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Αναπηρία & Μετανάστευση:
πολιτική & νομικά πλαίσια
σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Διεθνείς Συνθήκες για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Συντάκτης: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ελλάδα)

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Συντάκτης: ARCI (Italy)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Πολιτική και Νομικό Πλαίσιο της ΕΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Συντάκτης: Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρίας – EDF

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Συντάκτης: ARCI (Italy)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Αρχές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Συντάκτης: Παγκόσμιο Δίκτυο Ατόμων με Αναπηρία – DPI (Ιταλία)

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Συντάκτης: ARCI (Ιταλία)

Αυτή η δημοσίευση χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Aσύλου, Mετανάστευσης και Ένταξης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
(Γνώσεις) Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν εξοικειωθεί με:
 Τη δομή και το περιεχόμενο των διεθνών συνθηκών σχετικά με την αναπηρία και τη μετανάστευση
 Τις τρέχουσες πολιτικές και το νομικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την αναπηρία και τη μετανάστευση
 Τις βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφορικά με την αναπηρία και τη μετανάστευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
(Δεξιότητες) Μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
 Αναγνωρίζουν τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή των διεθνών συνθηκών.
 Αναγνωρίζουν τα βασικά βήματα και τις δράσεις που απαιτούνται για την πρακτική εφαρμογή

των διεθνών συνθηκών.

 Χρησιμοποιούν τα κείμενα αναφοράς στα οποία βασίζεται το διεθνές και ευρωπαϊκό νομικό

πλαίσιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
(Συμπεριφορά) Μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
 Κατανοούν τις αρχές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον τρόπο με τον οποίο τα

προαπαιτούμενα που καθορίζονται στις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες θα πρέπει να
εφαρμόζονται στην πράξη.

 Κατανοούν τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς συνθήκες.
 Κατανοούν τον ρόλο τόσο των οργανισμών που εκπροσωπούν τους ανθρώπους με αναπηρίες

όσο και των οργανισμών που υποστηρίζουν τους μετανάστες.
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ΕΝΌΤΗΤΑ 1
Αναπηρία & Μετανάστευση: πολιτική & νομικά πλαίσια σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 | Διεθνείς Συνθήκες για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΔιεθνεΙΣ συνθΗκεΣ για τα ΑνθρΩπινα
ΔικαιΩματα
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Συντάκτης: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ελλάδα)

Βασικά διεθνή εργαλεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα
 Υπάρχουν 9 βασικές διεθνείς
συνθήκες για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα

 Οι συνθήκες του ΟΗΕ για

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
αποτελούν τον πυρήνα του
διεθνούς συστήματος για την
προαγωγή και την προστασία
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 Καθεμία από αυτές τις

συνθήκες έχει δημιουργήσει
μία επιτροπή ειδικών που
παρακολουθούν την εφαρμογή
των συνθηκών από τα
συμβαλλόμενα κράτη.

 Ορισμένες από τις συνθήκες

συνοδεύονται από προαιρετικά
πρωτόκολλα που αφορούν
μεμονωμένα ζητήματα.

 Τα προαιρετικά πρωτόκολλα

αποτελούν εργαλείο για
τη θέσπιση επιπρόσθετων
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
στα πλαίσια της εκάστοτε
συνθήκης.

1. Διεθνής Σύμβαση για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών
διακρίσεων (ICERD)
2. Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR)
3. Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά
δικαιώματα (ICESCR)
4. Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά
των γυναικών (CEDAW)
5. Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής,
απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CAT)
6. Διεθνής Σύμβαση για τα δικαίώματα του παιδιού (CRC)
7. Διεθνής Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους
(ICRMW)
8. Διεθνής Σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από
αναγκαστική εξαφάνιση (CED)
9. Σύμβαση για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες (CRPD)

