόσμο.

Σύμφωνα με την UNCHR, 7 στα 10 άτομα που βρέθηκαν 
να διασχίζουν τη Μεσόγειο είναι οικονομικοί μετανάστες.

Οι Ερυθραίοι αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα 
προσφύγων στην Ευρώπη και αποτελούν σημαντικό 
ποσοστό εκείνων που εξακολουθούν να έρχονται 
στην Ευρώπη. Ειδικά από το 2001, η κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία παρουσίασε 
ταχεία και σημαντική επιδείνωση, με το Σύνταγμα να 
αναστέλλεται και καμία πολιτική άποψη εκτός από την 
ιδεολογία της κυβέρνησης να μη γίνεται ανεκτή εντός της 
χώρας.

Η χώρα κατατάσσεται 177η σε 187 έθνη όσον αφορά τις 

7/8 In UNHCR viewpoint: ‘Refugee’ or ‘migrant’ - Which is right?  
UHCR, 11 July 2016 http://www.unhcr.org/news/latest/ 
2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html 
UNHCR - the UN Refugees Agency

Source: U.N. High Commissioner for Réfugiés; interviews with Réfugiés

συνθήκες διαβίωσής. Το προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες 
είναι τα 63 έτη και για τους άνδρες τα 59. Είναι μια πολύ 
φτωχή χώρα παρά την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη που 
ενισχύθηκε από τη μεταλλευτική βιομηχανία από το 2012.

Ο λόγος για την εγκατάλειψη της χώρας είναι κυρίως η 
υποχρεωτική στρατιωτική θητεία που ξεκινά αυτόματα 
μετά τις σπουδές για μια απροσδιόριστη περίοδο περίπου 
10 ετών (τα κορίτσια πέφτουν θύμα  βιασμού, τα αγόρια 
υφίστανται ξυλοδαρμό και ταπείνωση).

γιατί στην ευρώπη;

Οι συνεντεύξεις που διεξήχθησαν με Ερυθραίους 
πρόσφυγες στην Αιθιοπία, το Σουδάν και το Ηνωμένο 
Βασίλειο καταδεικνύουν ότι οι Ερυθραίοι αναγκάζονται να 
συνεχίσουν το ταξίδι τους επειδή δεν μπορούν να έχουν 
ασφάλεια στο Ισραήλ, την Αιθιοπία ή το Σουδάν. Και στις 
τρεις χώρες, ένας μεγάλος αριθμός Ερυθραίων ζει σε 
στρατόπεδα προσφύγων. 

Σε γενικές γραμμές, η απελπιστική κατάσταση στις 
γειτονικές χώρες όχι μόνο τους ωθεί να προχωρήσουν 
με την ελπίδα να βρουν καλύτερες συνθήκες, αλλά 
και επιδεινώνει την ευαλωτότητα των Ερυθραίων, 
καθιστώντας τους εύκολη λεία για τους διακινητές που 
τους παρασύρουν με ψευδείς υποσχέσεις ευκαιριών για 
να τους οδηγήσουν σε μια ασφαλή ζωή στην Ευρώπη.

Ωστόσο, χιλιάδες Ερυθραίοι έχουν πεθάνει ενώ διασχίζουν 
τη Μεσόγειο για να φτάσουν στην Ευρώπη. Μέχρι σήμερα, 
δεν υπάρχει νόμιμος ή ασφαλής τρόπος για να φτάσει 
κάποιος στην Ευρώπη. Έχοντας φτάσει στη Μάλτα και 
την Ιταλία, οι πρόσφυγες της Ερυθραίας έπρεπε για 
άλλη μια φορά να ξεφύγουν από τις σκληρές συνθήκες 
και τους συνοριακούς ελέγχους και να ταξιδέψουν σε 
άλλα μέρη της Ευρώπης. Η κινητικότητα των Ερυθραίων 
στην Ευρώπη είναι μόνο μια πτυχή της αναζήτησης μιας 
ασφαλούς και ειρηνικής ζωής, κάτι που δεν ήταν εφικτό 
στις γειτονικές χώρες της Ερυθραίας. Εφόσον οι λόγοι 
της μετανάστευσης δεν αντιμετωπίζονται και η ασφάλειά 
τους καθώς και μια  αξιοπρεπής ζωή είναι ανέφικτες πιο 
κοντά στην πατρίδα τους, οι απελπισμένοι μετανάστες 
θα εξακολουθήσουν να διακινδυνεύουν ριψοκίνδυνα 
περάσματα με μη αξιόπιστα σκάφη.
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Γενικά, διακρίνουμε δύο κύριες κατηγορίες: εσωτερική10  
και διεθνής μετανάστευση. Με τη σειρά τους αυτές 
χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες με βάση διάφορους 
λόγους 11 : Οικονομικούς, Κοινωνικούς, Πολιτισμικούς, 
Εκπαιδευτικούς, Περιβαλλοντικούς, και παράγοντες 
υγείας.

Προσωρινά εργαζόμενοι μετανάστες (επίσης γνωστοί 
ως φιλοξενούμενοι εργαζόμενοι)

Μετανάστες με υψηλά προσόντα και επαγγελματίες: 
επαγγελματίες που μετακινούνται μέσα στις εσωτερικές 
αγορές εργασίας διεθνικών επιχειρήσεων και διεθνών 
οργανισμών, γνωστοί ως «διαρροή εγκεφάλων» (“brain 
drain”).

άντικανονικοί μετανάστες (ή μετανάστες χωρίς έγγραφα, 
χωρίς άδεια): άτομα που εισέρχονται σε μια χώρα χωρίς τα 
απαραίτητα έγγραφα και άδειες

Μέλη οικογένειας: που ακολουθούν τους στενούς 
συγγενείς τους που έχουν ήδη μεταναστεύσει

Επιστρέφοντες μετανάστες: άνθρωποι που επιστρέφουν 
στις χώρες προέλευσής τους αφού ζήσουν για μια περίοδο 
σε άλλη χώρα.

άναγκαστικοί μετανάστες: πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο 
ή άτομα που αναγκάζονται να μετακινηθούν λόγω 
εξωτερικών παραγόντων, όπως ένοπλες συγκρούσεις ή 
περιβαλλοντικές καταστροφές.

Πρόσφυγας «είναι το πρόσωπο το οποίο δεν μπορεί 
ή δεν θέλει να επιστρέψει στην χώρα προέλευσης 
συνεπεία βάσιμου φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, 
εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε 
ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα». Το επίσημο καθεστώς του 
πρόσφυγα ορίζεται από το διεθνές δίκαιο (τη Σύμβαση 
της Γενεύης της 8ης Ιουλίου 1951 και το Πρωτόκολλο της 
Νέας Υόρκης του 1967). 

άιτούντες άσυλο είναι «άτομα που έχουν ζητήσει διεθνή 

προστασία και των οποίων οι ισχυρισμοί για επίσημο 
προσφυγικό καθεστώς δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί»

Εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα είναι άνθρωποι «που 
αναγκάστηκαν ή υποχρεώθηκαν να φύγουν ή να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια ή τον τόπο συνήθους διαμονής 
τους, ιδίως ως αποτέλεσμα ή για να αποφύγουν τις 
συνέπειες των ένοπλων συγκρούσεων, καταστάσεις 
γενικευμένης βίας, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
ή φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και που δεν 
έχουν διασχίσει διεθνώς αναγνωρισμένα κρατικά σύνορα»

Περιβαλλοντικοί παράγοντες: Άτομα που εγκαταλείπουν 
τη χώρα τους λόγω φυσικών καταστροφών (π.χ. 
πλημμύρες ή απερήμωση), έλλειψης φυσικών πόρων ή 
κλιματικής αλλαγής. 

Ορισμός ανιθαγενούς ατόμου: ένα άτομο που δεν έχει 
χώρα στην οποία να ανήκει επίσημα 12.

Κύριοι λόγοι: όταν ένα κράτος διαλύεται και χωρίζεται 
σε διάφορα κράτη (δηλαδή Σοβιετική Ένωση, πρώην 
Γιουγκοσλαβία κ.λπ.), λόγω των διαφορετικών εθνικοτήτων 
των γονέων, τα παιδιά δεν είναι εγγεγραμμένα και δεν 
έχουν πιστοποιητικό γέννησης κ.λπ. 13

Στόχοι:: Κατανόηση των διαφορετικών τύπων 
μετανάστευσης μέσω των ορισμών τους 

υλικό:
• Πίνακες για κάθε τύπο μετανάστευσης 
• Μαρκαδόρος
• Ορισμός για κάθε τύπο μετανάστευσης

μέγεθος ομάδας:  
τουλάχιστον 2 άτομα / χωρίς ανώτατο όριο 
 

Διάρκεια: 35 λεπτά

μεθοδολογία: 
Χρησιμοποιήστε τους κανόνες του Pictionary ζητώντας 
από όλους τους νέους να σχεδιάσουν και να κάνουν 
τον άλλον να μαντέψει ποια είναι αυτή η κατηγορία 
μετανάστευσης. Όταν η ομάδα βρει την απάντηση, θα 
προσπαθήσουμε να συνθέσουμε μαζί έναν ορισμό. Όταν 
ολοκληρωθεί, θα συγκρίνουμε τον ορισμό μας με τον 
επίσημο ορισμό.
Επαναλάβετε την άσκηση για όλους τους ορισμούς. 

Δραστηριότητα
τύποι μεταναστών/προσφύγων,  
παρουσίαση της κατάστασης στις χώρες προέλευσής τους 9

9 Για τους Γάλλους συμμετέχοντες, μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.thinglink.
com/scene/697828785063460865.
10/11 Εσωτερική μετανάστευση - άνθρωποι που μετακινούνται σε 
άλλη πόλη/περιοχή της δικής τους χώρας, από αγροτικές σε/προς 
αστικές περιοχές για διάφορους λόγους, γενικά οικονομικούς ή 
εκπαιδευτικούς, αλλά όχι για πολιτικούς λόγους (https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Internal_migration ).
12 http://dictionary.camΓέφυρα καρτών.org/fr/dictionnaire/anglais/
stateless) ελέγχθηκε στις 2 Αυγούστου 2017. 
13 http://www.unhcr.org/news/latest/2007/5/464dca3c4/qa-wor-
lds-15-million-stateless-personnes-need-help.html ελέγχθηκε στις 2 
Αυγούστου 2017.
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ΚΕφάλάιΟ 1

ΠροΣφυγεΣ
ο πόλεμος στη Συρία

Η Συρία είναι μια πολύ νέα χώρα με 22 εκατομμύρια 
κατοίκους στη Μέση Ανατολή, κατά μήκος της ανατολικής 
ακτής της Μεσογείου. Είναι μια ποικιλόμορφη χώρα, 
τόσο όσον αφορά τη φυλή όσο και τη θρησκεία, αλλά οι 
περισσότεροι Σύριοι είναι Άραβες όσον αφορά την εθνική 
καταγωγή και ακολουθούν τον σουνιτικό κλάδο του Ισλάμ.

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ έγινε πρόεδρος το 2000. Διαδέχτηκε 
τον πατέρα του, ο οποίος βρισκόταν στην εξουσία από το 
1970. Ο Μπασάρ ανήκει σε ένα τμήμα του κλάδου των 
Σιιτών: τους Αλαβίτες. 

Η χώρα γνώρισε κάποια απελευθέρωση μετά την ανάληψη 
της προεδρίας από τον Μπασάρ, αλλά ο ρυθμός της 
αλλαγής σύντομα επιβραδύνθηκε. Όσοι ασκούσαν κριτική 
φυλακίστηκαν, τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης ελέγχονταν 
στενά και οι οικονομικές πολιτικές συχνά ωφελούσαν την 
ελίτ.

Η Αραβική Άνοιξη οδήγησε στην εκδήλωση των αντιπάλων 
της πολιτικής του Μπασάρ. Στην πραγματικότητα, οι 
διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας ξέσπασαν τον Μάρτιο 
του 2011 μετά τη σύλληψη και τον βασανισμό ομάδας 
εφήβων που είχαν ζωγραφίσει επαναστατικά συνθήματα 
στον τοίχο του σχολείου τους στη νότια πόλη Deraa.

Οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια μιας 
πορείας κατά των συλλήψεων. Στη συνέχεια ο Μπασάρ 
συνέχισε τις ενέργειες καταστολής προς τον πληθυσμό. Οι 
διαδηλώσεις και οι συγκρούσεις εξαπλώθηκαν γρήγορα σε 
άλλες πόλεις της χώρας, όπως η Δαμασκός, η Χάμα ή το 
Χαλέπι.

Τον Ιούλιο του 2012, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός δήλωσε 
ότι η βία στη Συρία είχε γίνει τόσο διαδεδομένη ώστε η 
χώρα ήταν σε κατάσταση εμφυλίου πολέμου. Με πολλούς 
υποστηρικτές στο πλευρό του, ο πρόεδρος αρνήθηκε την 
παραίτηση, κάτι που επέτεινε τη σύγκρουση.

Ποια είναι τα μέρη της σύγκρουσης;

Η αντιπολίτευση - δηλαδή, όλοι όσοι θέλουν να παραιτηθεί 
ο πρόεδρος - αποτελείται από διάφορα είδη ανθρώπων. 
Περιλαμβάνονται ομάδες από:

•	 αντάρτες μαχητές 
•	 πολιτικά κόμματα που διαφωνούν με τον Άσαντ
•	 όσους ζουν στην εξορία και δεν μπορούν να επιστρέψουν 

στη χώρα.
Πιστεύεται ότι από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση θα 
μπορούσαν να υπάρχουν έως και 1.000 διαφορετικές 
ομάδες που αντιτίθενται στην κυβέρνηση, με περίπου 
100.000 μαχητές.

Εν κατακλείδι: 

•	 Όσοι είναι υπέρ του Άσαντ, που υπερασπίζονται το 
ισχύον καθεστώς. 

•	 Οι αντάρτες που θέλουν να δημιουργήσουν μια νέα, πιο 
δημοκρατική κυβέρνηση. 

•	 Οι Ισλαμιστές που θέλουν να καταλάβουν την εξουσία 
αλλά διαφωνούν μεταξύ τους. Υπάρχουν τρία κινήματα: 
Jabhat al Nosra, Jaish al Fatah και Daesh. 

•	 Οι Κούρδοι, στον βορρά, που διεκδικούν την ανεξαρτησία 
του Κουρδιστάν.

ΑΣΚήΣή
Τι γνωρίζετε για την έναρξη του πολέμου; 

Έχετε 5 λεπτά για να γράψετε σε χαρτί τις 
κύριες λέξεις που έρχονται στο μυαλό σας. 
Συζητήστε γι ‘αυτό με την υπόλοιπη ομάδα. 

γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ Σουνιτών και 
Σιιτών;

Ο ιστορικός λόγος του διαχωρισμού προέρχεται από 
το ερώτημα ποιος είναι ο πιο νόμιμος διάδοχος της 
κοινότητας. 
Η δεύτερη μεγάλη διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι 
για τους Σιίτες υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ 
της θρησκευτικής αρχής (κλήρου) και των πολιτικών 
αρχών. Επομένως, για τους Σιίτες υπάρχει ένας 
δομημένος κλήρος. Ωστόσο, δεν υπάρχει διάκριση 
για τον κλάδο των Σουνιτών.
Στο πέρασμα των ετών μπορούμε να παρατηρήσουμε 
ότι υπήρξαν πολλές συγκρούσεις μεταξύ αυτών 
των δύο κλάδων που συνέβαλαν στην ενίσχυση του 
διαχωρισμού:
- 1979: Ιρανική Επανάσταση
- Σύγκρουση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του 

Ιράν (το Ιράν θεωρεί ότι η Σαουδική Αραβία είναι 
πολύ κοντά με τις ΗΠΑ)

- Ιράκ: οι Σιίτες πήραν πίσω την εξουσία μετά την 
πτώση του Σαντάμ Χουσεΐν.

μπορείτε να ταξινομήσετε τη χώρα σε έναν 
από τους δύο κλάδους;

ΣιιτεΣ 
Ιράν  (80%)
Ιράκ (50%)
Λίβανος (Χεζμπολάχ: πολιτικό κίνημα)  (25%)
Υεμένη  (45%)
Μπαχρέιν  (50%)

ΣουΝιτεΣ
Σαουδική Αραβία  (97%)
Daesh 
Ιορδανία  (95%)
Σουδάν  (70%)
Εμιράτα  (87%)
Κουβέιτ  (79%)
Κατάρ  (95%)
Αφγανιστάν  (84%)
Συρία  (85%) 
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Αντίπαλοι στην Deraa, 
23 Μαρτίου 2011 
(εικόνα AFP)

Βομβαρδισμός στο Χαλέπι, Νοέμβριος 2015, εικόνα AFP 
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Πηγή: «Understanding the Syrian situation in 5 minutes», Le Monde, Οκτώβριος 2015

Συμμετέχει κανείς άλλος;

Περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση, η 
κρίση στη Συρία έχει γίνει κάτι περισσότερο από ένας 
πόλεμος μεταξύ ανθρώπων υπέρ ή κατά του προέδρου 
Άσαντ. 

Στις αρχές του 2014, στο γειτονικό Ιράκ, μια εξτρεμιστική 
ομάδα που ονομάζεται Ισλαμικό Κράτος - ή ISIS ή Daesh 
- άρχισε να καταλαμβάνει μεγάλες περιοχές της χώρας. 
Το ISIS είναι μια εξτρεμιστική μαχητική ομάδα που 
χρησιμοποιεί βία εναντίον όλων όσων δεν συμφωνούν με 
τις ακραίες απόψεις του. Έχει επίσης διώξει άλλες ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών και των Γιαζίντι.

Αργότερα εισήλθε στην ανατολική Συρία και, μέσα στο 
χάος του πολέμου, κατάφερε να κερδίσει έδαφος και 
εξουσία και εκεί. Τώρα, τόσο οι δυνάμεις του Άσαντ 
όσο και οι αντάρτες πρέπει να διεξάγουν ταυτόχρονα 
μια ξεχωριστή σύγκρουση κατά της τρομοκρατικής 
οργάνωσης ISIS.

Για να προσπαθήσουν να σταματήσουν το ISIS, το 
Σεπτέμβριο του 2014 οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και 
άλλες χώρες ένωσαν τις δυνάμεις τους, χρησιμοποιώντας 
αεροσκάφη για να επιτεθούν στους αγωνιστές του στο 
έδαφος του Ιράκ. Οι επιθέσεις αυτές είναι γνωστές ως 
αεροπορικές επιδρομές. 

Σε αυτόν τον συνασπισμό, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο υπερασπίζονται τη συριακή 
αντιπολίτευση, πολεμούν το Daesh και επιθυμούν την 
απομάκρυνση του Μπασάρ αλ Άσαντ. Η Τουρκία, η οποία 
είναι επίσης μέρος του συνασπισμού, μοιράζεται       >>>



ΚΕφάλάιΟ 1

ΚάΤά ΤΟυ ΜΠάΣάρ άλ άΣάΝΤ υΠΕρ ΤΟυ  ΜΠάΣάρ άλ άΣάΝΤ ιΣλάΜιΣΤιΚΕΣ ΟΜάΔΕΣ Οι ΚΟυρΔΟι

Αντάρτες και πολιτικά κόμματα
Ελεύθερος Συριακός Στρατός

Συριακή κυβέρνηση και στρατός Jabhat al Nosra 
Jaish al Fatah

Στα βόρεια της Συρίας
Πόλεμος κατά του 
Daesh
Ανεξαρτησία του 
Κουρδιστάν. 

Υποστηρίζονται από
•  Τον Αραβικό Σύνδεσμο
•  Τουρκία (εξέλιξη της θέσης της)
•  Σαουδική Αραβία
•  Κατάρ
•  Κούρδους
•  Γαλλία/ ΗΠΑ/ Ηνωμένο Βασίλειο

Υποστηρίζονται από
•  Ρωσία
•  Ιράν
•  Hezbollah Λιβάνου
•  Κίνα
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ΑΝΤΙ-ASSAD 
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μαχητών
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ASSAD

ΙΣΛΑΜΙΚΟ 
ΚΡΑΡΟΣ

κυρίως ξένες δυνάμεις

ΡΩΣΙΑ

ΗΠΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ΣΑΟΥΔΙΚΗ 

ΑΡΑΒΙΑ
ΚΑΤΑΡ

ΙΡΑΝ

ΙΡΑΚ
(Bαγδάτη)

ΛΙΒΑΝΕΖΟΙ 
HEZBOLLAH

ΚΟΥΡΔΟΙ 
ΣΤΗΝ 

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΚΟΥΡΔΟΙ 
ΣΤΟ ΙΡΑΚ

ΔΙΕΝΗΣ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΔΙΕΝΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΗΠΑ, ΓΑΛΛΙΑ, 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, 
ΚΑΝΑΔΑΣ, 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Πηγή: «Understanding the Syrian situation in 5 minutes», Le Monde, 
Οκτώβριος 2015

Με κίτρινο, Δυτικός 
συνασπισμός εναντίον του 
Daesh

>>> αυτούς τους στόχους αλλά πολεμά και τις κουρδικές 
δυνάμεις. Η Ρωσία και το Ιράν πολεμούν τη συριακή 
αντιπολίτευση και το Daesh. Αλλά υποστηρίζουν τον 
Μπασάρ αλ Άσαντ.

Τέλος, όπως και ο συνασπισμός, η Σαουδική Αραβία και το 
Κατάρ υπερασπίζονται τη συριακή αντιπολίτευση εναντίον 
του Μπασάρ. Αλλά οι δύο χώρες δεν συμμετέχουν σήμερα 
στις μάχες εναντίον του Daesh. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο 
του 2015, η Σαουδική Αραβία ξεκίνησε έναν ισλαμικό 
συνασπισμό κατά της τρομοκρατίας. Περιλαμβάνει 34 
χώρες, μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος, η Τουρκία, το 
Πακιστάν και η Σενεγάλη, και υπόσχεται να συντονίσει τις 
ενέργειες κατά του Daesh στη Συρία.

Ποια είναι η επίδραση του πολέμου στους ανθρώπους 
που ζουν στη Συρία;

Ο πόλεμος σημαίνει ότι εκατομμύρια απλοί άνθρωποι που 
ζούσαν στη Συρία έπρεπε να εγκαταλείψουν τα σπίτια 
τους για να βρουν κάποιο ασφαλέστερο μέρος να ζήσουν.

Κάποιοι έχουν μείνει στη Συρία, ενώ άλλοι έχουν 
εγκαταλείψει πλήρως τη χώρα.

Από εκείνους που έχουν φύγει από τη Συρία, πολλοί έχουν 
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καταφύγει στα γειτονικά έθνη της Ιορδανίας, του Λιβάνου, 
της Τουρκίας και του Ιράκ. Όταν οι άνθρωποι αναγκάζονται 
να εγκαταλείψουν τη χώρα όπου ζουν, κατά τέτοιον τρόπο, 
γίνονται γνωστοί ως πρόσφυγες. Η σύγκρουση στη Συρία 
έχει προκαλέσει ένα από τα μεγαλύτερα προσφυγικά 
ρεύματα στην πρόσφατη ιστορία.

Πολλοί πρόσφυγες έχουν λάβει την απόφαση να 
προσπαθήσουν να φτάσουν στην Ευρώπη, κάτι που 
μπορεί να είναι ένα μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένες χώρες της Ευρώπης 
δήλωσαν ότι θα δεχθούν πρόσφυγες που θέλουν να 
ξεκινήσουν μια νέα ζωή εδώ.

Εκατομμύρια άνθρωποι, τόσο εντός όσο και εκτός της 
Συρίας, έχουν απεγνωσμένη ανάγκη βοήθειας, αλλά οι 
υπηρεσίες αρωγής λένε ότι η παροχή βοήθειας στους 
ανθρώπους μέσα στη χώρα είναι πολύ δύσκολη και 
επικίνδυνη.

Τον Σεπτέμβριο του 2016, μια συνοδεία φορτηγών 
αρωγής δέχτηκε επίθεση, πράγμα που οδήγησε τον ΟΗΕ 
να ανακοινώσει ότι θα σταματήσει κάθε βοήθεια στη 
Συρία. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να συνεχίσουν τη 
ζωή τους σε αυτή τη χώρα έχουν απελπιστική ανάγκη να 
αλλάξει η κατάσταση.

Όλοι στη Συρία θα γνωρίζουν ανθρώπους που έχουν 
πεθάνει σε αυτή τη σύγκρουση, αλλά ο ακριβής αριθμός 
εκείνων που έχουν φύγει δεν μπορεί ποτέ να είναι γνωστός.

τι άλλο πρέπει να γνωρίζουμε γι’ αυτόν τον πόλεμο;

Ένα άλλο θέμα που έχει συζητηθεί ευρέως όσον 
αφορά τον πόλεμο στη Συρία είναι τα όπλα που έχουν 
χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει διεθνής νομοθεσία που 
απαγορεύει στις χώρες να χρησιμοποιούν χημικά όπλα σε 
πολεμικές συγκρούσεις, καθώς θεωρούνται πολύ σκληρά 
για να χρησιμοποιηθούν σε άλλους ανθρώπους.

Ωστόσο, αναφέρθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν χημικά 
όπλα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Συρία (αυτό 
επιβεβαιώθηκε αργότερα), κάτι το οποίο προκάλεσε 
μεγάλη οργή σε όλον τον κόσμο. Άλλες χώρες έπρεπε 
τότε να αποφασίσουν πώς θα ανταποκριθούν. Η συριακή 
κυβέρνηση αρνήθηκε ότι ήταν υπεύθυνη.

Η Γαλλία και οι σύμμαχοί της από το εξωτερικό φαίνεται 
να συμφωνούν στο δόγμα «ούτε Μπασάρ ούτε Daesh». 
Αλλά η κρίση του καλοκαιριού του 2013 έδειξε σαφώς ότι 
η Γαλλία δεν διαθέτει τα μέσα να δράσει μόνη της. Όταν 
σχεδιάζονταν επιδρομές τον Αύγουστο / Σεπτέμβριο του 
2013 ως απάντηση σε χημικές επιθέσεις που διεξήγαγε το 
καθεστώς, η Γαλλία ήταν έτοιμη να παρέμβει, αλλά στη 
συνέχεια έκανε πίσω, αναγκασμένη να ακολουθήσει την 
απόφαση των Αμερικανών.

Διατηρώντας μια θέση που θεωρήθηκε αδιάλλακτη, 
και μαστιζόμενη από το πρόβλημα της τρομοκρατίας, 
η Γαλλία έγινε ολοένα και πιο απομονωμένη. Μετά τις 
τρομοκρατικές επιθέσεις που διεξήχθησαν στο Παρίσι 
τον Ιανουάριο και τον Νοέμβριο του 2015 και αντιμέτωπη  
με εισροή προσφύγων, οι Γάλλοι αναγκάστηκαν 
να αναθεωρήσουν τη θέση τους προκειμένου να 
ανταποκριθούν στην κοινή γνώμη. Τον Σεπτέμβριο του 
2015 ξεκίνησαν αεροπορικές επιθέσεις στη Συρία ενάντια 
στο Ισλαμικό Κράτος, αλλά δεν έχουν κατορθώσει να 
δημιουργήσουν μια παγκόσμια στρατηγική.

Το Σεπτέμβριο του 2013, η Ρωσία πρότεινε η κυβέρνηση 
της Συρίας να εγκαταλείψει τα χημικά της όπλα και να 
συμφωνήσει να τα καταστρέψει, ώστε να μην μπορούν 
ποτέ να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Η διαδικασία καταστροφής των όπλων ξεκίνησε τον 
Οκτώβριο του 2013 και οι άνθρωποι που εργάζονταν 
σε αυτό το σχέδιο βραβεύτηκαν με το Νόμπελ Ειρήνης 
αργότερα εκείνο το μήνα.

επομένως, ποιο είναι το μέλλον για τη Συρία;

Δεν φαίνεται ότι οι μάχες είναι πιθανό να λήξουν σύντομα.

Υπάρχει αδιέξοδο μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό 
σημαίνει ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις και οι ομάδες 
ανταρτών δεν είναι σε θέση να νικήσουν η μία την άλλη ή 
να συμφωνήσουν για το μέλλον.

Έχοντας βρεθεί ανάμεσα σε αυτούς τους πολέμους, 
ο συριακός λαός έχει χάσει τα σπίτια και τα μέλη της 
οικογένειάς του. Πολλές χώρες προσπαθούν να συνεχίσουν 
να παρέχουν βοήθεια, όπως τρόφιμα και προμήθειες 
έκτακτης ανάγκης, αλλά οι ΗΠΑ και η Βρετανία δήλωσαν 
ότι έπρεπε να σταματήσουν κάθε άλλη υποστήριξη 
καθώς φοβούνταν ότι ο εξοπλισμός μπορεί να κλαπεί από 
ανθρώπους τους οποίους δεν υποστήριζαν.

Προς το παρόν, συνεχίζονται οι συζητήσεις μεταξύ 
ισχυρών εθνών, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Βρετανία και 
η Γαλλία, για να προσπαθήσουν να διερευνήσουν εάν 
υπάρχει άλλος τρόπος για να βοηθήσουν τη Συρία να 
αποκτήσει ειρήνη. Αλλά προς το παρόν η σύγκρουση 
συνεχίζεται.

ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ

•	http://www.lemonde.fr/proche-orientvisuel/ 
2016/03/15/du-soulevement-populaire-au-conflit 
-international-cinq-ans-de-guerre-en-syrie_4882825 
_3218.html 

ήμερομήΝιεΣ ΚΑι μεγεΘή

Νούμερα μεταναστών παγκοσμίως 14 

2014: 216 054 

2015: 520 000

2016: 300 000

μετανάστες από τη Συρία

Ο πληθυσμός της Συρίας μειώθηκε κατά 23% λόγω του 
αριθμού των θυμάτων, αλλά και λόγω της μείωσης των 
γεννήσεων: 50% λιγότερες από το 2011. Πάνω από 4,8 
εκατομμύρια Σύριοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα για 
να καταφύγουν σε γειτονικές χώρες, στην Ευρώπη και 
λιγότερο συχνά στις χώρες του Κόλπου ή στις ΗΠΑ. >>> 

14 Πηγή: Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες – HCR.
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ΚΕφάλάιΟ 1

τρίτων
Η επιχείρηση Τρίτων είναι μια επιχείρηση συνοριακής 
ασφάλειας που διεξάγεται από τη Frontex, τον Οργανισμό 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.
Η επιχείρηση, υπό ιταλικό έλεγχο, ξεκίνησε την 1η 
Νοεμβρίου 2014 και περιλαμβάνει εθελοντικές συνεισφορές 
από 15 άλλες ευρωπαϊκές χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ και 
μη μέλη). Οι σημερινοί εθελοντές που συμμετέχουν στην 
επιχείρηση Τρίτων είναι η Κροατία, η Ισλανδία, η Φινλανδία, 
η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, 
η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Αυστρία, η Ελβετία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση 
της επιχείρησης Mare Nostrum, η οποία είχε καταστεί πολύ 
δαπανηρή για να χρηματοδοτείται από μόνο μία χώρα. 
Κόστιζε στην ιταλική κυβέρνηση 9 εκατομμύρια ευρώ 
μηνιαίως για μια επιχείρηση που διήρκεσε 12 μήνες. Η 
ιταλική κυβέρνηση είχε ζητήσει πρόσθετα κονδύλια από 
τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά δεν προσέφεραν την 
απαιτούμενη υποστήριξη.

ή συμφωνία με την τουρκία 

Η Τουρκία συμφώνησε να δεχτεί πίσω τυχόν αιτούντες 
άσυλο που φτάνουν στην Ελλάδα, ξεκινώντας από την 
Κυριακή. Θεωρητικά αυτό σημαίνει το κλείσιμο της 
διαδρομής διακίνησης μεταναστών στο Αιγαίο, μέσω της 
οποίας περισσότεροι από 850.000 άνθρωποι έφτασαν στην 
Ελλάδα από την Τουρκία πέρυσι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποσχέθηκε να δώσει στην Άγκυρα 
6 δισ. Ευρώ (£ 4,7 δισ.) για να βοηθήσει τα εκτιμώμενα 2,7 
εκατομμύρια Σύρων που έχουν εγκλωβιστεί στο τουρκικό 
έδαφος. Επίσης, θα γίνει ευκολότερο για τους Τούρκους 
να αποκτήσουν θεώρηση εισόδου για την Ευρώπη. Για 
κάθε Σύρο που επιστρέφεται στην Τουρκία, η Ευρώπη 
έχει υποσχεθεί ότι θα δέχεται έναν άλλον Σύρο που ζει 
σε τουρκικό  καταυλισμό - αν και, εφόσον σταματήσει η 
ροή στο Αιγαίο, αυτός ο μηχανισμός δεν είναι πιθανό να 
χρησιμοποιηθεί πολύ.

Θα σταματήσει αυτό όλη τη μετανάστευση προς την 
ευρώπη;

Σχεδόν σίγουρα θα μειωθούν οι αριθμοί, αλλά τα ιστορικά 
πρότυπα μετανάστευσης δείχνουν σταθερά ότι όταν μια 
διαδρομή κλείνει, ανοίγει μία άλλη. 

είναι η τουρκία ασφαλής για τους πρόσφυγες;

Η ΕΕ ξαφνικά θεωρεί ότι είναι ασφαλής, κάτι που δεν έκανε 
προηγουμένως – και για βάσιμους λόγους. Η Τουρκία δεν 
έχει προσχωρήσει πλήρως στη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες, έχει παραβιάσει το διεθνές 
δίκαιο επιστρέφοντας πρόσφυγες στη Συρία, και παρά την 
νέα εργατική νομοθεσία, στην πράξη δεν παρέχει στους 
περισσότερους Σύρους πραγματική πρόσβαση σε νόμιμη 
εργασία. 

>>> Υπάρχουν επίσης 7 έως 8 εκατομμύρια Σύριοι που 
έχουν εκτοπιστεί εντός της χώρας τους. 

Πρόσφυγες 4 819 494
Τουρκία 2 733 044
Λίβανος 1 033 513
Ιορδανία 657 099
Ιράκ 249 395
Αίγυπτος 117 168
Βόρεια Αφρική 29 275

Περίπου το 10% όσων έχουν εγκαταλείψει τη χώρα ζουν 
σε στρατόπεδα προσφύγων (περίπου 500.000 άτομα).

Εάν αθροίσουμε τον αριθμό των Σύρων που εκτοπίστηκαν 
εντός και εκτός της χώρας, ένας στους δύο Σύρους δεν ζει 
πλέον στο σπίτι του.

Αιτήσεις για πολιτικό άσυλο μεταξύ Απριλίου 2011 
και μαΐου 2016

ευρώπη 1 066 844
Γερμανία 354 038
Σερβία 313 656
Σουηδία 110 579
Ουγγαρία 72 505
Ολλανδία 32 070
Γαλλία 12 142

Οι χώρες του Κόλπου, περιλαμβανομένων των Κατάρ, 
Σαουδικής άραβίας, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, καθώς και η 
ρωσία, η ιαπωνία, η Σιγκαπούρη και η Νότια Κορέα, δεν 
έχουν προσφέρει καμία δομή υποδοχής για Σύρους 
πρόσφυγες. 

ΠολιτιΚή τήΣ εε ΚΑι ΔιεΘΝειΣ ΣυμφωΝιεΣ

Εικόνα 2© Chappatte στην εφημερίδα NZZ am Sonntag, Ζυρίχη

ΑΣΚήΣή
Συζητήστε με τους συμμετέχοντες το παρακάτω 
κινούμενο σχέδιο και αφήστε τους να 
προβληματιστούν:

τι σκέφτονται, συμφωνούν; Τι σημαίνει;
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Κανονισμός Δουβλίνου

Migration and

THE COMMON EUROPEAN ASYLUM SYSTEM (CEAS)
Asylum is granted to people fleeing persecution or serious harm

An application 
for asylum 
is made.

The asylum applicant is 
interviewed to determine 

whether he/she may 
qualify for refugee status 
or subsidiary protection 

(Qualification Directive and 
Asylum Procedures Directive).

Asylum is not granted to the applicant at first 
instance, but this refusal may be appealed in court.

Asylum applicants benefit from 
common minimum material 
reception conditions, such as 
housing and food.  (Reception 

Conditions Directive)

Refugee or subsidiary protection 
status is granted. This gives 

the person certain rights, like  a 
residence permit, access to the 
labour market and healthcare 

(Qualification Directive).

If the negative decision 
is overturned on appeal, 

the applicant can be 
granted asylum

Confirmation of the 
negative decision by the 
court. The applicant may 

be returned to the country 
of origin or transit.

The applicant is fingerprinted. The information goes to the 
Eurodac database (Eurodac Regulation). This data is used to 

help identify the country responsible for the asylum application 
(Dublin Regulation). The database is managed by eu-LISA 

(European Agency for the Operational Management of large-
scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice)

EURODAC

EASO is an EU agency 
assisting EU States in 

fulfilling their European and 
international obligations in 

the field of asylum. 

Home Affairs

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα άσύλου (ΚΕΣά)
Το άσυλο χορηγείται σε άτομα που κινδυνεύουν απο επαπειλούµενη βλάβη ή δίωξη

Εικόνα 3 «Ένα Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου» , Εσωτερικές Υποθέσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση 2014.

Στόχοι :: Κατανόηση της γενικής Ευρωπαϊκής 
διαδικασίας ασύλου  

υλικό :
Εικονογράμματα από το διάγραμμα του μετανάστη

μέγεθος ομάδας:  
τουλάχιστον 2 άτομα 

Διάρκεια: 45 λεπτά

μεθοδολογία: 
Θα εντοπίσουμε τη διαδικασία που θα ακολουθήσει ένας μέσος 
μετανάστης για να ζητήσει άσυλο στην Ευρώπη. Για αυτό θα 
χρησιμοποιήσουμε τα εικονογράμματα που χρησιμοποιούνται 
στο βίντεο
•  https://vimeo.In tcom/10984535
•  Λόγος αναχώρησης
•  Είτε παραιτείσαι και ζεις με αυτό το ζήτημα, είτε αποφασίζεις να 

εγκαταλείψεις τη χώρα σου
•  Αν αποφασίσεις να εγκαταλείψεις τη χώρα σου, είτε θα λάβεις 

βίζα είτε πρέπει να βρεις άλλον τρόπο να φύγεις από τη χώρα
•  Αν το ταξίδι εξελιχθεί άσχημα, μπορεί να επιστρέψεις στη χώρα 

σου, ή στη χειρότερη περίπτωση, να πεθάνεις. 
•  Αν φτάσεις στον προορισμό, μπορείς να επιλέξεις να 

παραμείνεις παράνομος μετανάστης ή να ξεκινήσεις τη 
διαδικασία ασύλου 

•  Επεξήγηση της γενικής διαδικασίας στην Ευρώπη, καθώς και 
της διάρκειας

ΔρΑΣτήριοτήτΑ

Πλαίσιο: μετά τον καθορισμό, τη διερεύνηση των αιτιών αναχώρησης, την κατανόηση της διαφοράς μεταξύ των 

δικαιωμάτων στα διεθνή κείμενα και της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, είναι καιρός να 

κατανοήσουμε τη διαδικασία χορήγησης ασύλου στην ευρώπη. 
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Κεφάλάιο 1

1.2 Κατανομή και διαδρομές

ΠοΣοΣτωΣειΣ
Αν και ορισμένες χώρες υποδέχτηκαν τους πρόσφυγες, 
άλλες αντιτάχθηκαν και επανέφεραν τους προσωρινούς 
ελέγχους στα σύνορα, ιδίως μετά τις τρομοκρατικές 
επιθέσεις του Παρισιού.

Η Γερμανία και η Σουηδία χειρίζονται περίπου τις 
μισές - 45% - αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ. Η Άγκελα 
Μέρκελ προσπάθησε να δημιουργήσει ένα 
μικρό πιλοτικό πρόγραμμα για την ανταλλαγή 
μερικών χιλιάδων μεταναστών που θα δεσμεύει 
τις 28 χώρες της ΕΕ. Απέτυχε. Το πρόγραμμα 
πρόκειται να διεξαχθεί σε εθελοντική βάση.

Η πολιτική της Μέρκελ υποστηρίζεται από τις 
χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των 
δεινών της Μεσογείου - την Ιταλία, την Ελλάδα 
και τη Μάλτα - και από τη Σουηδία και την 
Αυστρία: συνοπτικά, από τις χώρες που δέχονται 
τους περισσότερους πρόσφυγες στην Ευρώπη.

Αλλά στο Βερολίνο αντιτίθεται έντονα η 
Βρετανία. Ο Ντέιβιντ Κάμερον παρείχε τη 
ναυαρχίδα του βασιλικού ναυτικού στη 
μεσογειακή προσπάθεια έρευνας και διάσωσης, 
αλλά δήλωσε επίσης ότι οι μετανάστες που 
συλλέγονται από τους Βρετανούς στη θάλασσα 
δεν θα είναι ευπρόσδεκτοι στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.

Η Δανία, που έχει το πιο αυστηρό καθεστώς 
μετανάστευσης της ΕΕ, υποστηρίζει τη Βρετανία, 
όπως και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που 
δέχονται ελάχιστους αριθμούς ατόμων.