Τι σημαίνει αναπηρία;
«Η αναπηρία είναι μία εξελισσόμενη έννοια και απορρέει από την αλληλεπίδραση
μεταξύ ατόμων με βλάβη και διαταραχές συμπεριφοράς και εμπόδια που προέρχονται από το περιβάλλον τους, που δυσχεραίνουν την πλήρη και αποτελεσματική
συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους»
~ Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD)
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Σύμβαση του ΟΗΕ για τα
δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες (CRPD)

Σύμβαση του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα των ΑμεΑΆρθρο
1 – Σκοπός

 Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμέ-

«Σκοπός είναι να προάγει, να προστατεύσει και να διασφαλίσει την πλήρη και ίση
απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, από
όλα τα άτομα με αναπηρίες και να προάγει
τον σεβασμό της εγγενούς αξιοπρέπειάς
τους»

νων Εθνών – 13 Δεκεμβρίου 2006.

 Επικυρώθηκε από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και
από την ίδια την ΕΕ.

 Η Σύμβαση καθορίζει τις νομικές υποχρεώσεις των

Κρατών σε σχέση με την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.

 Δεν θεσπίζει νέα δικαιώματα, αλλά λειτουργεί

συμπληρωματικά προς τις υπάρχουσες συνθήκες,
προσδιορίζοντας συγκεκριμένα δικαιώματα και
υποχρεώσεις που αφορούν την αναπηρία.

Τι ειναι αυτο που καθιστα μοναδικη τη
συμβαση του οηε για τα δικαιωματα
των ατομων με αναπηριες (CRPD);
 «Τίποτα για Εμάς, χωρίς Εμάς» - ένα ηχηρό κάλεσμα
από τα άτομα με αναπηρίες παγκοσμίως προκειμένου να γίνουν σεβαστά τα Ανθρώπινα Δικαιώματά
τους, να προστατευτούν και να αναγνωριστούν σε
ίση βάση με των άλλων.

 Όργανο πολιτικής που καλύπτει τις διάφορες

αναπηρίες και τους τομείς: αφορά όλα τα άτομα με
αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων
με φυσικές, πνευματικές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, τους κωφάλαλους καθώς και όλους τους
τομείς της ανθρώπινης ζωής.

 Νομικά δεσμευτικό, τόσο για τις δημόσιες αρχές
όσο και για τους ιδιωτικούς φορείς.

Συμβαση του οηε για τα δικαιωματα
των ατομων με αναπηριες: προσεγγιση
βασισμενη στα ανθρωπινα δικαιωματα

Σύμβαση του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα των ΑμεΑΆρθρο
3 – Γενικές Αρχές
1. Ο σεβασμός της εγγενούς αξιοπρέπειας, της ατομικής αυτονομίας, συμπεριλαμβανομένης και της
ελευθερίας ατομικών επιλογών και της ανεξαρτησίας των ατόμων.
2. Η μη διάκριση.
3. Η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία.
4. Ο σεβασμός της διαφοράς και η αποδοχή των
ατόμων με αναπηρίες, ως τμήμα της ανθρώπινης
ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας.
5. Η ισότητα ευκαιριών.
6. Η προσβασιμότητα.
7. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.
8. Ο σεβασμός των εξελισσόμενων ικανοτήτων των
παιδιών με αναπηρίες και ο σεβασμός του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρίες να διατηρήσουν
την ταυτότητά τους.

 Η Σύμβαση σηματοδοτεί την αλλαγή προτύπων

αναφορικά με τις στάσεις και τις προσεγγίσεις
απέναντι στα άτομα με αναπηρίες.

 Τα άτομα με αναπηρίες δεν αντιμετωπίζονται ως

«αντικείμενα» που χρήζουν φιλανθρωπίας, ιατρικής περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας.

 Αντίθετα, αντιμετώπίζονται ως «υποκείμενα» με

δικαιώματα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, να λάβουν ελεύθερες και συνειδητές αποφάσεις για τη ζωή τους
και να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας.

 Προηγείται του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου

και των Συμβάσεων της Γενεύης για το Καθεστώς
των Προσφύγων, που αντιμετωπίζουν τα άτομα με
αναπηρίες υπό το πρίσμα της ιατρικής.