Οι αντιθέσεις στα στοιχεία για το άσυλο είναι 
εντυπωσιακές. Ενώ η Γερμανία είχε εξετάσει 
πάνω από 200.000 αιτήσεις πέρυσι, η γειτονική 
Τσεχία είχε περίπου 1.000. Ενώ η Σουηδία 
εξέτασε περισσότερες από 80.000 αιτήσεις 
ασύλου, η Φινλανδία είχε 3.600 άτομα. Η Ιταλία 
δυσκολεύτηκε με περισσότερους από 64.000 
αιτούντες άσυλο ενώ στην άλλη πλευρά της 
Αδριατικής, η Κροατία είχε 450 αιτούντες άσυλο.

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

Γερµανία

Γαλλία

Ισπανία

Πολωνία

Ολλανδία

Ρουµανία

Βέλγιο

Σουηδία

Πορτογαλία

Τσεχία

Φινλανδία

Αυστρία

Βουλγαρία

Ουγγαρία

Κροατία

Σλοβακία

Λιθουανία

Ιρλανδία

Σλοβενία

Λουξεµβούργο

Λετονία

Εσθονία

Κύπρος

Μάλτα

Μεταναστευτικές ποσοστώσεις κρατών µελών της ΕΕ
Αριθμός ατόμων που έχει συμφωνήθει να μετεγκατασταθεί
από την Ελλάδα και την Ιταλία

Σημείωση: H Μεγάλη Βρετανία και η δεν συμμετέχουν 
στο καθεστώς μετεγκατάστασης
Πηγή: European Commission

Άσκηση
Δείξτε στους συμμετέχοντες το βίντεο 
που έφτιαξε η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά 
με την προσφυγική κρίση και ζητήστε 
τους να αντιδράσουν σε αυτό. 
Μπορείτε να το βρείτε εδώ: http://europa.
eu/!Um93gJ.
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Mέση Ανατολή

O υπόλοιπος κόσμος

Κατανομή προσφύγων

4,5 εκατομμύρια πρόσφυγες βρίσκονται 

σε πέντε χώρες της Μέσης Ανατολής 

ΜΕΤάΝά-
ΣΤΕυΤιΚΈΣ ΟΔΟΊ

ΣΗΜΕΊΟ 
ΕιΣΌΔΟυ

ΜΕΤάΝΆΣΤΕΣ 
από τον 
ιανουάριο ως το 
Νοέμβριο του 
2015

3 ΠρΩΤΕΣ 
χΩρΕΣ 
ΠρΟΕλΕυΣΗΣ

Δυτική 
Αφρικανική 
οδός

Κανάριες 
Νήσοι 
(Ισπανία)

690 Γουινέα, 
Μαρόκο, 
Γκάμπια

Δυτική 
Μεσογειακή 
οδός

Ισπανία 14 078 Συρία, 
Γουινέα, Ακτή 
Ελεφαντοστού

Κεντρική 
Μεσογειακή 
οδός 

Ιταλία
157 220

Ερυθραία, 
Νιγηρία

Ανατολική 
Μεσογειακή 
οδός 

Ελλάδα, 
Βουλγαρία, 
Κύπρος

880 820 Συρία, 
Αφγανιστάν, 
Ιράκ

Οδός Απουλίας 
και Καλαβρίας 
 

Ιταλία 5 000
(κατά 

προσέγγιση)

Συρία, 
Πακιστάν, 
Αίγυπτος

Κυκλική οδός 
από την 
Αλβανία στην 
Ελλάδα 

Ελλάδα 8 645 Αλβανία, 
Γεωργία, 
FYROM

Δυτική 
Βαλκανική 
οδός

Ουγγαρία
Κροατία
Σλοβενία

763 958 Αφγανιστάν, 
Συρία, 
Κόσσοβο

Οδός 
Ανατολικών 
Συνόρων

Πολωνία, 
Ρουμανία, 
Σλοβακία, 
Εσθονία, 
Λιθουανία, 
Λετονία

1 764 Βιετνάμ, 
Αφγανιστάν, 
Γεωργία

2,600,000

2,400,000

2,200,000

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0

Τουρκία

Λίβανος

Ιορδανία

Ιράκ

Αίγυπτος

μετΑΝΑΣτευτιΚεΣ οΔοι
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ΚΕφάλάιΟ 1

ειΔιΚή εμφΑΣή ΣτήΝ ΚριΣή Στή μεΣογειο

μεγέθη

Το 2016, τουλάχιστον 4.690 άνδρες, γυναίκες και παιδιά 
πέθαναν προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μεσόγειο 
Θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 1 στους 41 
ανθρώπους που επιχείρησαν να φύγουν από τη Λιβύη με 
πλοίο πέθανε προσπαθώντας.

Οι άνδρες, οι γυναίκες και τα παιδιά συνωστίζονται 
σε σκάφη χείριστης ποιότητας. Αυτό έχει οδηγήσει σε 
επαναλαμβανόμενες τραγωδίες, με τις ομάδες διάσωσης 
να ανακτούν τα σώματα ανθρώπων που έχουν πεθάνει 
από ασφυξία λόγω εκατοντάδων άλλων στο σκάφος - και 
ανθρώπων που έχουν πνιγεί στον πυθμένα ενός σκάφους 
σε ένα τοξικό μίγμα θαλασσινού νερού και βενζίνης.

οι διακινητές είναι πιο αδίστακτοι από ποτέ

Υπάρχουν ιστορίες εκτελέσεων, τρομερής 
κακομεταχείρισης και σεξουαλικής κακοποίησης, οι 
οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, ισοδυναμούσαν με 
βασανιστήρια. Σε αντίθεση με τα τελευταία χρόνια, 
υπάρχουν λιγότεροι άνθρωποι εξοπλισμένοι με σωσίβια, 
τρόφιμα, νερό και άλλες προμήθειες για το ταξίδι ή ακόμα 
και με επαρκή ποσότητα καυσίμων.

μεγάλος αριθμός ασυνόδευτων παιδιών αγωνίζονται 
μόνα στη θάλασσα

Το δεκαέξι τοις εκατό των αφίξεων στην Ιταλία είναι παιδιά, 
το 88% των οποίων είναι ασυνόδευτα.

Πολλές γυναίκες που διασώθηκαν είναι έγκυες. Πολλές 
από τις εγκυμοσύνες είναι αποτέλεσμα βιασμού. Μερικά 
από τα μωρά είναι πολύ επιθυμητά και έρχονται απλά σε 
μια δύσκολη στιγμή, ενώ πολλά άλλα είναι αποτέλεσμα 
βιασμού στη Λιβύη, στο δρόμο ή στις χώρες προέλευσης. 
Πολλές γυναίκες που διασώθηκαν, ιδιαίτερα εκείνες 
που ταξίδευαν μόνες τους, αποκαλύπτουν τρομακτικές 
ιστορίες για βιασμούς και σεξουαλική κακοποίηση στη 
Λιβύη.

οι πρόσφυγες και οι μετανάστες υποφέρουν από 
τρομακτική βία και κακομεταχείριση στη λιβύη

Οι άνδρες, οι γυναίκες και, όλο και περισσότερο, τα 
ασυνόδευτα παιδιά (μερικά το πολύ οκτώ ετών) που ζουν 
ή διέρχονται από τη Λιβύη υφίστανται κακομεταχείριση 

στα χέρια διακινητών, ένοπλων ομάδων και ιδιωτών. 
Η καταγγελλόμενη κακομεταχείριση περιλαμβάνει 
την υποβολή σε βία (συμπεριλαμβανομένης της 
σεξουαλικής βίας), απαγωγή, αυθαίρετη κράτηση σε 
απάνθρωπες συνθήκες, βασανιστήρια και άλλες μορφές 
κακομεταχείρισης, οικονομική εκμετάλλευση και 
καταναγκαστική εργασία.

1.3 Δικαιώματα μεταναστών

ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ

•	 hhttp://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-
asylum-migration-borders-2nded_en.pdf

•	 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_
uploads/1827-FRA_2011_Migrants_in_an_irregular_
situation_EN.pdf

•	 https://www.cire.be/sensibilisation/campagnes/
prefugies/refugies-etrangers-petit-guide-anti-
prejuges(μόνο στα Γαλλικά)

ΔρΑΣειΣ τωΝ μΚο γιΑ τήΝ ΑΝτιμετωΠιΣή 
τήΣ μετΑΝΑΣτευτιΚήΣ ΚριΣήΣ
Οι ΜΚΟ αποτελούν μέρος της δημοκρατικής ζωής μιας 
χώρας και είναι σημαντικές για την εκπροσώπηση της 
κοινωνίας των πολιτών, τη δημιουργία και την ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής και του διαλόγου, την ενθάρρυνση 
της συμμετοχής των πολιτών. Οι ΜΚΟ καταπολεμούν τις 
διακρίσεις και προωθούν την ισότητα ανεξάρτητα από 
φύλο, θρησκεία, πολιτικό προσανατολισμό, φυλή κ.λπ.

Οι ΜΚΟ διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην 
υποδοχή και την ένταξη των μεταναστών στην Ευρώπη 
και σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και στην προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η μεταναστευτική κρίση χώρισε την Ευρώπη υπέρ 
και κατά της φιλοξενίας μεταναστών, μεταξύ εκείνων 
που θέλουν να προστατεύσουν τα ευρωπαϊκά σύνορα 
και εκείνων που θέλουν να προστατεύσουν τη ζωή 
των προσφύγων. Η μετανάστευση έγινε ένα από 
τα κύρια θέματα κατά τη διάρκεια συζητήσεων σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και κοινωνικό επίπεδο. Η κρίση 
της μετανάστευσης στη Μεσόγειο Θάλασσα έγινε 
ανθρωπιστική κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΜΚΟ άρχισαν 
να ασκούν κριτική στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Frontex15 

(αποκαλώντας τη «Φρούριο της Ευρώπης») λέγοντας 
ότι δεν καταβάλλονται αρκετές προσπάθειες για να 
σωθούν περισσότερες ζωές στη Μεσόγειο Θάλασσα. >>> 

ΑΣΚήΣή
Δικαιώματα μεταναστών 
Πλαίσιο: Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό 
ότι συχνά υπάρχει  μεγάλο χάσμα μεταξύ των 
δικαιωμάτων που εγγυάται το διεθνές δίκαιο για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα στους πρόσφυγες, 
τους αιτούντες άσυλο, τους διακινούμενους 
εργαζόμενους και άλλες παρόμοιες ομάδες και 
την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν.

15  Η Frontex δημιουργήθηκε το 2004. Προωθεί, συντονίζει και 
αναπτύσσει τη διαχείριση των ευρωπαϊκών συνόρων σύμφωνα με 
τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ. http://frontex.europa.eu/.
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1) Είσαι παράνομος μετανάστης από το Μάλι.
2) Είσαι πρόσφυγας 24 ετών από το άφγανιστάν, με 2 
παιδιά, που μόλις έκανες αίτημα για άσυλο.
3) Είσαι ο γιος ενός κινέζου μετανάστη που διοικεί μια 
επιτυχημένη επιχείρηση γρήγορου φαγητού.
4) Είσαι ένας μόνος πρόσφυγας 16 ετών από τη Συρία.
5) Είσαι ένας 23χρόνος Γάλλος οδηγός λεωφορείου στη 
Γαλλία. 

Καταστάσεις και γεγονότα: Διαβάστε φωναχτά τις 
ακόλουθες καταστάσεις. Δώστε χρόνο μετά την ανάγνωση 
κάθε κατάστασης στους συμμετέχοντες για να κάνουν ένα 
βήμα εμπρός και να δουν πόσο μακριά έχει μετακινηθεί 
κάθε πρόσωπο σε σχέση με αυτούς.

• Έχετε αξιοπρεπή στέγαση με τηλέφωνο και 
τηλεόραση 
Όλο και λιγότερη χρηματοδότηση για κέντρα ασύλου 
- περισσότεροι άνθρωποι, λιγότερη προστασία της 
ιδιωτικής ζωής, λιγότερη κοινωνική στήριξη, λιγότερες 
καθημερινές δραστηριότητες για ανηλίκους, ….

• Νιώθετε ότι η γνώμη σας σχετικά με τα κοινωνικά 
και πολιτικά ζητήματα έχει σημασία και οι απόψεις 
σας ακούγονται.

• Νιώθετε ότι μπορείτε να σπουδάσετε και να 
ακολουθήσετε το επάγγελμα της επιλογής σας.

Το άρθρο 15 της Οδηγίας για τις Συνθήκες Υποδοχής 
(2013/33/ΕΕ) απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν 
στους αιτούντες άσυλο πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 
εάν δεν έχει ληφθεί απόφαση σε πρώτο βαθμό εντός εννέα 
μηνών από την υποβολή αίτησης ασύλου ή ένα έτος για 
την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το βασικό μέτρο 
είναι η Οδηγία για τις Κυρώσεις Εργοδότη (2009/52/ΕΚ): 
απαγορεύει την απασχόληση παράνομων μεταναστών 
από χώρες εκτός της ΕΕ, τιμωρώντας τους εργοδότες 
με πρόστιμα ή ακόμη και με ποινικές κυρώσεις στην πιο 
σοβαρή περίπτωση. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός 
της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, 
δεσμεύονται από την οδηγία.

• Έχετε ελευθερία κυκλοφορίας εντός της ΕΕ 16 .

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, ο Κώδικας Συνόρων 
Σένγκεν (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006) απαγορεύει 
την είσοδο στην ΕΕ των υπηκόων τρίτων χωρών που 
δεν πληρούν τους όρους εισόδου. Οι συνοριοφύλακες 
έχουν καθήκον να αποτρέπουν την παράτυπη είσοδο. 
Η εθνική νομοθεσία πολλών κρατών μελών της ΕΕ 

προβλέπει τη βραχυπρόθεσμη στέρηση της ελευθερίας 
στα σύνορα, 277 ΕΣΔΑ, Yoh-EkaleMwanje κατά Βελγίου, 
αρ. 10486/10, 20 Δεκεμβρίου 2011. Α. κ.λπ. κατά 
Ηνωμένου Βασιλείου [Τμήμα Μείζονος Σύνθεσης], αριθ. 
3455/05, 19 Φεβρουαρίου 2009, παρ. 167. Κράτηση και 
περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία 151 που συχνά 
συμβαίνουν στην περιοχή διέλευσης ενός αερολιμένα. 
Η αναθεωρημένη Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής 
(2013/33/ΕΕ) επιτρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 3 στοιχείο γ), την κράτηση των αιτούντων 
άσυλο που φθάνουν στα σύνορα, όταν αυτό είναι 
αναγκαίο για να κριθεί το δικαίωμά τους να εισέλθουν στο 
έδαφος.

Το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της ΕΣΔΑ 
προβλέπει την κράτηση αιτούντων άσυλο και παράνομων 
μεταναστών σε δύο περιπτώσεις: • για την αποφυγή μη 
εξουσιοδοτημένης εισόδου στη χώρα • του προσώπου 
κατά του οποίου γίνονται ενέργειες για την απέλαση ή την 
έκδοσή του.

• Έχετε επαρκή κοινωνική και ιατρική προστασία για 
τις ανάγκες σας.
Οι αιτούντες άσυλο, κατά την εξέταση της αίτησής τους, 
δικαιούνται μόνο υλική βοήθεια από την Fedasil και 
τους εταίρους της: τους παρέχεται στέγαση, τροφή και 
συνοδεία. Δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 
εκτός και εάν η διαδικασία διαρκεί περισσότερο από 
τέσσερις μήνες. Από την άλλη πλευρά, οι μετανάστες 
χωρίς άδεια, δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
και δεν δικαιούνται κοινωνική βοήθεια, εκτός από την 
επείγουσα ιατρική βοήθεια. Επομένως, βρίσκονται σε 
εξαιρετικά επισφαλή κατάσταση.

• Δεν φοβάστε μη σας σταματήσει η αστυνομία

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-11-002-05_mi-
grants_fr_webres_1.pdf

• Δεν φοβάστε μην πέσετε θύμα παρενόχλησης ή 
επίθεσης στον δρόμο ή στα μμε

• Πιστεύετε ότι η γλώσσα, η θρησκεία και ο πολιτισμός 
σας γίνονται σεβαστά στην κοινωνία όπου ζείτε 

• Έχετε μια ενδιαφέρουσα ζωή και είστε αισιόδοξοι 
για το μέλλον σας

• Έχετε το δικαίωμα να ασκείτε ένα άθλημα και να 
συμμετέχετε σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Στόχοι :: 
Αμφισβήτηση στερεοτύπων σχετικά με τα δικαιώματα των 
μεταναστών

υλικό :
Κάρτες με όλες τις καταστάσεις

μέγεθος ομάδας:  
τουλάχιστον 2 άτομα και το πολύ 6. 
Αν έχουμε μια μεγαλύτερη ομάδα, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε την τακτική άσκηση «Κάντε ένα βήμα 
μπροστά»- http://www.coe.int/en/web/compass/take-a-
step-forward - 

Διάρκεια: 45 λεπτά

μεθοδολογία: 
Σε ένα τραπέζι, θα παρουσιάσουμε έξι πρόσωπα με 
διαφορετικά προφίλ και καταστάσεις ζωής.   

16 http://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-
migration-borders-2nded_en.pdf (σελ. 140 - 169).
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>>> Πολλές ΜΚΟ υπερασπίζονται τους μετανάστες και τα δικαιώματα 
των προσφύγων, προσφέρουν πρώτες βοήθειες και παρέχουν 
υποστήριξη για να γίνουν νόμιμοι μετανάστες.  Στην Ελλάδα, οι 
εθελοντικές ομάδες συνεργάζονται με ΜΚΟ για την αύξηση και τη 
βελτίωση της ανθρωπιστικής υποστήριξης. Ωστόσο, ένας νέος νόμος 
ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο το 2016 μειώνοντας τον ρόλο 
των εθελοντών, αλλά με προτεραιότητα τη συνεργασία με σημαντικές 
εθνικές και διεθνείς ΜΚΟ 17.

Για να υποστηρίξουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, οι ΜΚΟ 
ξεκίνησαν διάφορες ενέργειες για τη συλλογή ρούχων, παιχνιδιών, 
τροφίμων και χρημάτων καθώς και για την ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης. Άλλες οργανώνουν προσκλήσεις για την πρόσληψη εθελοντών 
που μπορούν να βοηθήσουν στην πραγματοποίηση αυτών των 
ενεργειών ή για να εργαστούν απευθείας με μετανάστες και πρόσφυγες. 
Εξειδικευμένοι εθελοντές ή υπάλληλοι ανθρωπιστικής βοήθειας δρουν 
άμεσα στις υπό εξέταση χώρες.

Οργανισμοί που παρέχουν υποστήριξη στους μετανάστες: HCR, 
Ηνωμένα Έθνη, France Terre d’Asile, Ερυθρός Σταυρός, Secours po-
pulaire κ.λπ. Η La Liberation δημιούργησε έναν χάρτη στη Γαλλία με 
οργανισμούς με τους οποίους μπορούν να επικοινωνούν οι άνθρωποι 
που θέλουν να βοηθήσουν τους πρόσφυγες στην περιοχή τους: http://
www.liberation.fr/apps/2015/09/aide-aux-refugies/#/

με υποστήριξη γλώσσας, βοήθεια σε διοικητικές διαδικασίες, παροχή 
τροφής κ.λπ. 

ΠΗΓΕΣ

•  https://vimeo.In tcom/10984535

• http://www.ecre.org/wp-
contentuploads/2016/10/AIDA-Brief-
DurationProcedures.pdf

• https://ec.europa.eu/home-affairs/siteshome 
affairs/files/what-we-do/policies/european-
agenda-migration/background-information/
docs/20160406/factsheet_-_the_common_
european_asylum_system_en.pdf

• http://www.huffingtonpost.com/
entry/europe-asylum-Réfugiés_
us_55e85a01e4b0b7a9633befe8

• https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/
homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-fact-
sheets/ceas_factsheet_en.pdf

• http://eumigrationlawblog.eu/refugee-
quotas-allowing-eu-member-states-to-
choose-between-physical-and-financial-
solidarity/

• https://www.usnews.com/news/
slideshows/10-countries-that-take-the-most-
immigrants 

• http://www.bbc.com/news/world-
europe-34278886

• http://ec.europa.eu/immigration/who-does-
what/more-information/explaining-the-
rules-why-are-there-eu-rules-and-national-
rules_en 

Des migrants reçoivent de la nourriture distribuée par l’association “L’auberge des migrants”, à Calais (Pas-de-Calais) 8 août 2015.

Ένας μετανάστης διασώζεται στη Μεσόγειο από ένα μέλος της ΜΚΟ Proactiva Open Arms 
περίπου 20 ναυτικά μίλια βόρεια της Λιβύης στις 3 Οκτωβρίου 2016. (Άρης Μεσσήνης/AFP)

17  Ιωάννης Αρμακόλας, The refugee crisis and the role of NGOs, civil society, and 
media in Greece [Balkan Human Corridor: Essays on the Refugee and Migrant Crisis 
from Scholars and Opinion Leaders in Southeast Europe], 
http://www.academia.edu/27294928/The_refugee_crisis_and_the_role_of_
NGOs_civil_society_and_media_in_Greece_Balkan_Human_Corridor_Essays_
on_the_Refugee_and_Migrant_Crisis_from_Scholars_and_Opinion_Leaders_in_
Southeast_Europe_ ελέγχθηκε την 8η Ιουνίου 2017.
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ΚεφΑλΑιο 2
Θεμελιώδη δικαιώματα για μετανάστες



θεώρησης Σένγκεν, συνοριακοί έλεγχοι, ζώνες 
διέλευσης, αιτούντες άσυλο, θαλάσσιες επιστροφές)

•	 το διαφορετικό καθεστώς των μεταναστών:

 - αιτούντες άσυλο
 - αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και αυτοί που 

αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι επικουρικής προστασίας
 - θύματα εμπορίας ανθρώπων και εξαιρετικά 

εκμεταλλευτικών συνθηκών εργασίας
 - μετανάστες που βρίσκονται σε παράνομη κατάσταση
 - επί μακρόν διαμένοντες
 - ανιθαγενείς και απώλεια ιθαγένειας ή εγγράφων

•	 τα διαφορετικά θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών: 

 - Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη
 - Πρόσβαση στην εκπαίδευση
 - Παράνομοι μετανάστες που δεν μπορούν να 

επιστραφούν
 - Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

•	 τις διαδικασίες ασύλου, το δικαίωμα στο άσυλο, την 
αρχή της μη επαναπροώθησης και τη νομική συνδρομή 
σε διαδικασίες ασύλου και επιστροφής 

•	 οικογενειακή επανένωση

•	 κράτηση και περιορισμούς της ελευθερίας κυκλοφορίας 

•	 οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα

•	 δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, 
τα άτομα με αναπηρία και τα θύματα βασανιστηρίων 
και άλλων σοβαρών μορφών βίας.

2.1 Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
(UDHR) είναι ένα έγγραφο ορόσημο στην ιστορία της 
ανθρωπότητας. 

Σχεδιασμένη από εκπροσώπους με διαφορετικό νομικό 
και πολιτισμικό υπόβαθρο από όλες τις περιοχές του 
κόσμου, διακηρύχτηκε από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι στις 10 Δεκεμβρίου 1948 
ως κοινό πρότυπο επιτεύξεων για όλους τους λαούς και 
τα έθνη. Αναφέρει, για πρώτη φορά, ότι τα θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται 
καθολικά και έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 500 
γλώσσες.

το ΑρΘρο 13 οριζει οτι:  

1) Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και 
να εκλέγει τον τόπο της διαμονής του στο εσωτερικό του 
κράτους.

2) Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε 
χώρα, ακόμα και τη δική του, και να επιστρέφει σε αυτήν.

Δυστυχώς, οι τάσεις όσον αφορά τη μεταχείριση των 
αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, καθώς και των 
παράνομων μεταναστών σε όλες τις περιοχές της 
Ευρώπης, είναι διαφορετικές. Τα κράτη συμμετέχουν 
όλο και πιο έντονα σε εκτεταμένες συνοριακές 
περιπολίες προσπαθώντας να αποτρέψουν την είσοδο 
των μεταναστών στην επικράτειά τους. Οι μετανάστες, 
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Στόχος αυτής της κατάρτισης 
είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης 
και της γνώσης των συμμετεχόντων 
σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
μεταναστών που βρίσκονται σε παράνομη 
κατάσταση (εκείνοι που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή 
διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.) 

Οι μετανάστες αυτοί διατρέχουν υψηλό κίνδυνο 
εκμετάλλευσης στην αγορά εργασίας, καλύπτοντας συχνά 
τα κενά της αγοράς εργαζόμενοι σε επικίνδυνες, βρώμικες 
ή εξευτελιστικές θέσεις εργασίας. Η στέγαση τους μπορεί 
να είναι επισφαλής και το δικαίωμά τους στην υγειονομική 
περίθαλψη προστατεύεται άνισα • το δικαίωμα των 
παιδιών τους στην εκπαίδευση παραμένει ασαφές. 

γεΝιΚοΣ ΣτοχοΣ ειΝΑι ή εΝήμερωΣή τωΝ 
μελλοΝτιΚωΝ εΘελοΝτωΝ ΣχετιΚΑ με: 

•	 πρόσβαση στο έδαφος και στις διαδικασίες (καθεστώτα 
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ΘεμΑτΑ 

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Πρόσβαση στο έδαφος και τις διαδικασίες

Καθεστώς και σχετικά έγγραφα

Καθορισμός του ασύλου και διαδικασίες

Κράτηση και περιορισμοί στην ελευθερία 
κυκλοφορίας

Αναγκαστική επιστροφή

Οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα

Άτομα με ειδικές ανάγκες
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συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο, που 
καταφέρνουν να εισέλθουν αντικανονικά στα κράτη μέλη 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, συχνά κατηγορούνται, 
κρατούνται σε συνθήκες φυλακής και απελαύνονται το 
συντομότερο - ακόμη και σε χώρες όπου κινδυνεύουν 
από διώξεις και βασανιστήρια. Ωστόσο, η παράνομη 
μετανάστευση δεν αποτελεί εγκληματική πράξη και 
οι αντικανονικοί μετανάστες απολαμβάνουν επίσης 
ορισμένα δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου, τα 
οποία πρέπει να γίνονται σεβαστά.

Γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ της «παράνομης 
μετανάστευσης» και των «μεταναστών σε μια αντικανονική 
κατάσταση»; Οι παρατυπίες, η διαμονή και η εργασία δεν 
είναι ποινικά αδικήματα, αλλά διοικητικά πλημμελήματα. Η 
μη διάκριση μεταξύ των δύο όρων ενισχύει το ψευδές και 
αρνητικό στερεότυπο ότι οι μετανάστες σε αντικανονική 
κατάσταση είναι εγκληματίες.

Σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσουν τις καταχρηστικές 
αιτήσεις ασύλου, τα κράτη βλάπτουν τα δικαιώματα 
των έντιμων αιτούντων άσυλο, οι οποίοι είναι συνήθως 
φυλακισμένοι και ανίκανοι να έχουν πρόσβαση σε δίκαιες 
και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου.

Πρέπει να βελτιωθεί η προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των μεταναστών ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 
μετανάστες χωρίς άδεια και τα παιδιά τους έχουν δικαίωμα 
σε βασική υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση. Πρέπει 
να διασφαλίζεται το δικαίωμά τους να προστατεύονται 
από αυθαίρετη κράτηση, καθώς και το δικαίωμά τους να 
μην επιστρέφονται σε χώρες όπου διατρέχουν κίνδυνο 
κακομεταχείρισης και βασανιστηρίων.

2.2 Ο Χάρτης Θεμελιωδών  
Δικαιωμάτων της ΕΕ

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ συγκεντρώνει 
σε ένα ενιαίο έγγραφο τα θεμελιώδη δικαιώματα που 
προστατεύονται στην ΕΕ. 

ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ

•	http://www.coe.int/en/web/compass/migration

•	http://www.coe.int/en/web/compass/the-
universal-declaration-of-human-rights

•	http://www.lemonde.fr/europe/video/2015/ 05/ 
19/cartes-sur-table-partie-1-les-raisons-du-depart-
des-migrants_4636446_3214.html (not subtitled in 
English)

•	https://vimeo.com/10984535 (subtitled in English)

18 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_
en.htm

Ο Χάρτης περιλαμβάνει δικαιώματα και ελευθερίες 
κάτω από έξι τίτλους: Αξιοπρέπεια, Ελευθερίες, Ισότητα, 
Αλληλεγγύη, Δικαιώματα των Πολιτών και Δικαιοσύνη. 
Αφού διακηρύχθηκε το 2000, ο Χάρτης κατέστη νομικά 
δεσμευτικός για την ΕΕ με την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009. Ο 
Χάρτης είναι συνεπής με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου της Ευρώπης: ο Χάρτης περιέχει δικαιώματα 
που απορρέουν από τη Σύμβαση αυτή, το νόημα και το 
πεδίο εφαρμογής τους είναι τα ίδια 18. 

τΑ μΑΘήΣιΑΚΑ ΑΠοτελεΣμΑτΑ τωΝ 
ΑΚολουΘωΝ ΔρΑΣτήριοτήτωΝ ειΝΑι:

•	 Κατανόηση των διαφορετικών τύπων μετανάστευσης 
μέσω των ορισμών τους

•	 Εκπαίδευση της νεολαίας στα ανθρώπινα δικαιώματα 

•	 Κατανόηση των λόγων αναχώρησης των μεταναστών

•	 Αμφισβήτηση στερεοτύπων για τα δικαιώματα των 
μεταναστών

•	 Κατανόηση της γενικής Ευρωπαϊκής διαδικασίας 
ασύλου

Η ιδέα αυτών των ασκήσεων είναι οι νέοι να κατανοήσουν 
θεωρητικές έννοιες μέσω του  πειραματισμού. Μέσω 
αυτών, θα είναι σε θέση να εκφράσουν μια προσωπική 
θέση και να την αμφισβητήσουν σχετικά με όλες τις 
συζητήσεις.

 εΝεργοΠοιήτεΣ 

λέξεις σύννεφο

•	 Τρόπος με τον οποίο διαφεύγουν οι μετανάστες; 

•	 Σε ποιες χώρες ζητά άσυλο το μεγαλύτερο μέρος 
των μεταναστών; 

•	 Γιατί εγκαταλείπουν τη χώρα τους;
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υλιΚΟ Γιά ΕΜΒάΘυΝΣΗ

•	http://www.coe.int/en/web/
compass/migration

•	http://www.coe.int/en/web/
compass/the-universal-declaration-of-
human-rights

•	http://www.lemonde.fr/europe/
video/2015/05/19/cartes-sur-table-
partie-1-les-raisons-du-depart-des-
migrants_4636446_3214.html (χωρίς 
αγγλικούς υπότιτλους)

•	https://vimeo.com/10984535 (με 
αγγλικούς υπότιτλους)

μεθοδολογία 
Η δραστηριότητα πραγματοποιείται σε τρία μέρη. 
Κατά το πρώτο μέρος, θα εισαγάγουμε τα άρθρα 
της Διακήρυξης άνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κατά το 
δεύτερο μέρος, θα προσδιορίσουμε τους διάφορους 
λόγους μετανάστευσης. Τέλος, στο τρίτο μέρος, θα 
δημιουργήσουμε μια συγκεκριμένη σχέση μεταξύ 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των λόγων της 
μετανάστευσης.

 • Κάντε μια εισαγωγή για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα (15 λεπτά)

1) Τοποθετήστε την επιλογή ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στον χώρο εργασίας

2) άφήστε τους νέους να περπατήσουν και να 
ανακαλύψουν τα διάφορα ανθρώπινα δικαιώματα

3) ρωτήστε τους σε ποιο δικαίωμα αναφέρονται όλα 
τα εικονογράμματα. Εάν χρειάζεται, ο εκπαιδευτής 
μπορεί να δώσει μια σύντομη εξήγηση.

 •  Προσδιορίστε τους διαφορετικούς λόγους 
μετανάστευσης (20 λεπτά) 

4) Διαβάστε μαζί τις μαρτυρίες των μεταναστών

5) ζητήστε από την ομάδα να προσδιορίσει τους 
διάφορους λόγους μετανάστευσης. Γιατί άφησαν 
τη χώρα τους;

 a. Οικονομικοί λόγοι

 b. Πολιτικοί λόγοι

 c. Κοινωνικοί λόγοι

 d. Πολιτισμικοί λόγοι

 e. Περιβαλλοντικοί λόγοι

 f. ....

6) Σ’ έναν πίνακα, βάλτε μαζί τις μαρτυρίες και τους 
λόγους. 

 
• Ποια δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά σε κάθε 

μαρτυρία;

7) ζητήστε τους να επιλέξουν για κάθε μαρτυρία 
τα σημάδια με τα ανθρώπινα δικαιώματα που 
δεν γίνονται σεβαστά για να δημιουργήσουν 
μια οπτική σχέση μεταξύ του ανθρώπινου 
δικαιώματος και του λόγου αναχώρησης. 

υλικό: 
• Επιλογή άρθρων από τη Διακήρυξη Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, απεικονισμένων με εικονογράμματα  
• Επιλογή από μαρτυρίες μεταναστών σχετικά με τους 

λόγους της αναχώρησής τους
• Πίνακας, Μαρκαδόροι

μέγεθος ομάδας:  
τουλάχιστον 2 άτομα / χωρίς ανώτατο όριο 

Διάρκεια: 50 λεπτά 

ΔρΑΣτήριοτήτΑ
γιατί να φύγουν;

Πλαίσιο:  Οι λόγοι της μετανάστευσης είναι αρκετά 
πολυάριθμοι και συχνά διασυνδεδεμένοι. Συχνά, οι 
άνθρωποι εγκαταλείπουν τη χώρα τους επειδή το 
βασικό τους ανθρώπινο δικαίωμα δεν προστατεύεται 
πλήρως ή καθόλου.
Για να καταλάβουμε γιατί φεύγουν οι άνθρωποι πρέπει 
να καταλάβουμε ποια είναι τα βασικά ανθρώπινα 
δικαιώματα. 

Στόχοι: 
• Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα
• Κατανόηση των λόγων αναχώρησης
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μεθοδολογία 
Σε ένα τραπέζι, θα παρουσιάσουμε έξι πρόσωπα με 
διαφορετικά προφίλ και καταστάσεις ζωής. 

1) Είσαι παράνομος μετανάστης από το Μάλι.

2) Είσαι πρόσφυγας 24 ετών από το άφγανιστάν, με 2 
παιδιά, που μόλις έκανες αίτημα για άσυλο.

3) Είσαι ο γιος ενός κινέζου μετανάστη που διοικεί μια 
επιτυχημένη επιχείρηση γρήγορου φαγητού.

4) Είσαι ένας μόνος πρόσφυγας 16 ετών από τη Συρία

5) Είσαι ένας 23χρόνος Γάλλος οδηγός λεωφορείου στη 
Γαλλία 

 
Καταστάσεις και γεγονότα: Διαβάστε φωναχτά 
τις ακόλουθες καταστάσεις. Δώστε χρόνο μετά την 
ανάγνωση κάθε κατάστασης στους συμμετέχοντες για 
κάνουν ένα βήμα εμπρός και να δουν πόσο μακριά έχει 
μετακινηθεί κάθε πρόσωπο σε σχέση με αυτούς.

• Έχετε αξιοπρεπή στέγαση με τηλέφωνο και 
τηλεόραση  

 Όλο και λιγότερη χρηματοδότηση για κέντρα 
ασύλου - περισσότεροι άνθρωποι, λιγότερη 
προστασία της ιδιωτικής ζωής, λιγότερη κοινωνική 
στήριξη, λιγότερες καθημερινές δραστηριότητες για 
ανηλίκους, ….

•  Νιώθετε ότι η γνώμη σας σχετικά με τα κοινωνικά 
και πολιτικά ζητήματα έχει σημασία και οι απόψεις 
σας ακούγονται.

•  Νιώθετε ότι μπορείτε να σπουδάσετε και να 
ακολουθήσετε το επάγγελμα της επιλογής σας.

  Το άρθρο 15 της Οδηγίας για τις Συνθήκες υποδοχής 
(2013/33/ΕΕ) απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
παρέχουν στους αιτούντες άσυλο πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας, εάν δεν έχει ληφθεί απόφαση σε 
πρώτο βαθμό εντός εννέα μηνών από την υποβολή 
αίτησης ασύλου ή ένα έτος για την ιρλανδία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Το βασικό μέτρο είναι η Οδηγία 
για τις Κυρώσεις Εργοδότη (2009/52/ΕΚ): απαγορεύει 
την απασχόληση παράνομων μεταναστών από 
χώρες εκτός της ΕΕ, τιμωρώντας τους εργοδότες 

με πρόστιμα ή ακόμη και ποινικές κυρώσεις στην 
πιο σοβαρή περίπτωση. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
εκτός της Δανίας, της ιρλανδίας και του Ηνωμένου 
Βασιλείου, δεσμεύονται από την οδηγία.

• Έχετε ελευθερία κυκλοφορίας εντός της ΕΕ 19

 Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, ο Κώδικας Συνόρων 
Σένγκεν (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006) απαγορεύει 
την είσοδο στην ΕΕ των υπηκόων τρίτων χωρών που 
δεν πληρούν τους όρους εισόδου. Οι συνοριοφύλακες 
έχουν καθήκον να αποτρέπουν την παράτυπη 
είσοδο. Η εθνική νομοθεσία πολλών κρατών μελών 
της ΕΕ προβλέπει τη βραχυπρόθεσμη στέρηση της 
ελευθερίας στα σύνορα, 277 ΕΣΔά, Yoh-EkaleMwan-
je κατά Βελγίου, αρ. 10486/10, 20 Δεκεμβρίου 2011. 
ά. κ.λπ. κατά Ηνωμένου Βασιλείου [Τμήμα Μείζονος 
Σύνθεσης], αριθ. 3455/05, 19 φεβρουαρίου 2009, 
παρ. 167. Κράτηση και περιορισμοί στην ελεύθερη 
κυκλοφορία 151 που συχνά συμβαίνουν στην περιοχή 
διέλευσης ενός αερολιμένα. Η αναθεωρημένη Οδηγία 
για τις Συνθήκες υποδοχής (2013/33/ΕΕ) επιτρέπει, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο γ), 
την κράτηση των αιτούντων άσυλο που φθάνουν στα 
σύνορα, όταν αυτό είναι αναγκαίο για να κριθεί το 
δικαίωμά τους να εισέλθουν στο έδαφος.

 Το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της ΕΣΔά 
προβλέπει την κράτηση αιτούντων άσυλο και 
παράνομων μεταναστών σε δύο περιπτώσεις: 

	 •	για	την	αποφυγή	μη	εξουσιοδοτημένης	εισόδου	στη	
χώρα 

	 •	του	προσώπου	κατά	του	οποίου	γίνονται	ενέργειες	
για την απέλαση ή την έκδοσή του.

• Έχετε επαρκή κοινωνική και ιατρική προστασία για 
τις ανάγκες σας.

 Οι αιτούντες άσυλο, κατά την εξέταση της αίτησής 
τους, δικαιούνται μόνο υλική βοήθεια από την 
Fedasil και τους εταίρους της: τους παρέχεται 
στέγαση, τροφή και συνοδεία. Δεν έχουν πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας, εκτός και εάν η διαδικασία 
διαρκεί περισσότερο από τέσσερις μήνες. >>> 

Πλαίσιο: Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι συχνά 
υπάρχει  μεγάλο χάσμα μεταξύ των δικαιωμάτων 
που εγγυάται το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο, 
τους διακινούμενους εργαζόμενους και άλλες παρόμοιες 
ομάδες και την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν. 

Στόχοι:  
Αμφισβήτηση στερεοτύπων σχετικά με τα δικαιώματα των 
μεταναστών

υλικό :
Κάρτες με όλες τις καταστάσεις

μέγεθος ομάδας: 
τουλάχιστον 2 άτομα και το πολύ 6. 
Αν έχουμε μια μεγαλύτερη ομάδα, μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε την τακτική άσκηση «Κάντε ένα βήμα 
μπροστά»- http://www.coe.int/en/web/compass/take-a-
step-forward - 

Διάρκεια: 45 λεπτά

Δραστηριότητα
 Δικαιώματα μεταναστών  

19 http://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-
migration-borders-2nded_en.pdf pdf (σελ. 140 - 169).
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ΚΕφάλάιΟ 2

>>> άπό την άλλη πλευρά, οι μετανάστες χωρίς 
άδεια, δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και 
δεν δικαιούνται κοινωνική βοήθεια, εκτός από την 
επείγουσα ιατρική βοήθεια. Επομένως, βρίσκονται σε 
εξαιρετικά επισφαλή κατάσταση 

• Δεν φοβάστε μη σας σταματήσει η αστυνομία
 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-11-002-

05_migrants_fr_webres_1.pdf

• Δεν φοβάστε μην πέσετε θύμα παρενόχλησης ή 
επίθεσης στον δρόμο ή στα μμε

• Πιστεύετε ότι η γλώσσα, η θρησκεία και ο 
πολιτισμός σας γίνονται σεβαστά στην κοινωνία 
όπου ζείτε 

• Έχετε μια ενδιαφέρουσα ζωή και είστε αισιόδοξοι 
για το μέλλον σας

• Έχετε το δικαίωμα να ασκείτε ένα άθλημα και να 
συμμετέχετε σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

υλιΚΟ Γιά ΕΜΒάΘυΝΣΗ

•	http://fra.europa.eu/sites/default/
files/handbook-law-asylum-migration-
borders-2nded_en.pdf

•	http://fra.europa.eu/sites/default/
files/fra_uploads/1827-FRA_2011_
Migrants_in_an_irregular_situation_
EN.pdf

•	https://www.cire.be/sensibilisation/
campagnes/prefugies/refugies-
etrangers-petit-guide-anti-prejuges 
(μόνο στα Γαλλικά)

•	https://vimeo.com/10984535

•	http://www.ecre.org/wp-content/
uploads/2016/10/AIDA-Brief-
DurationProcedures.pdf

•	https://ec.europa.eu/home-affairs/
sites/homeaffairs/files/what-we-
do/policies/european-agenda-
migration/background-information/
docs/20160406/factsheet_-_the_
common_european_asylum_system_
en.pdf

•	http://www.huffingtonpost.com/
entry/europe-asylum-Réfugiés_
us_55e85a01e4b0b7a9633befe8

•	https://ec.europa.eu/home-affairs/
sites/homeaffairs/files/e-library/docs/
ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_en.pdf
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ΚεφΑλΑιο 3
Κατάρτιση στη διαπολιτισμική επικοινωνία
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Κεφάλάιο 3

Στόχος αυτής της κατάρτισης είναι η αύξηση 
της συνειδητοποίησης και της γνώσης των 
συμμετεχόντων σχετικά με την πολιτισμική 
ποικιλομορφία, προκειμένου να ενισχυθεί 
η ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν και 
να εξυπηρετούν προσφάτως αφιχθέντες 
μετανάστες.

γεΝιΚοι Στοχοι

• συμμετοχή σε πολιτισμικά ποικίλες κοινότητες: 
κατανόηση των λόγων και των οφελών της επικοινωνίας 
με ανθρώπους από διαφορετικές πολιτισμικές και 
γλωσσικές κοινότητες

• γενική πολιτισμική συνείδηση: απόκτηση πολιτισμικής 
αυτογνωσίας και κατανόηση της θεμελιώδους 
διαφοράς μεταξύ των πολιτισμών που είναι πιθανότερο 
να επηρεάσουν την επικοινωνία και τις σχέσεις στη 
διαδικασία εμπλοκής με τον εθελοντισμό

• διαπολιτισμική επικοινωνία: εκμάθηση των βασικών 
στοιχείων της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και 
των βασικών στρατηγικών για την εξασφάλιση 
αποτελεσματικών και κατάλληλων αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ ανθρώπων από ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών 
πολιτισμών.

3.1 Πώς να επικοινωνείτε αποτελεσματικά 
με διάφορες κουλτούρες και κύριες 
παρερμηνείες σε διασταυρούμενες 
πολιτισμικές συναντήσεις

Το κρίσιμο για τη διαπολιτισμική επικοινωνία είναι να 
μάθουμε να ερμηνεύουμε με ακρίβεια τη συμπεριφορά 
των ατόμων άλλης κουλτούρας.
Η συμπεριφορά ενός ατόμου αποκτά νόημα μόνο όταν 
συνδέεται με τις πολιτισμικές προσδοκίες που οδήγησαν 
σε αυτή τη συμπεριφορά.
Σε διαπολιτισμικές συναντήσεις πρέπει να λάβουμε υπόψη 
τα ακόλουθα ζητήματα: 
• Οι άνθρωποι τείνουν να εφαρμόζουν τις πολιτιστικές 

τους αξίες ενστικτωδώς όταν αντιδρούν σε κοινωνικά 
ερεθίσματα.

• Ασυνείδητα, φέρνουμε το δικό μας πολιτισμικό πλαίσιο 
ερμηνείας σε κάθε περίσταση.

• Σε διαφορετικούς πολιτισμούς η ίδια συμπεριφορά 

ΘεμΑτΑ ΠροΣ ΠροΣεγγιΣή

Στερεότυπα: θετικά και αρνητικά

Διαφορές απόψεων και αξιών

Ορισμός της κουλτούρας

Τα διαφορετικά επίπεδα ενσωμάτωσης (Milton J. 
Bennett)

Η καμπύλη πολιτισμικού σοκ και πολιτισμικής 
προσαρμογής 

μπορεί να έχει διαφορετικό νόημα ή διαφορετικές 
συμπεριφορές μπορεί να έχουν παρόμοιο νόημα.

Σε κάθε διαπολιτισμική συνάντηση, υπάρχει πάντα 
ένας πειρασμός να αισθανόμαστε ότι οι άλλοι 
έχουν κακό χαρακτήρα ή κακές προθέσεις, αντί να 
συνειδητοποιήσουμε ότι ενεργούν σύμφωνα με 
διαφορετικούς κανόνες.
Επίσης, όταν οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 
σε διαφορετικούς πολιτισμούς, οι πολιτισμικές τους αξίες 
θα μπορούσαν να τους κάνουν να λένε ή να κάνουν 
πράγματα που θεωρούνται ότι γίνονται σκόπιμα.
Δύο χώρες μπορούν να διαφέρουν σημαντικά στον 
πολιτισμό, παρόλο που ο λαός τους μιλάει την ίδια γλώσσα.
Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι υπάρχει σχέση 
μεταξύ του πολιτισμού μας και της συμπεριφοράς μας, οι 
αντιλήψεις μας για τον κόσμο είναι πολιτισμικά κατανοητές 
και πολιτισμικά διαμεσολαβούμενες και οι άνθρωποι από 
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο αντιλαμβάνονται τον 
κόσμο τους διαφορετικά.

3.2 Κύρια εμπόδια στη διασταυρούμενη 
διαπολιτισμική επικοινωνία:

Ο LaRay M. Barna, στο άρθρο του «Stumbling Blocks 
in Intercultural Communication» («Εμπόδια στην 
Διαπολιτισμική Επικοινωνία») ξεχωρίζει έξι πιθανές 
προκλήσεις που μπορεί να παρεμποδίσουν μια θετική 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών 
πολιτισμών: 

•	 Υπόθεση ομοιοτήτων («Οι άνθρωποι είναι παντού 
ίδιοι»)

•	 Γλωσσικές διαφορές (λεξιλόγιο, σύνταξη, ιδιώματα, 
αργκό, διάλεκτοι)

•	 Προ-αντιλήψεις, προκαταλήψεις και στερεότυπα

•	 Μη λεκτικές παρερμηνείες (χειρονομίες, εκφράσεις 

The iceberg Concept of Culture

(High Culture)

(Primarily in awareness)

(Primarily out of awareness)

(Folk Culture)

(Deep Culture)

Fine Arts

Popular Music
Games

Courtship Practice
Cooking

Mythology

Humor

Folk Dancing
Rites of Passage

Etiquette
Dress

Mores and Ideals
Family Relationships

Gender Roles
Conception of the Self

Conception of Beauty
Nonverbal Communication

Arrangement of Physical Space

Preference of Cooperation vs. Competition

Superior/Subordinate Relationships

Behavior in Public Places
Decision-Making Practices

Nature of Friendship

Methods of Problem-Solving

Notion about Leadership
Conception of Status Mobility

Tempo of Work
Eye Behavior

Conversational Patterns
Ordering of Time

...and much more
Religion

Diet

Drama Classic Music

Literature
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προσώπου, γλώσσα του σώματος, χρήση του χώρου, 
διαφορετικοί τρόποι, π.χ. όταν χαιρετάμε)

•	 Τάση αξιολόγησης – Δικές μας πολιτιστικές αξίες

•	 Πολύ άγχος (οι νέες καταστάσεις δημιουργούν σύγχυση)

3.3 Πολιτισμικός σχετικισμός και προσέγγιση 
ατόμων από διαφορετικούς πολιτισμούς

Πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τη 
συμπεριφορά των άλλων λαών στο πλαίσιο του δικού τους 
πολιτισμού, πριν την κρίνουμε. Η διανοητική πρόκληση στη 
διαπολιτισμική μάθηση και κατάρτιση είναι να κατανοήσουμε 
την ουσία του εθνικού πολιτισμού.
Η συναισθηματική πρόκληση είναι να μπορέσετε να 
τοποθετήσετε τον εαυτό σας στη θέση κάποιου από μια 
«περίεργη» περιοχή.

τριΑΔΑ ΔιΑΠολιτιΣμιΚήΣ μΑΘήΣήΣ:

1) Ευαισθητοποίηση:  Να συνειδητοποιήσετε την ύπαρξη 
ενός πολυπολιτισμικού κόσμου και πολιτισμικά κατανοητών 
υποθέσεων

2) Γνώση: Αυξήστε τις γνώσεις σας για συγκεκριμένους 
πολιτισμούς και κατανοήστε πόσες διαφορετικές χώρες 
βλέπουν διαφορετικά τα ίδια θέματα.

3) Δεξιότητες: Αναπτύξτε διαπολιτισμική ικανότητα 
(αποκτώντας τις απαραίτητες δεξιότητες για την 
αλληλεπίδραση με διαφορετικούς πολιτισμούς). Οι δεξιότητες 
που στηρίζονται στην κατάλληλη συνειδητοποίηση και 
ακριβή γνώση είναι πολύ πιθανό να είναι αποτελεσματικές σε 
πολυπολιτισμικές καταστάσεις.

Η εργασία, η επικοινωνία και η οικοδόμηση ουσιαστικών 
σχέσεων με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες δεν είναι 
εύκολο έργο. Πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου τους φραγμούς 
στην διαπολιτισμική επικοινωνία (όπως παρουσιάζονται 
παραπάνω) και να αναπτύσσουμε δεξιότητες τόσο στη λεκτική 
όσο και στη μη λεκτική επικοινωνία.
Ως αποτέλεσμα διαφορετικών πολιτισμών, υπάρχουν διάφοροι 
τρόποι να χαιρετήσετε κάποιον για παράδειγμα:
•	 Πιέζοντας το κεφάλι με το κεφάλι του συνομιλητή σας
•	 Μακρά χειραψία χρησιμοποιώντας συνήθως και τα δύο 

χέρια
•	 Περιστροφή κεφαλής
•	 Φιλί στο μάγουλο
•	 Αγκαλιά

άκολουθούν ορισμένες συμβουλές που θα βοηθήσουν 
τους νέους να προσεγγίσουν ανθρώπους από διαφορετικές 
χώρες:

1) Προσπαθήστε να μάθετε όσο το δυνατόν περισσότερο την 
κουλτούρα του άλλου προσώπου εκ των προτέρων. Μάθετε τα 
βασικά στοιχεία του τι πρέπει να κάνετε και τι όχι, σύμφωνα με 
την κουλτούρα αυτού του ατόμου.

Ωστόσο, αποφύγετε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. 
Προσπαθήστε να θυμηθείτε ότι κάθε άτομο είναι διαφορετικό 
και μπορεί να μην ταιριάζει πάντα στους «γενικούς κανόνες».

2) Να είστε υπομονετικοί και να περιμένετε διαφορές. Οι 
άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς δεν σκέφτονται 

πάντοτε με τον ίδιο τρόπο. Ακόμα και οι ίδιες λέξεις 
μπορούν να έχουν διαφορετικές έννοιες και κατανοήσεις. 
Μάθετε να περιμένετε αυτές τις διαφορές και 
προσπαθήστε να τις καταλάβετε.

3) Μην φοβάστε να εκφράσετε δυσκολίες στην επικοινωνία. 
Όταν πλησιάζετε και επικοινωνείτε με ανθρώπους 
διαφορετικών πολιτισμών, μπορεί να αντιμετωπίσετε 
κάποιες δυσκολίες στην κατανόηση του άλλου. Αντί 
να απογοητευτείτε, είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να 
ζητάτε από τον άλλον με ευγενικό τρόπο να εξηγήσει ή να 
επαναλάβει κάτι.

4) Εάν μιλάτε σε μια κοινή γλώσσα, π.χ. αγγλικά ή γαλλικά, 
που δεν είναι η μητρική γλώσσα είτε ενός μέρους είτε και 
των δύο, προσπαθήστε να μιλάτε αργά και καθαρά και να 
αποφεύγετε τη χρήση αργκό. 

5) Προσπαθήστε να καταλάβετε τον προσωπικό χώρο που 
χρειάζεται το άλλο άτομο. Κάποιες κουλτούρες είναι πιο 
ανοιχτές στο άγγιγμα, ενώ σε μερικές άλλες, το άγγιγμα 
θεωρείται ασέβεια και προσβολή. Για παράδειγμα, οι 
Γάλλοι έχουν τη συνήθεια να φιλιούνται στο μάγουλο όταν 
συναντούν κάποιον, αλλά αυτό πρέπει να αποφεύγεται 
αυστηρά σε κάποιους άλλους πολιτισμούς. Βεβαιωθείτε 
ότι έχετε κρατήσει την κατάλληλη απόσταση, τουλάχιστον 
μέχρι να αισθανθείτε ότι ορισμένες χειρονομίες είναι 
αποδεκτές από το άλλο άτομο.

3.4 Κύκλος Πολιτισμικής Προσαρμογής

Όλοι όσοι μετακομίζουν σε άλλη χώρα περνούν από έναν 
κύκλο πολιτισμικής προσαρμογής. Ορισμένοι χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο σε σχέση με άλλους για να περάσουν 
τον κύκλο. Παρακάτω υπάρχει ένα σχέδιο που αφορά τους 
εθελοντές που πηγαίνουν στο εξωτερικό για ορισμένο 
χρονικό διάστημα. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει 
τους νέους να προετοιμάσουν την αναχώρησή τους και 
επίσης να καταλάβουν ορισμένες από τις προκλήσεις της 
μετανάστευσης.

Συμβουλές για τους νέους ώστε να χειριστούν το 
άγχος του πολιτισμικού σοκ και της πολιτισμικής 
προσαρμογής που προέρχεται από τη ζωή σε μια ξένη 
χώρα:

• Μη βιάζεστε να κρίνετε καταστάσεις και μην κρίνετε 
ανθρώπους

• Εξοικειωθείτε με το περιβάλλον σας

• Αναπτύξτε τις γλωσσικές και μαθησιακές σας ικανότητες

• Πάρτε μια αίσθηση των κανόνων και της συμπεριφοράς 
της χώρας υποδοχής

• Πηγαίνετε σε εκδηλώσεις όπου μπορείτε να γνωρίσετε 
ανθρώπους

• Κρατήστε επαφή με τους φίλους και την οικογένειά σας 
κατά τη διαμονή σας στο εξωτερικό

• Μάθετε για τη χώρα υποδοχής

• Ζητήστε πρόσθετη υποστήριξη εάν το χρειάζεστε 
(από τον μέντορά σας, τον οργανισμό αποστολής σας, 
άλλους εθελοντές)

• Φροντίστε τον εαυτό σας (να τρώτε 3 φορές την ημέρα, 
να πίνετε νερό, να ασκήστε)
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Σε αυτό το τουρνουά, οι παίκτες περιστρέφονται 
μεταξύ ομάδων με τον εξής τρόπο

•	 Όταν ολοκληρώνεται ένα παιχνίδι, ο παίκτης με 
τα περισσότερα κόλπα μετακινείται στον επόμενο 
υψηλότερο πίνακα.

•	 Ο παίκτης με τα λιγότερα κόλπα μετακινείται στον 
επόμενο χαμηλότερο αριθμημένο πίνακα.

•	 Εάν υπάρχει ισοπαλία, το άτομο του οποίου το όνομα 
προηγείται στην αλφαβητική σειρά κερδίζει και κινείται.

φύλλα κανόνων - διαφορετικά για κάθε ομάδα

Περίληψη της διαφοράς κανόνων για κάθε τραπέζι

Τραπέζι  # 1 2 3 4 5 6 7

Άσσος είναι … ψηλά χαμηλά ψηλά ψηλά χαμηλά ψηλά χαμηλά

Τζόκερ  είναι… Σπαθί Καρό Κούπες Σπαθί Καρό Κούπες Σπαθί

Σπίτι ΣπίτιΧώρα φιλοξενίας

Νιώθεις θετικά. Τα πάντα
είναι καινούρια, 
υπάρχει ενδιαφέρον,
ενθουσιασμός

Αρχίζεις να παρατηρείς
πολιτισμικές διαφορές

που σε ενοχλούν.
Δημιουργούνται προβλήματα 

και αρχίζει η απογοήτευση.

Μπορεί να νιώσεις νοσταλγία, να είσαι
καταθλιπτικός, θυμωμένος και αβοήθητος.

Είσαι ενθουσιασμένος
για την επιστροφή στο σπίτι

Ρυθμίζεις σταδιακά τη ζωή σου
στο σπίτι. Τα πράγματα αρχίζουν να 
φαίνονται πιο φυσιολογικά και συνηθισμένα 
ξανά, αν και δεν είναι ακριβώς το ίδιο

Ενσωματώνεις τι έμαθες 
και βιώσες στο εξωτερικό 
στη νέα σου ζωή και 
καριέρα.

Μπορεί να αισθάνεσαι απογοητευμένος, 
θυμωμένος, ή μόνος γιατί  οι φίλοι και 
η οικογένεια δεν καταλαβαίνουν τι βιώσες 
και πώς εσύ άλλαξες. Σου λείπει ο πολιτισμός 
της χώρας φιλοξενίας και οι φίλοι και μπορεί 
να ψάξεις  τρόπους επιστροφής.

2

3

5

7

8

96

1

4

Δέχεσαι και αγκαλιάζεις
 τις πολιτισμικές διαφορές.

Βλέπεις τη χώρα φιλοξενίας
ως το νέο σου σπίτι και δεν
θες να αναχωρήσουν ή να

φύγουν οι νέοι φίλοι σου

Αναπτύσσεις στρατηγικές
για να αντιμετωπίσεις τις 
δυσκολίες και τα συναισθήματα, 
κάνεις νέους φίλους και μαθαίνεις 
να προσαρμόζεσαιστην
κουλτούρα της χώρας υποδοχής.

Στόχοι: Κατανόηση των εννοιών διαπολιτισμικής 
μάθησης μέσα από μια κατάσταση πολιτιστικής 
σύγκρουσης. 

υλικό :
•		 Πακέτα 54 καρτών (1 ανά τραπέζι) ταξινομημένες από 

1 έως 7 μόνο
•		 Κανόνες του παιχνιδιού στις διάφορες εκδοχές του
•		 6 τραπέζια 3-6 παικτών, με αρκετό χώρο ανάμεσά 

τους, αριθμημένα
•		 Χαρτί και στυλό σε κάθε τραπέζι

μέγεθος ομάδας: Τουλάχιστον 12

Διάρκεια: 90 λεπτά

μεθοδολογία: 
•		 Οι ομάδες 4 έως 6 κάθονται σε κύκλο στο πάτωμα ή σε 

ένα τραπέζι, κάθε ομάδα πολύ μακριά από την άλλη. 
Καθορίστε μια σειρά για τις ομάδες διευθετώντας τις 
ως μεγαλύτερο κύκλο ή τοποθετώντας ένα αριθμητικό 
σημάδι σε κάθε ομάδα.

•		 Κάθε ομάδα λαμβάνει ένα πακέτο καρτών και κανόνων 
για το νέο παιχνίδι που θα δοκιμάσουμε.

•		 Κάθε ομάδα θα πρέπει να διαβάσει τους κανόνες και 
να παίξει μερικά παιχνίδια για εξάσκηση μέχρι όλοι 
να καταλάβουν πώς παίζεται το παιχνίδι. Σε εκείνο το 
σημείο, πρέπει να ενημερώσουν τον αρχηγό.

•		 Μόλις όλοι ξέρουν πώς να παίζουν, ο αρχηγός 
παίρνει όλες τις κάρτες κανόνων και ανακοινώνει ότι 
το πραγματικό παιχνίδι παίζεται ως τουρνουά χωρίς 
λεκτική ή γραπτή συζήτηση. Οι παίκτες μπορούν 
να επικοινωνούν με χειρονομίες και να σχεδιάζουν 
φωτογραφίες, αν χρειαστεί.

Δραστηριότητα
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1 γεφυρΑ ΚΑρτωΝ

Ο dealer είναι το μεγαλύτερο άτομο στην ομάδα. 
Ανακατέψτε τις κάρτες και μοιράστε τες προς τα 
κάτω, μία κάθε φορά γύρω από την ομάδα. Κάποιοι 
θα πάρουν λιγότερες κάρτες από άλλες. Ο σκόρερ 
είναι το πρόσωπο στα δεξιά του dealer - σημειώνει 
κάτω από κάθε κόλπο που κέρδισε.

Ο παίκτης στα αριστερά του dealer ξεκινά παίζοντας 
οποιαδήποτε κάρτα. Κάθε άτομο γύρω από την 
ομάδα παίζει με τη σειρά του μια κάρτα. Αυτό είναι 
ένα τέχνασμα.

Η πρώτη κάρτα που παίζεται σε ένα τέχνασμα μπορεί 
να είναι οποιουδήποτε σχήματος. Κάθε παίκτης 
πρέπει να παίξει μια κάρτα του ίδιου σχήματος εάν 
κάποια είναι στο χέρι του. Εάν δεν έχει κάρτα του 
εν λόγω σχήματος, μόνο τότε μπορεί να παίξει μια 
κάρτα διαφορετικού σχήματος.

Ο Άσσος είναι η σημαντικότερη κάρτα σε κάθε σχήμα.

Ο βαλές είναι το ατού. Αν δεν έχετε χαρτιά του 
αρχικού σχήματος που παίζεται, μπορείτε να παίξετε 
ένα τζόκερ και να κερδίσετε το τέχνασμα. Ακόμα και 
ένα 2 τζόκερ θα κτυπήσει ένα 7 από το αρχικό σχήμα.

Η υψηλότερη κάρτα που παίζεται κερδίζει το 
τέχνασμα. Ο νικητής του κόλπου συγκεντρώνει όλες 
τις κάρτες και τις τοποθετεί μπροστά στον εαυτό του.

Ο νικητής ενός κόλπου παίζει την πρώτη κάρτα του 
επόμενου τεχνάσματος. Μόλις τελειώσουν οι κάρτες 
ενός παίκτη, ο γύρος τελειώνει.

Ο dealer συγκεντρώνει όλες τις κάρτες, τις τυχαίες 
αναμετρήσεις και τις προσφορές για έναν άλλο 
γύρο. Τρεις γύροι κάνουν ένα παιχνίδι. Στο τέλος του 
παιχνιδιού, ο νικητής είναι το άτομο που συγκέντρωσε 
τα περισσότερα κόλπα.

2 γεφυρΑ ΚΑρτωΝ

Ο dealer είναι το παλαιότερο άτομο στην ομάδα. 
Ανακατέψτε τις κάρτες και μοιράστε τες προς τα 
κάτω, μία κάθε φορά γύρω από την ομάδα. Κάποιοι 
θα πάρουν λιγότερες κάρτες από άλλες. Ο σκόρερ 
είναι το πρόσωπο στα δεξιά του dealer - σημειώνει 
κάτω από κάθε κόλπο που κέρδισε. 

Ο παίκτης στα αριστερά του dealer ξεκινά παίζοντας 
οποιαδήποτε κάρτα. Κάθε άτομο γύρω από την 
ομάδα παίζει με τη σειρά του μια κάρτα. Αυτό είναι 
ένα τέχνασμα.

Η πρώτη κάρτα που παίζεται σε ένα τέχνασμα μπορεί 
να είναι οποιουδήποτε σχήματος. Κάθε παίκτης 
πρέπει να παίξει μια κάρτα του ίδιου σχήματος εάν 
κάποιος είναι στο χέρι του. Εάν δεν έχει κάρτα του 
εν λόγω σχήματος, μόνο τότε μπορεί να παίξει μια 
κάρτα διαφορετικού σχήματος.

Ο Άσσος είναι η χαμηλότερη κάρτα σε κάθε σχήμα.

Το καρό είναι τζόκερ. Αν δεν έχετε χαρτιά του 
αρχικού σχήματος που παίζεται, μπορείτε να παίξετε 
ένα τζόκερ και να κερδίσετε το τέχνασμα. Ακόμα και 
ένα 2 ατού θα κτυπήσει ένα 7 από το original suit.

Η υψηλότερη κάρτα που παίζεται κερδίζει το 
τέχνασμα. Ο νικητής του κόλπου συγκεντρώνει όλες 
τις κάρτες και τις τοποθετεί μπροστά στον εαυτό του.

Ο νικητής ενός κόλπου παίζει την πρώτη κάρτα του 
επόμενου τεχνάσματος. Μόλις τελειώσουν οι κάρτες 

ενός παίκτη, ο γύρος τελειώνει.

Ο dealer συγκεντρώνει όλες τις κάρτες, τις τυχαίες 
αναμετρήσεις και τις προσφορές για έναν άλλο 
γύρο. Τρεις γύροι κάνουν ένα παιχνίδι. Στο τέλος του 
παιχνιδιού, ο νικητής είναι το άτομο που συγκέντρωσε 
τα περισσότερα τεχνάσματα.

3 γεφυρΑ ΚΑρτωΝ

Ο dealer είναι το μεγαλύτερο άτομο στην ομάδα. 
Ανακατέψτε τις κάρτες και μοιράστε τες προς τα 
κάτω, μία κάθε φορά γύρω από την ομάδα. Κάποιοι 
θα πάρουν λιγότερες κάρτες από άλλες. Ο σκόρερ 
είναι το πρόσωπο στα δεξιά του dealer - σημειώνει 
κάτω από κάθε κόλπο που κέρδισε.

Ο παίκτης στα αριστερά του dealer ξεκινά παίζοντας 
οποιαδήποτε κάρτα. Κάθε άτομο γύρω από την 
ομάδα παίζει με τη σειρά του μια κάρτα. Αυτό είναι 
ένα τέχνασμα.

Η πρώτη κάρτα που παίζεται σε ένα τέχνασμα μπορεί 
να είναι οποιουδήποτε σχήματος. Κάθε παίκτης 
πρέπει να παίξει μια κάρτα του ίδιου σχήματος εάν 
κάποια είναι στο χέρι του. Εάν δεν έχει κάρτα του 
εν λόγω σχήματος, μόνο τότε μπορεί να παίξει μια 
κάρτα διαφορετικού σχήματος.

Ο Άσσος είναι η σημαντικότερη κάρτα σε κάθε σχήμα.

Το κούπες είναι τζόκερ. Αν δεν έχετε χαρτιά του 
αρχικού σχήματος που παίζεται, μπορείτε να παίξετε 
ένα τζόκερ και να κερδίσετε το τέχνασμα.Ακόμα και 
ένα 2 τζόκερ θα κτυπήσει ένα 7 από το αρχικό σχήμα.

Η υψηλότερη κάρτα που παίζεται κερδίζει το 
τέχνασμα. Ο νικητής του κόλπου συγκεντρώνει όλες 
τις κάρτες και τις τοποθετεί μπροστά στον εαυτό του.

Ο νικητής ενός κόλπου παίζει την πρώτη κάρτα του 
επόμενου τεχνάσματος. Μόλις τελειώσουν οι κάρτες 
ενός παίκτη, ο γύρος τελειώνει.

Ο dealer συγκεντρώνει όλες τις κάρτες, τις τυχαίες 
αναμετρήσεις και τις προσφορές για έναν άλλο 
γύρο. Τρεις γύροι κάνουν ένα παιχνίδι. Στο τέλος του 
παιχνιδιού, ο νικητής είναι το άτομο που συγκέντρωσε 
τα περισσότερα κόλπα.

4  γεφυρΑ ΚΑρτωΝ

Ο dealer είναι το μεγαλύτερο άτομο στην ομάδα. 
Ανακατέψτε τις κάρτες και μοιράστε τες προς τα 
κάτω, μία κάθε φορά γύρω από την ομάδα. Κάποιοι 
θα πάρουν λιγότερες κάρτες από άλλες. Ο σκόρερ 
είναι το πρόσωπο στα δεξιά του dealer - σημειώνει 
κάτω από κάθε κόλπο που κέρδισε.

Ο παίκτης στα αριστερά του dealer ξεκινά παίζοντας 
οποιαδήποτε κάρτα. Κάθε άτομο γύρω από την 
ομάδα παίζει με τη σειρά του μια κάρτα. Αυτό είναι 
ένα τέχνασμα.

Η πρώτη κάρτα που παίζεται σε ένα τέχνασμα μπορεί 
να είναι οποιουδήποτε σχήματος. Κάθε παίκτης 
πρέπει να παίξει μια κάρτα του ίδιου σχήματος εάν 
κάποια είναι στο χέρι του. Εάν δεν έχει κάρτα του 
εν λόγω σχήματος, μόνο τότε μπορεί να παίξει μια 
κάρτα διαφορετικού σχήματος.

Ο Άσσος είναι η σημαντικότερη κάρτα σε κάθε σχήμα.

Ο βαλές είναι το ατού. Αν δεν έχετε χαρτιά του 
αρχικού σχήματος που παίζεται, μπορείτε να παίξετε 



 

38

ΚΕφάλάιΟ 3

 

Κόλπα που 
κερδίζουν 

Ένας γύρος 
 

Ένα παιχνίδι

Αυτός που 
μοιράζει 

 
 
 

Αρχή 
 
 

Σχήμα 
κάρτας 

 
 
 

Άσσος

τζόκερ 
 
 

Κόλπα που 
κερδίζουν 

Ένας γύρος 
 

Ένα παιχνίδι

Αυτός που 
μοιράζει 

 
 
 

Αρχή 
 
 

Σχήμα 
κάρτας 

 

 
 

Άσσος

τζόκερ 
 
 

Κόλπα που 
κερδίζουν 

Ένας γύρος 
 

Ένα παιχνίδι

Αυτός που 
μοιράζει 

 
 
 

Αρχή 
 
 

Σχήμα 
κάρτας 

 
 
 

Άσσος

τζόκερ 
 
 

Κόλπα που 
κερδίζουν 

Ένας γύρος 
 

Ένα παιχνίδι

ένα τζόκερ και να κερδίσετε το τέχνασμα. Ακόμα και 
ένα 2 τζόκερ θα κτυπήσει ένα 7 από το αρχικό σχήμα.

Η υψηλότερη κάρτα που παίζεται κερδίζει το 
τέχνασμα. Ο νικητής του κόλπου συγκεντρώνει όλες 
τις κάρτες και τις τοποθετεί μπροστά στον εαυτό του.

Ο νικητής ενός κόλπου παίζει την πρώτη κάρτα του 
επόμενου τεχνάσματος. Μόλις τελειώσουν οι κάρτες 
ενός παίκτη, ο γύρος τελειώνει.

Ο dealer συγκεντρώνει όλες τις κάρτες, τις τυχαίες 
αναμετρήσεις και τις προσφορές για έναν άλλο 
γύρο. Τρεις γύροι κάνουν ένα παιχνίδι. Στο τέλος του 
παιχνιδιού, ο νικητής είναι το άτομο που συγκέντρωσε 
τα περισσότερα κόλπα.

5 γεφυρΑ ΚΑρτωΝ

Ο dealer είναι το μεγαλύτερο άτομο στην ομάδα. 
Ανακατέψτε τις κάρτες και μοιράστε τες προς τα 
κάτω, μία κάθε φορά γύρω από την ομάδα. Κάποιοι 
θα πάρουν λιγότερες κάρτες από άλλες. Ο σκόρερ 
είναι το πρόσωπο στα δεξιά του dealer - σημειώνει 
κάτω από κάθε κόλπο που κέρδισε.

Ο παίκτης στα αριστερά του dealer ξεκινά παίζοντας 
οποιαδήποτε κάρτα. Κάθε άτομο γύρω από την 
ομάδα παίζει με τη σειρά του μια κάρτα. Αυτό είναι 
ένα τέχνασμα.

Η πρώτη κάρτα που παίζεται σε ένα τέχνασμα μπορεί 
να είναι οποιουδήποτε σχήματος. Κάθε παίκτης 
πρέπει να παίξει μια κάρτα του ίδιου σχήματος εάν 
κάποια είναι στο χέρι του. Εάν δεν έχει κάρτα του 
εν λόγω σχήματος, μόνο τότε μπορεί να παίξει μια 
κάρτα διαφορετικού σχήματος.

Ο Άσσος είναι η χαμηλότερη κάρτα σε κάθε σχήμα.

Το καρό είναι τζόκερ. Αν δεν έχετε χαρτιά του 
αρχικού σχήματος που παίζεται, μπορείτε να παίξετε 
ένα τζόκερ και να κερδίσετε το τέχνασμα. Ακόμα και 
ένα 2 τζόκερ θα κτυπήσει ένα 7 από το αρχικό σχήμα.

Η υψηλότερη κάρτα που παίζεται κερδίζει το 
τέχνασμα. Ο νικητής του κόλπου συγκεντρώνει όλες 
τις κάρτες και τις τοποθετεί μπροστά στον εαυτό του.

Ο νικητής ενός κόλπου παίζει την πρώτη κάρτα του 
επόμενου τεχνάσματος. Μόλις τελειώσουν οι κάρτες 
ενός παίκτη, ο γύρος τελειώνει.

Ο dealer συγκεντρώνει όλες τις κάρτες, τις τυχαίες 
αναμετρήσεις και τις προσφορές για έναν άλλο 
γύρο. Τρεις γύροι κάνουν ένα παιχνίδι. Στο τέλος του 
παιχνιδιού, ο νικητής είναι το άτομο που συγκέντρωσε 
τα περισσότερα κόλπα.

6 γεφυρΑ ΚΑρτωΝ

Ο dealer είναι το μεγαλύτερο άτομο στην ομάδα. 
Ανακατέψτε τις κάρτες και μοιράστε τες προς τα 
κάτω, μία κάθε φορά γύρω από την ομάδα. Κάποιοι 
θα πάρουν λιγότερες κάρτες από άλλες. Ο σκόρερ 
είναι το πρόσωπο στα δεξιά του dealer - σημειώνει 
κάτω από κάθε κόλπο που κέρδισε.

Ο παίκτης στα αριστερά του dealer ξεκινά παίζοντας 
οποιαδήποτε κάρτα. Κάθε άτομο γύρω από την 
ομάδα παίζει με τη σειρά του μια κάρτα. Αυτό είναι 
ένα τέχνασμα.

Η πρώτη κάρτα που παίζεται σε ένα τέχνασμα μπορεί 
να είναι οποιουδήποτε σχήματος. Κάθε παίκτης 

πρέπει να παίξει μια κάρτα του ίδιου σχήματος εάν 
κάποια είναι στο χέρι του. Εάν δεν έχει κάρτα του 
εν λόγω σχήματος, μόνο τότε μπορεί να παίξει μια 
κάρτα διαφορετικού σχήματος.

Ο Άσσος είναι η σημαντικότερη κάρτα σε κάθε σχήμα.

Το κούπες είναι τζόκερ. Αν δεν έχετε χαρτιά του 
αρχικού σχήματος που παίζεται, μπορείτε να παίξετε 
ένα τζόκερ και να κερδίσετε το τέχνασμα. Ακόμα και 
ένα 2 τζόκερ θα κτυπήσει ένα 7 από το αρχικό σχήμα.

Η υψηλότερη κάρτα που παίζεται κερδίζει το 
τέχνασμα. Ο νικητής του κόλπου συγκεντρώνει όλες 
τις κάρτες και τις τοποθετεί μπροστά στον εαυτό του.

Ο νικητής ενός κόλπου παίζει την πρώτη κάρτα του 
επόμενου τεχνάσματος. Μόλις τελειώσουν οι κάρτες 
ενός παίκτη, ο γύρος τελειώνει.

Ο dealer συγκεντρώνει όλες τις κάρτες, τις τυχαίες 
αναμετρήσεις και τις προσφορές για έναν άλλο 
γύρο. Τρεις γύροι κάνουν ένα παιχνίδι. Στο τέλος του 
παιχνιδιού, ο νικητής είναι το άτομο που συγκέντρωσε 
τα περισσότερα κόλπα.

7 γεφυρΑ ΚΑρτωΝ: ΔεΣ το ΠΑρΑρτήμΑ

Ο dealer είναι το μεγαλύτερο άτομο στην ομάδα. 
Ανακατέψτε τις κάρτες και μοιράστε τες προς τα 
κάτω, μία κάθε φορά γύρω από την ομάδα. Κάποιοι 
θα πάρουν λιγότερες κάρτες από άλλες. Ο σκόρερ 
είναι το πρόσωπο στα δεξιά του dealer - σημειώνει 
κάτω από κάθε κόλπο που κέρδισε.

Ο παίκτης στα αριστερά του dealer ξεκινά παίζοντας 
οποιαδήποτε κάρτα. Κάθε άτομο γύρω από την 
ομάδα παίζει με τη σειρά του μια κάρτα. Αυτό είναι 
ένα τέχνασμα.

Η πρώτη κάρτα που παίζεται σε ένα τέχνασμα μπορεί 
να είναι οποιουδήποτε σχήματος. Κάθε παίκτης 
πρέπει να παίξει μια κάρτα του ίδιου σχήματος εάν 
κάποια είναι στο χέρι του. Εάν δεν έχει κάρτα του 
εν λόγω σχήματος, μόνο τότε μπορεί να παίξει μια 
κάρτα διαφορετικού σχήματος.

Ο Άσσος είναι η χαμηλότερη κάρτα σε κάθε σχήμα.

Ο βαλές είναι το ατού. Αν δεν έχετε χαρτιά του 
αρχικού σχήματος που παίζεται, μπορείτε να παίξετε 
ένα τζόκερ και να κερδίσετε το τέχνασμα. Ακόμα και 
ένα 2 τζόκερ θα κτυπήσει ένα 7 από το αρχικό σχήμα.

Η υψηλότερη κάρτα που παίζεται κερδίζει το 
τέχνασμα. Ο νικητής του κόλπου συγκεντρώνει όλες 
τις κάρτες και τις τοποθετεί μπροστά στον εαυτό του.

Ο νικητής ενός κόλπου παίζει την πρώτη κάρτα του 
επόμενου τεχνάσματος. Μόλις τελειώσουν οι κάρτες 
ενός παίκτη, ο γύρος τελειώνει.

Ο dealer συγκεντρώνει όλες τις κάρτες, τις τυχαίες 
αναμετρήσεις και τις προσφορές για έναν άλλο 
γύρο. Τρεις γύροι κάνουν ένα παιχνίδι. Στο τέλος του 
παιχνιδιού, ο νικητής είναι το άτομο που συγκέντρωσε 
τα περισσότερα κόλπα.
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Η Αμπιγκέηλ αγαπά τον Τομ που ζει στην άλλη πλευρά 
του ποταμού. Μια πλημμύρα έχει καταστρέψει όλες τις 
γέφυρες του ποταμού και έχει αφήσει μόνο ένα σκάφος 
στη θάλασσα. Η Αμπιγκέηλ ζητά από τον Τζέημς, τον 
ιδιοκτήτη του σκάφους, να την πάει στην άλλη πλευρά. Ο 
Τζέημς συμφωνεί, αλλά επιμένει ότι η Αμπιγκέηλ πρέπει 
για αντάλλαγμα να κοιμηθεί μαζί του. Η Αμπιγκέηλ δεν 
ξέρει τι να κάνει και τρέχει στη μητέρα της και τη ρωτάει τι 
πρέπει να κάνει. Η μητέρα της λέει στην Αμπιγκέηλ ότι δεν 
θέλει να παρεμβαίνει στις δουλειές της.
Στην απελπισία της, η Αμπιγκέηλ κοιμάται με τον Τζέημς, 
ο οποίος, στη συνέχεια, την βοηθάει να διασχίσει τον 
ποταμό. Η Αμπιγκέηλ τρέχει στον Τομ για να τον αγκαλιάσει 
χαρούμενη και να του πει όλα όσα συνέβησαν. Ο Τομ την 
ωθεί βίαια μακριά και η Αμπιγκέηλ τρέχει. Όχι πολύ μακριά 
από το σπίτι του Τομ, η Αμπιγκέηλ συναντά τον Τζον, τον 
καλύτερο φίλο του Τομ. Λέει όλα όσα συνέβησαν και σε 
αυτόν. Ο  Τζον χτυπά τον Τομ για αυτό που έκανε στην 
Αμπιγκέηλ και φεύγει μαζί της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το όνομα του πλοηγού στο αρχικό εργαλείο 
είναι το Σινμπάντ. Ωστόσο, εδώ το αλλάξαμε σε Τζέημς για 
να το καταστήσουμε πιο «ουδέτερο πολιτισμικά».

Παρουσιάστε την άσκηση στους συμμετέχοντες ως μία 
άσκηση για να μάθουν για διαφορετικές αξίες. Ζητήστε 
από όλους να διαβάσουν την ιστορία από μόνοι τους 
και να ταξινομήσουν κάθε χαρακτήρα (Αμπιγκέηλ, Τομ, 
Τζέημς, μητέρα της Αμπιγκέηλ και Τζον) σύμφωνα με τη 
συμπεριφορά του: Ποιος ενήργησε χειρότερα; Ποιος είναι 
ο δεύτερος χειρότερος; Και ούτω καθεξής.

Αφού οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν κάνει τη λίστα 
τους, ζητήστε τους να βρεθούν σε μικρές ομάδες (3 έως 
6), για να συζητήσουν σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται 
τη συμπεριφορά των χαρακτήρων. Το έργο των μικρών 

ομάδων είναι να καταλήξουμε σε μια κοινή λίστα – μια 
λίστα στην οποία  να συμφωνούν όλοι στη μικρή ομάδα. 
Ζητήστε από αυτούς να αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν 
μαθηματικές μεθόδους για να δημιουργήσουν τη λίστα, 
αλλά να δημιουργήσουν αυτή τη λίστα με βάση μια κοινή 
κατανόηση του τι είναι καλό και τι είναι κακό.

Αφού οι μικρές ομάδες καταλήξουν στις λίστες τους, 
μπορείτε προαιρετικά να επαναλάβετε αυτή τη φάση 
φέρνοντας δύο μικρές ομάδες μαζί για να σχηματίσουν 
ομάδες μεσαίου μεγέθους (αν το κάνετε, μην κάνετε τις 
αρχικές μικρές ομάδες μεγαλύτερες από 4). 