Σύμβαση του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα των ΑμεΑΆρθρο
5 – Ισότητα και μη Διάκριση
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι όλα τα
άτομα είναι ίσα ενώπιον και σύμφωνα με τον νόμο
και δικαιούνται, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση, ίση
προστασία και ίσα οφέλη από τον νόμο.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη απαγορεύουν όλες τις
διακρίσεις βάσει της αναπηρίας και εγγυώνται στα
άτομα με αναπηρίες ίση και αποτελεσματική νομική προστασία κατά των διακρίσεων για οποιονδήποτε λόγο.
3. Προκειμένου να προάγουν την ισότητα και να εξαλείψουν τις διακρίσεις, τα Συμβαλλόμενα Κράτη
λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου
να διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή.
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4. Τα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα
προκειμένου να επιταχυνθεί ή να επιτευχθεί μία
πραγματική ισότητα των ατόμων με αναπηρίες,
δεν θεωρούνται διακρίσεις, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας Σύμβασης.

Σύμβαση του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα των ΑμεΑΆρθρο
6 – Γυναίκες με Αναπηρίες
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι οι
γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες υπόκεινται
σε πολλαπλές διακρίσεις και, εν προκειμένω,
λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν
την πλήρη και ίση απόλαυση, από αυτά, όλων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζουν
την πλήρη ανάπτυξη, προαγωγή και ενίσχυση των
γυναικών, με σκοπό την εγγύηση της άσκησης και
απόλαυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των
θεμελιωδών ελευθεριών που καθορίζονται στην
παρούσα Σύμβαση.

Σύμβαση του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα των ΑμεΑΆρθρο
7 – Παιδιά με Αναπηρίες
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν την
πλήρη απόλαυση, από τα παιδιά με αναπηρίες,
όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σε ίση βάση με τα υπόλοιπα
παιδιά.
2. Σε όλες τις ενέργειες που αφορούν τα παιδιά με
αναπηρίες, το συμφέρον του παιδιού είναι πρωταρχικής σημασίας.
3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι τα
παιδιά με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους ελεύθερα, σχετικά με όλα τα
θέματα που έχουν επιπτώσεις σε αυτά και ότι στις
απόψεις τους δίδεται η οφειλόμενη βαρύτητα,
σύμφωνα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, σε
ίση βάση με τα υπόλοιπα παιδιά και ότι τους παρέχεται βοήθεια σε σχέση με την αναπηρία τους και
κατάλληλη για την ηλικία τους, ώστε να υλοποιήσουν αυτό το δικαίωμα.

Σύμβαση του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα των ΑμεΑΆρθρο
9 – Προσβασιμότητα
 Προσβασιμότητα στο φυσικό περιβάλλον
X Κέντρα υποδοχής και υποδομές φιλοξενίας
X Υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης (δίνεται
προτεραιότητα στα άτομα με αναπηρίες ώστε να
βρίσκονται κοντά στις εν λόγω υποδομές)
X Λοιπές υποδομές (εκπαίδευση, υγεία, κτλ.)

 Προσβασιμότητα σε μέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας: Ευανάγνωστα, σύστημα γραφής Μπράιγ (Braille), διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.

 Οι διαχειριστές και το προσωπικό των εγκαταστάσεων οφείλουν να διαβουλεύονται με τα άτομα με
αναπηρίες και τις οικογένειές τους, προκειμένου
να βρίσκουν ικανοποιητικές λύσεις.

 Το καθεστώς του πρόσφυγα, η αίτηση ασύλου, η

οικογενειακή επανένωση και όλες οι άλλες διαδικασίες θα πρέπει να είναι προσβάσιμες και να
συνυπολογίζουν τα άτομα με αναπηρίες.

Συμπεράσματα
 Ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με

αναπηρίες, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στις
γυναίκες αναφορικά με όλες τις δράσεις, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους
πρόσφυγες που δεν αντιμετωπίζουν αναπηρίες.

 Διασφάλιση προσβασιμότητας, επαρκούς στέγασης και υποστήριξη της ενσωμάτωσης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.