Απολογισμός: 

Συγκεντρώστε τα αποτελέσματα και συζητήστε τις 
ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ τους. Προχωρήστε 
σιγά σιγά στο να ρωτήσετε με βάση ποιους λόγους έγινε 
η κατάταξη.

Πώς μπόρεσαν να αποφασίσουν ποια ήταν καλή και ποια 
κακή συμπεριφορά;

Θα ήταν διαφορετικά τα αποτελέσματά τους αν η 
κατάσταση ήταν διαφορετική (π.χ. Αν η Αμπιγκέηλ ήταν 
13 ετών, αν ρωτούσε όχι τη μητέρα αλλά τον πατέρα, αν 
γνώριζαν τη θρησκεία / προέλευση κάθε χαρακτήρα;)

Πόσο επηρεάζουν την κατάταξη οι δικές μας αξίες και η 
νοοτροπία μας; Γιατί;

Βιβλιογραφία:
Το εργαλείο ιστορίας Αμπιγκέηλ δημοσιεύθηκε για 
πρώτη φορά στο μαθησιακό εγχειρίδιο κατάρτισης (T-Kit) 
Διαπολιτισμικής Μάθησης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-4-
intercultural-learning

Στόχοι: Ενίσχυση της συνειδητοποίησης των πολιτισμικών 
διαφορών και των διαφορετικών αξιών μεταξύ των 
πολιτισμών.

υλικό :
• Εκτυπώσεις (κάθε συμμετέχων πρέπει να έχει ένα 

έγγραφο με την ιστορία)
• Xαρτί A4 (λευκό ή έγχρωμο, δεν έχει σημασία)
• Στυλό
• Προβολέας και οθόνη

μέγεθος ομάδας: οποιοδήποτε μέγεθος

Διάρκεια: 1 ώρα – 1 ώρα και15 λεπτά

μεθοδολογία: 
Δώστε στους συμμετέχοντες ένα αντίγραφο της 
ακόλουθης ιστορίας.

ΔρΑΣτήριοτήτΑ
ή ασκηση αμπιγκεηλ
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ΚΕφάλάιΟ 3

ΔρΑΣτήριοτήτΑ

Στόχοι: Κατανόηση των πτυχών της διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας

υλικό :
Προβολέας και οθόνη

μέγεθος ομάδας: Οποιοδήποτε μέγεθος / μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί με μεμονωμένους συμμετέχοντες

Διάρκεια: 45 λεπτά

μεθοδολογία: 
Κάντε μια παρουσίαση σχετικά με τη διαπολιτισμική 
μάθηση και επικοινωνία και συζητήστε τις έννοιες με  
τους συμμετέχοντες.

Βρείτε την παρουσίαση εδώ:  
http://www.ngokane.org/images/mentorpower/INTER-
CULTURAL%20LEARNING.pptx

Απολογισμός:

Οι συμμετέχοντες μπορεί να υποβάλουν ερωτήσεις. 
Μπορείτε επίσης να τους ρωτήσετε τα εξής:

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η δική μας ανατροφή 
/ το δικό μας υπόβαθρο επηρεάζει τον τρόπο που 
βλέπουμε και επικοινωνούμε με τους άλλους; Μπορείτε 
να μας δώσετε κάποια παραδείγματα;

Είναι δυνατόν να ξεπεραστεί αυτό;

Βιβλιογραφία:

Μαθησιακό Εγχειρίδιο Κατάρτισης (T-Kit) του 
Συμβουλίου της Ευρώπης

LaRay M. Barna “Stumbling Blocks in Intercultural Com-
munication”

ΠΗΓΕΣ

•	http://www.ngokane.org/images/
mentorpower/INTERCULTURAL%20
LEARNING.pptx

•	https://www.slideshare.net/obdo-
gan/culture-Turquie-as-an-illustra-
tion-2013cavusgil

•	http://www.heremagazine.ca/here!-
magazine-culture-shock-curve.html
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ΚεφΑλΑιο 4
ή κατάσταση στην ελλάδα και την ιταλία
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Κεφάλάιο 4

οι μελλοΝτιΚοι εΘελοΝτεΣ ΠρεΠει ΝΑ 
μΑΘουΝ ΣχετιΚΑ με:
•	 Τον αριθμό των προσφύγων που εισέρχονται στην 

Ιταλία και την Ελλάδα
•	 Την αντιμετώπισή τους στις χώρες αυτές (καταυλισμοί 

και δικαιώματα)
•	 Τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες
•	 Τις τρέχουσες συζητήσεις σε αυτές τις χώρες 
•	 Τις προοπτικές ένταξης στην Ιταλία και την Ελλάδα 
•	 Την κοινωνική βοήθεια από την οποία μπορούν να 

επωφεληθούν
•	 Τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην ένταξη των 

μεταναστών στην Ιταλία και την Ελλάδα

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να 
ενημερώσει τους μελλοντικούς συμμετέχοντες 
για το πλαίσιο της τρέχουσας προσφυγικής 
κρίσης, ειδικά στην Ιταλία και στην Ελλάδα 
όπου θα πραγματοποιηθούν τα εθελοντικά 
προγράμματα. Πράγματι, είναι στην Ελλάδα 
και την Ιταλία, όπου η μεγάλη πλειοψηφία των 
προσφύγων και των μεταναστών φθάνουν 
για πρώτη φορά στην ΕΕ. Πολλοί από αυτούς 
τους ανθρώπους τελικά θέλουν να φτάσουν 
σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως τη Γερμανία ή 
τη Σουηδία. Αλλά η παροχή τροφίμων, νερού 
και στέγασης σε αυτούς τους ανθρώπους 
αποτελεί τεράστιο πλήγμα για τους πόρους 
της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα 
από πού προέρχονται οι σημερινοί μετανάστες στην 
Ιταλία και την Ελλάδα, ποιες συζητήσεις εγείρονται και 
ποια ενσωμάτωση μπορεί να προβλεφθεί και με ποιον 
τρόπο. 

ΘεμΑτΑ ΠροΣ ΠροΣεγγιΣή

Προσφυγικοί καταυλισμοί

Κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση

Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών

Τρέχουσες συζητήσεις σε πολιτικό επίπεδο στην 
Ελλάδα και την Ιταλία

Αντίληψη του πληθυσμού σχετικά με τους 
μετανάστες

Εκπαίδευση, υγεία και απασχόληση για τους 
μετανάστες στην Ελλάδα και την Ιταλία

φιλοξεΝουμεΝοι φιλοξεΝουμεΝοι

 ΣΕ ΔΟΜΕΣ
ΟΝΟΜάΣΤιΚΗ 

ΔυΝάΜιΚΟΤΗΤά ΤΩΝ 
ΔΟΜΩΝ*

ΣΕ χΩρΟυΣ** ρΟΕΣ ΝΕΩΝ 
άφιξΕΩΝ***

Νησος λεσβος συνολο 4 812 3500 0 37

Νησος χιος συνολο 2 130 1 100 1 385 0

Νησος σαμος συνολο 2 562 850 0 47

Νησος λερος συνολο 685 1 000 124 0

Νησος κως συνολο 1 830 1 000 1 080 0

άλλα νησια συνολο - - 648 0

Συνολο unhcr νησια - 1 235 929 -

ΣυΝολο 11 090 8 685 4 166 84

Συνολικος αριθμος υποθεσεων προς αρχειοθετηση**** 6 660

Συνολικος αριθμος στα νησια 15256

Συνολικος αριθμος στην ενδοχωρα και τα νησια την τριτη 25/07/2017 (οργανωμενες δομες)

Βορεια ελλαδα 3 192 Κεντρικη Ελλαδα 3 356

Δυτικη ελλαδα 150 Αττικη 7 610

άλλες κρατικες δομες 4 077

Νησια ανατολικου αιγαιου 15 235

Συνολικος αριθμος στη χωρα 62 407

* Η ονομαστικη δυναμικοτητα των δομων φιλοξενιας αναφερεται στις δομες των νησιων συμφωνα με εκθεσεις των κρατικων υπευθυνων οργανων
**δομες φιλοξενιας στα νησια ειναι η υπατη αρμοστεια του οηε για τους προσφυγες (unhcr), αλλες μκο & και αλλες κρατικες δομες κλειστου τυπου 
*** τα στοιχεια των νεων αφιξεων αναφερονται στην καταγραφη που πραγματοποιηθηκε στις 08:00 και μεταδοθηκαν κατα τη διαρκεια της ημερας
**** Αιτησης προ-καταγραφης ασυλου που τεθηκαν στο αρχειο στα νησια του ανατολικου αιγαιου
Πηγή: http://www.amna.gr/pressReleaseView.php?id=143179&doc_id=18296967

4.1 Στην Ελλάδα 

Συνοπτικη κατασταση των προσφυγικων ροων στο ανατολικο αιγαιο, ελλαδα, 31/07/ 2017, ωρα 10:00
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οι χωρεΣ ΑΠο τιΣ οΠοιεΣ ΚΑτΑγοΝτΑι οι 
μετΑΝΑΣτεΣ ΚΑι οι ΔιΑΔρομεΣ τουΣ 

Μπορούμε να εξαγάγουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά 
με την προέλευση των προσφύγων από τα αρχεία των 
αιτήσεων ασύλου στην Ελλάδα, όπως φαίνεται παρακάτω.

ΠΗΓΗ

•	 http://www.unhcr.org/protection/opertions/5592bd05 
9/sea-route-europe-mediterranean-passage-age-re-
fugees.html

Το πρώτο τμήμα της μεταναστευτικής διαδρομής στην 
Ευρώπη παρουσιάζεται παρακάτω. Μετά τη Γερμανία, 
ορισμένοι πρόσφυγες αναζητούν την ελπίδα στις βόρειες 
χώρες όπως στη Σουηδία.

ΠΗΓΗ

• http://www.europenowjournal.org/2017/01/04/
anatomy-of-a-refugee-wave-forced-migration-on-the-
balkan-route-as-two-processes/

Μια πιο ευρεία διαδρομή είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες 
ιστοσελίδες: 
• http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migrato-
ry-routes-map/
• http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-04/Réfu-
giés-routes-europe-mediterranean-sea

οι ΠροοΠτιΚεΣ τήΣ εΝΣωμΑτωΣήΣ ΣτήΝ ελλΑΔΑ
Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες στην Ελλάδα για 
την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ενσωμάτωσης 
και χωρίστηκαν κυρίως σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 
πρόγραμμα εμβολιασμού, στέγαση και εκπαίδευση. 

εκπαίδευση
Οι μετανάστες και τα παιδιά προσφύγων σχολικής ηλικίας 
επισκέπτονται ελληνικά σχολεία και τους παρέχεται 
ασφαλής μεταφορά από τα καταλύματα στα πλησιέστερα 
σχολεία της Ελλάδας, ενώ εφοδιάζονται με σχολικά πακέτα 
που περιλαμβάνουν σημειωματάρια, στυλό, μολύβια και 
άλλο απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό.

εμβολιασμός
Προκειμένου τα παιδιά των προσφύγων να είναι έτοιμα 
να πάνε στο σχολείο και σε μια προσπάθεια αποφυγής 

της κοινωνικής αντίστασης στο πρόγραμμα ένταξης, όλοι 
οι πρόσφυγες καλύπτονται πλήρως από οποιαδήποτε 
πιθανή ασθένεια μέσω του εμβολιασμού. Το πρόγραμμα 
εμβολιασμού περιλαμβάνει εμβολιασμό για 10 ασθένειες, 
με περισσότερα από 30.000 εμβόλια.

Τα εμβολιασμένα παιδιά λαμβάνουν κάρτα εμβολιασμού 
για να διευκολύνουν την περαιτέρω συνέχιση του 
προγράμματος εμβολιασμού. 

Στέγαση
Η στέγαση είναι βασικό στοιχείο κάθε συστήματος 
υποδοχής. Επί του παρόντος, οι πρόσφυγες στην Ελλάδα 
μεταφέρονται σε σπίτια, διαμερίσματα και οι καταυλισμοί 
ανοικοδομούνται ως χωριά.

μαθήματα ελληνικών
Τέλος, σε πολλούς προσφυγικούς καταυλισμούς 
παρέχονται μαθήματα ελληνικής γλώσσας, καθώς η 
επικοινωνία 

Συρία
Πακιστάν
Αφγανιστάν
Ιράκ
Αλβανία
Μπανγκλαντές
Ιράν
Γεωργία
Αλγερία
Παλαιστίνη
Αλλες χώρες
Σύνολο

252
610
803
107
419
230
131
342

76
17

1827
4814

773
1618
1709

174
569
633
361
350
187

74
2983
9431

3492
1823
1720

661
1003

739
242
386
131

60
2938

13195

26693
4695
4371
4812
1420
1215
1096

688
889
853

4360
51092

7708
4191
3858
3279
1018

624
758
505
504
782

4626
27853

38918
12937
12461

9033
4429
3441
2588
2271
1787
1786

16734
106385

36.6%
12.2%
11.7%

8.5%
4.2%
3.2%
2.4%
2.1%
1.7%
1.7%

15.7%
100.0%

1022
702
511
373
243
116
140
105

78
64

847
4201

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΥΛΟΥ-ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

2013 2014 2015 2016 Ιούνιος 2017 2017 Σύνολο %

Η Βαλκανική διαδρομή που χρησιμοποιούν οι πρόσφυγες
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ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

ΜΟΝΑΧΟ

ΑΘΗΝΑ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΒΙΕΝΝΗ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΕΡΒΙΑ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΜΒΟΥΡΓΟ

Πηγή: DW, Eurostat, Frontex

Ευρωπαϊκές χώρες που περνάνε 
οι πρόσφυγες
Κλειστά σύνορα
Φράχτης υπό κατασκευή
Έλεγχοι στα σύνορα
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ΚΕφάλάιΟ 4

ή ΑΝτιμετωΠιΣή ΣτήΝ ελλΑΔΑ: ΔιΚΑιωμΑτΑ, 
ΠροΣφυγιΚοι ΚΑτΑυλιΣμοι, HOt SPOt…

ως αιτών διεθνούς προστασίας στην ελλάδα:

•	 Η απέλασή σας απαγορεύεται μέχρι να ολοκληρωθεί η 
εξέταση της αίτησής σας.

•	 Μπορείτε να μετακινηθείτε ελεύθερα σε ολόκληρη 
τη χώρα, εκτός εάν στην κάρτα που σας παρέχεται 
προσδιοριστούν συγκεκριμένες περιοχές της χώρας 
όπου μπορείτε να μετακινηθείτε ελεύθερα.

•	 Εάν είστε άστεγοι, μπορείτε να ζητήσετε να 
φιλοξενηθείτε σε ένα Κέντρο Υποδοχής ή σε άλλη 
δομή. Το αίτημά σας θα γίνει αποδεκτό, εάν υπάρχουν 
διαθέσιμα μέρη.

•	 Έχετε το δικαίωμα να εργάζεστε υπό τους όρους που 
θέτει η ελληνική νομοθεσία.

•	 Ως υπάλληλος, έχετε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, όπως και κάθε 
Έλληνας πολίτης.

•	 Έχετε το δικαίωμα δωρεάν παροχής νοσοκομειακής, 
ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, υπό την 
προϋπόθεση ότι είστε ανασφάλιστοι και άποροι.

•	 Εσείς και τα παιδιά σας έχετε δωρεάν πρόσβαση στο 
δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.

•	 Έχετε πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση.

•	 Εάν είστε άτομο με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 
67% και άνω, έχετε το δικαίωμα να λάβετε επίδομα 
αναπηρίας, υπό την προϋπόθεση ότι η στέγαση σας σε 
Κέντρο Υποδοχής δεν είναι δυνατή.

•	 Για όσο διάστημα παραμένετε υποψήφιος για διεθνή 
προστασία, δεν μπορείτε να ταξιδέψετε εκτός Ελλάδας.

•	 Για όσο διάστημα παραμένετε υποψήφιος για διεθνή 
προστασία, δεν μπορείτε να μεταφέρετε την οικογένειά 
σας από τη χώρα προέλευσής σας στην Ελλάδα.

ΔιΚΑιωμΑτΑ ΚΑι υΠήρεΣιεΣ γιΑ ΑιτουΝτεΣ 
ΔιεΘΝουΣ ΠροΣτΑΣιΑΣ ΣτήΝ ελλΑΔΑ: 

1) οικογενειακή ενότητα
Οι ελληνικές αρχές ασύλου οφείλουν να εξασφαλίζουν την 
οικογενειακή ενότητα των ατόμων που αναγνωρίζονται 
ως πρόσφυγες ή δικαιούχοι επικουρικής προστασίας. 
Οι οικογένειες τέτοιων προσώπων αποκτούν το ίδιο 
καθεστώς με τον αιτούντα, εκτός αν δεν επιθυμούν να 
έχουν αυτό το καθεστώς. 

2) Άδεια διαμονής
Σε όσους έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες ή δικαιούχοι 
δευτεροβάθμιας διεθνούς προστασίας χορηγείται 
άδεια διαμονής για τρία έτη, η οποία είναι ανανεώσιμη 
κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, με εξαίρεση 
τις περιπτώσεις όπου απειλείται η εθνική ασφάλεια ή η 
δημόσια τάξη λόγω καταδίκης για ένα ιδιαίτερα σοβαρό 
έγκλημα. Τα μέλη της οικογένειας των προσφύγων ή των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας λαμβάνουν επίσης 
άδεια διαμονής. Η έκδοση και η ανανέωση των αδειών 
διαμονής υπόκεινται στους ίδιους κανόνες. 

3) ταξιδιωτικά έγγραφα  
Στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες δίνονται ταξιδιωτικά 

έγγραφα για να μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό 
σύμφωνα με το Παράρτημα που περιλαμβάνεται στη 
Σύμβαση της Γενεύης, εκτός εάν υπάρχουν λόγοι για 
την απαγόρευση του ταξιδιού του ενδιαφερόμενου 
προσώπου. 
Το διαβατήριο χορηγείται από το Γραφείο Διαβατηρίων 
της Ελληνικής Αστυνομίας και τα απαιτούμενα έγγραφα, 
η διάρκεια και η ανανέωση καθορίζονται από τον Νόμο 
3103/2003. 

4) εκπαίδευση
Οι ανήλικοι που έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες 
πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Επιπλέον, οι 
ενήλικες έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτική κατάρτιση και 
ανάπτυξη υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως 
και οι ημεδαποί. 

5) Κοινωνική Πρόνοια
Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση 
στην κοινωνική πρόνοια υπό τους ίδιους όρους με τους 
ημεδαπούς.

6) Πρόσβαση στην απασχόληση
Όσοι αναγνωρίζονται ως άτομα που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας έχουν πρόσβαση στην απασχόληση, 
μισθωτή ή ανεξάρτητη, σύμφωνα με το Π.Δ. 189/1998. Η 
ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις αμοιβές, τους όρους 
απασχόλησης, την κατάρτιση και τις ευκαιρίες εκπαίδευσης 
ισχύει και για εκείνους που έχουν αναγνωριστεί ως 
πρόσφυγες. 
Στην πράξη, οι αιτούντες άσυλο αντιμετωπίζουν μια 
σκληρή πραγματικότητα στην Ελλάδα όσον αφορά την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας λόγω της οικονομικής 
κρίσης και της συνολικής απουσίας διαθέσιμων ευκαιριών 
απασχόλησης. Από τον Νοέμβριο του 2015, το ποσοστό 
ανεργίας στην Ελλάδα ήταν 24,6% συνολικά και το 48% για 
τους νέους ηλικίας κάτω των είκοσι πέντε ετών. Και στις 
δύο περιπτώσεις, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό 
ανεργίας στην ΕΕ. 

7) υγειονομική περίθαλψη
Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ή τα άτομα με καθεστώς 
επικουρικής προστασίας έχουν δικαίωμα στην υγειονομική 
περίθαλψη υπό τις ίδιες συνθήκες και προϋποθέσεις όπως 
και οι ημεδαποί. 
Εκείνοι που έχουν ειδικές ανάγκες, όπως οι έγκυες 
γυναίκες, οι ηλικιωμένοι, τα ασυνόδευτα παιδιά, τα άτομα 
που έχουν υποστεί βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη 
ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τα άτομα με αναπηρία, 
καθώς και τα θύματα εμπορίας και όσοι προέρχονται 
από περιοχές συγκρούσεων, δικαιούνται επαρκή ιατρική 
περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής 
περίθαλψης και υποστήριξης, υπό τους ίδιους όρους με 
τους ημεδαπούς. 
Το Προεδρικό Διάταγμα 220/2007 προβλέπει δωρεάν 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για όλους τους 
αιτούντες άσυλο ανεξάρτητα από το αν φιλοξενούνται 
στις δομές υποδοχής ή όχι. 
Ωστόσο, η πρόσβαση εξαρτάται από την οικονομική 
κατάσταση των αιτούντων άσυλο. Στην περίπτωση των 
αιτούντων άσυλο με ειδικές ανάγκες, χορηγείται μηνιαία 
αποζημίωση με την έγκριση της Επιτροπής Υγείας. 
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8) Ασυνόδευτοι ανήλικοι
Στους ασυνόδευτους ανήλικους παρέχεται επιπλέον 
φροντίδα και προστασία από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. 
Η Ελλάδα έχει διαθέσει 402 εγκαταστάσεις υποδοχής 
για να φιλοξενήσει ασυνόδευτους ανηλίκους. Μια κοινή 
υπουργική απόφαση, η οποία εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο 
του 2016, προβλέπει τη διαδικασία για να καθοριστεί αν ο 
αιτών είναι ανήλικος. Παρέχεται επίτροπος ή εκπρόσωπος 
για να εκπροσωπεί τα συμφέροντα του παιδιού και 
παρέχεται στέγαση είτε με μέλη της οικογένειας, είτε με 
ανάδοχες οικογένειες είτε σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας 
ανηλίκων. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Σύστασή της για το 2016 προς 
την ελληνική κυβέρνηση υποστήριξε ότι το σημερινό 
σύστημα επιτροπείας είναι προβληματικό, δεδομένου ότι 
οι εισαγγελείς διορίζονται για την εκπροσώπηση ανηλίκων 
και δεν διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους για να 
χειριστούν τον μεγάλο αριθμό ανηλίκων που χρειάζονται 
επίτροπο. 
Η Επιτροπή σημείωσε επίσης την έλλειψη συστήματος 
επιτροπείας στο ελληνικό νομικό σύστημα, ώστε 
οι εισαγγελείς να μπορούν να διορίσουν μόνιμους 
επιτρόπους. 

9) επαναπατρισμός
Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές καλούνται να παράσχουν 
βοήθεια σε εκείνους τους πρόσφυγες και εκείνους που 
διαθέτουν επικουρική προστασία για να επιστρέψουν στις 
χώρες προέλευσης τους, εφόσον το επιθυμούν.

Προσφυγικοί καταυλισμοί
Οι περισσότεροι προσφυγικοί καταυλισμοί κλείνουν 
σήμερα στην Ελλάδα, καθώς οι πρόσφυγες μεταφέρονται 
σε διαμερίσματα ή ξενοδοχεία. Οι υπόλοιποι 
ανακαινίζονται ή ανοικοδομούνται για να φθάσουν στα 
ευρωπαϊκά πρότυπα των προσφυγικών  καταυλισμών και 
να παρέχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
Ο χάρτης και περισσότερες πληροφορίες για τους 
καταυλισμούς βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:  
http://geochoros.survey.ntua.gr/ekepy/

ο ρολοΣ τήΣ ΚοιΝωΝιΑΣ τωΝ ΠολιτωΝ ΣτήΝ 
εΝΣωμΑτωΣή τωΝ μετΑΝΑΣτωΝ ΣτήΝ ελλΑΔΑ

το ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (GCR) 
προσφέρει αξιοσημείωτη συμβολή

Προστασία ανηλίκων:

•	 Μέσω νομικής πληροφόρησης και παροχής συμβουλών, 
παρουσιάζονται στους ανήλικους που εντοπίζονται 
οι επιλογές που τους αρμόζουν. Οι κρατικές αρχές 
ενημερώνονται και διασφαλίζουν ότι η καταγραφή είναι 
επιτυχής.

•	 Διασφαλίζεται ότι οι ανήλικοι πρόσφυγες 
παραπέμπονται για στέγαση, ιατρικές εξετάσεις και 
καταγραφή.

•	 Μέσω του εθνικού συστήματος τοποθετήσεων που 
εκτελείται από το ΕΚΚΑ και χρησιμοποιώντας ΜΚΟ, 
βρίσκονται κατάλληλες τοποθετήσεις για παιδιά.

•	 Παρέχεται νομική συνδρομή και εξατομικευμένη 
υποστήριξη στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, 
εκπροσώπηση ενώπιον των αρχών (οικογενειακή 
επανένωση στο πλαίσιο του Δουβλίνου ΙΙΙ, 
μετεγκατάσταση κ.λπ.).

Το Κέντρο για Οικογένειες και Παιδιά παρέχει:
•	 Κοινωνική & ψυχολογική υποστήριξη / δραστηριότητες 

κατάρτισης
•	 Νομική βοήθεια 
•	 Συμβουλευτική απασχόλησης 

Το πρόγραμμα στοχεύει στη διευκόλυνση της προστασίας 
των παιδιών και των οικογενειών τους, προκειμένου 
να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες υπηρεσίες σε μια 
εξειδικευμένη μονάδα και ένα φιλικό προς το περιβάλλον 
χώρο στο κέντρο της Αθήνας.
Το «Κέντρο Οικογενειών και Παιδιών» θα ενημερώνει 
και θα βοηθά τα παιδιά και τις οικογένειές τους να έχουν 
πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και παροχή νομικής 
συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης.
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Κεφάλάιο 4

Migrant crisis numbers 
and costs in Greece

Στόχοι: Κατανόηση των συνθηκών 
υποδοχής και ενσωμάτωσης στην 
Ελλάδα

υλικό: 
•	 Κάρτες ρόλων
•	 Πίνακας για να γράψετε
•	 Κιμωλία ή έπιπλα για τη 

δημιουργία της θέσης διέλευσης 
των συνόρων

•	 Στυλό και χαρτί για να κάνουν 
σημειώσεις οι παρατηρητές

μέγεθος ομάδας: άπό 6 έως 20

Διάρκεια: 120 λεπτά

Προετοιμασία:
•	 Αντιγράψτε	τις	κάρτες	ρόλων.	

Κάθε συνοριοφύλακας, 
πρόσφυγας και παρατηρητής θα 
χρειαστεί τη δική του κάρτα.

•	 Ορίστε	τη	σκηνή	για	το	παιχνίδι	
ρόλων. Για παράδειγμα, σχεδιάστε 
μια γραμμή στο πάτωμα για 
να αντιπροσωπεύσετε ένα 
περίγραμμα ή οργανώστε τα 
έπιπλα για να κάνετε φυσικά 
σύνορα με κενό για το σημείο 
ελέγχου. χρησιμοποιήστε έναν 
πίνακα ως γραφείο στο γραφείο 
συνοριακών ελέγχων.

•	 Ενημερωθείτε	για	τους	πρόσφυγες	
και την τρέχουσα κατάσταση των 
προσφύγων παγκοσμίως.

ΔρΑΣτήριοτήτΑ
ενωμένες κοινωνίες των 
Βαλκανίων

Παροχή νομικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σε ευάλωτους 
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στη Βόρεια ελλάδα
Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα 
στους ευάλωτους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα 
να ασκήσουν τα νομικά και κοινωνικά τους δικαιώματα και να 
εξασφαλιστεί η πρόσβασή τους στην απόλαυση αυτών. 

Διαπολιτισμικό Κέντρο για την Προώθηση της ενσωμάτωσης 
των Προσφύγων  «ΠυξιΔΑ»
Η Πυξίδα, το κέντρο ενημέρωσης για τους πρόσφυγες και τους 
αιτούντες άσυλο στη χώρα μας, αλλά και για την ευαισθητοποίηση της 
τοπικής κοινότητας, οργανώνει και υλοποιεί διάφορες πολιτιστικές 
και εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως μαθήματα ελληνικής 
και αγγλικής γλώσσας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενισχυτικής 
διδασκαλίας κ.λπ., ενώ την ίδια στιγμή, προσφέρει υπηρεσίες 
συμβουλευτικής και καθοδήγησης. Ο πρωταρχικός στόχος της 
Πυξίδας είναι η διευκόλυνση της αρμονικής ένταξης των προσφύγων 
στην κοινότητα όπου ζουν και εργάζονται για να καταπολεμηθούν 
περιστατικά αποκλεισμού και απομόνωσης.

το FAIR (Προώθηση της Πρόσβασης των Παιδιών μεταναστών 
σε Δικαιώματα) προσφέρει:
•	 Πέντε εκπαιδευτικές ενότητες που καλύπτουν έξι γλώσσες για 

τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα σχετικά με τα δικαιώματα 
των παιδιών των μεταναστών και τη νομική εκπροσώπηση των 
παιδιών των μεταναστών

•	 Επτά εθνικές καταρτίσεις 20 δικηγόρων ανά κατάρτιση σε επτά 
χώρες με βάση τις ενότητες κατάρτισης

•	 Μια ευρωπαϊκή στρατηγική επίλυσης διαφορών βάσει των διεθνών 
μηχανισμών για τα δικαιώματα των παιδιών των μεταναστών για 
21 επιλεγμένους δικηγόρους

•	 Συνέχιση της βοήθειας και καθοδήγηση 140 εκπαιδευμένων 
δικηγόρων

Άλλες πρωτοβουλίες που αξίζει να αναφερθούν είναι αυτές που 
λαμβάνονται από ανεξάρτητους εθελοντές, φοιτητές και πολίτες.
Ο Πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδος λέει τώρα ότι το κόστος 
των μεταναστών θα ξεπεράσει τις αρχικές εκτιμήσεις των 
600 εκατομμυρίων, καθώς όλο και περισσότεροι πρόσφυγες 
αναγκάζονται να παραμείνουν στη χώρα λόγω του κλεισίματος των 
συνόρων στα Βαλκάνια.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016)

853,650
68,788

Οι μετανάστες έφθασαν στην Ελλάδα
με πλοίο από τον Ιανουάριο του 2016

Οι μετανάστες έφτασαν στην 
Ελλάδα δια θαλάσσης το 2015

= Χώρες της ΕΕ

= Περιφράξεις, φράγματα ή
 έλεγχοι στα σύνορα
= Προγραμματισμένος φράκτης

= Χώρος άφιξης των μεταναστών
 και σύνορα Τουρκίας-Ελλάδας

= Διαδρομή μεταναστών

=  Διαδρομές των μεταναστών 
 προς την ηπειρωτική Ελλάδα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ιανουάριος 2015 Ιανουάριος 2016

1,472

31,244

+2,100%

2015 ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
€ 300δις (0,17% ΑΕΠ)

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι 5 κορυφαίες τουριστικές
τοποθεσίες βρίσκονται στα

νησιά του Αιγαίου Πελάγους
 2015 ΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

€ 30,3δις (17,6% ΑΕΠ)

geopoliticalatlas.org
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Πραγματοποίηση
•	 Εξηγήστε ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι ρόλων σχετικά 

με μια ομάδα προσφύγων που εγκαταλείπουν την 
πατρίδα τους και επιθυμούν να εισέλθουν σε μια άλλη 
χώρα αναζητώντας ασφάλεια.

•	 Ξεκινήστε με μια αναζήτηση σκέψεων (brainstor-
ming) για να μάθετε τι γνωρίζουν οι άνθρωποι για 
τους πρόσφυγες. Γράψτε τα σημεία σε ένα μεγάλο 
φύλλο χαρτιού ή σχεδιαγράμματος για να αναφερθούν 
αργότερα στη συζήτηση.

•	 Δείξτε στους χρήστες το σκηνικό και εξηγήστε το 
σενάριο. Πείτε τους ότι βρίσκονται στα σύνορα μεταξύ 
των χωρών X και Y. Έφτασε ένας μεγάλος αριθμός 
προσφύγων. Θέλουν να εισέλθουν στη χώρα Y. Είναι 
πεινασμένοι, κουρασμένοι, κρυώνουν και έχουν 
ταξιδέψει πολύ μακριά από τις χώρες προέλευσης τους, 
P, Q και R. Κάποιοι έχουν λίγα χρήματα και μόνο λίγοι 
έχουν έγγραφα ταυτότητας ή διαβατήρια. Οι υπάλληλοι 
των συνόρων της χώρας Y έχουν διαφορετικές 
απόψεις σχετικά με την κατάσταση. Οι πρόσφυγες είναι 
απεγνωσμένοι και χρησιμοποιούν αρκετά επιχειρήματα 
για να πείσουν τους συνοριοφύλακες να τους αφήσουν 
να μπουν στη χώρα.

•	 Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε τρεις ομάδες: μια 
ομάδα που εκπροσωπεί τους πρόσφυγες, η δεύτερη 
ομάδα που εκπροσωπεί τους συνοριοφύλακες στη 
χώρα Υ και η τρίτη ομάδα είναι παρατηρητές.

•	 Ενημερώστε τους «πρόσφυγες» και τους 
«συνοριοφύλακες» να σκεφτούν ένα ρόλο για κάθε 
άτομο και ποια θα είναι τα επιχειρήματά τους. 
Ενημερώστε τους παρατηρητές για την παροχή 
σχολίων. Διανείμετε τις κάρτες ρόλων και δώστε τους 
δεκαπέντε λεπτά για να προετοιμαστούν.

•	 Ξεκινήστε το παιχνίδι ρόλων. Χρησιμοποιήστε τη δική 
σας κρίση για το πότε πρέπει να σταματήσετε, αλλά 
περίπου δέκα λεπτά θα πρέπει να είναι αρκετά.

•	 Δώστε στους παρατηρητές πέντε λεπτά για να 
προετοιμάσουν τα σχόλιά τους. Στη συνέχεια ξεκινήστε 
την ενημέρωση και την αξιολόγηση.

ενημέρωση

Ξεκινήστε ζητώντας από τους παρατηρητές να δώσουν 
γενικά σχόλια σχετικά με το παιχνίδι ρόλων. Στη συνέχεια, 
λάβετε σχόλια από τους παίκτες σχετικά με το πώς 
ένιωσαν να είναι πρόσφυγες ή συνοριοφύλακες και στη 
συνέχεια προχωρήστε σε μια γενική συζήτηση σχετικά με 
τα ζητήματα και τι έμαθαν οι συμμετέχοντες.

•	 Πόσο δίκαιη ήταν η μεταχείριση των προσφύγων;

•	 Οι πρόσφυγες έχουν δικαίωμα προστασίας δυνάμει 
του άρθρου 14 της Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Σύμβασης 
του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων. Τους 
παρασχέθηκε το δικαιώμα για προστασία; Γιατί/γιατί όχι;

•	 Πρέπει μια χώρα να έχει το δικαίωμα να απομακρύνει 
τους πρόσφυγες; Πότε; Για ποιους λόγους;

•	 Θα απομακρύνατε κάποιον αν ήσαστε συνοριοφύλακας; 
Τι θα συνέβαινε αν γνωρίζατε ότι αντιμετώπιζε  θάνατο 
στη χώρα του;

•	 Πώς αντιμετωπίζονται οι πρόσφυγες στα σύνορα της 
χώρας σας; Παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματά 
τους; Ποια;

•	 Τι μπορεί και πρέπει να γίνει για να σταματήσουν 

κάποιοι να οδηγούνται στο να γίνουν πρόσφυγες;

Μετά την ενημέρωση, παίξτε το παιχνίδι ρόλων για δεύτερη 
φορά, αλλά αφήστε τους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν 
ρόλους. Οι παρατηρητές θα πρέπει τώρα να έχουν το 
επιπρόσθετο καθήκον να επισημαίνουν τυχόν διαφορές 
μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου παιξίματος ρόλου, 
ιδίως εκείνων που οδήγησαν σε μεγαλύτερη προστασία 
των δικαιωμάτων των προσφύγων.

Μπορείτε επίσης να κάνετε μια τέταρτη ομάδα που 
θα παίζει τους πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, 
αλλά μπορούν να κάνουν λίγα μόνο πράγματα επειδή 
περιορίζονται από την αστυνομία και τη γραφειοκρατία.

Κάνετε ένα διαδοχικό παιχνίδι ρόλων που περιλαμβάνει 
μια επίσημη ομάδα που αποστέλλεται από την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή τον Ερυθρό 
Σταυρό για να βοηθήσει τους πρόσφυγες στη χώρα.

ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ

•	 Κοιτάξτε στο www.newtimes.dk όπου μπορείτε να 
διαβάσετε ιστορίες γραμμένες (στα αγγλικά) από 
αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στη Δανία. Επιλέξτε ένα 
άρθρο και συζητήστε την απάντησή σας.

•	Ο Βρετανικός Ερυθρός Σταυρός έχει πληροφορίες και 
δραστηριότητες για τους πρόσφυγες που παράγονται 
στο πλαίσιο του προγράμματος Θετικές Εικόνες: www.
redcross.org.uk.

•	Η ομάδα θα μπορούσε να δοκιμάσει τις γνώσεις σχετικά 
με τους πρόσφυγες στην ιστοσελίδα www.proprofs.com

Κάρτα ρόλου πρόσφυγα

Επιχειρήματα και επιλογές προσφύγων

Πρόκειται να παίξετε μια μεικτή ομάδα προσφύγων, έτσι 
στις προετοιμασίες σας κάθε άτομο πρέπει να αποφασίσει 
την ταυτότητά του: την ηλικία, το φύλο, τις οικογενειακές 
σχέσεις, το επάγγελμα, τον πλούτο, τη θρησκεία και τα 
υπάρχοντα που έχει μαζί του. Επίσης, να αποφασίσετε από 
ποια χώρα προέρχεστε, από την P, Q ή J, καθώς και εάν 
διαφεύγετε λόγω πολέμου, λόγω διωγμού και έλλειψης 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή για άλλον λόγο.

Θα πρέπει να προετοιμάσετε τα επιχειρήματά σας και τις 
τακτικές σας. Εναπόκειται σε εσάς να αποφασίσετε αν θα 
θέσετε τα επιχειρήματά σας ως ομάδα ή εάν κάθε μέλος 
με τη σειρά του θα διατυπώσει ένα επιχείρημα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα επιχειρήματα 
και όποια άλλα μπορείτε να σκεφτείτε:
•	 Είναι νόμιμο δικαίωμά μας να ζητήσουμε άσυλο.
•	 Τα παιδιά μας πεινούν. Έχετε ηθική ευθύνη να μας 

βοηθήσετε.
•	 Θα σκοτωθώ αν επιστρέψω.
•	 Δεν έχω χρήματα. Τα μόνα υπάρχοντά μου είναι δύο 

κοσμήματα με μεγάλη συναισθηματική αξία
•	 Δεν έχω πουθενά αλλού να πάω.
•	 Ήμουν γιατρός / νοσοκόμος / μηχανικός στη γενέτειρά 

μου.
•	 Θέλω μόνο καταφύγιο μέχρι να είναι ασφαλές να 

επιστρέψω.
•	 Σε άλλους πρόσφυγες έχει επιτραπεί η είσοδος στη 

χώρα σας. Γιατί όχι σε εμάς;
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ΚΕφάλάιΟ 4

•	 Πού είμαστε; Οι λαθρέμποροι συμφώνησαν να μας 
μεταφέρουν στη χώρα Z.

•	 Θα προσπαθήσω να δωροδοκήσω τους υπαλλήλους 
για να μου επιτρέψουν την είσοδο.

•	 Η μητέρα και ο αδερφός μου είναι ήδη στη χώρα Y
•	 Είμαι στο δρόμο για τη χώρα Z, δεν θέλω να σταματήσω 

στην Y

Άλλα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

•	 Έχει κάποιος από εσάς ταξιδιωτικά έγγραφα; Είναι 
γνήσια ή πλαστά;

•	 Θα χωριστείτε αν σας το ζητήσουν οι συνοριοφύλακες;

•	 Τι θα κάνετε αν προσπαθήσουν να σας στείλουν 
πίσω; Ποιες είναι οι επιλογές σας; Για παράδειγμα, 
υπάρχει ένας προσφυγικός καταυλισμός στον οποίο 
θα μπορούσατε να πάτε; Υπάρχει κάποιος τρόπος να 
αποκτήσετε ταξιδιωτικό έγγραφο; Θα μπορούσατε να 
βρείτε και να πληρώσετε έναν διακινητή; Υπάρχει άλλη 
διαδρομή που μπορείτε να πάρετε για να εισέλθετε 
στη χώρα Y;

Κάρτα ρόλου παρατηρητή

Η δουλειά σας είναι να παρακολουθείτε το παιχνίδι 
ρόλων. Στο τέλος θα σας ζητηθεί να δώσετε σχόλια. 
Επιλέξτε ένα μέλος για να είναι ο εκπρόσωπός σας.

Καθώς προσέχετε, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να 
γνωρίζετε:

•	 τους διαφορετικούς ρόλους που παίζουν τόσο οι 
πρόσφυγες όσο και οι συνοριοφύλακες.

•	 Τα ηθικά και νομικά επιχειρήματα που χρησιμοποιούν 
και πώς τα παρουσιάζουν.

•	 Προσέξτε για τυχόν παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Πρέπει να αποφασίσετε πώς θα λάβετε υπόψη τα πάντα. 
Για παράδειγμα, μπορεί να θεωρήσετε καλύτερο να 
χωριστείτε σε δύο υποομάδες, έτσι ώστε μία ομάδα 
να παρατηρεί τους συνοριοφύλακες και η άλλη τους 
πρόσφυγες.

Κάρτα ρόλου συνοριοφύλακα

Επιχειρήματα και επιλογές συνοριοφυλάκων:

Θα πρέπει να προετοιμάσετε τα επιχειρήματά σας και τις 
τακτικές σας. Εναπόκειται σε εσάς να αποφασίσετε αν θα 
θέσετε τα επιχειρήματά σας ως ομάδα ή εάν κάθε μέλος 
με τη σειρά του θα διατυπώσει ένα επιχείρημα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα επιχειρήματα 
και όποια άλλα μπορείτε να σκεφτείτε:

•	 Είναι απελπισμένοι: δεν μπορούμε να τους στείλουμε 
πίσω.

•	 Αν τους στείλουμε πίσω, θα είμαστε ηθικά υπεύθυνοι 
αν συλληφθούν, βασανιστούν ή σκοτωθούν.

•	 Έχουμε νομική υποχρέωση να δεχόμαστε πρόσφυγες.

•	 Δεν έχουν χρήματα και θα χρειαστούν κρατική 
στήριξη. Η χώρα μας δεν μπορεί να αντέξει 
οικονομικά.

•	 Έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα ή μέσα αναγνώρισης; Είναι 
γνήσια ή πλαστά;

•	 Μοιάζουν με πραγματικούς πρόσφυγες; Ίσως κάποιοι 

να είναι εδώ για να αναζητήσουν ένα καλύτερο βιοτικό 
επίπεδο;

•	 Η χώρα μας είναι στρατιωτικός και επιχειρηματικός 
εταίρος της χώρας Χ. Δεν γίνεται να μας δουν να τους 
προστατεύουμε.

•	 Ίσως να έχουν δεξιότητες που χρειαζόμαστε;

•	 Υπάρχουν αρκετοί πρόσφυγες στη χώρα μας. Πρέπει 
να φροντίσουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Πρέπει 
να πάνε σε πλουσιότερες χώρες.

•	 Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να μας δωροδοκήσουν 
για να τους αφήσουμε να εισέλθουν.

•	 Αν τους αφήσουμε, άλλοι θα απαιτήσουν επίσης την 
είσοδό τους.

•	 Δεν μιλούν τη γλώσσα μας, έχουν διαφορετική 
θρησκεία και τρώνε διαφορετικά τρόφιμα. Δεν θα 
ενσωματωθούν.

•	 Μπορεί να κρύβονται τρομοκράτες ή εγκληματίες 
πολέμου ανάμεσά τους

•	 Μπορούμε μόνο να δεχτούμε την είσοδο όσων λένε 
ότι ξεφεύγουν από τον πόλεμο στη χώρα P.

•	 Θέλουν να ζητήσουν άσυλο στη χώρα Y;

•	 Έχουν κάποια χρήματα ή τιμαλφή για να πληρώσουν 
για τη διαμονή τους ενώ εξετάζεται η αίτησή τους για 
χορήγηση ασύλου;

Πριν από το παίξιμο ρόλων, σκεφτείτε τις παρακάτω 
επιλογές:

•	 Θα αφήσετε όλους τους πρόσφυγες να περάσουν τα 
σύνορα;

•	 Θα αφήσετε μερικούς από αυτούς να περάσουν τα 
σύνορα; Ποιος και για ποιους λόγους;

•	 Θα τους χωρίσετε ανάλογα με την ηλικία, το 
επάγγελμα, τον πλούτο ...;

•	 Θα κάνετε κάτι άλλο; Τι;
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•	 Lire - Διαβάστε την περιγραφή του ζητήματος (βρείτε τη 
παρακάτω). Εξηγήστε ότι όλοι οι συμμετέχοντες είναι πολίτες του 
Ωραιοκάστρου και όλοι τους προβληματίζονται από το πρόβλημα 
της εισόδου των παιδιών των προσφύγων στο τοπικό σχολείο.

•	 Δώστε στους συμμετέχοντες τη λίστα των διαφορετικών ρόλων 
και ζητήστε από όλους να επιλέξουν έναν για τον εαυτό τους. 
Καταγράψτε τις κάρτες ρόλων και την περιγραφή του προβλήματος 
και υποδείξτε πού μπορούν να συναντηθούν εκ των προτέρων οι 
άνθρωποι και οι ομάδες και πού θα πραγματοποιηθεί αργότερα η 
«σύνοδος του Συμβουλίου».

•	 Εξηγήστε τους κανόνες συζήτησης που θα χρησιμοποιηθούν κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίασης.

•	 Εξηγήστε ότι θα υπάρχουν 30 λεπτά πριν από την πραγματική 
συνάντηση, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να συναντήσουν 
άλλους πολίτες, να προετοιμάσουν αυτό που θέλουν να πουν 
και να αποφασίσουν πώς θέλουν να ψηφίσουν! Πείτε τους ότι η 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διαρκέσει 40 λεπτά και 
ότι μπορεί να υπάρχει πολύ λίγη ώρα για πραγματικές ομιλίες λόγω 
του αριθμού των ατόμων που παρευρίσκονται. Για το λόγο αυτό, 
θα πρέπει να προσπαθήσουν να προετοιμάσουν μόνο ένα ή δύο 
σημεία που θα θέλουν να επισημάνουν.

•	 Χρησιμοποιήστε τη φάση προετοιμασίας για να δημιουργήσετε 
χώρο για τη «συνεδρίαση του Συμβουλίου». Ιδανικά οι άνθρωποι 
θα πρέπει να κάθονται σε ημικύκλιο ή σχήμα Π, με τον Δήμαρχο 
μπροστά, σε μια ελαφρώς ανυψωμένη θέση. Τα μέρη ή οι 
ομάδες θα πρέπει να μπορούν να κάθονται μαζί και θα πρέπει να 
τοποθετήσετε τις ετικέτες τους μπροστά στα τραπέζια. 

•	 Μετά από 30 λεπτά, καλέστε τους πολίτες για τη συνάντηση (ή 
ζητήστε από τον Δήμαρχο να το πράξει). Θα πρέπει να υπενθυμίζει 
στους ανθρώπους τους βασικούς κανόνες συζήτησης και να δώσει 
σύντομη ομιλία για την παρουσίαση της συνάντησης.

•	 Στο τέλος της συνάντησης, μετά από 40 λεπτά, ο δήμαρχος πρέπει 
να ζητήσει ψηφοφορία. Όταν οι ψήφοι έχουν μετρηθεί και το 
αποτέλεσμα έχει ανακοινωθεί, πρέπει να κηρύξετε το τέλος της 
δραστηριότητας και να προσκαλέσετε τους ανθρώπους να φέρουν 
τις καρέκλες τους σε έναν κύκλο για τον απολογισμό.

Απολογισμός

Ξεκινήστε το γύρο ανατροφοδότησης, καλώντας όλους με τα 
πραγματικά τους ονόματα ή χρησιμοποιώντας μια άλλη τεχνική που 
επιτρέπει στους συμμετέχοντες να παραιτηθούν από τους ρόλους 
που είχαν αναλάβει κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. Αυτό είναι 
σημαντικό να το κάνετε πριν ξεκινήσετε τον απολογισμό.
Ρωτήστε τους συμμετέχοντες τι αισθάνονται σχετικά με τη διαδικασία 
που έχουν μόλις περάσει:

•	 Εκπλαγήκατε από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και 
αντικατοπτρίζει τη θέση του ατόμου που παίζατε;

•	 Πόσο πιστεύετε ότι εσείς (ο ρόλος σας) επηρέασε το αποτέλεσμα;

•	 Η αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους ή ομάδες σας έκανε να 
αλλάξετε την προσέγγισή ή τη στάση σας απέναντι στο πρόβλημα;

•	 Πόσο εύκολο ήταν να ταυτιστείτε με τον ρόλο σας; Γιατί ή γιατί όχι;

•	 Πιστεύετε ότι αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να προκύψει στην 
πραγματική ζωή; Μπορείτε να σκεφτείτε παρόμοιες περιπτώσεις;

•	 Πώς θα αντιδρούσατε εάν αυτή η κατάσταση συνέβαινε στην πόλη 
/ τόπο κατοικίας σας; Η δραστηριότητα άλλαξε καθόλου την στάση 
σας;

•	 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι αυτό το δικαίωμα προστατεύεται στην 
κοινότητά σας;

•	 Γνωρίζετε οποιεσδήποτε περιπτώσεις στο παρελθόν (ή σήμερα) 

γιΑ εμΒΑΘυΝΣή 
• https://www.youtube.com/

watch?v=utisoIpYCwg
•	 http://en.protothema.gr/prima-

ry-schools-in-oreokastro-raise-
concerns-over-integration-of-re-
fugee-children/ 

•	 https://www.youtube.com/
watch?v=JEMcxhhnX2c 

Στόχοι: Κατανόηση των συνθηκών 
υποδοχής και ενσωμάτωσης στην 
Ελλάδα

υλικό: 
•	 Φύλλα	χαρτιού	για	ετικέτες	

ονομάτων
•	 Χαρτί	Flip	Chart
•	 Ρολόι	
•	 Μικρή	καμπάνα	για	τον	

Δήμαρχο

μέγεθος ομάδας: άπό 10 έως 20

Διάρκεια: 120 λεπτά

Προετοιμασία:
•	 Φωτοτυπήστε	τις	κάρτες	

ρόλων, την περιγραφή του 
προβλήματος και τους κανόνες 
συζήτησης (προαιρετικά).

•	 Προετοιμάστε	ετικέτες	
ονομάτων για τα διάφορα 
κόμματα / ομάδες που 
θα εκπροσωπούνται στη 
συνεδρίαση.

•	 Καταγράψτε	τους	διαφορετικούς	
ρόλους σε έναν πίνακα ώστε να 
μπορούν όλοι να τους δουν.

•	 Βεβαιωθείτε	ότι	έχετε	χώρο	
για τη «συνεδρίαση του 
Συμβουλίου» και χωριστούς 
χώρους για τις διάφορες ομάδες, 
ώστε να συζητήσουν εκ των 
προτέρων τη θέση τους ή να 
συναντηθούν μεταξύ τους.

ΔρΑΣτήριοτήτΑ
ή πόλη του ωραιοκάστρου
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όπου να έχει υπάρξει άρνηση αυτού του δικαιώματος;

•	 Γιατί νομίζετε ότι η εκπαίδευση είναι θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα;

Πρόσβαση στην εκπαίδευση
Ζείτε στη γραφική πόλη του Ωραιοκάστρου, μια πόλη 
περίπου 80.000 κατοίκων. Τα τελευταία 20 χρόνια ο 
πληθυσμός έχει αλλάξει ριζικά, εν μέρει επειδή οι νέοι 
προσπαθούν κυρίως να μετακομίσουν σε μεγαλύτερες 
πόλεις, καθώς οι ευκαιρίες απασχόλησης είναι καλύτερες, 
αλλά επίσης τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει και πολλοί 
μετανάστες από τις χώρες του Καυκάσου οι οποίοι ακόμα 
και τώρα αντιμετωπίζουν μεγάλα ζητήματα από τους 
ντόπιους. Τώρα αποτελούν σχεδόν το 15% του συνολικού 
πληθυσμού. Πρόσφατα λόγω της προσφυγικής κρίσης, 
δημιουργήθηκε ένας μεγάλος καταυλισμός που φιλοξενεί 
περίπου 1.500 πρόσφυγες από τη Συρία.
Το ζήτημα που χωρίζει σήμερα την πόλη είναι η επιθυμία 
των προσφύγων και η απόφαση του κράτους να αφήσει 
τα παιδιά των προσφύγων να εισέλθουν στο τοπικό 
σχολείο και να μάθουν Ελληνικά. Πολλοί γονείς των 
Ελλήνων μαθητών δεν το επιτρέπουν και εμποδίζουν την 
είσοδο των παιδιών των προσφύγων με την υποστήριξη 
ακροδεξιού κόμματος.
Έχουν συγκαλέσει μια ειδική συνάντηση, στην οποία είναι 
όλοι προσκεκλημένοι, για να επιλύσουν αυτό το ζήτημα. Η 
συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε 30 λεπτά.

λίστα συμμετεχόντων στη συνάντηση
Προσπαθήστε να διατηρήσετε ισορροπημένους τους 
αριθμούς με τον ίδιο αριθμό αντιπροσώπων για κάθε 
ομάδα και τον ίδιο αριθμό σε κάθε ομάδα πολιτών. 
Μπορείτε να έχετε όσους «απλούς πολίτες» θέλετε.

•	 Ο Δήμαρχος του Ωραιοκάστρου

•	 Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: Πρέπει να 
εκπροσωπούνται 3 κόμματα (πράσινοι, φιλελεύθεροι, 
ακροδεξιοί).

•	 «Νεολαία σε δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα!»

•	 Ένωση «Παρελθόν και Παρόν»

•	 «Σύλλογος μεταναστών του Ωραιοκάστρου»

•	 Απλοί πολίτες: όσοι χρειάζεστε

•	 Προαιρετικά: 1 ή 2 δημοσιογράφοι που θα κάνουν 
ρεπορτάζ για τη συνεδρίαση

Κανόνες συζήτησης
Μπορείτε να τροποποιήσετε αυτούς τους κανόνες 
σύμφωνα με το μέγεθος της ομάδας σας και τον χρόνο 
που διαθέτετε.

•	 Η συνάντηση θα προεδρεύεται από τον Δήμαρχο και η 
απόφασή του για όλα τα θέματα είναι τελική.

•	 Εάν θέλετε να μιλήσετε, πρέπει να σηκώσετε το χέρι σας 
και να λάβετε άδεια από τον Δήμαρχο.

•	 Τα σχόλια πρέπει να είναι σύντομα και δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα 2 λεπτά.

•	 Η συνάντηση θα κλείσει μετά από 40 λεπτά, με 
ψηφοφορία για το εάν τα παιδιά των προσφύγων θα 
πρέπει ή όχι να εισέλθουν στο σχολείο.

•	 Όσοι συμμετέχουν στη συνάντηση έχουν το δικαίωμα 
να μιλήσουν στη συζήτηση και να ψηφίσουν στο τέλος..

Κάρτα ρόλου: ο Δήμαρχος του ωραιοκάστρου
Είστε ο πρόεδρος της συνέλευσης και θα είναι ο ρόλος 
σας, μόλις αρχίσει η σύσκεψη, να καλωσορίσετε τους 
συμμετέχοντες και να τους υπενθυμίσετε τους κανόνες της 
συζήτησης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, θα πρέπει 
να προσπαθήσετε να δώσετε σε όλους την ευκαιρία να 
μιλήσουν - και δεν πρέπει να επιτρέψετε σε κανέναν να 
μιλήσει για πάρα πολλή ώρα! Ανησυχείτε πολύ για την 
κακή δημοσιότητα που προσελκύει αυτή η υπόθεση 
και σχεδιάζετε να δοκιμάσετε πριν από τη συνάντηση 
να μιλήσετε με μερικές ομάδες για να τις πείσετε να 
μαλακώσουν τη θέση τους.

Κάρτα ρόλου: μέλος Δημοτικού Συμβουλίου: 
Ακροδεξιό Κόμμα 
Εκπροσωπείτε το Ακροδεξιό Κόμμα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο και είστε έντονα αντίθετοι στην είσοδο των 
μαθητών. Αισθάνεστε ότι στις οικογένειες των προσφύγων 
έχει δοθεί το προνόμιο να παραμένουν εδώ και δεν 
πρέπει να προσπαθούν να επιβάλουν διαφορετικούς 
τρόπους ζωής σε μια χώρα όπου είναι φιλοξενούμενοι 
ούτε να ενταχθούν αφού θα φύγουν πολύ σύντομα. 
Ανησυχείτε επίσης ότι αυτή η πρόσβαση στην εκπαίδευση 
θα μπορούσε να καταλήξει χώρος συνάντησης για την 
στρατολόγηση τρομοκρατών.

Κάρτα ρόλου: μέλος Δημοτικού Συμβουλίου: 
φιλελεύθερο  Κόμμα
Εκπροσωπείτε το Φιλελεύθερο Κόμμα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Υποστηρίξατε την αρχική απόφαση, εν 
μέρει επειδή συνειδητοποιήσατε ότι οι πρόσφυγες ήταν 
πολύ καλοί για την οικονομία της πόλης και δεν θέλετε 
να τους αποξενώσετε. Όμως, έχετε ανησυχήσει πολύ 
από τις καταγγελίες των κατοίκων και δεν θέλετε να 
δημιουργήσετε μια περιττή σύγκρουση στην κοινότητα. 
Ανησυχείτε επίσης για την έδρα σας στις επόμενες εκλογές 
του Συμβουλίου, οπότε πιθανότατα θα υποστηρίξετε 
όποια επιλογή φαίνεται να είναι λιγότερο αμφιλεγόμενη.

Κάρτα ρόλου: μέλος Δημοτικού Συμβουλίου: 
Πράσινο Κόμμα
Εκπροσωπείτε το Πράσινο Κόμμα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Πιστεύετε ότι το σχετικά μεγάλο ποσοστό 
ανθρώπων από διαφορετικά μέρη του κόσμου έχει 
συνεισφέρει στην κουλτούρα και το ενδιαφέρον του 
Ωραιοκάστρου και αισθάνεστε ότι είναι άδικο να στερεί 
η πόλη σε πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους την 
ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. 

Κάρτα ρόλου: μέλη της Ένωσης «Παρελθόν και 
Παρόν» του ωραιοκάστρου 
Είστε μία από τις κύριες ομάδες που αντιτίθενται 
στην ενέργεια αυτή. Τα μέλη σας προέρχονται από 
παραδοσιακές κοινότητες στο Ωραιόκαστρο και νομίζετε 
ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί ο αρχαίος 
χαρακτήρα της πόλης, στην οποία οι περισσότεροι 
από εσάς έχετε ζήσει όλη τη ζωή σας. Πιστεύετε ότι ο 
χαρακτήρας της πατρίδας σας έχει αλλάξει εντελώς από 
μια κοινότητα που έφτασε εδώ μόλις πρόσφατα. Δεν 
καταλαβαίνετε γιατί οι άνθρωποι που έφτασαν σε αυτή τη 
χώρα από κάπου αλλού δεν πρέπει να ζουν σύμφωνα με 
τους ίδιους κανόνες που έχετε εδώ.

Κάρτα ρόλου: μέλη της ομάδας δράσης για τη νεολαία 
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«Νεολαία σε δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα!» 
Η ομάδα σας δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει μερικά 
από τα χειρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
σήμερα οι νέοι στο Ωραιόκαστρο. Βλέπετε την πρόσβαση 
στην εκπαίδευση ως έναν τρόπο να χτίσετε μια γέφυρα 
μεταξύ της τοπικής νεολαίας και των προσφύγων. 
Υποστηρίζετε την πρόσβαση, αλλά ανησυχείτε ότι 
το Συμβούλιο μπορεί να αγνοήσει άλλα κοινωνικά 
προβλήματα. Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός για τη 
νεολαία τα τελευταία 5 χρόνια έχει μειωθεί σε τέτοιο 
επίπεδο ώστε δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
της πόλης.

Κάρτα ρόλου: μέλη του «Συλλόγου μεταναστών του 
ωραιοκάστρου»
Ζητάτε από το Συμβούλιο εδώ και χρόνια να επιτρέψει 

στα παιδιά να εισέλθουν στα σχολεία και να τα δεχτεί 
ισότιμα. Πιστεύετε ότι η συμβολή της κοινότητάς σας 
στην πόλη δεν εκτιμάται, ότι οι άνθρωποι της κοινότητάς 
σας υφίστανται αδικαιολόγητες διακρίσεις σε διάφορες 
πτυχές της ζωής τους, το συμβούλιο αρνείται στα μέλη 
της κοινότητάς σας το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην 
εκπαίδευση.

Κάρτα ρόλου: Πολίτες του ωραιοκάστρου
Ανησυχείτε για τη σύγκρουση που φαίνεται να έχει 
καταλάβει την πόλη του Ωραιοκάστρου και θέλετε να 
πάτε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για 
να ψηφίσετε. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρετε τι θα ψηφίσετε: 
πρέπει να μιλήσετε με όσες διαφορετικές ομάδες μπορείτε 
και στη συνέχεια σχεδιάζετε να αποφασίσετε.

Πραγματοποίηση

•	 Εξηγήστε στους συμμετέχοντες τους κανόνες της 
συζήτησης (βλ. παρακάτω).

•	 Προβάλετε το βίντεο δύο φορές, ώστε οι χρήστες να 
κατανοήσουν το θέμα.

•	 Εξηγήστε ότι έχουν 5 λεπτά πριν επιλέξουν την πλευρά 
τους. Μπορεί να είναι «ΝΑΙ», «ΟΧΙ» ή στη μέση.

•	 Μπορούν να ξεκινήσουν τη συζήτηση

•	 Μετά από 30 λεπτά συζήτησης, διαιρέστε την ομάδα 
σε μικρότερες ομάδες (αν είναι δυνατόν ένα άτομο 
από κάθε πλευρά) και θα έχουν 15 λεπτά για να 
καταλήξουν σε μια κοινή στρατηγική για το τι μπορούν 
να κάνουν για να λύσουν το ζήτημα.

Απολογισμός
ρωτήστε τους συμμετέχοντες τι αισθάνονται σχετικά με 

τη διαδικασία που έχουν μόλις περάσει:

•	 Εκπλαγήκατε με το αποτέλεσμα της συζήτησης;

•	 Η αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους ή ομάδες σας 
έκανε να αλλάξετε την προσέγγισή  ή τη στάση σας 
απέναντι στο πρόβλημα;

•	 Πόσο εύκολο ήταν να εκφραστείτε;

•	 Πιστεύετε ότι αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να 
προκύψει στην πραγματική ζωή; Μπορείτε να σκεφτείτε 
παρόμοιες περιπτώσεις;

•	 Πώς θα αντιδρούσατε εάν αυτή η κατάσταση συνέβαινε 
στην πόλη / τόπο κατοικίας σας; Η δραστηριότητα 
άλλαξε καθόλου την στάση σας;

•	 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι αυτό το δικαίωμα τηρείται 
στην κοινότητά σας;

Στόχοι
•	 Διαπολιτισμική	επικοινωνία
•	 Θεμελιώδη	δικαιώματα	για	τους	μετανάστες
•	 Οι	συνθήκες	υποδοχής	και	ένταξης	στην	Ιταλία
•	 Οι	συνθήκες	υποδοχής	και	ένταξης	στην	Ελλάδα
•	 Προσφυγική	και	μεταναστευτική	κρίση	στην	Ευρώπη

υλικό
•	 Προβολέας	και	ηχεία
•	 Φύλλα	χαρτιού
•	 Χαρτί	Flip	Chart
•	 Ρολόι	
•	 Το	βίντεο
 https://www.youtube.com/watch?v=sqdOQWtYtUg

μέγεθος ομάδας: άπό 10 έως 20

Διάρκεια: 60 λεπτά

Προετοιμασία
•	 Γράψτε	τη	δήλωση	σε	ένα	πίνακα
•	 Τοποθετήστε	τον	προβολέα	και	τα	ηχεία
•	 Γράψτε	σε	δύο	χαρτιά	τις	λέξεις	«ΝΑΙ»	και	«ΟΧΙ»	

και κολλήστε τα σε δύο διαφορετικές πλευρές 
του χώρου.

ΔρΑΣτήριοτήτΑ
Ναι / Όχι
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Προετοιμασία

•	 Χρησιμοποιώντας θεατρικές μεθόδους, οι 
συμμετέχοντες προθερμαίνονται και  χωρίζονται 
σε ζεύγη. Δίνουμε στους συμμετέχοντες χρόνο να 
σκεφτούν τη ζωή τους ως μετανάστες. Τότε τους 
δίνουμε διαβατήρια και μπορούν να ξεκινήσουν το 
ταξίδι.

•	 Περπατήστε και μιλήστε:
 Περπατήστε με το ταίρι σας και μιλήστε για την 

προηγούμενη ζωή σας, μοιραζόμενοι εμπειρίες.

(1) Κλήση στην περιπέτεια: 
Σκεφτείτε την περίοδο πριν να ξεκινήσετε το ταξίδι για την 
Ευρώπη. Πώς πήρατε πληροφορίες σχετικά με αυτό; Γιατί 
αποφασίσατε να έρθετε; Τι ελπίζατε να βρείτε εκεί; Υπήρχε 
κάποιος που να σας υποστηρίζει εκείνη την περίοδο*

* όλες οι ερωτήσεις που θα τεθούν στους συμμετέχοντες στο παιχνίδι 
πρέπει να απαντηθούν ξεχωριστά από την ομάδα. Και γράφονται σε 
χαρτί για τον καθένα.

• JΠαίξιμο ρόλων – διακινητές
Αφού οι συμμετέχοντες απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις, 
θα αντιμετωπίσουν την πραγματικότητά. Πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν τα χρήματα που πήραν στη συνέχεια 
με το διαβατήριο για να πληρώσουν τον διακινητή, ώστε 
να μπορούν να χρηματοδοτήσουν το ταξίδι τους με τη 
βάρκα.  Αφού αγοράσουν το ταξίδι με βάρκα, υπάρχει 
άλλος λαθρέμπορος που πουλά σωσίβια. Πρέπει να 
πουλήσουν σωσίβια για τουλάχιστον το 70% των ατόμων, 
καθώς τα άτομα χωρίς σωσίβια θα είναι νεκρά μετά από το 
ταξίδι με βάρκα. Μπορούν να πληρώσουν για το σωσίβιο 
με τα διαβατήρια τους!

Η επόμενη στάση είναι οι λαθρέμποροι με τρόφιμα και 
νερό, που προσπαθούν να τα πουλήσουν όσο λιγότερο 
είναι δυνατόν για περισσότερα χρήματα. Μπορούν να 
αγοράσουν φαγητό και νερό με τα διαβατήριά τους

•	 Αφού περάσουν όλους τους λαθρέμπορους (αν είναι 
δυνατόν για αυτό το μέρος να είναι σε δάσος, με στενό 
δρόμο), φτάνουν στη θάλασσα (μεγάλο δρόμο που 
αντιπροσωπεύει τη θάλασσα). Όλοι επιβιβάζονται στο 
σκάφος και ξεκινούν το ταξίδι τους προς την Ευρώπη. 
(Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, βάζουμε τη 
μουσική και τον ήχο της θάλασσας). Αφού τελειώσετε 
με τη διαδρομή στη βάρκα, απαντήστε στις ακόλουθες 
ερωτήσεις:

άφού τελειώσετε με τη διαδρομή στη βάρκα, απαντήστε 
στις ακόλουθες ερωτήσεις:
•	 Εισαγωγή στο άγνωστο και στο δρόμο των δοκιμών: 

Ποια εμπόδια / προκλήσεις / δοκιμασίες / δοκιμές 
αντιμετωπίσατε στο ταξίδι; Τα ξεπεράσατε και πώς; 
Μπήκατε στον πειρασμό να εγκαταλείψετε το ταξίδι; 
Λάβατε κάποια βοήθεια από τους ανθρώπους 
που ταξιδεύουν μαζί σας ή από ανθρώπους που 
συναντήσατε στο δρόμο σας;

•	 Ο διακινητής από την Ευρώπη ζητά να στέκονται 
εκείνοι με σωσίβια από τη μία πλευρά και εκείνοι χωρίς 
σωσίβια από την άλλη. Αυτοί με τα σωσίβια συνεχίζουν 
το ταξίδι. Και αφού αυτοί φύγουν, ανακοινώνουμε  σε 
αυτούς που δεν έχουν σωσίβιο ότι είναι νεκροί.

•	 Οι συμμετέχοντες πρέπει να βρουν έναν δρόμο για την 
ΕΕ… (Πηγαίνουν μέσω του δάσους και βρίσκουν τον 
δρόμο προς την ΕΕ.)

•	 άφού βρουν τη συνοριοφυλακή, απαντούν στις 
ακόλουθες ερωτήσεις:

 Η τελική μάχη / αντιπαράθεση: Ποια ήταν η πιο 
σημαντική επιτυχία που είχατε; Είχατε να αντιμετωπίσετε 
κάποιον; Έπρεπε να πραγματοποιήσετε κάποια ιδέα / 
δραστηριότητα; Τι σας έκανε να νιώσετε υπερήφανοι; 
Γιατί ήταν τόσο σημαντικό για εσάς; Ποιος σας βοήθησε 
ή σας υποστήριξε;

•	 Συνοριοφυλακή!
 Η αστυνομία ζητά από τους μετανάστες τα διαβατήριά 

τους, κάνοντάς τους πολλές ερωτήσεις σχετικά με τη ζωή 
και το ταξίδι τους. Ένας μετά τον άλλον, όλοι περιμένουν 
στη σειρά. Όσοι έχουν διαβατήριο λαμβάνουν ένα 
χαρτί προς συμπλήρωση σε γλώσσα που δεν τους είναι 
κατανοητή (για παράδειγμα, στα ουγγρικά).

•	 Η ομάδα απαντά στις τελικές ερωτήσεις:

(4) Το ιερό Δισκοπότηρο: Όταν αναπολείτε την εμπειρία 
σας στο ταξίδι, ποιο είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχετε 
από αυτό; Τι πήραν οι άλλοι από εσάς και τι θα μπορούσε 
να πάρει η νέα σας κοινότητα; Πώς θα επηρεάσει αυτό τη 
ζωή σας και πώς θα επηρεάσετε τις ζωές των άλλων; Ποιο 
θα ήταν για εσάς το Ιερό Δισκοπότηρο; 

(5) Νέα ζωή: Πώς θα χρησιμοποιήσετε τα πράγματα 
που έχετε μάθει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στην 
καθημερινή σας ζωή; Πώς θα τα μοιραστείτε με άλλους 
ώστε να κατανοήσουν και να επωφεληθούν από αυτά; 
Πού φτάσατε και τι θα είναι μπροστά σας τώρα;

ΔρΑΣτήριοτήτΑ
Συνοριοφυλακή

Στόχοι
•	 Διαπολιτισμική	επικοινωνία
•	 Θεμελιώδη	δικαιώματα	για	τους	μετανάστες
•	 Οι	συνθήκες	υποδοχής	και	ένταξης	στην	Ιταλία
•	 Οι	συνθήκες	υποδοχής	και	ένταξης	στην	Ελλάδα
•	 Προσφυγική	και	μεταναστευτική	κρίση	στην	

Ευρώπη

υλικό
Μικρά μπουκάλια νερού, ψεύτικα διαβατήρια, πλαστικές 
σακούλες (σωσίβια) ψεύτικα χρήματα, ψεύτικες αφίσες, 
στυλό, χαρτιά.

μέγεθος ομάδας: άπό 10 έως 20

Διάρκεια: 180 λεπτά
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και πολιτισμικούς διαμεσολαβητές/διερμηνείς, οι οποίοι 
εξηγούν τις διάφορες διαδικασίες και τα πλεονεκτήματα 
της ένταξης στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Επιπλέον, 
οι μετανάστες μεταφέρονται έπειτα σε ειδικά κέντρα 
υποδοχής που ονομάζονται Περιφερειακοί Κόμβοι 
όπου ολοκληρώνουν την αίτησή τους για μεταφορά. 
Διαμένουν στους περιφερειακούς κόμβους μέχρι την 
αναχώρησή τους σε ένα κράτος μέλος, το οποίο δήλωσε 
διαθεσιμότητα και εξέτασε τις αιτήσεις. Προς το παρόν, 
υπάρχουν μόνο μερικές περιπτώσεις μετεγκατάστασης, 
παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε 
πρόσφατα να προωθήσει αυτή τη διαδικασία.

Οι άνθρωποι που εκφράζουν την πρόθεσή τους να 
υποβάλουν αίτηση για διεθνή προστασία, αλλά δεν 
είναι επιλέξιμοι για μετεγκατάσταση, μεταφέρονται σε 
διάφορα κέντρα πρώτης υποδοχής της χώρας άφιξης 
όπου διαμένουν για τον απαιτούμενο χρόνο (νόμιμα, 
θα παραμείνουν εκεί μεταξύ 7 και 30 ημερών, ωστόσο, 
δεν είναι ασυνήθιστο να μένουν περισσότερο) για την 
οριστικοποίηση της αίτησης διεθνούς προστασίας. Αφού 
αυτό ολοκληρωθεί, μεταφέρονται στη συνέχεια σε ένα 
δεύτερο κέντρο υποδοχής που ονομάζεται SPRAR (Servi-
zio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asi-
lo) μέχρι την απόφαση της αρμόδιας Εδαφικής Επιτροπής.

Τέλος, για όσους δεν εκφράζουν την πρόθεσή τους να 
υποβάλουν αίτηση για διεθνή προστασία, εκκινούν οι 
περαιτέρω διαδικασίες ταυτοποίησης εντός των ΚΤΑ 
(Κέντρο Ταυτοποίησης και Αναχώρησης)

τα δεύτερα κέντρα υποδοχής (Servizio Protezione 
Richiedenti Asilo-SPRAR) διοικούνται από ενώσεις που 
υποβάλλουν τα προγράμματά τους στον δήμο, όπου 
σκοπεύουν να ανοίξουν το κέντρο. Στα κέντρα αυτά 
μπορούν να φιλοξενούνται μόνο μετανάστες που ζητούν 
διεθνή προστασία και ανήλικοι, εν αναμονή της απόφασης 
της αρμόδιας εδαφικής επιτροπής αν θα αποδεχθεί ή θα 
απορρίψει την αίτησή τους για χορήγηση ασύλου.

Το 2015, οι θέσεις στο SPRAR ήταν είκοσι δύο χιλιάδες 
(22.000). Το 2017, το ιταλικό Υπουργείο Εσωτερικών θα 
φτάσει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) θέσεις. Το SPRAR, 
σε αντίθεση με τον περιφερειακό κόμβο, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ατομικές διαδρομές ενσωμάτωσης, όπως 
μαθήματα ιταλικών και επαγγελματικές καταρτίσεις. 
Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του ιταλικού Υπουργείου 
Εσωτερικών, η περιφερειακή επιτροπή θα πρέπει να 
αποφασίζει την τύχη των αιτούντων άσυλο εντός 180 
ημερών από την αίτησή τους (συνήθως οι ενώσεις 
αναλαμβάνουν τις προσφυγές σε περίπτωση άρνησης). 
Στην πραγματικότητα, ο χρόνος λήψης της απόφασης 
είναι πολύ μεγαλύτερος και υπάρχουν υποψήφιοι για 
διεθνή προστασία που περιμένουν περισσότερο από έναν 
χρόνο πριν λάβουν απάντηση από την αρμόδια εδαφική 
επιτροπή.

Λόγω της εντατικοποίησης των μεταναστευτικών ροών 
το 2015, ολόκληρο το σύστημα έχει κατακλυστεί. Τα 
SPRAR είναι γεμάτα και οι αιτούντες άσυλο παραμένουν 
στα κέντρα περισσότερο από το αναμενόμενο, λόγω της 
βραδύτητας των εδαφικών επιτροπών. Εκτός από αυτό 
το ζήτημα, οι περισσότεροι ιταλικοί δήμοι δεν θέλουν να 
ανοίξουν νέα SPRAR λόγω των πολιτικών δαπανών που 
θα έφερνε η απόφαση αυτή. Για τους λόγους αυτούς, τα 
τελευταία χρόνια, έχουν ανοίξει CAS (έκτακτα κέντρα >>> 

4.2 Στην Ιταλία

υΠοΔοχή ΣτήΝ ιτΑλιΑ: ΔιΚΑιωμΑτΑ, 
ΠροΣφυγιΚοι ΚΑτΑυλιΣμοι, HOt SPOt…

Πρώτη υποδοχή μεταναστών: Σύμφωνα με τις οδηγίες 
της ΕΕ για τη μετανάστευση, το 2015, η Ιταλία εισήγαγε 
την «προσέγγιση hotspot» για να δέχεται πρόσφυγες και 
μετανάστες σε βασικά σημεία άφιξης της χώρας. Στόχος 
αυτής της προσέγγισης είναι η διαχείριση της άφιξης 
των μεταναστών στα λιμάνια Λαμπεντούζα, Τραπάνι, 
Ποτσάλο (Σικελία) και Ταράντο (Πούλια), προκειμένου 
να διεξαχθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την 
ταυτοποίηση και τον έλεγχο.

Σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές hotspot, οι ιταλικές 
αρχές, υποστηριζόμενες από τους οργανισμούς της 
εε (Easo, Frontex, Europol), υλοποιούν τις ακόλουθες 
ενέργειες:

1) Έλεγχος της υγείας των μεταναστών που 
αποβιβάζονται, 

2)  Εντοπισμός ευαλωτοτήτων, 

3) Πρώτη ταυτοποίηση, 

4) Δραστηριότητες ενημέρωσης,

5) Έλεγχος της βούλησης ή μη για κατάθεση αίτησης 
διεθνούς προστασίας, 

6) Εντοπισμός πιθανών υποψηφίων για το πρόγραμμα 
μετεγκατάστασης σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αποβίβασης στα 
λιμάνια, είναι επίσης παρούσες ορισμένες διεθνείς και 
τοπικές ΜΚΟ (π.χ. Oxfam, Save the Children, Médecins 
Sans Frontière, Αμνηστία, Caritas κλπ.) και οι υπηρεσίες 
των Ηνωμένων Εθνών (UNHCR, UNICEF κ.λπ.). Συνήθως 
παρακολουθούν τις συνθήκες και την αντιμετώπιση των 
μεταναστών (δηλαδή εάν υπάρχει κάποια παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την αστυνομία, 
οι ΜΚΟ την καταγγέλλουν) και διανέμουν τρόφιμα 
και ρούχα στους νεοαφιχθέντες. Αυτοί που έχουν 
μετεγκατασταθεί, συνήθως υποστηρίζονται από ειδικούς 

Σύστημα υποδοχής στην Ιταλία



54

Κεφάλάιο 4

>>> υποδοχής - Centri d’Accoglienza Straordinaria), τα 
οποία είναι παρόμοια με έναν κόμβο. Τα CAS διευθύνονται 
από ενώσεις και συνεταιρισμούς που ανταποκρίνονται 
στις προσκλήσεις του ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών.

Στη Σικελία, υπάρχουν πολλά κέντρα πρώτης υποδοχής σε 
βασικά σημεία άφιξης, όπως η Λαμπεντούζα, το Ποτσάλο, 
η Καλτανισέτα και το Μινέο. Στο Παλέρμο, υπάρχουν μόνο 
κέντρα SPRAR και υποδοχής για ανηλίκους. Τα κέντρα 
δεύτερης υποδοχής και τα ΚΤΑ βρίσκονται σε άλλες πόλεις 
της Σικελίας στις επαρχίες Τραπάνι, Αγκριτζέντο, Κατάνια 
και Καλτανισέτα.

για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, η διαδικασία 
υποδοχής είναι αρκετά διαφορετική. Το Υπουργείο 
Εσωτερικών της Ιταλίας διαχειρίζεται, με την υποστήριξη 
των τοπικών αρχών, εξειδικευμένα κέντρα για ανάγκες 
ανακούφισης και άμεσης προστασίας. Οι ανήλικοι 
παραμένουν εκεί για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι την 
ταυτοποίηση και την πιθανή εκτίμηση ηλικίας, ωστόσο 
αυτό δεν υπερβαίνει τις εξήντα ημέρες. Αν είναι κάτω των 
18 ετών, μεταφέρονται σε κέντρα δεύτερης υποδοχής 
ή σε δομές για ανηλίκους. Στην πρώτη περίπτωση, 
φιλοξενούνται στο SPRAR με άλλους μετανάστες, οι 
οποίοι περιμένουν το άσυλο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση 
μένουν σε κανονικές δομές μαζί με Ιταλούς ανηλίκους. Το 
Παλέρμο είναι μία από τις ιταλικές πόλεις που φιλοξενούν 
τον μεγαλύτερο αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων.

ο αριθμός των προσφύγων που εισέρχονται στην 
ιταλία, χώρες από τις οποίες προέρχονται και 
μεταναστευτική ροή 

θάλασσας στην ιταλία (153.842 στις 31 Δεκεμβρίου 
2015) μειώθηκαν κατά 9% περίπου, σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος, ο αριθμός των αφίξεων έφτασε τα 
170.100. Η μέγιστη τιμή καταγράφηκε τον Ιούνιο, όταν 
ο αριθμός των αφίξεων έφτασε τις 23.241, ενώ το 2014, 
η μέγιστη τιμή αφίξεων καταγράφηκε το Σεπτέμβριο 
(26.122). 

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση των 
αφίξεων πολιτών Συρίας. Το 2014, στην πραγματικότητα, 
οι Σύροι ήταν η πρώτη εθνική ομάδα μεταξύ εκείνων 
που είχαν φτάσει στις ιταλικές ακτές (42.323), ωστόσο, 
το 2015, η κατάσταση είχε αλλάξει εντελώς (7.444). 
Αυτή η αλλαγή, που προκλήθηκε από την εμφάνιση 

της διαδρομής μέσω της Ελλάδας και των Βαλκανίων, η 
οποία είναι ασφαλέστερη για τους πολίτες της Συρίας, 
αντισταθμίστηκε εν μέρει από την τάση ανάπτυξης άλλων 
εθνικοτήτων. Το 2015 σημειώθηκε σημαντική αύξηση 
των πολιτών της Νιγηρίας (9.000 το 2014 και 21.886 το 
2015), των Σομαλών (5.756 το 2014 και 12.176 το 2015) 
και των Σουδανών (3.139 το 2014 και 8.909 το 2015). Οι 
αφίξεις από την Ερυθραία παραμένουν σχεδόν σταθερές 
με ελαφρά άνοδο (από 34.329 το 2014 σε 38.612 το 2015), 
καθώς και οι αφίξεις από άλλες υποσαχάριες χώρες. Εκτός 
από τους παράνομους μετανάστες που έφτασαν μέσω 
θάλασσας, 5 εκατομμύρια είναι ο συνολικός αριθμός 
ξένων κατοίκων που διαμένουν τακτικά στην Ιταλία, εκ 
των οποίων 4 εκατομμύρια προέρχονται από χώρες 
εκτός της ΕΕ. Στη Σικελία, η κατάσταση που αναφέρθηκε 
είναι αρκετά διαφορετική. Μόνο το 3,6% του αλλοδαπού 
πληθυσμού ζει στο νησί (183.192). 