 Διαβούλευση με τα άτομα με αναπηρίες και με τους

οργανισμούς που τα εκπροσωπούν, με στόχο την
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση
των προγραμμάτων.

 Συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτι-

στων πρακτικών ανάμεσα στις οργανώσεις ατόμων
με αναπηρίες και στους ανθρωπιστικούς φορείς,
τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 Συνέχιση της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρίες, του προσωπικού και των επαγγελματιών που
εμπλέκονται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ και στους τρόπους υποστήριξής
τους.

ΠΗΓΕΣ
http://wwda.org.au/issues/unhrt/hrcore1/
http://wwda.org.au/wp-content/uploads/2013/12/crpd.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesen.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRDisabilityen.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Συντάκτης: ARCI (Italy)

Σεβασμός, προστασία, εκπλήρωση: πεδίο εφαρμογής των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σεβασμος

Προστασια

Εκπληρωση

«Τα Κράτη δεν πρέπει
να παρεμποδίζουν την
απόλαυση των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων»

«Τα Κράτη πρέπει να
παρεμπορίζουν την καταπάτηση
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
από ιδιωτικούς φορείς ή από
τρίτους»

«Τα Κράτη πρέπει να λαμβάνουν
θετικά μέτρα προκειμένου να
εξασφαλίζουν την εφαρμογή των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

π.χ. οφείλουν να απέχουν
από την αυθαίρετη
κράτηση, τον βασανισμό
ή τη συλλογική απέλαση
μεταναστών

π.χ. ρύθμιση του πλαίσίου
λειτουργίας των εταιρειών
εύρεσης εργασίας, επιβολή
κυρώσεων σε εργοδότες που
αυθαιρετούν, προστασία
των μεταναστών από βία και
κακοποίηση από λαθρεμπόρους.

π.χ. διαβούλευση με τους
μετανάστες για τη διαμόρφωση
της σχετικής δημόσιας πολιτικής,
πρόβλεψη εναλλακτικών λύσεων
στην κράτηση των μεταναστών.

Εργαλεία που σχετίζονται
γενικώς με τη μετανάστευση
 Διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο: Συμβάσεις της Γενεύης (1949)

 Σύμβαση της Βιέννης επί των προξενικών σχέσεων
(1963)

 Διεθνής Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (1974)

 Διεθνής Σύμβαση για τη ναυτική έρευνα και διάσωσω (1979)

 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της
Θάλασσας (1982)

 Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού
Δικαστηρίου (1998)

 Συμβάσεις που σχετίζονται με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ)
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Σύμβαση περί της
αναγκαστικής ή υποχρεωτικής
εργασίας, 1930 (Αρ. 29)
 Σύμβαση περί ίσης αμοιβής, 1951 (Αρ. 100)
 Σύμβαση για την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας, 1957 (Αρ. 105)

 Σύμβαση για τη διάκριση στην απασχόληση και στο
επάγγελμα, 1958 (Αρ. 111)

 Σύμβαση για τους μετανάστες εργάτες (αναθεωρητική), 1949 (Αρ. 97)

 Σύμβαση για τις μεταναστεύσεις υπό καταχρηστικούς όρους και για την προώθηση ίσων ευκαιριών
και ίσης μεταχείρισης των διακινούμενων εργαζομένων, 1975 (Αρ. 143)
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Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

1950

1949
50s

1919

10s

Επιλεκτικό χρονοδιάγραμμα της παγκόσμιας διακυβέρνησης σε σχέση με τη
μετανάστευση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

1993

70s

Σύμβαση υπ’ αριθμ. 143 της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας – Σύμβαση για τις μεταναστεύσεις υπό
καταχρηστικούς όρους και για την προώθηση
ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης των
διακινούμενων εργαζομένων

1951
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (αρχικά
ιδρύθηκε υπό το όνομα Προσωρινή Διακυβερνητική Επιτροπή για τη Μετακίνηση Μεταναστών
εξ Ευρώπης)