Το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από τον εθνικό 
μέσο όρο (8,3%), γεγονός που καταδεικνύει ότι το νησί 
είναι απλά ένα μέρος διέλευσης. Ωστόσο, σε σύγκριση με 
το προηγούμενο έτος, σημειώθηκε αύξηση 5,2%, η οποία 
είναι αρκετά υψηλή σε σχέση με το εθνικό ποσοστό (0,2%).

Σε επίπεδο περιφερειών, το Παλέρμο, φιλοξενεί 36.980 
μετανάστες με μία αύξηση κατά 3.9%, η Κατάνια φιλοξενεί 
33.441 μετανάστες (+5.1%), η Μεσσίνα φιλοξενεί 28.136 
μετανάστες (+0.1%), η Ραγκούσα φιλοξενεί 25.744 
μετανάστες (+7.4%) και το Τραπάνι φιλοξενεί 18.187 
μετανάστες (+10.9%).
Το 97,3% του ξένου πληθυσμού που ζει στη Σικελία 
προέρχεται κυρίως από τρεις ηπείρους. Οι πρώτοι είναι 
άνθρωποι που προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες (ΕΕ και 
χώρες εκτός ΕΕ), οι δεύτεροι προέρχονται από την Αφρική 
και οι τρίτοι από την Ασία. Όσον αφορά τις εθνικότητες, 
οι περισσότεροι προέρχονται από τη Ρουμανία (10%), 
το Μαρόκο (8,1%), τη Σρι Λάνκα (7,3%), το Μπαγκλαντές 
(4,4%) και την Αλβανία (4,4%). 
Σύμφωνα με την «Rapporto sull’economia 
dell’accoglienza» (2015) του Τμήματος Πολιτικών 
Ελευθεριών και Μετανάστευσης, οι συνολικές δαπάνες 
για τους μετανάστες στα κέντρα υποδοχής, οι οποίες δεν 
είναι το SPRAR, ήταν το 2014, 436 εκατομμύρια ευρώ, και 
το μέσο ημερήσιο κόστος ανά μετανάστη 26,51 ευρώ. 
Στην πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποδοχή 
έχει εξασφαλιστεί σε σχέση με τις καταγεγραμμένες 

Συρία  42.323

Ερυθραία  34.329

Mali  9.938

Νιγηρία  9.000

Γκάμπια  8.707

Παλαιστίνη  6.082

Σομαλία  5.756

Σενεγάλη  4.963

Μπαγκλαντές  4.386

Αίγυπτος  4.095

Άλλοι 40.521

σύνολο 170.100

Ερυθραία  38.612

Νιγηρία  21.886

Σομαλία  12.176

Σουδάν  8.909

Γκάμπια  8.123

Συρία  7.444

Mali  5.752

Σενεγάλη  5.751

Μπαγκλαντές  5.039

Μαρόκο  4.486

Άλλοι  35.664

σύνολο 153.842

Εθνικότητα 2015Εθνικότητα 2014

Μετανάστες που έφτασαν στην Ιταλία το 2014 και το 2015 ανά εθνικότητα- πηγή: ISTAT
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αφίξεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το μέσο ημερήσιο 
κόστος ανά μετανάστη είναι 30 ευρώ συν ΦΠΑ. Ως εκ 
τούτου, το κόστος υποδοχής για συνήθεις διαδικασίες 
κυμαίνεται από 30-35 ευρώ για ενήλικες και 45 ευρώ για 
ασυνόδευτους ανηλίκους. 
Οι δαπάνες αυτές είναι πολύ χαμηλότερες από εκείνες 
που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της αποκαλούμενης 
«έκτακτης ανάγκης στη Βόρεια Αφρική» (46 ευρώ 
για ενήλικες και 75 ευρώ για ανηλίκους). Έτσι, σε μια 
συνηθισμένη κατάσταση, όπως η σημερινή, η οποία είχε 
απόλυτη κρίση έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τον αριθμό 
των αφιχθέντων και όσους έγιναν δεκτοί, το κόστος 
μειώθηκε δραστικά σε σύγκριση με την κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης του 2011. 
Με τη χρηματοδότηση αυτή πληρώνονται τα ενοίκια των 
κέντρων, οι υπηρεσίες και, πάνω απ’ όλα, οι εργαζόμενοι. Οι 
αιτούντες άσυλο λαμβάνουν από το ποσό αυτό μόνο 2-2,5 
ευρώ την ημέρα. Η υποδοχή των μεταναστών αυξάνει τις 
προσφορές εργασίας και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες 
στην Ιταλία, με τον κίνδυνο, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
της ακατάλληλης χρήσης και της κακής διανομής των 
οικονομικών πόρων.

οι τρέχουσες συζητήσεις σε αυτές τις χώρες: κόστος, 
η υποστήριξη των μεταναστών στην ευρώπη σε 
αντιδιαστολή με την υποστήριξη στις χώρες τους ή 
οποιαδήποτε άλλη σχετική συζήτηση στο πλαίσιό σας  

Αναλύοντας τις πολιτικές που εφαρμόζονται για την 
αντιμετώπιση της πρόκλησης της μετανάστευσης, υπάρχει 
έλλειψη συνέργειας μεταξύ των τοπικών αρχών και των 
εθνικών θεσμικών οργάνων, τα οποία μόνο τα τελευταία 
χρόνια αναγνώρισαν την ύπαρξη διαρθρωμένων 
μεταναστευτικών ροών. 
Για σχεδόν δύο δεκαετίες, οι τοπικές αρχές, η Εκκλησία και 
οι τοπικές ΜΚΟ ασχολούνταν με τους μετανάστες στην 
επικράτειά τους. Όταν οι εθνικοί θεσμοί αναγνώρισαν 
τη μετανάστευση ως εθνικό θέμα, οι παρεμβάσεις τους 
επικεντρώνονταν περισσότερο στην παρακολούθηση 
και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών και όχι στις 

προοπτικές ένταξης των μεταναστών. Αυτή η πτυχή 
αντικατοπτρίζεται επίσης στην τρέχουσα πολιτική 
συζήτηση, όπου το θέμα της μετανάστευσης προσελκύει 
την προσοχή των πολιτικών κομμάτων, κυρίως κατά τις 
εκλογές, με σαφή πρόθεση προπαγάνδας.

ή παρουσίαση του προβλήματος της μετανάστευσης 
στα εθνικά μέσα ενημέρωσης μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως «ασπρόμαυρη εικόνα», όπου επικρατούν τα σκούρα 
χρώματα της έκτακτης ανάγκης, του φόβου και του 
πόνου. Παρά τις αρκετές εμπειρίες ενσωμάτωσης και τη 
θετική κοινωνική, οικονομική και δημογραφική συμβολή 
που προσφέρουν οι μετανάστες στη χώρα, φαίνεται ότι 
τα φωτεινότερα χρώματα, δηλαδή ο πλούτος αυτού 
του φαινομένου, δεν βρίσκουν θέση στις εφημερίδες, 
την τηλεόραση και άλλους διαύλους επικοινωνίας και 
ενημέρωσης. 

Το θέμα της μετανάστευσης συχνά παρουσιάζεται και 
περιγράφεται ως έκτακτη ανάγκη, ως ένα πρόβλημα που 
πρέπει να επιλυθεί και οι μετανάστες απεικονίζονται ως 
θύματα ή εγκληματίες. Οι ιστορίες για τη μετανάστευση 
συνδέονται συνήθως με προβλήματα δημόσιας τάξης, 
εθνικά θέματα ασφάλειας και προβλήματα ενσωμάτωσης. 
Επιπλέον, τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης συνήθως 
χρησιμοποιούν συγκεκριμένες εκφράσεις, λέξεις και 
αφηγηματικά στυλ, τα οποία τείνουν να δυσκολεύουν μια 
κατάσταση. 

Αντίθετα, συνήθη γεγονότα, όπου οι μετανάστες είναι 
πρωταγωνιστές θετικών ιστοριών ενσωμάτωσης, 
παραμένουν πάντοτε στο παρασκήνιο ως «ντροπαλοί 
θόρυβοι», ενώ νέα σχετικά με τον αριθμό των μεταναστών 
που φθάνουν στις ακτές και τη δύσκολη υποδοχή τους 
βρίσκονται συχνά στο προσκήνιο, παρουσιάζοντας μια 
αρνητική εικόνα της μετανάστευσης και εντείνοντας τις 
ανησυχίες της κοινής γνώμης.

Όσον αφορά τον ιταλικό πληθυσμό, οι απόψεις 
για τη μετανάστευση βασίζονται όχι μόνο σε άμεσες 
αντιλήψεις αλλά και σε μηνύματα, ανάλυση και ερμηνεία 
που προσφέρουν στην κοινή γνώμη τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και τα πολιτικά θεσμικά όργανα. 

Στην Ιταλία, οι πρώτες έρευνες σχετικά με τη στάση 
απέναντι στη μετανάστευση χρονολογούνται από 
το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ‘80. Από τότε, το 
ενδιαφέρον των ερευνητών για θέματα μετανάστευσης 
αυξήθηκε ευρέως. Είναι δυνατόν να εντοπιστούν κάποιες 
διαφορετικές ιστορικές φάσεις, καθεμία από τις οποίες 
συνδέεται με ένα διαφορετικό κοινωνικό χάσμα μεταξύ 
του ιταλικού πληθυσμού και των ξένων μεταναστών.

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε η IPSOS το 
2015, η αρνητική αντίληψη των Ιταλών για το θέμα της 
μετανάστευσης αυξήθηκε και έγινε μια από τις βασικές 
ανησυχίες του πληθυσμού μετά την οικονομική κρίση. 
Οι περισσότεροι από όσους ερωτήθηκαν είναι πλέον 
πεπεισμένοι ότι η μετανάστευση αποτελεί «σοβαρή απειλή 
για την εθνική ασφάλεια» και ότι «μπορεί να συνδεθεί με 
την τρομοκρατία» (38%), ενώ σχεδόν τρεις στους δέκα 
θεωρούν ότι, αν και δεν υπάρχει κίνδυνος διείσδυσης 
τρομοκρατών, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. 
Για το 28%, αυτό είναι «ένα αναπόφευκτο φαινόμενο» και 
ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί, ενώ μόνο το 25% 
πιστεύει ότι οι μετανάστες αποτελούν πόρο για τη χώρα. 
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Κεφάλάιο 4

Ως εκ τούτου, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό εκείνων που 
τάσσονται υπέρ της υποδοχής των μεταναστών, μόνο 
16%. Οι περισσότεροι Ιταλοί θέλουν να σταματήσει το 
φαινόμενο, μέσω απορρίψεων, ακόμη και στρατιωτικών 
δράσεων, προκειμένου να καταπολεμηθεί η παράνομη 
μετανάστευση (40%). Άλλοι πιστεύουν λανθασμένα ότι 
οι μετανάστες λαμβάνουν 35 ευρώ την ημέρα από την 
κυβέρνηση. 
Το ποσό αυτό αφορά κονδύλια του Υπουργείου 
Εσωτερικών, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη 
διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αίτησης για 
αιτούντες άσυλο, που φιλοξενούνται στα κέντρα 
υποδοχής. Αυτή η διευκρίνιση μειώνει τον αριθμό των 
μεταναστών που επωφελούνται αποτελεσματικά από 
αυτά τα κυβερνητικά κεφάλαια, λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη ότι ορισμένα από αυτά τα χρήματα σπαταλούνται ή 
κακοδιαχειρίζονται από ιταλικούς δημόσιους οργανισμούς 
ή τοπικούς οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τα 
κέντρα υποδοχής. 
Επιπλέον, ορισμένα από αυτά τα χρήματα 
χρησιμοποιούνται για να πληρωθούν οι κοινωνικοί 
λειτουργοί, ο πολιτισμικός διαμεσολαβητής και άλλοι 
υπάλληλοι που εργάζονται μέσα στα κέντρα. Αυτή 
η αρνητική αντίληψη για τους μετανάστες τείνει να 
ενθαρρύνει τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις και να 
προκαλεί διακρίσεις και ρατσιστικές αποκλίσεις μέσα στην 
κοινωνία, που μπορεί να εξελιχθούν σε εγκλήματα μίσους 
ή ρητορική μίσους. 
Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο της διαδικτυακής 
ρητορικής μίσους σε σχέση με τους μετανάστες υπήρξε 
επικίνδυνα διαδεδομένο. 

ΑΝτιλήψειΣ ΣχετιΚΑ με τήΝ εΝΣωμΑτωΣή 
ΣτήΝ ιτΑλιΑ, ο ρολοΣ τωΝ οργΑΝωΣεωΝ τήΣ 
ΚοιΝωΝιΑΣ τωΝ ΠολιτωΝ 

ή διαδικασία ενσωμάτωσης είναι τώρα επείγουσα 
και σχετίζεται με την ελάφρυνση του προβλήματος της 
μετανάστευσης στην ιταλική κοινωνία, λαμβάνοντας 
υπόψη τις κοινωνικές αλλαγές που συνέβησαν τα 
τελευταία χρόνια. Πολλές χώρες υποδοχής, όπως η 
Ιταλία, άλλαξαν πολύ τα τελευταία χρόνια: οικονομικά 
προβλήματα, αύξηση της φτώχειας και της ανεργίας, 
μείωση των θετικών αντιλήψεων για τους μετανάστες 

και τα μεταναστευτικά ρεύματα. Τα τελευταία χρόνια, 
ξενοφοβικά συναισθήματα που πυροδοτούνται από τα 
μέσα ενημέρωσης και υποστηρίζονται από τα πολιτικά 
κόμματα, έχουν εκδηλωθεί με αλαζονεία. 

ή ιταλική κυβέρνηση, μερικές φορές υποστηριζόμενη 
από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, κάνει πολλά για τη διάσωση 
της ζωής των μεταναστών στη θάλασσα, ωστόσο, μετά την 
αποβίβασή τους ή την υποδοχή τους στα κέντρα, αρχίζουν 
σοβαρά προβλήματα ένταξης.  Εκτός από τα τρόφιμα, τη 
στέγαση και τη διάσωση, προκειμένου να ξεπεραστεί η 
ιδέα ότι η μετανάστευση αποτελεί απλώς έκτακτη ανάγκη, 
πρέπει να εφαρμοστούν νέες πρωτοβουλίες, ιδίως στον 
τομέα της εκπαίδευσης και της εργασίας. 
Από τη μια πλευρά, αυτά μπορούν να αυξήσουν τις 
προοπτικές ενσωμάτωσης των μεταναστών στην ιταλική 
κοινωνία δίνοντάς τους νέες ευκαιρίες διαβίωσης στη 
χώρα. Από την άλλη πλευρά, μπορούν να αναπτύξουν μια 
νέα αντίληψη για τους μετανάστες, που δεν γίνονται πλέον 
αντιληπτοί ως «άτομα σταθμευμένα μέσα σε ένα κέντρο», 
αλλά ως ανθρώπινοι πόροι που μπορούν να συνεισφέρουν 

Το συνεργατικό εστιατόριο Moltivolti, βραβευμένο από τον Δήμο του 
Παλέρμο ως βέλτιστη πρακτική για την ενσωμάτωση μεταναστών 

Οι συνθήκες στέγασης των μεταναστών
που κατοικούν στο νότο της Ιταλίας (%) Παραμονή στην Ιταλία

Πάνω απο 
2 χρόνια Στέγη 

2-3
χρόνια

3-5
χρόνια

5-10
χρόνια

Πάνω απο 
10 χρόνια Σύνολο

    
Οι ιδιοκτήτες σπιτιού  2.5  1.7  2.9  12.9  27.6  5.7
Νοικιασμένα σπίτια  50.6  51.5  63.6  66.4 59.9 57.8
Επισκέπτες συγγενών, φίλων
ή γνωστών 22.2  17.9  8.3  5.6  2.9  12.8
Εργασιακές εγκαταστάσεις  12.8  15.6  16.8  8.6  1.9  13.5
Καταφύγιο αστέγων 3.0  4.5  3.1  1.3  1.0  3.1
Πανσιόν / ξενοδοχείο 1.5  1.3  1.0  0.9  1.1
Εγκαταλειμμένο σπίτι 
/αυτοσχέδιος καταυλισμός 4.9  6.4  2.4  3.4  4.8  4.5
Άλλο 2.5  1.1  1.9  0.9  1.9  1.5
Σύνολο 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 

Πηγή: Έρευνα απο το Censis για « System Action for the Study of Immigration in the Mezzogiorno», 2003
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θετικά, μαζί με τους ντόπιους, στην ευημερία ολόκληρης 
της κοινωνίας.
Στην Ιταλία, η ένταξη των μεταναστών είναι συχνά 
διαδικασία από κάτω προς τα πάνω, η οποία προωθείται 
μέσω πρωτοβουλιών τοπικών ΜΚΟ που δρουν στην 
περιοχή. Συγκεκριμένα, αυτό συμβαίνει στη Σικελία και 
στο Παλέρμο, όπου οι λίγες παρεμβάσεις και υπηρεσίες 
των δημόσιων αρχών που απευθύνονται σε μετανάστες 
αντισταθμίζονται από τις δράσεις των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Παρά την οικονομική κρίση του 2008 και την αύξηση 
των μεταναστευτικών ρευμάτων, η μετανάστευση στην 
Ιταλία συνεχίστηκε, αν και σε μικρότερο βαθμό από ό,τι 
τα προηγούμενα χρόνια. Η μετανάστευση εξακολουθεί 
να θεωρείται πρόβλημα, ακόμη και έκτακτη ανάγκη: η 
πολιτική και η δημόσια προσοχή επικεντρώνεται συχνά 
στην παράνομη μετανάστευση, ενώ λείπει ένας καλά 
δομημένος διάλογος για την πολιτική ένταξης.
Στην Ιταλία, οι μη κρατικοί φορείς είναι πολύ σημαντικοί σε 
θέματα μετανάστευσης. Από τη δεκαετία του 1980, όταν 
ξεκίνησαν οι πρώτες μεταναστευτικές ροές, οι ιταλικοί μη 
κρατικοί φορείς υποστήριξαν τους νεοεισερχόμενους και 
υπερασπίστηκαν τα δικαιώματά τους. 
 
Αυτοί οι φορείς περιλαμβάνουν:
•	 συνδικαλιστικές ενώσεις
•	 ενώσεις εθελοντών
•	 καθολικούς φορείς
•	 ΜΚΟ

Ακόμα και τώρα πολεμούν για την υπεράσπιση των 
μεταναστών και τα δικαιώματά τους και παρέχουν 
πρωτοβουλίες για την ένταξή τους (π.χ. μαθήματα 
γλώσσας, γραφεία βοήθειας για την ένταξη στην αγορά 
εργασίας).

Ένα παράδειγμα είναι η εθελοντική ένωση, η Εθνική Ένωση 
Πέρα Από τα Σύνορα (ANOLF), η οποία συνδέεται με το 
CISL (ένα από τα σημαντικότερα συνδικάτα). Σκοπός του 
συλλόγου είναι να ευνοήσει την ένταξη των μεταναστών 
στην Ιταλία μέσω της διαπολιτισμικής ολοκλήρωσης, 
του προσανατολισμού προς τις κοινωνικές υπηρεσίες, 
των δραστηριοτήτων κατάρτισης για τις γυναίκες, των 
γλωσσικών μαθημάτων κλπ.

Σε εναρμόνιση με τη νέα τοποθέτηση του προγράμματος 
στο πλαίσιο της ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων και αντανακλώντας τα τρέχοντα 
γεγονότα, πολλοί υποψήφιοι πρότειναν με επιτυχία τη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων που ασχολούνται με 
ζητήματα μετανάστευσης. Ας εστιάσουμε σε τρία ιταλικά 
προγράμματα που επιλέχθηκαν το 2015 στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες».

Πρόγραμμα # 1: Δίκτυο υποδοχής για τα Δικαιώματα 
των μεταναστών και την ευρωπαϊκή ιθαγένεια 

Ο κύριος στόχος του «Δικτύου Υποδοχής για τα Δικαιώματα 
των Μεταναστών και την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια» είναι 
η συμμετοχή των δήμων, των ενδιαφερομένων, των 
εμπειρογνωμόνων και των Οργανισμών Κοινωνικής 
Ασφάλισης, της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των 
ΜΚΟ, των πολιτών και των νέων προκειμένου να αυξηθεί 
η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πολιτικές ένταξης, τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, το άσυλο, τη συμμετοχή και 
τα πολιτικά δικαιώματα, τη διαπολιτισμική επικοινωνία 

και τον πολιτισμικό διαμεσολαβητή, τους ανηλίκους, τις 
γυναίκες και τη διάσταση του φύλου, τις υπηρεσίες προς 
τους μετανάστες

Πρόγραμμα # 2: μετανάστευση, ενσωμάτωση και 
συν-Ανάπτυξη στην ευρώπη  

Το πρόγραμμα στόχευε να προωθήσει έναν ζωντανό και 
διασυνοριακό διάλογο σχετικά με την πολιτική της ΕΕ 
όσον αφορά τη μετανάστευση, το άσυλο και τη διεθνή 
προστασία μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών και των πολιτών στην Ευρώπη, να συμβάλει 
στην έναρξη μιας κοινής πολιτικής μετανάστευσης και 
ασύλου της ΕΕ, να αυξήσει την περαιτέρω συνεργασία, 
τη δημοκρατική εμπλοκή και τη συμμετοχή των πολιτών 
μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της μετανάστευσης, του ασύλου και της ένταξης από 
διαφορετικές χώρες και ζωντανές κοινότητες στην 
Ευρώπη.

Πρόγραμμα # 3: ενίσχυση της Συμμετοχής των Νέων 
μεταναστών στις ευρωπαϊκές πόλεις: διακρατικές 
λύσεις σε κοινές προκλήσεις

οι στόχοι του προγράμματος είναι:

1)  να προωθήσει τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ζωή 
των νέων ξένων που ζουν στην Ευρώπη

2) να ενισχύσει το ρόλο των ξένων νέων στον καθορισμό 
και τη συζήτηση των ευρωπαϊκών πολιτικών 

3) να ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών και 
βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη μεταναστευτική 
ατζέντα

ΠΗΓΗ

• https://ec.europa.eu/commission/index_en

• http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/32019/
INTERACT-RR-2014_05.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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μεθοδολογία

1) Η δραστηριότητα ξεκινά με την προβολή κάποιων 
φωτογραφιών και βίντεο σχετικά με την αποβίβαση 
των μεταναστών στα ιταλικά λιμάνια, ιδίως στα 
λιμάνια της Σικελίας. Ο διαμεσολαβητής / εκπαιδευτής 
εξηγεί στους συμμετέχοντες πώς λειτουργεί αυτή η 
επιχείρηση στη χώρα τους (δηλ. διαφορετικά βήματα, 
διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς όπως η αστυνομία, η 
ακτοφυλακή, οι ΜΚΟ, ο Ερυθρός Σταυρός κλπ.).

2) Στη συνέχεια, για να γνωρίσουν τι συμβαίνει με τους 
μετανάστες μετά την αποβίβαση, ο διαμεσολαβητής 
/ εκπαιδευτής καλεί τους συμμετέχοντες σε μια 
περιήγηση της πόλης, που ονομάζεται «Μέσα από τα 
μάτια των μεταναστών». Η περιήγηση αναπροσαρμόζει 
τα βήματα των μεταναστών μετά την αποβίβασή τους: 
από το λιμάνι όπου οι γιατροί ελέγχουν τις συνθήκες 
υγείας των μεταναστών και η αστυνομία με τη στήριξη 
των ΜΚΟ τους χωρίζει ανάλογα με το νομικό τους 
καθεστώς (δηλαδή αιτούντες άσυλο, ασυνόδευτοι 
ανήλικοι κλπ. .), στο αστυνομικό γραφείο, όπου μερικοί 
από αυτούς οδηγούνται για τη διενέργεια περαιτέρω 
ελέγχων, στα διάφορα κέντρα πρώτης υποδοχής 
ασυνόδευτων ανηλίκων και αιτούντων άσυλο. Η 
περιήγηση έχει επίσης στόχο να βοηθήσει τους 
συμμετέχοντες, που μόλις φθάνουν σε μια νέα πόλη, 
να την επισκεφθούν.

3) Μετά την περιήγηση ο εκπαιδευτής / διαμεσολαβητής 
εισάγει τη δεύτερη φάση της δραστηριότητας, η οποία 
επικεντρώνεται στη διαδικασία απόκτησης ασύλου. 
Αυτή η φάση προβλέπει την πραγματοποίηση ενός 
παιχνιδιού ρόλων που θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες 
να κατανοήσουν καλύτερα τις ψυχολογικές 
συνθήκες και τα συναισθήματα των αιτούντων 
άσυλο όταν ερωτηθούν από την εδαφική επιτροπή 
που αποτελείται από 4 μέλη, δύο εκ των οποίων 
προερχόμενα από το ιταλικό Υπουργείο Εσωτερικών. Ο 
εκπαιδευτής / συντονιστής δίνει σε κάθε συμμετέχοντα 
διαφορετικούς ρόλους και ιστορίες (βλ. τους ρόλους 
παρακάτω) για να τους εκτελέσουν, ενώ άλλοι είναι 
μέλη της επιτροπής, η οποία πρέπει να τους υποβάλει 
ερωτήσεις για το άσυλο (βλ. παρακάτω τις ερωτήσεις). 

Για να είναι πιο αποτελεσματική η δραστηριότητα, 
θα ήταν καλύτερο κάποιοι πραγματικοί πρόσφυγες 
που ζουν στην περιοχή να υποδυθούν τα μέλη της 
επιτροπής.

4) Στο τέλος και των τριών σταδίων της δραστηριότητας 
προβλέπεται η διεξαγωγή απολογισμού στην 
Ολομέλεια.

Απολογισμός

•	 Πριν από αυτή τη δραστηριότητα, γνωρίζατε τη 
διαδικασία αποβίβασης των μεταναστών; Την είχατε δει 
στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο;

•	 Τι σκέφτεστε για τις εικόνες; 
•	 Γνωρίζετε τι συμβαίνει όταν οι μετανάστες εισέρχονται 

στην χώρα σας;
•	 Πώς ήταν η περιήγηση του Παλέρμο; Τι σκέφτεστε 

σχετικά με αυτήν;  
•	 Πώς νιώσατε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ρόλων; 

Νιώσατε αποπροσανατολισμένοι/απογοητευμένοι κ.λπ.;

ρόλοι για το Παιχνίδι ρόλων

(οι ακόλουθες ιστορίες είναι πραγματικές και έχουν συλλεχθεί 
από τους μετανάστες που ζουν στα κέντρα υποδοχής του 
Παλέρμο)

Όνομα:   Lisa 
επώνυμο:  Okope 
ήμερομηνία γέννησης:  02/05/1983 - ήλικία: 32
χώρα προέλευσης:  Καμερούν  
ήμερομηνία αναχώρησης:  01/02/2016
ήμερομηνία εισόδου στην ιταλία:  25/11/2016

Άφησε τη χώρα της τον Φεβρουάριο με τον σύντροφό 
της, ο οποίος είναι ο πατέρας των 2 γιων τους. Έχασε τους 
γονείς της όταν ήταν 8-9 ετών, γι ‘αυτό έζησε το μεγαλύτερο 
μέρος της παιδικής της ηλικίας και της εφηβείας μαζί με 
τη θεία της (από την πλευρά της μητέρας) μαζί με την 
αδελφή της. Πριν από περίπου 7 χρόνια, έχασε και την 
αδελφή της, η οποία πέθανε ξαφνικά. Η γυναίκα υπέστη 
σωματική κακοποίηση και ψυχολογική βία τα χρόνια που 
ζούσε με τη θεία της, η οποία, επίσης, την υποχρέωσε να 

ΔρΑΣτήριοτήτΑ

Στόχοι
•	 Απόκτηση	γνώσεων	σχετικά	με	την	κατάσταση	των	

μεταναστών κατά την άφιξή τους στην ιταλία
•	 Γνώση	της	πραγματικότητας	των	μεταναστών	στην	

ιταλία / Σικελία
•	 Κατανόηση	των	ψυχολογικών	συνθηκών	και	

των συναισθημάτων των μεταναστών ώστε να 
αποκτήσουν άσυλο

•	 Κατανόηση	του	διαφορετικού	προφίλ	των	
μεταναστών και της διαφορετικής αντιμετώπισης 
κατά την άφιξή τους

•	 Κατανόηση	του	τρόπου	με	τον	οποίο	οργανώνεται	
η αποβίβαση των μεταναστών από τους διάφορους 
εμπλεκόμενους φορείς (τοπικές και διεθνείς ΜΚΟ, 

αστυνομία, ακτοφυλακή, τοπικές αρχές κ.λπ...)

υλικό
•	 Διαφορετικοί	ρόλοι	και	καταστάσεις	για	τη	

δραστηριότητα αναπαραγωγής ρόλων
•	 Εικόνες	αποβίβασης	μεταναστών	από	τις	ιστοσελίδες	

του Ερυθρού Σταυρού, του Save the Children της 
UNHCR, της ακτοφυλακής, της Διεθνούς άμνηστίας 
κλπ….

μέγεθος ομάδας: άπό 2 έως…

Διάρκεια: 1 ημέρα



59

παντρευτεί έναν γέροντα του χωριού, με τον οποίο έζησε 
για έναν χρόνο και υπέστη βία και κακοποίηση. Κατάφερε 
να δραπετεύσει μόλις μετά από ένα χρόνο και να ενωθεί 
με τον αγαπημένο της, ο οποίος είναι σήμερα ο πατέρας 
των παιδιών της. Τα κίνητρα που την ώθησαν να φύγει 
από τη χώρα της ήταν οι συνεχείς απειλές της θείας και 
του πρώτου συζύγου. Η γιαγιά του συζύγου φροντίζει 
τα παιδιά τους στο Καμερούν και ελπίζει ότι μια μέρα θα 
μπορέσει να ενωθεί ξανά μαζί τους. Διέσχισε τη Νιγηρία, 
τον Νίγηρα, και δεν θυμάται ποιες άλλες χώρες. Όταν 
έφτασε στη Σέμπα στη Λιβύη, χωρίστηκε από τον σύζυγό 
της και μεταφέρθηκε με άλλες γυναίκες σε σπίτι / φυλακή. 
Έχει υποστεί σεξουαλική βία, καθώς και συλλογική 
σωματική κακοποίηση. Αφέθηκε ελεύθερη την ημέρα 
του ταξιδιού και βρήκε τον σύζυγό της στη βάρκα. Κατά 
τη διάρκεια του περάσματος, ο σύζυγός της ρίχτηκε στη 
θάλασσα εξαιτίας ενός καυγά. 

Όνομα: Precous   

επώνυμο: τζον - φύλο  Θ
ήμερομηνία γέννησης 23.05.1993 - ήλικία: 23
χώρα προέλευσης: Νιγηρία,  
ήμερομηνία αναχώρησης: 05.2015       
ήμερομηνία εισόδου στην ιταλία:  25/11/2016

Μετά την αποφοίτησή της, έφυγε από τη Νιγηρία τον 
Μάιο του 2015 με την ελπίδα και την υπόσχεση να βρει 
εύκολη δουλειά και καλά κέρδη. Διασχίζει διάφορες 
χώρες και περίπου μία εβδομάδα αργότερα φτάνει στη 
Σάμπα (στη Λιβύη). Έμεινε εκεί περισσότερο από ένα 
χρόνο, πριν φύγει με πλοίο κατευθείαν στην Ιταλία. Κατά 
τη διάρκεια της παραμονής της στη Σάμπα, αναγκάζεται 
να καταφύγει στην πορνεία για να αποπληρώσει το χρέος 
το οποίο κατά μέσο όρο είναι 30.000 €. Τελικά φτάνοντας 
στη Σικελία, πρέπει να βρει έναν τρόπο να ξεφύγει από 
τους διώκτες της και να φτάσει στο άτομο επαφής της στη 
Βερόνα, διαφορετικά οι συγγενείς της (στη Νιγηρία) θα 
κινδυνεύσουν.

Όνομα:  Fiori 
επώνυμο: Ysegay - φύλο: Θ  
ήμερομηνία γέννησης: 05/02/1998 - ήλικία:18
χώρα προέλευσης: Eritrea 
ήμερομηνία αναχώρησης: 2015 
ήμερομηνία εισόδου στην ιταλία: 25/11/2016

Η Fiori είναι μια πανέμορφη κοπέλα που από την παιδική 
της ηλικία ονειρευόταν να μετακομίσει και να ζήσει 
στη Νορβηγία επειδή είχε συγγενείς εκεί, που είχαν 
μεταναστεύσει τη δεκαετία του ‘80.

Όταν ήταν 17 ετών, στρατολογήθηκε για στρατιωτική 
εκπαίδευση για ένα έτος, όπως προβλεπόταν στην 
Ερυθραία, πριν εγγραφεί στη στρατιωτική θητεία μόλις 
συμπλήρωνε τα 18 έτη. Στην Ερυθραία η στρατιωτική 
θητεία είναι υποχρεωτική και για τις γυναίκες διαρκεί μέχρι 
την ηλικία των 27 ετών.

Η χρονιά της στρατιωτικής εκπαίδευσης ήταν σκληρή και 
υπέφερε από έντονες σωματικές και ψυχολογικές πιέσεις 
μαζί με τους συναδέλφους της. Μια μέρα, αποφάσισε 
μαζί με τους συναδέλφους της να διαφύγουν, αλλά 
ανακαλύφθηκαν και κάποια από τα κορίτσια και τα αγόρια 
δολοφονήθηκαν. Ευτυχώς, η Fiori ξέφυγε και διέσχισε τα 
σύνορα της Ερυθραίας φτάνοντας στην Αιθιοπία.

Από την Αιθιοπία μετακόμισε στο Σινά αλλά απήχθη από 
Άραβες διακινητές που ζητούσαν από τους συγγενείς της 
λύτρα ύψους 15.000 δολαρίων.

Οι συγγενείς της δεν κατάφεραν να πληρώσουν 
γρήγορα το ποσό, οπότε η Fiori βασανιζόταν συνεχώς με 
ηλεκτροσόκ και στη συνέχεια, αυτοί οι διακινητές άρχισαν 
να κόβουν τα δάχτυλα των ποδιών της.

Οι συγγενείς της καθ’ όλη την διάρκεια τη βοηθούσαν 
τηλεφωνικά στα βασανιστήρια της.

Τέλος, οι γονείς πλήρωσαν το ποσό που ζητήθηκε και έτσι 
απελευθερώθηκε και έφτασε στην Αίγυπτο από την οποία 
πήρε μια «βάρκα» πληρώνοντας 2500 δολάρια.

Όνομα: Fatima   
επώνυμο: Abdel-Adil - φύλο: Θ  
ήμερομηνία γέννησης: 02/07/1995 - ήλικία 21
χώρα προέλευσης: τυνησία
ήμερομηνία αναχώρησης: ιούλιος 2016     
ήμερομηνία άφιξης στο Παλέρμο: 25/11/2016

Η Fatima μεγάλωσε σε ένα μικρό χωριό στην Τυνησία. 
Από την παιδική της ηλικία η κατάσταση της υγείας της 
ήταν κακή, για τον λόγο αυτόν μεγάλωσε στη μοναξιά και 
δεν περνούσε πολύ χρόνο με άλλα παιδιά. Επειδή ζούσε 
σε ένα μικρό χωριό, δεν είχε επίσης την ευκαιρία να έχει 
πρόσβαση στην κατάλληλη ιατρική περίθαλψη. Η Fatima 
ήταν πάντα ένα άτομο που του αρέσει να ονειρεύεται. 
Όταν ήταν παιδί, περνούσε τον ελεύθερο χρόνο της 
κάνοντας όνειρα και φαντασιώσεις ότι μπορεί να ταξιδέψει 
στον κόσμο. Ήταν πάντα πολύ περίεργη και έξυπνη, αλλά 
δεν είχε την ευκαιρία να πάει σχολείο, γι’ αυτό δεν είναι σε 
θέση να διαβάσει και να γράψει. Πήγε μόνο στο σχολείο 
του Κορανίου. Στην ηλικία των 16 ετών είχε την ευκαιρία 
να δει έναν γιατρό στην Καζαμπλάνκα και διαγνώστηκε 
με δυσλειτουργία των νεφρών. Ο γιατρός της είπε ότι έχει 
ανάγκη από συνεχή ιατρική περίθαλψη. Αλλά οι γονείς της 
δεν είχαν τη δυνατότητα να την υποστηρίξουν οικονομικά. 
Ο γιατρός προσπάθησε να της χορηγηθεί βίζα για σωστή 
ιατρική περίθαλψη στην Ιταλία, αλλά η διαδικασία δεν ήταν 
επιτυχής. Έτσι, τον Ιούλιο του 2016, η Fatima αποφάσισε 
να κάνει το ταξίδι για ένα καλύτερο μέλλον. Με τη βοήθεια 
ενός θείου, πήγε από την Τυνησία στη Λιβύη, όπου έμεινε 
για περίπου 4 μήνες, εργαζόμενη σε μια οικογένεια της 
Λιβύης όπου κατάφερε να εξοικονομήσει χρήματα για 
να επιβιβαστεί σε βάρκα προς την Ιταλία. Ονειρεύεται ότι 
κάποτε θα μπορέσει να σπουδάσει και να γράψει βιβλία 
για παιδιά.

ή ιΣτοριΑ του HAMED
Όνομα: Hamed                
επώνυμο: Guizzani      
ήμερομηνία γέννησης: 01/01/1997- ήλικία: 19
χώρα προέλευσης: Σουδάν     
ήμερομηνία αναχώρησης: 2015      
ήμερομηνία άφιξης στο Παλέρμο: 25/11/2016

Ο Hamed είχε δύσκολη παιδική ηλικία λόγω του διαζυγίου 
των γονιών του όταν ήταν τριών ετών. Μεγάλωσε με τους 
παππούδες του από την πλευρά της μαμάς του, σε πολύ 
δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Εν τω μεταξύ, η μητέρα 
του ήταν σε άλλες σχέσεις με δύο άνδρες με τους οποίους 
απέκτησε άλλα δύο παιδιά.

Λόγω έλλειψης κατανόησης από την οικογένειά της, ήταν 
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συχνά σωματικά και ψυχολογικά κακοποιημένη. Ο Hamed 
ήταν αβοήθητος μάρτυρας των δεινών της μητέρας του.

Ο Hamed πήγαινε τακτικά σχολείο και ήταν πολύ 
επιτυχημένος. Από τότε που ήταν παιδί, ήταν ένας από 
τους καλύτερους στην τάξη. Ονειρευόταν να γίνει γιατρός 
και να βοηθήσει τη μητέρα και τα αδέρφια του να έχουν 
καλύτερη ζωή. Στις 17 Φεβρουαρίου του 2012 υπέστη 
τρομερό τραύμα, καθώς ήταν μάρτυρας στην αυτοκτονία 
της μητέρας του. Η ταλαιπωρημένη και καταθλιπτική 
μητέρα του σε μια από τις αδύναμες στιγμές του θυμού, 
αυτοπυρπολήθηκε μπροστά σε όλη την οικογένειά 
της. Μετά το θάνατό της, ο Hamed έφυγε από το σπίτι 
και ζούσε με διάφορους συγγενείς από την πλευρά 
του πατέρα του, χωρίς να έχει μόνιμη κατοικία. Το μόνο 
σταθερό πράγμα στη ζωή του παρέμεινε το σχολείο, από 
το οποίο κατάφερε να αποφοιτήσει.

Μετά την αποφοίτησή του, αποφάσισε να πραγματοποιήσει 
το ταξίδι στην Ευρώπη για να συνεχίσει την εκπαίδευσή 
του και να βοηθήσει τα αδέλφια του. Στην πραγματικότητα, 
αφού εγκατασταινόταν, ονειρευόταν να τους φέρει στην 
Ευρώπη. Ονειρευόταν να ζήσει με τον θείο του στην 
Ολλανδία, με τον οποίο είχε πολύ στενή σχέση.

Προσπαθώντας να φτάσει στη Λιβύη από το Σουδάν, 
το όχημα στο οποίο ταξίδευε με άλλα 30 άτομα, είχε 
ένα ατύχημα το οποίο άφησε τον Hamed με κρανιακό 
τραυματισμό. Οι διακινητές ήθελαν να τον αφήσουν 
στην έρημο, αλλά οι άλλοι μετανάστες επέμεναν να 
τον κρατήσουν μαζί τους. Μια από τις συνέπειες του 
ατυχήματος ήταν επίσης να χάσει τον έλεγχο των 
σεξουαλικών του παρορμήσεων. Στη Λιβύη, λόγω της 
απαράδεκτης συμπεριφοράς του, συχνά χτυπήθηκε και 
βασανίστηκε από διακινητές. Ο Hamed έχει επίσης χάσει 
εν μέρει τη μνήμη του. Δεν θυμάται τίποτα από τη στιγμή 
του ατυχήματος έως ότου έφτασε στο λιμάνι του Παλέρμο. 
Δεν θυμάται το ατύχημα ούτε πώς βρέθηκε στην Ιταλία. 
Απλά θυμάται τον ισχυρό πονοκέφαλο. Θυμάται τη ζωή 
του πριν από το ατύχημα, αν και όχι πολύ καθαρά και με 
ακρίβεια. 