90s

1975

Διεθνής Σύμβαση για την προστασία των
δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων
και των μελών των οικογενειών τους (τέθηκε σε
ισχύ το 2003)

1990

Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα

1994
Διεθνής Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την
Ανάπτυξη, Κάιρο

1999
Καθιέρωση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των μεταναστών

Παγκόσμια Διάσκεψη κατά του ρατσισμού,
των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας
και της σχετικής μισαλλοδοξίας

2000
2000s

2001

Σύμβαση υπ’ αριθμ. 97 της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας – ΔΣΕ 97: Για τους μετανάστες εργάτες

Πρωτοβουλία της Βέρνης και Διεθνές
Θεματολόγιο για τη Διαχείριση της Μετανάστευσης 2001–2005

Πρωτόκολλο για την πρόληψη, καταστολή και
τιμωρία της διακίνησης προσώπων, ιδιαίτερα
γυναικών και παιδιών / Πρωτόκολλο κατά της
λαθραίας διακίνησης μεταναστών από τη γη, τη
θάλασσα και τον αέρα

2002
«Έκθεση Doyle» για τη Διεθνή Μετανάστευση

2003

2004

Παγκόσμια Επιτροπή για τη Διεθνή
Μετανάστευση 2003–2005

Η Διεθνής Συνδιάσκεψη Εργασίας υιοθετεί
Σχέδιο Δράσης για τους διακινούμενους εργαζομένους

2006

Θέσπιση του Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ για την
εμπορία ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών

Διορισμός του Ειδικού Απεσταλμένου του
Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για τη Μετανάστευση
και την Ανάπτυξη

Καθιέρωση της Καθολικής Περιοδικής Έκθεσης

Πρώτος διάλογος υψηλού επιπέδου των ΗΕ
σχετικά με τη διεθνή μετανάστευση και την
ανάπτυξη
Δημιουργία της Παγκόσμιας Ομάδας Μεταναστεύσεως (σε συνέχεια της Ομάδας Μεταναστεύσεως της Γενεύης που είχε δημιουργηθεί το 2003)

2007

First annual Global Forum on Migration
and Development

Διεθνής Διάλογος του Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης: Ανθρώπινα Δικαιώματα και
Μετανάστευση

2010s

2009
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των ΗΕ (UNDP) Έκθεση
για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη και Κινητικότητα

L ATION
TR ANS
G
MISSIN

2013
Δεύτερος διάλογος υψηλού επιπέδου των ΗΕ
σχετικά με τη διεθνή μετανάστευση και την
ανάπτυξη
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ΠΗΓΕΣ
Εργαλεία και Συμβάσεις
Διεθνής Σύμβαση για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων (1965):
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (1966):
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx/
Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα (1966):
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (1979):
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή
τιμωρίας (1984): https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (1989):
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
Διεθνής Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των
οικογενειών τους (1990): https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
Διεθνής Σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση (2006):
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (2006):
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα (2008):
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx
Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (1966):
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών
(1999): https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx
Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, σχετικά με την εμπορία παιδιών, την
παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία (2000): https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/
OPSCCRC.aspx
Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (2002):
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (2006):
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx
Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού για τη διαδικασία επικοινωνίας (2014):
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPICCRC.aspx
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Πολιτική και Νομικό Πλαίσιο της ΕΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Συντάκτης: Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρίας – EDF

Τα άτομα με αναπηρίες στην ΕΕ

Νομικό πλαίσιο της ΕΕ

 Υπάρχουν 80 με 110 εκατομμύρια άτομα με αναπη-

Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες κατοχυρώνονται στις συνθήκες της ΕΕ:

 Στην ΕΕ παρατηρείται μεγάλη έλλειψη στατιστικών

Συνθήκη για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

ρίες στην ΕΕ – περισσότερο από το 1/6 του πληθυσμού!
στοιχείων για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες
και τους αιτούντες άσυλο που αντιμετωπίζουν
αναπηρίες.

https://www.youtube.com/watch?v=7CZoWxtsf6c&t=1s

Στο Άρθρο 10 δηλώνεται ότι: «κατά τον καθορισμό των
πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση επιδιώκει να
καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής
ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού».

https://www.youtube.com/watch?v=7CZoWxtsf6c&fea
ture=youtu.be

Για να το επιτύχει αυτό, η ΕΕ «μπορεί να αναλάβει δράση» (Άρθρο 19).

Διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ

Δεν υπάρχει γενική νομοθεσία της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ωστόσο τα δικαιώματά
τους λαμβάνονται υπόψη στους κανονισμούς και τις
οδηγίες της ΕΕ. Για παράδειγμα:

Βίντεο του Παρατηρητηρίου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα:

Η ΕΕ έχει θεσπίσει υποχρεώσεις προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες με
βάση το διαθνές δίκαιο.
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των
ΑμεΑ (CRPD)

 2011: Η ΕΕ επικύρωσε τη Σύμβαση – πρόκειται για

 Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα
 Οδηγία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση
και την εργασία

 Κανονισμοί για τα δικαιώματα των επιβατών (σε
αστικά, λεωφορεία, τρένα και αεροπλάνα)

το πρώτο νομικά δεσμευτικό όργανο για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο οποίο
γίνεται μέλος.

 Οδηγία για την προσβασιμότητα ιστοτόπων και

 2018: Όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν πλέον επι-

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της ΕΕ

κυρώσει τη Σύμβαση.

Διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ
Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 2015: κράτη-μέλη του ΟΗΕ υιοθέτησαν την Ατζέντα
του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 2016: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση για

μία νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη, προσχέδιο για την εναρμόνιση της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ με την Ατζέντα του 2030 για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη -> τονίζει τη δέσμευση της ΕΕ
στην προαγωγή των δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρίες και στην εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής τους.

εφαρμογών δημοσίου για φορητές συσκευές

Το Άρθρο 21 απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω αναπηρίας.
Το Άρθρο 26 δηλώνει ότι: «η Ένωση αναγνωρίζει και
σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες
να επωφελούνται από μέτρα που τους εξασφαλίζουν
την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική
ένταξη και τη συμμετοχή στον κοινοτικό βίο».

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για
την Αναπηρία
Συνοψίζει τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ εφαρμόζει πολιτικές για τη διαχείριση της αναπηρίας, συ-
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μπεριλαμβανομένης μιας σειράς από συγκεκριμένες
δράσεις και χρονοδιαγράμματα για την προαγωγή των
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες (για πρώτη
φορά το 1996).
Σε εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία
2010–2020, η οποία εστιάζει στην εξάλειψη των εμποδίων σε 8 βασικούς τομείς.

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για
την Αναπηρία 2010–2020

Ευρωπαϊκές Πολιτικές
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία
Παρέχουν χρηματοδότηση για ένα ευρύ φάσμα δράσεων και προγραμμάτων σε διαφορετικούς τομείς.
Για την περίοδο 2014–2020, τα Ταμεία έχουν ως στόχο,
μεταξύ άλλων, την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες:

 Βελτίωση της προσβασιμότητας
 Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού

Οι οκτώ βασικοί τομείς δράσης της Στρατηγικής είναι
οι εξής:

 Αύξηση των ευκαιριών για εκπαίδευση και απασχό-

1. Προσβασιμότητα: τα άτομα με αναπηρία έχουν
πρόσβαση στα αγαθά και στις υπηρεσίες, προώθηση της αγοράς υποστηρικτικής τεχνολογίας.