Όνομα: Samira  
επώνυμο: Berradi - φύλο: Θ    
ήμερομηνία γέννησης: 01/12/1967 - ήλικία: 48
χώρα προέλευσης: μαρόκο  
ήμερομηνία αναχώρησης: 2005 
ήμερομηνία άφιξης στην ιταλία: 25/11/2016

Λόγω οικονομικών δυσχερειών, ο σύζυγος της Sa-
mira εξακολουθεί να είναι στη Λιβύη, ελπίζοντας να 
επανενωθεί με την οικογένεια. Η Samira είχε πολύ κακές 
και δύσκολες σχέσεις με την οικογένειά της, ειδικά με τον 
αδελφό της. Αυτός δεν δέχτηκε ποτέ τον σύζυγό της, ο 
οποίος καταγόταν από το Σουδάν. Αυτές οι συνθήκες την 
ανάγκασαν να μετακομίσει στη Λιβύη, όπου παρέμεινε 
με το σύζυγό της για 20 χρόνια. Αναφέρει ότι κατά την 
επιστροφή της στο Μαρόκο για την κηδεία του πατέρα 
της, κακοποιήθηκε σωματικά από τον αδελφό της. Δεν έχει 
επιστρέψει στη χώρα της εδώ και 11 χρόνια. Σε συμφωνία 
με τον σύζυγό της, αποφάσισε να πραγματοποιήσει το 
ταξίδι στην Ιταλία επειδή η Λιβύη δεν είναι πλέον ασφαλής 
χώρα για να ζει κάποιος. Ελπίζει να αρχίσει σύντομα τις 
διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης προκειμένου 
να επανενωθεί με τον σύζυγό της και να βελτιώσει τις 
συνθήκες ζωής της στην Ιταλία. Όσον αφορά την υγεία 

της, η Samira πάσχει από διαβήτη ήδη εδώ και 4 χρόνια.  

 
Όνομα: Mesi   
επώνυμο: testamariam 
ήμερομηνία γέννησης:01/01/2003 - ήλικία: 13  
χώρα προέλευσης: Σουδάν   
ήμερομηνία αναχώρησης: 2015  
ήμερομηνία άφιξης στην ιταλία: 25/11/2016 

Η Mesi γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σουδάν, αλλά 
κατάγεται από την Ερυθραία. Σε ηλικία περίπου 10 ετών 
(δεν θυμάται πολύ καλά) έχασε τον πατέρα της ο οποίος 
είχε πάει στην Ερυθραία, πολύ σύντομα έχασε και τη 
μητέρα της σε τροχαίο δυστύχημα. Έμεινε στη θεία της 
(αδελφή της μητέρας) που την φρόντιζε με αγάπη. Το 
2015 άρχισε το ταξίδι με τη θεία της από το Σουδάν στη 
Λιβύη. Αρχικά συνελήφθησαν στη Σαχάρα. 

Αφού απελευθερώθηκαν, συνέχισαν το ταξίδι τους. Όταν 
έφθασαν στη Λιβύη, συνελήφθησαν ξανά. Μετά από 
λίγους μήνες στις φυλακές της Λιβύης, κατάφεραν να το 
σκάσουν δίνοντας λύτρα. Κατά τη διάρκεια της επιβίβασης 
στη βάρκα, χωρίστηκαν, λόγω του κόσμου, κι έτσι η Mesi 
έμεινε μόνη στη Λιβύη. 

Μετά από αυτό συνελήφθη ξανά για περίπου 6 μήνες. Οι 
συνθήκες υγιεινής στις φυλακές της Λιβύης ήταν φρικτές, 
έμενε σε ένα μεγάλο δωμάτιο με περίπου 50/60 άτομα 
από διάφορα υπόβαθρα. 

Τους χτυπούσαν συνεχώς, δεν μπορούσαν να πλυθούν, 
να τρώνε τακτικά, είχε συνεχώς πόνο στο στομάχι και 
διάρροια, είχε επίσης δερματική λοίμωξη και έπρεπε να 
ξυρίσει όλα τα μαλλιά της.

Είπε ότι είχε κακοποιηθεί από έναν φρουρό, αλλά ευτυχώς 
σταμάτησε από τις έντονες φωνές της. Χάρη στη βοήθεια 
των συμπατριωτών της και της θείας της που έφτασαν εν 
τω μεταξύ στη Γερμανία, τα λύτρα έχουν πληρωθεί. Θα 
ήθελε στο μέλλον να γίνει γιατρός.

ερωτήΣειΣ γιΑ τήΝ εΠιτροΠή

1) Come ti chiami? Πώς ονομάζεστε;

2) Da dove vieni? Από πού κατάγεστε;

3) Come è stato il tuo viaggio per arrivare in Italia? 
Πώς ήταν το ταξίδι σας μέχρι την Ιταλία;

4) In che modo sei arrivato in Italia?  
Πώς ήρθατε στην Ιταλία;

5) Quali sono i paesi attraversati?  
Ποιες χώρες διασχίσατε;

6) Quale è la prima città italiana di arrivo?  
Ποια είναι η πρώτη ιταλική πόλη στην οποία 
φτάσατε;

7) Perchè hai lasciato il tuo paese?  
Γιατί εγκαταλείψατε τη χώρα σας;

8) Perchè non puoi tornare nel tuo paese? 
Γιατί δεν μπορείτε να επιστρέψετε στη χώρα σας;
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μεθοδολογία

1) Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις εθνικές πολιτικές 
συζητήσεις και την αντίληψη των μέσων ενημέρωσης 
για το ζήτημα της μετανάστευσης, το πρώτο μέρος 
της δραστηριότητας είναι αφιερωμένο σε ένα 
παιχνίδι προσομοίωσης που ονομάζεται «Πρώτη 
Σελίδα». Ο εκπαιδευτής/ διαμεσολαβητής χωρίζει 
τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες. Κάθε ομάδα 
αποτελείται από τουλάχιστον δύο άτομα. Στη 
συνέχεια, κάθε ομάδα λαμβάνει από τον εκπαιδευτή 
/ διαμεσολαβητή κάποιες εικόνες και / ή κόμικς, που 
προέρχονται από διάφορες εθνικές εφημερίδες και 
σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο άρθρο σχετικά με 
το ζήτημα της μετανάστευσης. Με αυτές τις εικόνες, 
κάθε ομάδα θα πρέπει να γράψει μερικά άρθρα για 
την πρώτη σελίδα της εφημερίδας της και να βρει 
έναν τίτλο. Οι συμμετέχοντες έχουν 40 λεπτά για να 
το κάνουν. Μετά από αυτό, κάθε ομάδα διαβάζει στην 
ολομέλεια τα άρθρα και, εν τω μεταξύ, ο εκπαιδευτής 
/ διαμεσολαβητής τους δείχνει και εξηγεί τι λένε τα 
πραγματικά άρθρα σχετικά με αυτές τις εικόνες και σε 
ποια εφημερίδα δημοσιεύθηκαν (αυτή η άσκηση έχει 
εμπνευστεί από την δραστηριότητα «Πρώτη Σελίδα», 
που περιγράφεται στο πακέτο εργαλείων COMPASS, 
σελ. 181-184, δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω).

2) Αφού ενημερωθούν για τις εθνικές πολιτικές 
συζητήσεις σχετικά με τη μετανάστευση και την 
αντίληψη των μέσων ενημέρωσης γι’ αυτό το θέμα, 
ο εκπαιδευτής / διαμεσολαβητής θα καλέσει τους 
συμμετέχοντες να πραγματοποιήσουν ορισμένες 
συνεντεύξεις με τον τοπικό πληθυσμό στο δρόμο. 
Οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι στην ίδια ομάδα του 
παιχνιδιού «Πρώτη Σελίδα», ή όλοι μαζί αν πρόκειται 
για μικρή ομάδα, είναι ελεύθεροι να περπατήσουν 
γύρω από την πόλη για να κάνουν τις συνεντεύξεις 
τους. Κάθε ομάδα έχει μια λίστα ερωτήσεων στα 
ιταλικά, μεταφρασμένες στα αγγλικά, για να τις θέσουν 
στους ανθρώπους στο δρόμο. Οι συμμετέχοντες είναι 
ελεύθεροι να προσθέσουν ερωτήσεις σε αυτόν τον 
κατάλογο. Ένα μέλος της ομάδας είναι υπεύθυνο να 
σημειώνει τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. Μετά από 
60 λεπτά, όλη η ομάδα πρέπει να επιστρέψει στο χώρο 
δραστηριότητας. Έχουν 15 λεπτά για να γράψουν 
μια αναφορά για το τι ανακάλυψαν κατά τη διάρκεια 
των συνεντεύξεων όσον αφορά την αντίληψη των 
ντόπιων σχετικά με το ζήτημα της μετανάστευσης και 
στη συνέχεια έχουν 7 λεπτά για να την παρουσιάσουν 

στους άλλους. 
3) Για να ολοκληρωθεί αυτή η δραστηριότητα σχετικά 

με τις πολιτικές συζητήσεις και τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και τις αντιλήψεις του τοπικού πληθυσμού, 
ο εκπαιδευτής / διαμεσολαβητής προτείνει στους 
συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν κάποιες ταινίες 
σχετικές με το ζήτημα της μετανάστευσης στη χώρα. 
Για την κατάσταση στην Ιταλία, και ιδιαίτερα στη 
Σικελία, οι ταινίες που προτείνονται είναι η «Terrafer-
ma” 20. Και οι δύο ταινίες δείχνουν τις διαφορετικές 
αντιλήψεις του τοπικού πληθυσμού απέναντι στους 
μετανάστες στο μικρό νησί της Λαμπεντούζα, όπου 
πραγματοποιούνται οι περισσότερες αφίξεις μέσω της 
θάλασσας.

4) Κατά τη διάρκεια του απολογισμού, οι συμμετέχοντες 
με την υποστήριξη του εκπαιδευτή / διαμεσολαβητή 
πρέπει να προβληματιστούν σχετικά με τις συνδέσεις 
και τις διαφορές μεταξύ των τοπικών πολιτικών 
συζητήσεων για τη μετανάστευση, των εθνικών μέσων 
μαζικής ενημέρωσης και των τοπικών αντιλήψεων για 
τους μετανάστες.

Απολογισμός

•	 Ποια είναι η γνώμη σας για την πολιτική συζήτηση στην 
Ιταλία σχετικά με τη μετανάστευση; Πώς είναι στη χώρα 
σας; Είναι διαφορετικά;

•	 Τι είδους ειδήσεις κυριαρχούν στα μέσα ενημέρωσης 
σχετικά με τη μετανάστευση; Είναι διαφορετικές στην 
Ιταλία και στη χώρα σας; Πώς και γιατί;

•	 Υπάρχει γενικά καλή κάλυψη του ζητήματος της 
μετανάστευσης στις ειδήσεις;

•	 Πώς παρουσιάζονται τα μηνύματα σχετικά με τη 
μετανάστευση στα μέσα ενημέρωσης;

•	 Είναι δυνατόν να παρουσιάζονται τα νέα με 
αντικειμενικό τρόπο;

•	 Ποια είναι η γνώμη σας για την αντίληψη του τοπικού 
πληθυσμού σχετικά με τους μετανάστες; Είναι η ίδια 
στη χώρα σας; Οι λαοί είναι ανεκτικοί απέναντι στους 
μετανάστες;

•	 Υπάρχει διαφορά στην αντίληψη του τοπικού 
πληθυσμού και των εθνικών μέσων μαζικής 
ενημέρωσης; Περιγράψτε την.

•	 Πιστεύετε ότι η αντίληψη των ντόπιων επηρεάζεται 
αρνητικά από τα μέσα ενημέρωσης και τις πολιτικές 
συζητήσεις; Γιατί;

ΔρΑΣτήριοτήτΑ

Στόχοι
•	 Γνώση	των	τρεχουσών	πολιτικών	συζητήσεων	στην	

ιταλία σχετικά με τη μετανάστευση
•	 Κατανόηση	της	αντίληψης	των	μεταναστών	από	τον	

τοπικό πληθυσμό
•	 Κατανόηση	της	αντίληψης	των	εθνικών	μέσων	

ενημέρωσης για τους μετανάστες και τη 
μεταναστευτική κρίση

υλικό
•	 Άρθρα	από	τις	εθνικές	εφημερίδες	για	τη	

δραστηριότητα Πρώτη Σελίδα
•	 Πίνακες
•	 Μαρκαδόροι
•	 Χαρτιά
•	 Λίστα	με	ερωτήσεις	για	τις	συνεντεύξεις	τόσο	στα	

αγγλικά όσο και στα ιταλικά

μέγεθος ομάδας: Από 2 έως…

Διάρκεια: 1 ημέρα

20 2011, βλ.: http://www.fandango.com/terraferma_147907/plotsummary)  και 
“Fuoco a mare” (2016, βλ.: https://www.theguardian.com/film/2016/jun/09/fire-at-sea-review-masterly-and-moving-look-at-the-migrant-crisis).
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ΚΕφάλάιΟ 4

•	 Τι νομίζετε για την ταινία Terraferma; Νομίζετε ότι 
αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα; Αυτό που δείχνει 
η ταινία είναι διαφορετικό από αυτό που λένε τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, οι πολιτικοί και οι ντόπιοι όσον 
αφορά τη μετανάστευση και πώς την αντιλαμβάνονται;

Γιά ΕΜΒάΘυΝΣΗ

P. Brander, E. Keen, V. Juhasz, A. Schneider, COMPASS_
Manual for Human Rights Education, Συμβούλιο της 
Ευρώπης, Στραβούργο 2012 (https://www.coe.int/t/dg4/
eycb/Source/Compass_2012_FINAL.pdf ) 

ΠΑρΑΔειγμΑτΑ ερωτήΣεωΝ γιΑ τιΣ 
ΣυΝεΝτευξειΣ
άγγλικά:  
1) Κατά τη γνώμη σας, γιατί οι περισσότεροι 

μετανάστες έρχονται στην Ιταλία;

2)  Πιστεύετε ότι αποτελούν πρόβλημα για την 
κοινωνία; Αν ναι, γιατί;

3) Τι νομίζετε για αυτούς;

4) Είναι καλά ενσωματωμένοι στην τοπική 
κοινωνία ή είναι αποκλεισμένοι;

5) Πρέπει να ενσωματωθούν ή όχι; Εάν ναι, ποιος 
είναι κατά την άποψή σας ο καλύτερος τρόπος 
ενσωμάτωσης;

6) Κατά τη γνώμη σας, πώς θα μπορούσε να 
επιλυθεί το ζήτημα της μετανάστευσης ή να 
σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές;

7) Πιστεύετε ότι η Ιταλία πρέπει να σταματήσει να 
δέχεται μετανάστες; Αν ναι, πώς;

8) Τι πιστεύετε για τις πολιτικές της ΕΕ για 
τη μετανάστευση; Βοηθούν πραγματικά 
τις ιταλικές αρχές στη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ρευμάτων / ζητημάτων;

9) Πιστεύετε ότι τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης και 
οι πολιτικοί παρουσιάζουν το θέμα μεγαλύτερο 
από ό, τι είναι στην πραγματικότητα;

10)  Στις πολιτικές συζητήσεις για τη μετανάστευση 
στην Ιταλία, ποιο ιταλικό πολιτικό κόμμα 
ή πολιτικός, κατά τη γνώμη σας, έχει την 
καλύτερη λύση για τη μεταναστευτική κρίση;

ιταλική μετάφραση για πολίτες που δεν μιλούν 
αγγλικά:
1) Secondo te, perchè la maggior parte dei migran-

ti vengono in Italia ?

2) Pensi che siano un problema per la società ? Se 
sì, perché ?

3) Cosa pensi di loro ?

4) Sono ben integrati all’interno della società locale 
o sono esclusi ?

5) Devono essere integrati o no ? Se sì, qual è, se-
condo te, il modo migliore per integrarli ?

6) Come si potrebbe risolvere il problema della mi-
grazione o fermare i flussi migratori ?

7) Pensi che l’Italia dovrebbe smettere di ricevere 
gli immigrati ? Se sì, come ?

8) Cosa ne pensi delle politiche UE nei confronti 
della migrazione ? Sono davvero di aiuto alle au-
torità italiane nella gestione dei flussi migratori/
del problema ?

9) Pensi che i media e i politici italiani rendano il 
problema più grande di quanto non sia in realtà ?

10) Nei dibattiti politici sulla migrazione in Italia, 
quale partito politico italiano o politico hanno la 
soluzone migliore per risolvere la crisi migratoria ?

Στόχοι
•	 Απόκτηση	γνώσεων	σχετικά	με	την	εθνική	νομοθεσία	

και την πολιτική μετανάστευσης
•	 Σύγκριση	 του	 εθνικού,	 ευρωπαϊκού	 και	 διεθνούς	

δικαίου και της πολιτικής μετανάστευσης
•	 Γνώση	σχετικά	με	τη	μεταχείριση	των	μεταναστών	και	

τις δημόσιες / κρατικές ενισχύσεις στην ιταλία μετά 
την άφιξή τους και τη διαμονή τους στα διάφορα 
κέντρα υποδοχής

•	 Γνώση	 των	 στοιχείων	 σχετικά	 με	 τους	 μετανάστες	
στην ιταλία, όπως ο αριθμός των προσφύγων και των 
μεταναστών που εισέρχονται στην ιταλία κάθε χρόνο 
και οι χώρες από τις οποίες προέρχονται

υλικό
•	 Εκτυπώστε	έναν	κενό	χάρτη	του	κόσμου
•	 Χαρτιά
•	 Στυλό	και	μαρκαδόροι
•	 Πίνακας

μέγεθος ομάδας: άπό 2 έως…

Διάρκεια: 1 ημέρα

μεθοδολογία

1) Δώστε στους συμμετέχοντες έναν κενό παγκόσμιο 
χάρτη με μια λίστα ερωτήσεων, όπως το παρακάτω 
παράδειγμα. Ζητήστε τους να συμπληρώσουν το 
χάρτη και να απαντήσουν στις ερωτήσεις, υποθέτοντας 
τις σωστές απαντήσεις, σύμφωνα με την προσωπική 
αντίληψη που είχαν κατά τη διάρκεια της «περιήγησης 
με τα μάτια των μεταναστών». Ζητήστε τους να βάλουν 
στην άκρη τον χάρτη και να ξεκινήσουν το δεύτερο 
μέρος της δραστηριότητας.

2) Ετοιμάστε σε ένα δωμάτιο δύο τραπέζια. Το πρώτο 
είναι το τραπέζι των ερευνητών. Θα έχουν ορισμένα 
διεθνή, εθνικά και ευρωπαϊκά έγγραφα σχετικά με 
την προστασία, τους νόμους και τις στρατηγικές για 
τους μετανάστες και έναν κατάλογο κατευθυντήριων 
γραμμών για την έρευνα. Στο δεύτερο τραπέζι, οι 
μετανάστες θα μιλήσουν για την προσωπική τους 
εμπειρία, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν 
να αντιμετωπίσουν την πραγματική κατάσταση και 
τη μεταχείριση των μεταναστών. Μετά από 40 λεπτά, 

ΔρΑΣτήριοτήτΑ
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η πρώτη ομάδα θα παρουσιάσει στους άλλους την 
έρευνά της, ενώ η δεύτερη θα παρουσιάσει αυτό που 
έχει ακούσει από τους μετανάστες. Αυτό θα βοηθήσει 
στη διευκόλυνση μιας ανοιχτής συζήτησης σχετικά με 
τις διαφορές μεταξύ της νομοθεσίας σε εθνικό, διεθνές 
και ευρωπαϊκό επίπεδο και της πραγματικότητας.

3) Μετά το δεύτερο μέρος της δραστηριότητας, ο 
εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να 
πάρουν πίσω τον συμπληρωμένο παγκόσμιο 
χάρτη και τους παρουσιάζει τις πραγματικές ροές 
μετανάστευσης και τον αριθμό των μεταναστών μέσω 
μιας οπτικοακουστικής παρουσίασης. Στη συνέχεια, ο 
εκπαιδευτής θα πραγματοποιήσει έναν απολογισμό 
σχετικά με τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν.

Απολογισμός 

•	 Τι πιστεύετε για τη μεταχείριση των μεταναστών στην 
Ιταλία σε πολιτικό και νομικό επίπεδο;

•	 Υπάρχουν διαφορές μεταξύ της ιταλικής πολιτικής και 
νομοθεσίας για τη μετανάστευση και των αντίστοιχων σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο;

•	 Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της ιταλικής πολιτικής και 
της πολιτικής της χώρας σας;

•	 Διαπιστώσατε τυχόν διαφορές μεταξύ των πληροφοριών 
των ειδικών και των άμεσων εμπειριών των μεταναστών; 
Τι πιστεύετε για την αντιμετώπισή τους στην Ιταλία;

•	 Υπάρχουν διαφορές μεταξύ της αντίληψης που είχατε 
και των πραγματικών δεδομένων σχετικά με τους 
μετανάστες;

Γιά ΕΜΒάΘυΝΣΗ

• http://www.theworldcafe.com/ 

• http://metrocosm.com/global-migration-map.html 

ερωτήΣειΣ

1) Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα κυριότερα 
μεταναστευτικά ρεύματα προς την 
Ιταλία; (σχεδιάστε τις ροές στον χάρτη 
χρησιμοποιώντας γραμμές και βέλη)

2) Από πού, κατά τη γνώμη σας, προέρχονται 
οι περισσότεροι από τους μετανάστες που 
φθάνουν σήμερα στην Ιταλία; (κάντε έναν 
ΚΟΚΚΙΝΟ κύκλο γύρω από κάθε χώρα 
χρησιμοποιώντας τον χάρτη παρακάτω) 

3) Από πού, κατά τη γνώμη σας, προέρχονται οι 
περισσότεροι από τους μετανάστες που ζουν 
σήμερα στη Σικελία; (κάντε έναν ΠΡΑΣΙΝΟ κύκλο 
γύρω από κάθε χώρα χρησιμοποιώντας τον 
χάρτη παρακάτω) 

4) Πόσοι μετανάστες, κατά τη γνώμη σας, έφτασαν 
στην Ιταλία το 2016; (Μαντέψτε τον αριθμό και 
γράψτε τον παρακάτω)

5) Πόσοι μετανάστες διαμένουν νόμιμα στο 
Παλέρμο, δεδομένου ότι ο πληθυσμός του 
ανέρχεται σε 676.000 κατοίκους; (Μαντέψτε τον 
αριθμό και γράψτε τον παρακάτω)

ΚΑτευΘυΝτήριεΣ οΔήγιεΣ γιΑ ερευΝΑ

1) Προσδιορίστε το ερευνητικό σας θέμα. 
 Από το θέμα που σας έχει ανατεθεί, μπορείτε 

να επιλέξετε τη γωνία εστίασής σας. Επιλέξτε 
μια ιδέα που σας ενδιαφέρει και ξεκινήστε 
από εκεί. Στα αρχικά στάδια δεν χρειάζεται 
να εστιάζετε πολύ στο θέμα σας. Αρκεί 
μια βασική ιδέα για αυτό που ψάχνετε. 
Καθώς κάνετε περισσότερη έρευνα, θα το 
περιορίσετε.

2) Κατανοήστε την εργασία. Υπάρχουν 
διάφορα πράγματα που πρέπει να 
καταλάβετε σχετικά με την εργασία σας 
προτού ξεκινήσετε την έρευνα. Πόσες 
πληροφορίες χρειάζεστε; Ποιες πληροφορίες 
χρειάζεστε;

3) Καθορίστε τα είδη πληροφοριών που 
χρειάζεστε. Αυτό περιλαμβάνει θέματα 
όπως η μορφή του υλικού.

4) Κάντε προκαταρκτική έρευνα. Όταν 
ξεκινάτε, είναι καλύτερο να κάνετε κάποιο 
βασικό, γενικό τύπο έρευνας. Αυτό θα σας 
δώσει ιδέες για πιθανή εστίαση στο θέμα 
σας. 

5) Περιορίστε το σημείο εστίασης της έρευνάς 
σας. Αφού ολοκληρώσετε την προκαταρκτική 
σας έρευνα, θα πρέπει να περιορίσετε την 
εστίαση του θέματος σας. Όσο πιο στενή 
είναι η εστίαση, τόσο ευκολότερο θα είναι 
να βρεθεί σχετικό ερευνητικό υλικό. Αυτό 
σημαίνει να καταλήξετε σε μια συγκεκριμένη 
δήλωση που λέει τι ακριβώς προσπαθείτε να 
υποστηρίξετε ή να ερευνήσετε.

6) άξιολογήστε τις πηγές σας. Μπορεί να 
είναι δύσκολο όταν ψάχνετε (ειδικά στο 
διαδίκτυο) να βρείτε και να βεβαιωθείτε ότι 
έχετε αξιόπιστο ερευνητικό υλικό. Θα πρέπει 
να δώσετε προσοχή στο ποιος κάνει τους 
ισχυρισμούς στις πηγές σας και από πού 
παίρνει τις πληροφορίες του.

7) Οργανώστε τις πληροφορίες σας. Μόλις 
αισθανθείτε ότι έχετε κάνει αρκετή έρευνα, 
οργανώστε τις πληροφορίες που έχετε 
συγκεντρώσει.
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ΚΕφάλάιΟ 4

μεθοδολογία 

•	 Για να συνοψίσει τις πληροφορίες που έχουν ήδη 
αποκτηθεί στο θέμα της μετανάστευσης σε εθνικό 
επίπεδο και για να συζητήσει τις πιθανές λύσεις για τη 
διαδικασία ενσωμάτωσης των μεταναστών σε σχέση με 
το τοπικό πλαίσιο, ο εκπαιδευτής / διαμεσολαβητής θα 
χρησιμοποιήσει την προσέγγιση Έξι Καπέλων Σκέψης. 
Τα χρωματιστά καπέλα χρησιμοποιούνται μεταφορικά 
για κάθε κατεύθυνση σκέψης. 

 Η μετάβαση σε μια κατεύθυνση συμβολίζεται με την 
πράξη της τοποθέτησης ενός χρωματιστού καπέλου, 
είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά. Αυτές οι μεταφορές 
επιτρέπουν έναν πιο ολοκληρωμένο και περίπλοκο 
διαχωρισμό των κατευθύνσεων σκέψης. 

 Τα έξι καπέλα σκέψης δείχνουν προβλήματα και λύσεις 
σχετικά με μια ιδέα που μπορεί να βρει ο στοχαστής. 
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε μικρές ομάδες 
(τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες ανά ομάδα). 

 Ο διαμεσολαβητής / εκπαιδευτής καθορίζει το θέμα της 
συζήτησης (εν προκειμένω την ένταξη των μεταναστών 
στην Ιταλία) και μεταφορικά φορά το μπλε καπέλο, το 
οποίο αντιπροσωπεύει τη διαχείριση του χρόνου και 
της σκέψης των ομάδων. 

 Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής / διευθυντής ξεκινά τις 
συζητήσεις. Στην αρχή, κάθε ομάδα φοράει το Λευκό 
καπέλο και αρχίζει να συλλέγει όλες τις αντικειμενικές 
πληροφορίες σχετικά με το θέμα. Στη συνέχεια οι 
συζητήσεις μπορούν να μεταφερθούν στο Κόκκινο 
καπέλο, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απόψεις, 
οι αντιδράσεις και τα συναισθήματα όλων των 
συμμετεχόντων για το πρόβλημα. 

 Αυτή η φάση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
την ανάπτυξη περιορισμών για την πραγματική λύση, 
όπως ποιος θα επηρεαστεί από το πρόβλημα ή / και 
τις λύσεις. Μετά η συζήτηση μπορεί να μεταφερθεί στο 
Μαύρο καπέλο, προκειμένου να ανακαλυφθούν όλες οι 
αρνητικές απόψεις των προβλημάτων. 

 Έπειτα η συζήτηση μπορεί να κινηθεί από το Κίτρινο 
καπέλο (οφέλη, θετικές πτυχές του προβλήματος) στο 
Πράσινο καπέλο, προκειμένου να δημιουργηθούν 
ιδέες και πιθανές λύσεις. Η διάρκεια που θα φοριέται 
κάθε καπέλο καθορίζεται από τον διαμεσολαβητή που 
διευθύνει τη δραστηριότητα. Κανονικά, κάθε καπέλο 
φοριέται για 10 λεπτά, εκτός από το Πράσινο καπέλο 

που απαιτεί περισσότερο χρόνο (δηλαδή 20 λεπτά). Το 
αποτέλεσμα των έξι καπέλων σκέψης είναι μια έκθεση 
με ένα σχήμα ενός μεγάλου χάρτη μυαλού που περιέχει 
στη μέση το κύριο θέμα της συζήτησης και το Λευκό, το 
Κόκκινο, το Κίτρινο και το Πράσινο στενεύει αρχίζοντας 
από το κέντρο (δείτε την παρακάτω εικόνα).

•	 Μετά την Άσκηση των Έξι Καπέλων Σκέψης, ο 
εκπαιδευτής / διαμεσολαβητής παρουσιάζει μια 
οπτικοακουστική παρουσίαση σχετικά με τις 
προοπτικές ένταξης των μεταναστών, που σχετίζονται 
με την απασχόληση, την εκπαίδευση και την υγεία, 
καθώς και μερικά παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών 
που διεξάγονται από τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών. 

 Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εκπαιδευτής / 
διαμεσολαβητής μπορεί να καλέσει τους συμμετέχοντες 
να εκφράσουν τις απόψεις τους και να προβούν σε 
απολογισμό στην Ολομέλεια σχετικά με τις προοπτικές 
ενσωμάτωσης των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο.

Απολογισμός

•	 Ήταν εύκολο να προβληματιστείτε και να συζητήσετε 
το θέμα της μετανάστευσης στην Ιταλία;

•	 Είναι οι πιθανές λύσεις που μπορείτε να βρείτε για 
την ενσωμάτωση των μεταναστών εφαρμόσιμες στα 
ιταλικά πλαίσια; Είναι παρόμοιες με αυτές που έχουν 
ήδη εφαρμοστεί από τοπικούς οργανισμούς;

•	 Ποια είναι η γνώμη σας για την ένταξη των 
μεταναστών στην Ιταλία; Είναι διαφορετική από τη 
χώρα σας; Γιατί;

•	 Τι πιστεύετε για τις βέλτιστες πρακτικές που 
παρουσιάζονται; Είναι πραγματικά αποτελεσματικές; 
Θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο εθνικό σας 
πλαίσιο;

ΔρΑΣτήριοτήτΑ

Στόχοι

•	 Γνώση	των	προοπτκών	ένταξης	των	μεταναστών	στην	
ιταλία (απασχόληση, υγεία και εκπαίδευση)

•	 Κατανόηση	του	ρόλου	των	οργανώσεων	της	
κοινωνίας των πολιτών και της πρωτοβουλίας τους για 
την ένταξη των μεταναστών

υλικό
•	 Πίνακες
•	 Μαρκαδόροι

μέγεθος ομάδας: άπό 2 έως…

Διάρκεια: 1 ημέρα
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Κεφάλαιο 1Βασικοί Διεθνείς φορείς

Απαντώντας σε σύσταση της Παγκόσμιας 
Επιτροπής για τη Διεθνή Μετανάστευση 
για τη σύσταση μιας διοργανικής ομάδας 
υψηλού επιπέδου των οργανισμών 
που ασχολούνται με δραστηριότητες 
σχετιζόμενες με τη μετανάστευση, 
δημιουργήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών το 2006 μια 
Παγκόσμια Ομάδα Μετανάστευσης (GMG).

Η Παγκόσμια Ομάδα Μετανάστευσης (GMG) είναι μια 
διυπηρεσιακή ομάδα που συγκεντρώνει τους αρχηγούς 
των οργανισμών. Επιδιώκει να προωθήσει την ευρύτερη 
εφαρμογή όλων των σχετικών διεθνών και περιφερειακών 
μέσων και κανόνων σχετικά με τη μετανάστευση και να 
ενθαρρύνει την υιοθέτηση πιο συνεκτικών, συνολικών και 
καλύτερα συντονισμένων προσεγγίσεων στο θέμα της 
διεθνούς μετανάστευσης. Η GMG στοχεύει στη βελτίωση 
της συνολικής αποτελεσματικότητας των μελών και των 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες 
και ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις που παρουσιάζει η 
διεθνής μετανάστευση.

ή GMG αποτελείται από 10 οργανώσεις που 
ασχολούνται ενεργά με τη διεθνή μετανάστευση και 
συναφή ζητήματα:

•	 Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO)
•	 Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM)
•	 Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και 

την Ανάπτυξη (UNCTAD)
•	 Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη 

(UNDP)
•	 Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των 

Ηνωμένων Εθνών (UN-DESA)
•	 Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό 

(UNFPA)
•	 Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR)
•	 Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες (UNHCR)
•	 Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το 

Έγκλημα (UNODC), 
•	 Παγκόσμια Τράπεζα

Διάφοροι διεθνείς οργανισμοί, 
κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί, 
που ασχολούνται με τη μετανάστευση, 
τους πρόσφυγες και τους 
ανθρώπινους πόρους, εργάζονται 
σε αυτούς τους τομείς, μεταξύ των 
οποίων: 

• Africa Humanitarian Action (AHA)
•	 Africa Recruit
•	 African and Black Diaspora Global 

Network on HIV and AIDS (ABDGN)
•	 African Foundation for Development 

(AFFORD)
•	 American Jewish Joint Distribution 

Committee - Center for International 
Migration and Integration (JDC-CIMI)

•	 Amnesty International
•	 Assistance pédagogique internationale 

(API)
•	 Australian Catholic Migrant and 

Refugee Office (ACMRO)
•	 CARAM Asia
•	 CARE International
•	 Caritas Internationalis
•	 Catholic Relief Services (CRS)
•	 Center for Migration Studies of New 

York (CMS)
•	 Child Helpline International (CHI)
•	 Community of Sant’Egidio
•	 Danish Refugee Council (DRC)
•	 Episcopal Migration Ministries (EMM)
•	 European Youth Forum (YFJ)
•	 Federation of Ethnic Communities’ 

Councils of Australia, Inc. (FECCA)
•	  Federation of Indian Chambers of 

Commerce and Industry (FICCI)
•	 Femmes Africa Solidarité (FAS)



69

•	 FOCSIV - Volontari Nel Mondo (Fede-
ration of Christian Organizations for 
International Volunteer Service)

•	 Food for the Hungry International (FHI)
•	 Friends World Committee for Consulta-

tion (FWCC)
•	 Hassan II Foundation for Moroccans 

Residing Abroad
•	 HIAS, Inc.
•	 Human Rights Watch
•	 Initiatives of Change International
•	 Internal Displacement Monitoring 

Centre (IDMC
•	 International Institute of Humanitarian 

Law (IIHL)
•	 International Islamic Relief Organisation 

(IIRO)
•	 International Medical Corps (IMC)
•	 International Organisation of 

Employers (IOE)
•	 International Rescue Committee (IRC)
•	 International Social Service (ISS)
•	 International Trade Union Confedera-

tion (ITUC)
•	 INTERSOS
•	 Islamic Relief
•	 Japan International Friendship and 

Welfare Foundation (JIFF)
•	 Jesuit Refugee Service (JRS)
•	 “La Caixa” Foundation
•	 Lutheran World Federation
•	 Mary Robinson Foundation - Climate 

Justice
•	 Médecins Sans Frontières
•	 Migrant Help
•	 Migrants Rights International (MRI)
•	 NGO Committee on Migration
•	 Niwano Peace Foundation (NPF)
•	 Norwegian Refugee Council (NRC)
•	 Partage avec les enfants du tiers 

monde
•	 Paulino Torras Domènech Foundation
•	 Red Cross InternationL
•	 Refugee Council of Australia (RCA)
•	 Refugee Education Trust (RET)
•	 Save the Children
•	 SOS Children’s Villages International
•	 Terre des Hommes International Fede-

ration (TDHIF)
•	 The Hague Institute for Global Justice
•	 Tolstoy Foundation, Inc.
•	 United Cities and Local Governments 

(UCLG)
•	 World Alliance of Young Men’s Christian 

Associations (World YMCA)
• World Council of Churches (WCC)
• World Vision International (WVI)

Η αξιολόγηση δεν έχει καλή φήμη. Στην 
πραγματικότητα, μια αξιολόγηση είναι συχνά 
συνώνυμη του ελέγχου, της δικαιολόγησης 
ή μιας μεγάλης αναφοράς που πρέπει να 
συμπληρωθεί. Ωστόσο, η αξιολόγηση 
είναι απαραίτητη για το εκπαιδευτικό 
μας έργο είτε για τους νέους είτε για τους 
εργαζόμενους με τη νεολαία. 

Η αξιολόγηση μπορεί να είναι μια πολύ χρήσιμη ευκαιρία 
για μάθηση, παρακίνηση, συμμετοχή και βελτίωση. Σε 
αυτόν τον οδηγό, θα σας παρουσιάσουμε κάποιες ασκήσεις 
που είναι εύκολο να εφαρμοστούν στην εκπαιδευτική σας 
δραστηριότητα για να κάνετε την στιγμή της αξιολόγησής 
ελκυστική και εμπνευσμένη.
Δεν είναι εύκολο να επιλέξετε ποια δραστηριότητα 
θα ενσωματωθεί στον προγραμματισμό σας. Στην 
πραγματικότητα, θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες: 
το μέγεθος της ομάδας, τους στόχους σας πίσω από 
τη συνεδρία αξιολόγησης ή ακόμα και τον χρόνο που 
έχετε. Για να διευκολυνθεί η χρήση αυτής της ενότητας, 
διαιρέσαμε τις ασκήσεις σε δύο μεγάλες κατηγορίες: την 
προσωπική και την ομαδική μέθοδο.
Η ενότητα δεν αποσκοπεί να είναι εξαντλητική, αλλά να 
σας δώσει μερικές ιδέες για να τις διαμορφώσετε έπειτα 
με τον δικό σας τρόπο. Πολλές από αυτές τις ασκήσεις 
προέρχονται από βιβλία αναφοράς όπως το εργαλείο 
σχετικά με την αξιολόγηση της εκπαίδευσης στην εργασία 
νέων. Θα βρείτε μια λίστα αυτών των βιβλίων στο τέλος 
της ενότητας. 

ΠροΣωΠιΚή μεΘοΔοΣ
Οι προσωπικές μέθοδοι είναι δραστηριότητες στις οποίες 
όσοι συμμετέχουν στην αξιολόγηση κάνουν τις δικές τους 
κρίσεις και αντλούν τα συμπεράσματά τους σχετικά με την 
πρόοδο της δραστηριότητας, τη μαθησιακή διαδικασία, 
τα αποτελέσματα, τα προσωπικά συναισθήματα και τη 
συμμετοχή τους κ.λπ. 21

Μερικά παραδείγματα μεθόδων προσωπικής 
αξιολόγησης είναι:

Έρευνες ερωτηματολογίων
Οι έρευνες και τα ερωτηματολόγια είναι η πρώτη εικόνα 
που έχουμε κατά νου όταν μιλάμε για αξιολόγηση. 
Πράγματι είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος να συλλεχθούν 
και να συγκριθούν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Με 
αυτή την έννοια, είναι σημαντικό να σκεφτείτε εκ των 
προτέρων τι θέλετε να αξιολογήσετε, ώστε να έχετε 
υπόψη σας τόσο τη μεθοδολογία όσο και τον τύπο των 
ερωτήσεων που θα χρησιμοποιήσετε. Το εργαλείο που 
αναφέρθηκε προηγουμένως σας προσφέρει ένα μεγάλο 
θεωρητικό κομμάτι για αυτό το θέμα.
Για παράδειγμα, διανείμαμε αυτό το ερωτηματολόγιο μετά 
την εκπαίδευση πριν την αναχώρηση στο πρόγραμμά μας. 

επιστολή στον εαυτό μου 22

Αυτή η μέθοδος είναι πολύ αποτελεσματική και ισχυρή 
όταν θέλετε την αξιολόγηση μιας διαδικασίας.  Η 
«επιστολή στον εαυτό μου» είναι μία από τις απλούστερες 
και συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες μεθόδους      >>> 

21 Συμβούλιο της Ευρώπης & Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007, «Εκπαιδευτική 
αξιολόγηση στην εργασία νέων», σελ. 57.
22  Ό.π., σελ. 61.

άξιολόγηση



70

άξιολόγηση

Πώς να εκτελέσετε αυτή την άσκηση;
Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από κάθε συμμετέχοντα 
να γράψει σε ένα post-it τρεις λέξεις που περιγράφουν τα 
συναισθήματά του για την ημέρα. Οι συμμετέχοντες θα 
κολλήσουν τα λόγια τους σε έναν πίνακα. Μετά από αυτό, 
ο διαμεσολαβητής μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση 
σχετικά με την έννοια αυτών των λέξεων. 

το τηλεγράφημα
Συμμετέχοντες: από 3 
Χρόνος: από 15 λεπτά

Πώς να εκτελέσετε αυτή την άσκηση;
Αυτή η άσκηση εφαρμόζεται καλά μετά από μια 
κουραστική συνεδρία όταν οι συμμετέχοντες δεν έχουν 
καμία ενέργεια για αξιολόγηση.
Ο διαμεσολαβητής καλεί τον συμμετέχοντα να σκεφτεί 
την ημέρα ή τη συνεδρία και στη συνέχεια να μοιραστεί τη 
γνώμη του με την ομάδα με τρεις λέξεις: μια θετική λέξη - 
μια αρνητική λέξη - μια καταληκτική λέξη.
Ο διαμεσολαβητής θα γράψει αυτές τις λέξεις σε έναν 
πίνακα. Αυτό θα ήταν χρήσιμο για να συνοψίσουμε τις 
εντυπώσεις της ομάδας.

Πειρατικός θησαυρός
Συμμετέχοντες: από 4 
Χρόνος: από 20 λεπτά 

Πώς να εκτελέσετε αυτή την άσκηση;
Ο διαμεσολαβητής θα διαθέτει τρεις αφίσες στον τοίχο: 
έναν πειρατικό θησαυρό, έναν κάδο απορριμμάτων και 
ένα μαγικό ραβδί. Σε ένα κολλώδες κομμάτι χαρτιού, οι 
συμμετέχοντες θα γράψουν τις εντυπώσεις τους για κάθε 
αφίσα. Στον πειρατικό θησαυρό θα απαντήσουν στις 
ερωτήσεις: «τι θέλω να πάρω σπίτι;». Στο σκουπιδοτενεκέ: 
«Τι θέλω να αποφύγω;» και στο μαγικό ραβδί: «Αν θα 
μπορούσα να βελτιώσω κάτι τι θα ήταν;».
Μετά από αυτό, ο διαμεσολαβητής μπορεί να ξεκινήσει 
μια συζήτηση σχετικά με την έννοια αυτών των λέξεων

Πετώντας ένα παπούτσι
Συμμετέχοντες: από 4
Χρόνος: από 15 λεπτά 

Πώς να εκτελέσετε αυτή την άσκηση;
Ο διαμεσολαβητής θα σημειώσει στο πάτωμα μια κλίμακα 
(π.χ. 1 σημαίνει: «δεν ήταν ωραία», 10 σημαίνει «ήταν 
φανταστικά») και θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να 
βγάλουν τα παπούτσια τους. Οι συμμετέχοντες καλούνται 
να ρίξουν ένα από τα παπούτσια τους σύμφωνα με την 
κλίμακα. Το δεύτερο παπούτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για ένα άλλο θέμα.

οπτική μέθοδος

μαριονέτες στο δέντρο 23

Συμμετέχοντες: από 3 
Χρόνος: από 15 λεπτά 

Πώς να εκτελέσετε αυτή την άσκηση;
Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
επισκόπηση στο τέλος της ημέρας καθώς και για μια 
τελική αναθεώρηση σε μικρότερες ή μεγαλύτερες 
ομάδες. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι 

>>> προσωπικής αξιολόγησης. Είναι επίσης μία από 
τις πιο αποτελεσματικές. Η «επιστολή στον εαυτό 
μου» μπορεί να επιτύχει μερικά πολύ ενδιαφέροντα 
και εις βάθος αποτελέσματα σχετικά με τον αντίκτυπο 
ενός προγράμματος. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια 
προσωπική μέθοδο, μπορεί επίσης να βοηθήσει τον 
συμμετέχοντα να συνειδητοποιήσει κάποια πρόοδο που 
σημειώθηκε ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του, κάτι που 
δεν θα αντιλαμβανόταν διαφορετικά.
Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο, θα 
πρέπει να έχετε κατά νου ότι η «επιστολή στον εαυτό μου» 
είναι μια πολύ προσωπική μέθοδος. Ο διαμεσολαβητής 
δεν έχει καμία δυνατότητα να παρέμβει, να επηρεάσει ή 
να αλληλεπιδράσει στη διαδικασία καθώς δεν διαβάζει 
την επιστολή. Εξάλλου, είναι μια επιστολή στον «εαυτό 
μου», ο συμμετέχων μπορεί να γράψει στη δική του 
γλώσσα και αυτό που γράφει είναι αποκλειστικά μεταξύ 
του συμμετέχοντα και του ιδίου.
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να γράψουν μια 
επιστολή. Το πότε θα τους ζητήσετε να προετοιμάσουν 
την επιστολή εξαρτάται από το πρόγραμμα του έργου σας. 
Αυτό μπορεί να γίνει την πρώτη ημέρα του προγράμματος, 
στη μέση ή την τελευταία μέρα, πριν από την αναχώρηση. 
Η απόφαση θα γίνει σε συνάρτηση με το τι θέλετε να 
επιτύχετε με την επιστολή. Σε όλες τις περιπτώσεις, είναι 
σημαντικό να δοθεί αρκετός χρόνος και χώρος για τη 
σύνταξη αυτής της επιστολής και η σημασία της πρέπει να 
καταστεί σαφής σε όλους τους συμμετέχοντες.
Αφού τελειώσουν να γράφουν την επιστολή, τη 
σφραγίζουν σε ένα φάκελο στον οποίο γράφουν το 
πλήρες τους όνομα, και την ταχυδρομική τους διεύθυνση. 
Η ομάδα στέλνει τις επιστολές στους συμμετέχοντες μετά 
από ένα χρονικό διάστημα μετά το τέλος του έργου, 
για παράδειγμα, 2 μήνες μετά. Αυτό επιτρέπει στους 
συμμετέχοντες να συγκρίνουν τις αρχικές προοπτικές και 
τα συναισθήματά τους με αυτά που έχουν 2 μήνες μετά 
το έργο.

ομΑΔιΚή μεΘοΔοΣ 

επισκόπηση λήξης ημέρας

ο ζωντανός στόχος που χρησιμοποιείται στα βελάκια
Συμμετέχοντες : Από 3 
Χρόνος : Από 15 λεπτά

Πώς γίνεται;
Είναι ένας ενεργητικός τρόπος αξιολόγησης. Στην 
πραγματικότητα, ο διαμεσολαβητής θα τοποθετήσει ένα 
αντικείμενο στο κέντρο του τόπου που θα αντιστοιχεί 
στο κέντρο του στόχου με βελάκια. Οι συμμετέχοντες 
καλούνται να μετακινούνται γύρω από το δωμάτιο 
σύμφωνα με τη θέση τους σε δηλώσεις που διαβάζονται 
δυνατά σχετικά με το θέμα της αξιολόγησης.
Όσο περισσότερο συμφωνείτε με τη δήλωση, τόσο 
περισσότερο πλησιάζετε στο κέντρο. Όσο περισσότερο 
διαφωνείτε, τόσο περισσότερο απομακρύνεστε από 
το κέντρο. Αφού ο καθένας έχει επιλέξει τη θέση του, 
ο διαμεσολαβητής μπορεί να ζητήσει να εξηγήσει την 
επιλογή του. 

ή επισκόπηση τριών λέξεων
Συμμετέχοντες: από 3 
Χρόνος: από 15 λεπτά 23 Συμβούλιο της Ευρώπης & Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007, «Εκπαιδευτική 

αξιολόγηση στην εργασία νέων», σελ. 71.
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Στιγμιότυπα

Τα στιγμιότυπα είναι χρήσιμα όταν δεν έχετε πολύ χρόνο, 
αλλά εξακολουθείτε να θέλετε να αποκτήσετε μια εικόνα 
της γενικής αίσθησης στην ομάδα.

χειροκρότημα
Αυτή είναι μια πολύ απλή μέθοδος για την αξιολόγηση 
διαφορετικών στοιχείων της δραστηριότητας στο τέλος ή 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν έναν 
κύκλο. Ο διαμεσολαβητής διαβάζει διάφορα στοιχεία 
του προγράμματος και οι συμμετέχοντες χειροκροτούν 
ανάλογα με την ικανοποίησή τους με κάθε στοιχείο.
Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ικανοποίησης, τόσο 
πιο δυνατά θα είναι και τα χειροκροτήματα. Δεδομένου 
ότι η δραστηριότητα αυτή προορίζεται μόνο για τη 
μέτρηση της ικανοποίησης των συμμετεχόντων με ένα 
συγκεκριμένο στοιχείο του προγράμματος, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως δραστηριότητα προθέρμανσης.

Θερμόμετρο
Είναι μια απλή δραστηριότητα για να «πάρετε τη 
θερμοκρασία». Ένα θερμόμετρο μπορεί να σχεδιαστεί σε 
έναν πίνακα και οι συμμετέχοντες καλούνται να βάλουν 
ένα εξατομικευμένο σήμα (το όνομά τους ή τα αρχικά 
τους) στη θερμοκρασία που θεωρούν ότι αντιπροσωπεύει 
καλύτερα το πώς βλέπουν ένα συγκεκριμένο μέρος του 
προγράμματος ή πώς αισθάνονται ότι είναι η ομάδα.
Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να ζητήσουν να 
μοιραστούν τις αξιολογήσεις τους και να συζητήσουν πώς 
μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα.

τελευταίος γύρος
Ο τελευταίος γύρος μιας δραστηριότητας προσφέρει 
στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εκφράσουν τα 
πράγματα που θεωρούν ως τα πιο σημαντικά στοιχεία 
ή εκείνα τα θέματα «που δεν έχουν αναφερθεί ακόμα» 
πριν από το τέλος και πριν φύγουν όλοι. Αυτή είναι 
μερικές φορές μια συναισθηματική στιγμή πριν τελειώσει 
πραγματικά το πρόγραμμα.

Σπίρτα
Χρειάζεστε ένα ή δύο κουτάκια σπίρτων (ένα σπίρτο ανά 
άτομο είναι αρκετό) και ένα πιάτο ή έναν κάδο. Κάποιος 
από τους συμμετέχοντες καλείται να κάψει ένα μόνο 
σπίρτο και να μιλά μόνο όση ώρα καίγεται. Όταν καεί, θα 
πρέπει να σταματήσετε αμέσως!

ιστός αράχνης
Ζητήστε από την ομάδα να σχηματίσει έναν κύκλο. Κάθε 
συμμετέχων θα πει τα τελευταία σχόλιά του ρίχνοντας 
μια μάλλινη μπάλα στον επόμενο ομιλητή μέχρι τον 
τελευταίο. Δημιουργείται ένας ιστός αράχνης, συνδέοντας 
έτσι ολόκληρη την ομάδα. 

ΠΗΓΕΣ

•	Don	Bosco	Youth-Net	&	Συμβούλιο	της	Ευρώπης,”	A	
methodology for international youth Work”

•	Συμβούλιο	της	Ευρώπης	&	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή,	
2007, “Educational evaluation in youth work”

•	Léargas,	2012	“Recognising	learning	in	Youth	
Exchanges : a hands-on toolkit”

•	Συμβούλιο	της	Ευρώπης,	1995,	“All	different	all	equal”

•	Συμβούλιο	της	Ευρώπης,	2002,	“Compass,	manual	
for Human Rights education with young people”

μπορείτε εύκολα να την προσαρμόσετε σε διαφορετικές 
καταστάσεις ή ανάγκες.
Όλα τα μέλη της ομάδας καλούνται να εκφράσουν τα 
τρέχοντα συναισθήματα και / ή την ικανοποίησή τους για 
το πρόγραμμα ή για άλλες πτυχές όπως η μάθησή τους, η 
δυναμική της ομάδας κ.ο.κ.
Για να γίνει αυτό οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν 
μία από τις μορφές (ή μαριονέτες) στην εικόνα που 
θεωρούν πιο αντιπροσωπευτικές της παρούσας διάθεσής 
τους ή της νοητικής τους κατάστασης σε σχέση με την υπό 
αξιολόγηση πτυχή.
Όταν όλοι έχουν επιλέξει τη μαριονέτα τους, οι 
συμμετέχοντες εξηγούν ο ένας στον άλλο τους λόγους της 
επιλογής τους.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλα εργαλεία για αυτή 
την άσκηση όπως χαμογελαστά πρόσωπα (smileys) ή 
αντικείμενα. 

μετρητής ύψους 
Συμμετέχοντες: από 3 
Χρόνος: από 10 λεπτά 

Πώς να εκτελέσετε αυτή την άσκηση;

Ο διαμεσολαβητής θα σχεδιάσει ένα αεροπλάνο που 
στέκεται στο έδαφος, απογειώνεται, ανεβαίνει, ταξιδεύει, 
κατεβαίνει και προσγειώνεται. Οι συμμετέχοντες 
υποδεικνύουν πώς ταιριάζει η μέρα τους σε αυτή τη 
μεταφορά κολλώντας σημειώσεις στον τοίχο.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να εξηγήσουν ο ένας στον 
άλλο τους λόγους της επιλογής τους.



τους οποίους δεν θα μπορούσαν να αλληλεπιδρούν με 
άλλον τρόπο.

Προτείνουμε στους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας 
να αξιολογούν μέσω συμμετοχικών δραστηριοτήτων τις 
συνεδρίες και να χρησιμοποιούν εργαλεία και πρακτικές 
επικύρωσης για να αναγνωρίζουν τα μαθησιακά 
αποτελέσματα των εθελοντών.

Οι εθελοντές θα διαπιστώσουν ότι οι διεθνείς τους 
εμπειρίες έχουν βαθύ αντίκτυπο στην προσωπική τους 
ανάπτυξη, βοηθώντας τους να πραγματοποιήσουν τη 
μετάβαση στον κόσμο της εργασίας. Η εμπειρία αυτή 
θα εμβαθύνει επίσης την ευαισθητοποίησή τους και την 
κατανόηση των παγκόσμιων ζητημάτων καθώς και τη 
σημασία της απόκτησης πολιτισμικής γνώσης και την αξία 
της εμπειρικής μάθησης.
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Συμπεράσματα 

Η αποτελεσματική εργασία με όλους 
τους νέους μετανάστες από πολιτισμικά 
και γλωσσικά ποικίλα υπόβαθρα απαιτεί 
ευαισθησία, ανοικτό πνεύμα στην 
μάθηση και δέσμευση στην πρακτική των 
διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 
Είναι σημαντικό οι νέοι να έχουν μια γενική 
κατανόηση των βασικών θεμάτων, της 
ιστορίας και ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 
πολιτισμικές διαφορές. 

Επιπλέον, οι πρόσφυγες και ορισμένες νέες μεταναστευτικές 
ομάδες διατρέχουν υψηλότερο από τον συνηθισμένο 
κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας κάποια 
στιγμή μετά την εγκατάστασή τους. Ορισμένα από αυτά 
τα προβλήματα προκαλούνται από την ίδια την εμπειρία 
επανεγκατάστασης, ενώ άλλα αντανακλούν τραύματα του 
παρελθόντος. 

Αυτή η κατάρτιση αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την 
πλούσια πορεία για τη διαπολιτισμική συνάντηση. 

Ενθαρρύνουμε τους εθελοντές να ενημερώνονται 
συνεχώς λαμβάνοντας πληροφόρηση με κριτικό 
πνεύμα από διαφορετικές τοπικές και διεθνείς 
πηγές, συμπεριλαμβανομένων των εφημερίδων, του 
ραδιοφώνου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 
μέσω της ανταλλαγής απόψεων με άλλους. Αυτός είναι 
ο τρόπος με τον οποίο οι εθελοντές θα μπορέσουν να 
διαμορφώσουν τη δική τους γνώμη σε αυτόν τον σύνθετο 
και ταχέως μεταβαλλόμενο τομέα.  

Επιπλέον, μόλις οι νέοι άνθρωποι βρίσκονται στο 
εθελοντικό περιβάλλον τους, θα αντιμετωπίσουν 
ανθρώπους και θα βιώσουν άμεσα την απρόβλεπτη και 
μοναδική συνάντηση με τον Άλλο. 

Ένας από τους έμμεσους στόχους της παρούσας 
εκπαίδευσης είναι να αυξήσει την εμπιστοσύνη των 
νέων συμμετεχόντων μέσω της γνώσης. Οι εθελοντές 
πρέπει να είναι πρόθυμοι και έτοιμοι να βγουν έξω από 
τις ζώνες άνεσής τους, προκειμένου να συνδεθούν με τα 
άτομα που βοηθούν. Η αυτοπεποίθηση είναι ένα από τα 
σημαντικότερα συστατικά μιας επιτυχημένης εθελοντικής 
εμπειρίας, προκειμένου να υπάρξει μια συνομιλία, 
πρόσωπο με πρόσωπο, ως τρόπος να κατανοήσουν 
άτομα και οικογένειες, να ακούσουν τις ιστορίες τους και 
να μοιραστούν τη δική τους. 

Επιπλέον, στοχεύουμε επίσης να δώσουμε στους 
εθελοντές τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τα δικά τους 
όρια, τους φόβους τους και την ανάγκη τους για εξωτερική 
βοήθεια σε περίπτωση δυσάρεστων καταστάσεων. Το να 
γνωρίζουν τις στατιστικές και τις παγκόσμιες προκλήσεις 
όσον αφορά την παγκόσμια μετανάστευση δεν τους 
προστατεύει από συγκεκριμένα εμπόδια, όπου έμπειροι 
επαγγελματίες μπορούν να τους παρέχουν χρήσιμες 
στρατηγικές αντιμετώπισης. Αυτό οδηγεί στην ανάπτυξη 
μιας άλλης δεξιότητας: της ομαδικής εργασίας. Η επιτυχία 
του προγράμματος θα συνεπάγεται στενή συνεργασία με 
ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, μεταναστών και προσφύγων, 
μέντορες, ντόπιους και άλλους εθελοντές, πολλοί από 
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Αιτών άσυλο 
Πρόσωπο που επιδιώκει την ασφάλεια από δίωξη ή 
σοβαρή βλάβη σε χώρα άλλη από τη δική του και 
βρίσκεται σε αναμονή της απόφασης της αίτησής του 
για να αποκτήσει το καθεστώς του πρόσφυγα, υπό τις 
σχετικές διεθνείς και εθνικές οδηγίες. Σε περίπτωση 
αρνητικής απόφασης πρέπει να αναχωρήσει από τη χώρα 
και ίσως και να απελαθεί, καθώς βρίσκεται υπό παράνομο 
καθεστώς, εκτός και αν η άδεια παραμονής του έχει δοθεί 
για ανθρωπιστικούς ή άλλους σχετικούς λόγους.

Αναγκαστική μετανάστευση
Ένα μεταναστευτικό κίνημα στο οποίο υπάρχει ένα στοιχείο 
εξαναγκασμού, συμπεριλαμβανομένων των απειλών 



μέτρα απαιτούν μια ισορροπία μεταξύ της διευκόλυνσης 
της εισόδου αλλοδαπών και της πρόληψης της εισόδου 
αλλοδαπών.

Διεθνή ελάχιστα όρια 
Το δόγμα σύμφωνα με το οποίο oι αλλοδαποί 
επωφελούνται από μια ομάδα δικαιωμάτων που 
καθορίζονται άμεσα από το δημόσιο διεθνές δίκαιο, 
ανεξάρτητα από τα δικαιώματα που καθορίζει εσωτερικά 
το κράτος στο οποίο βρίσκεται ο αλλοδαπός. Ένα κράτος 
οφείλει να τηρεί τα ελάχιστα όρια που καθορίζονται από 
το διεθνές δίκαιο όσον αφορά τη μεταχείριση αλλοδαπών 
που βρίσκονται στο έδαφός του (ή της περιουσίας τέτοιων 
προσώπων) (π.χ. άρνηση δικαίου, αναίτια καθυστέρηση ή 
παρεμπόδιση πρόσβασης σε δικαστήρια συνιστούν
παραβίαση των διεθνώς κατώτερων επιπέδων τήρησης 
της διεθνούς νομοθεσίας). Σε ορισμένες περιπτώσεις, το 
επίπεδο προστασίας που εγγυάται το διεθνές ελάχιστο 
πρότυπο μπορεί να είναι ανώτερο από το επίπεδο εκείνο 
το οποίο το κράτος χορηγεί στους δικούς του υπηκόους. 

Διευκόλυνση της μετανάστευσης
Η ενθάρρυνση της νόμιμης μετανάστευσης, μέσω 
της διευκόλυνσης της διαδικασίας αναχώρησης 
του ατόμου. Αυτό μπορεί να λάβει τη μορφή μιας 
βελτιωμένης διαδικασίας υποβολής αίτησης για βίζα ή 
αποτελεσματικών και καλά στελεχωμένων διαδικασιών 
επιθεώρησης επιβατών.

εγκατάσταση
Η μεταφορά και ένταξη ανθρώπων (προσφύγων, 
εσωτερικά εκτοπισμένων προσώπων κ.α.) σε μια άλλη 
γεωγραφική περιοχή και περιβάλλον, συνήθως σε μια τρίτη 
χώρα. Στο προσφυγικό πλαίσιο, η μεταφορά προσφύγων 
από τη χώρα στην οποία έχουν καταφύγει σε άλλο κράτος 
που συμφώνησε να τους δεχθεί. Οι πρόσφυγες θα λάβουν 
συνήθως άσυλο ή κάποια άλλη μορφή δικαιωμάτων επί 
μακρόν διαμένοντος και, σε πολλές περιπτώσεις, θα έχουν 
την ευκαιρία να πολιτογραφηθούν.

ελευθερία κυκλοφορίας 
Ανθρώπινο δικαίωμα που περιλαμβάνει τρία στοιχεία: 
Το δικαίωμα της ελευθερίας για μετακίνηση εντός των 
χωρικών ορίων ενός κράτους (Άρθρο 13 (1) Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 1948 
«Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της μετακίνησης 
και εγκατάστασης εντός των συνόρων του Κράτους 
του»), το δικαίωμα να φύγει από οποιαδήποτε χώρα και 
να επιστρέψει στη δική του (Άρθρο 13 (2), Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 1948 
«Καθένας έχει το δικαίωμα να φύγει από οποιαδήποτε 
χώρα, ακόμα και τη δική του, και να επιστρέψει στη 
χώρα του. Βλ. επίσης Άρθρο 12, Διεθνές Σύμφωνο για τα 
Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο αναφέρεται 
επίσης στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την ελεύθερη 
κυκλοφορία μεταξύ των κρατών σε περιφερειακό επίπεδο 
(π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση). 

εμβάσματα 
Τα χρήματα, που κερδίζουν ή αποκτούν οι αλλοδαποί, και 
τα οποία μεταφέρουν στη χώρα καταγωγής τους.

εμπορία ανθρώπων 
«Η στρατολόγηση, μετακίνηση, μεταφορά, υπόθαλψη 

για τη ζωή και τα μέσα διαβίωσης, είτε προέρχονται 
από φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια (π.χ. μετακινήσεις 
προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων προσώπων, 
όσο και μετακινήσεις ανθρώπων εξαιτίας φυσικών, 
περιβαλλοντικών, χημικών ή πυρηνικών καταστροφών, 
λιμών ή υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων).

Ανιθαγενής 
Το άτομο που δεν έχει την εθνικότητα κανενός Κράτους 
(Άρθρο 1, Σύμβαση Η.Ε. για το Καθεστώς των Ανιθαγενών, 
1954). Ο ανιθαγενής στερείται των δικαιωμάτων 
που αποδίδονται στους ιθαγενείς ενός κράτους: τη 
διπλωματική προστασία ενός κράτους, το άτομο αυτό 
στερείται του έμφυτου δικαιώματος της διαμονής στο 
κράτος παραμονής και δεν έχει το δικαίωμα επιστροφής 
σε αυτό.

Αφομοίωση
Η προσαρμογή μιας εθνικής ή κοινωνικής ομάδας - 
συνήθως μιας μειονότητας – σε μια άλλη. Η αφομοίωση 
σημαίνει την υπαγωγή της γλώσσας, των παραδόσεων, των 
αξιών και της συμπεριφοράς ή ακόμα και των θεμελιωδών 
ζωτικών συμφερόντων. Αν και οι παραδοσιακές 
πολιτιστικές πρακτικές της ομάδας είναι απίθανο να 
εγκαταλειφθούν εντελώς, η συνολική αφομοίωση θα 
οδηγήσει μια ομάδα να είναι κοινωνικά αδιάκριτη από 
άλλα μέλη της κοινωνίας. Η αφομοίωση είναι η πιο ακραία 
μορφή επιπολιτισμού. 

Brain drain 
Η μετανάστευση εκπαιδευμένων ή ταλαντούχων 
ατόμων από τη χώρα προέλευσης σε μια άλλη χώρα, με 
αποτέλεσμα την εξάντληση των πόρων δεξιοτήτων στην 
πρώτη.

Brain gain 
Η μετανάστευση εκπαιδευμένων ή ταλαντούχων ατόμων 
από μια τρίτη χώρα σε μια χώρα υποδοχής. Λέγεται επίσης 
και «αντίστροφο brain drain».

Διάδοση τεχνογνωσίας 
Η διάδοση τεχνογνωσίας των κυβερνήσεων και της 
κοινωνίας των πολιτών διαμέσου της ενδυνάμωσης των 
γνώσεών τους, των επιδεξιοτήτων τους και των στάσεών 
τους. Η τεχνογνωσία μπορεί να λάβει την μορφή ενός 
αυθύπαρκτου άμεσου προγράμματος, σχεδιασμένου 
και υλοποιήσιμου, σε συνεργασία με κυβερνήσεις ή 
σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να πάρει την μορφή της 
διευκόλυνσης μιας διμερούς ή πολυμερούς ατζέντας 
διαλόγου για την ανάπτυξη. Σε όλες τις περιπτώσεις, 
η διάδοση τεχνογνωσίας στοχεύει στην οικοδόμηση 
γενικά αποδεκτών σημείων αναφοράς των πρακτικών 
διαχείρισης.

Διαχείριση των συνόρων 
Διευκόλυνση των ρευμάτων επιτρεπόμενης εισόδου 
ατόμων που ασκούν τις επιχειρησιακές τους 
δραστηριότητες, τουριστών, μεταναστών και προσφύγων 
καθώς και απαγόρευση και πρόληψη παράνομης εισόδου 
αλλοδαπών σε μια χώρα. Τα μέτρα για τη διαχείριση των 
συνόρων περιλαμβάνουν τη βίζα, τις συμφωνίες με τις 
εταιρείες των μέσων μεταφοράς, ενάντια στις εταιρείες 
μεταφοράς παράνομων αλλοδαπών στην επικράτεια 
μιας χώρας, και την απαγόρευση στη θάλασσα. Τα διεθνή 
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CN.4/1998/53/Add.2.). Βλ. επίσης de-facto πρόσφυγες, 
εκτοπισθέν άτομο, εξωτερικά εκτοπισθέν άτομο, 
εκριζωθέν άτομο. 

Κυκλική μετανάστευση 
Η ρευστή μετακίνηση ανθρώπων μεταξύ διαφόρων 
κρατών , προσωρινή ή μόνιμη. Όταν γίνεται σε εθελοντική 
βάση και συνδέεται με τις εργασιακές ανάγκες των χωρών
προέλευσης και αποστολής είναι ευεργετική για όλους 
τους εμπλεκόμενους.

λαθρεμπόριο 
«Παράνομο λαθραίο πέρασμα ανθρώπων σε ένα 
κράτος, προκειμένου να αποκομιστούν, άμεσα ή έμμεσα, 
οικονομικά ή άλλα υλικά οφέλη» (Αρθρ. 3 (α), Πρωτόκολλο 
Η.Ε. ενάντια στο Λαθρεμπόριο Μεταναστών από Γη, Αέρα 
και Θάλασσα και συμπληρωματική Σύμβαση Ηνωμένων 
Εθνών ενάντια στο Διεθνές Οργανωμένο Έγκλημα, 2000). 
Το λαθρεμπόριο σε αντίθεση με την παράνομη διακίνηση 
και εμπορία ανθρώπων δεν προϋποθέτει το στοιχείο της 
εκμετάλλευσης, του εξαναγκασμού ή της παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

μετανάστευση 
Η διαδικασία της μετακίνησης είτε διαμέσου των διεθνών 
συνόρων, είτε εντός ενός κράτους. Πρόκειται για την 
μετακίνηση πληθυσμού, περικλείοντας κάθε είδος 
μετακίνησης ανθρώπων, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, 
τη σύνθεση και τα αίτια. Περιλαμβάνει τη μετανάστευση 
προσφύγων, εκτοπισμένων προσώπων και οικονομικών 
μεταναστών, και προσώπων που μετακινούνται για άλλους 
σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της οικογενειακής 
επανένωσης.

μεταναστευτική διαχείριση 
Ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιβάλλει 
πολυάριθμες κυβερνητικές λειτουργίες και εθνικά 
συστήματα τακτικής και ανθρωπιστικής διαχείρισης του
φαινομένου της μετανάστευσης σε μια χώρα. 
Συγκεκριμένα, αφορά τη διαχείριση της εισόδου και της 
παρουσίας των αλλοδαπών σε ένα κράτος, την προστασία 
των προσφύγων και άλλων προσώπων που έχουν ανάγκη 
προστασίας. Αναφέρεται σε μια προγραμματισμένη 
προσέγγιση για την ανάπτυξη πολιτικών, νομοθετικών 
και διοικητικών απαντήσεων σε βασικά ζητήματα 
μετανάστευσης. 

μετανάστευση για λόγους εργασίας
Η μετακίνηση προσώπων, από το κράτος καταγωγής τους 
σε κάποιο άλλο κράτος, για εργασία. Η μετανάστευση 
για εργασία διευθύνεται, στα περισσότερα κράτη, από 
τους μεταναστευτικούς τους νόμους. Επιπρόσθετα, 
κάποια κράτη παίζουν σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες 
κανονισμού της εξωτερικής μετανάστευσης για εργασία 
και αναζητούν ευκαιρίες για απασχόληση, προς όφελος 
των πολιτών τους στο εξωτερικό.

μετανάστευση σε μία χώρα
Η διαδικασία της μετακίνησης ενός αλλοδαπού σε μια 
χώρα, με σκοπό την εγκατάσταση.

μετανάστης 
Ο ΔΟΜ ορίζει τον μετανάστη ως κάθε άτομο που 
μετακινείται ή έχει μετακινηθεί διαμέσου διεθνών συνόρων 

ή παραλαβή προσώπων, μέσω απειλής ή χρήσης βίας 
ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, απαγωγής δόλου, 
εξαπάτησης, κατάχρησης εξουσίας ή εκμετάλλευσης μιας 
ευάλωτης θέσης ή προσφοράς /αποδοχής οικονομικού 
ή άλλου οφέλους για την απόσπαση της συναίνεσης 
ενός προσώπου, το οποίο ασκεί έλεγχο ή εξουσία πάνω 
σε ένα άλλο πρόσωπο, με σκοπό την εκμετάλλευση 
(Άρθρο 3 (α), Πρωτόκολλο Η.Ε. για την Αποτροπή, 
Καταστολή και Τιμωρία της Παράνομης Διακίνησης και 
Εμπορίας Ανθρώπων, ιδιαίτερα Γυναικών και Παιδιών, 
Συμπληρωματική Σύμβαση Η.Ε. Ενάντια στο Οργανωμένο 
Έγκλημα, 2000). Η εμπορία ανθρώπων μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εντός των συνόρων ενός κράτους ή 
μπορεί να έχει διακρατικό χαρακτήρα.

εξωτερική μετανάστευση
Η κίνηση της αναχώρησης ή εξόδου από ένα κράτος με 
σκοπό την εγκατάσταση σε ένα άλλο.

επαναπατρισμός 
Το προσωπικό δικαίωμα ενός πρόσφυγα ή ενός 
αιχμάλωτου πολέμου να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής 
του, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες που ορίζονται σε 
πληθώρα διεθνών οδηγιών (Σύμβαση της Γενεύης, 1949 
και τα Πρωτόκολλα, 1977, Κανονισμοί για τον Σεβασμό 
των Νόμων και των Τελωνείων του Πολέμου στο Έδαφος, 
που περιλαμβάνονται ως Παράρτημα στη Σύμβαση της 
Χάγης του 1907, οδηγίες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και εθιμικό διεθνές δίκαιο). Η επιλογή του επαναπατρισμού 
απονέμεται στο άτομο προσωπικά και όχι στην κρατούσα 
δύναμη. Στο δίκαιο των διεθνών ένοπλων συγκρούσεων, 
ο επαναπατρισμός συνεπάγεται επίσης την υποχρέωση 
της εξουσίας δέσμευσης να απελευθερώνει επιλέξιμα 
άτομα (στρατιώτες και πολίτες) και το καθήκον της χώρας 
καταγωγής να δέχεται τους υπηκόους της στο τέλος των 
εχθροπραξιών. Ακόμη και αν το δίκαιο των συνθηκών 
δεν περιέχει γενικό κανόνα επί του σημείου αυτού, γίνεται 
σήμερα δεκτό ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν συναινέσει 
σιωπηρά στον επαναπατρισμό των αιχμαλώτων πολέμου 
και των πολιτικών κρατουμένων. Ο επαναπατρισμός ως 
όρος ισχύει και για τους διπλωματικούς απεσταλμένους 
και τους διεθνείς αξιωματούχους σε περιόδους διεθνούς 
κρίσης, καθώς και για τους ομογενείς και τους μετανάστες.

επικουρούμενος εθελοντικός επαναπατρισμός
Διοικητική, υλικοτεχνική, οικονομική και στήριξη 
επανένταξης σε αιτούντες άσυλο που έχουν απορριφθεί, 
θύματα εμπορίας ανθρώπων, μεταναστευτικούς 
πληθυσμούς, υπηκόους με προσόντα και άλλους 
μετανάστες που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν 
να παραμείνουν στη χώρα υποδοχής και οι οποίοι 
προσφέρονται εθελοντικά, να επαναπατριστούν στη 
χώρα προέλευσής τους.

εσωτερικά εκτοπισμένο άτομο
Μεμονωμένα άτομα ή ομάδα ατόμων που έχουν 
αναγκαστεί ή υποχρεωθεί να εκτοπιστούν ή να αφήσουν 
τα σπίτια τους ή το σύνηθες μέρος διαμονής τους, εντός 
των συνόρων του διεθνώς αναγνωρισμένου κράτους 
τους, ως αποτέλεσμα ή προκειμένου να αποφύγουν τις 
επιδράσεις ένοπλων συγκρούσεων, καταστάσεων βίας, 
καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή φυσικών 
ή άλλων καταστροφών. (Έγγραφο Η.Ε. περί των Οδηγιών
για τους Εσωτερικά Εκτοπισμένους πληθυσμούς Ε/
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Πλέον του ορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα στην 
Σύμβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων του 1951, 
το άρθρο 1(2), της Σύμβασης της Αφρικανικής Ενότητας 
του 1969 (OAU) ορίζει τον πρόσφυγα ως κάθε άνθρωπο 
που υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη χώρα του «εξαιτίας 
εξωτερικής επιθετικότητας, κατοχής, ξένης κυριαρχίας 
ή παρόμοιων γεγονότων που διαταράσσουν σοβαρά τη 
δημόσια τάξη σε μέρος σε ολόκληρη τη χώρα καταγωγής 
ή εθνικότητάς του». Ομοίως, η Διακήρυξη της Καρθαγένης 
του 1984 αναφέρει ότι οι πρόσφυγες περιλαμβάνουν 
επίσης άτομα που εγκαταλείπουν τη χώρα τους «επειδή 
η ζωή τους, η ασφάλεια ή η ελευθερία τους απειλούνται 
από γενικευμένη βία, ξένη επιθετικότητα, εσωτερικές 
συγκρούσεις, μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ή άλλες περιστάσεις που διαταράσσουν 
σοβαρά τη δημόσια τάξη».

τακτική μετανάστευση 
Η μετακίνηση ενός προσώπου από το συνήθη τόπο 
διαμονής του σε ένα νέο, σεβόμενο τους νόμους και τις 
οδηγίες περί εξόδου από τη χώρα καταγωγής του, το 
ταξίδι και την είσοδό του στη χώρα υποδοχής.

τεχνική συνεργασία 
Συντονισμένη δράση στην οποία δύο ή περισσότεροι 
φορείς ανταλλάσσουν πληροφορίες και πρακτικές πάνω 
σε ένα θέμα, συνήθως πάνω σε λειτουργίες του δημοσίου 
τομέα (π.χ. εξέλιξη της νομοθεσίας και των διαδικασιών, 
βοήθεια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της 
υποδομής ή αναβάθμιση του επιπέδου της τεχνολογίας).

χώρα προέλευσης 
Η χώρα προέλευσης των μεταναστευτικών ρευμάτων 
(νόμιμων ή παράνομων).

χώρα υποδοχής 
Χώρα προορισμού ή μια τρίτη χώρα. Σε περιπτώσεις 
επαναπατρισμού, η χώρα προέλευσης. Η χώρα, η οποία 
έχει συμφωνήσει στην εισδοχή ενός συγκεκριμένου 
αριθμού προσφύγων και μεταναστών, σε ετήσια βάση.

ή εντός ενός κράτους μακριά από τον τόπο συνήθους 
διαμονής του, ανεξάρτητα από: (1) το νομικό καθεστώς 
του ατόμου, (2) εάν η μετακίνηση είναι εθελοντική ή 
ακούσια; (3) ποια είναι τα αίτια της μετακίνησης ή (4) 
ποια είναι η διάρκεια της διαμονής. Ο ΔΟΜ ασχολείται με 
τους μετανάστες και τα ζητήματα που συνδέονται με τη 
μετανάστευση και, σε συμφωνία με τα σχετικά κράτη, με 
τους μετανάστες που χρήζουν διεθνών μεταναστευτικών 
υπηρεσιών.

ξενοφοβία 
Σε διεθνές επίπεδο, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός 
ορισμός της έννοιας. Ωστόσο, μπορεί να οριστεί 
ως στάσεις, προκαταλήψεις και συμπεριφορές που 
απορρίπτουν, αποκλείουν και συχνά δυσφημούν άτομα 
που δεν ανήκουν ή είναι ξένα προς την εγχώρια κοινότητα, 
κοινωνία ή εθνικότητα. Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Πρόκειται για δύο όρους, 
που δύσκολα κανείς μπορεί να τους διαφοροποιήσει.

Παράγοντες έλξης και απώθησης
Συχνά, η μετανάστευση αναλύεται με βάση το «μοντέλο
έλξης και απώθησης», το οποίο ερμηνεύει το 
μεταναστευτικό φαινόμενο από τη σκοπιά των 
παραγόντων που ωθούν και οδηγούν τα άτομα να 
αφήσουν τη χώρα τους και των παραγόντων, που τα 
ελκύουν σε μια νέα χώρα.

Παράτυπη μετανάστευση 
Η μετακίνηση, η οποία λαμβάνει χώρα πέρα από τους 
κανόνες των χωρών αποστολής, διέλευσης και υποδοχής. 
Δεν υπάρχει ένας καθαρά και οικουμενικά αποδεκτός
προσδιορισμός του όρου. Από την οπτική των χωρών 
προορισμού αναφέρεται στην παράνομη είσοδο, 
παραμονή ή εργασία στη χώρα, εννοώντας ότι ο 
μετανάστης δεν έχει την απαραίτητη θεώρηση εισόδου 
ή τα αναγκαία έγγραφα για να εισέλθει, να μείνει ή 
να εργαστεί σε μια χώρα. Από την οπτική των χωρών 
αποστολής η «παρανομία» έγκειται στις περιπτώσεις 
όπου ένα άτομο περνά τα διεθνή σύνορα, δίχως ισχύον 
διαβατήριο ή ταξιδιωτικά έγγραφα ή δεν πληροί τις 
διοικητικές προϋποθέσεις για να αναχωρήσει από τη 
χώρα. Ωστόσο, υπάρχει η τάση να περιορίζεται η χρήση 
του όρου «illegal migration» - «παράνομη μετανάστευση» 
στις περιπτώσεις των λαθρομεταναστών και των ατόμων 
παράνομης διακίνησης και εμπορίας.

Πολιτογράφηση 
Η διαδικασία για την απόκτηση της ιθαγένειας μιας 
πολιτείας από έναν αλλοδαπό. Ο διεθνής νόμος δεν 
παρέχει λεπτομερείς κανόνες για την πολιτογράφηση, 
αλλά αναγνωρίζει την αρμοδιότητα κάθε κράτους να 
πολιτογραφεί όσους δεν έχουν την εθνικότητα του 
κράτους αυτού και αιτούνται  να την αποκτήσουν.

Πρόσφυγας
Το πρόσωπο, το οποίο, «συνεπεία βάσιμου φόβου 
δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών 
πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική 
ομάδα, βρίσκεται εκτός της χώρας ιθαγένειάς του και δεν 
μπορεί, ή λόγω του φόβου αυτού δεν επιθυμεί, να θέσει 
εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας». (Άρθρο 
1(A)(2), Σύμβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων, 1951 
όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1967). 
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Κεφάλαιο 1

ΠΑρΑρτήμΑτΑ
 ACt: Νεολαία σε κινητικότητα - Βασικές Έννοιες 

το ταξίδι μέσω λιβύης

ο πόλεμος στη Συρία
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ΠάράρΤΗΜά
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ΠάράρΤΗΜά



83



Εταίροί

42, rue Charles Quint

59100 Roubaix FRANCE

T. (+33) 03 20 11 22 68

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της 
και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν.

Η συνατκτίκΗ ομαδα 

Συντονιστής του προγράμματος: ADICE - Fanny Corallo, Elena Popescu

εκδότης: Merseyside	Expanding	Horizons	- Nicola Daley, Anna Bellan

εταίροι

• Dynamo International - Antoine Louyet, Julien Ribaudo

• KANE - Fotini Arapi, Filaretos Vourkos

• Per	Esempio	- Sara Paolazzo, Claudio Arestivo

• USB - Aristodimos Paraschou 

https://www.facebook.com/ACTYouthinMovement/

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Προετοιμάζοντας τους νέους για την 
εργασία με πρόσφυγες και μετανάστες