Άλλες πολιτικές και προγράμματα που στοχεύουν
στην ενίσχυση των ατόμων με αναπηρίες:

2. Συμμετοχή: εξασφάλιση ότι τα άτομα με αναπηρίες
απολαμβάνουν όλα τα οφέλη που απορρέουν από
την ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης. Αφαίρεση των
εμποδίων στην ίση συμμετοχή στη δημόσια ζωή
και στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Προαγωγή
και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στο επίπεδο της
τοπικής κοινότητας.
3. Ισότητα: εξάλειψη των διακρίσεων λόγω αναπηρίας και προαγωγή των ίσων ευκαιριών.
4. Απασχόληση: σημαντική αύξηση του ποσοστού
των ατόμων με αναπηρίες που εργάζονται στην
ανοιχτή αγορά εργασίας. Αποτελούν το 1/6 του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ που βρίσκεται σε ηλικία
εργασίας, ωστόσο το ποσοστό απασχόλησής τους
είναι συγκριτικά χαμηλό.
5. Εκπαίδευση και κατάρτιση: προαγωγή της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της δια βίου μάθησης για μαθητές και σπουδαστές με αναπηρίες.
Η ίση πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και η δια
βίου μάθηση επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρίες
να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να
βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει λάβει αρκετές πρωτοβουλίες στον
τομέα της εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρίες.
Μεταξύ αυτών ο Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ειδική
Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, καθώς και
μία ειδική ομάδα μελέτης για την αναπηρία και τη
δια βίου μάθηση.
6. Κοινωνική προστασία: προώθηση αξιοπρεπών
συνθηκών διαβίωσης, καταπολέμηση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού.
7. Υγεία: προαγωγή της ισότιμης πρόσβασης σε υγειονομικές υπηρεσίες και συναφείς υποδομές για
άτομα με αναπηρίες.
8. Εξωτερική δράση: προώθηση των δικαιωμάτων
των ατόμων με αναπηρίες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των διεθνών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
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ληση

 Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες

 Ευρωπαϊκής Κάρτα Αναπηρίας (πρώην Ευρωπαϊκή
Κάρτα Κινητικότητας) – πιλοτικό πρόγραμμα

ΕΕ και Μετανάστες με
Αναπηρίες
Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ
(CRPD) προστατεύει τα δικαιώματα των μεταναστών
με αναπηρίες – το Άρθρο 11 καλύπτει καταστάσεις
κινδύνου και έκτακτης ανάγκης.
Η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων
με αναπηρίες εξέφρασε την έντονη ανησυχία της σε
σχέση με:

 Την επισφαλή κατάσταση των ΑμεΑ κατά τη διάρ-

κεια της τρέχουσας μεταναστευτικής κρίσης που
αντιμετωπίζει η ΕΕ

 Την κράτηση προσφύγων, μεταναστών και αιτού-

ντων άσυλο με αναπηρίες σε συνθήκες που δεν
παρέχουν κατάλληλη στήριξη και κατάλυμα

 Την ελλιπή πρόσβαση στη λήψη αποφάσεων που

σχετίζονται με τη μετανάστευση και την έλλειψη
πληροφόρησης και επικοινωνίας σε προσβάσιμη
μορφή

Συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα
των ΑμεΑ προς την ΕΕ (2015):

 Ενωσμάτωση της αναπηρίας στις πολιτικές για
τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες

 Κοινοποίηση κατευθυντήριων γραμμών στις

υπηρεσίες της και στα κράτη-μέλη για τον περιορισμό της κράτησης ΑμεΑ στο πλαίσιο της μετανάστευσης και της αίτησης ασύλου, δεδομένου ότι η
κράτηση δεν εναρμονίζεται με τη CRPD
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Ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ
και ΑμεΑ
ΓΔ Eυρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας:
Η ΕΕ παρέχει στήριξη στις χώρες και στους πληθυσμούς που βιώνουν καταστροφές και ανθρωπιστικές
κρίσεις.
Η στήριξη αφορά επίσης στους μετανάστες, στους
αιτούντες άσυλο και στους εκτοπισμένους εντός των
χωρών.

 Μηχανισμός πολιτικής προστασίας: ενίσχυση

Policy asks towards the EU
 On-going advocacy towards the EU of its

obligations to protect and promote the rights of
persons with disabilities, until every refugee and
migrant with disabilities in Europe is received in
dignified conditions
 Implementation of the recommendations of the

CRPD Committee
 Stronger

commitment from the European
Parliament to use its oversight role to ensure
that the EU’s response to migration is not
discriminatory

της συνεργασίας με στόχο τη βελτίωση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντιμετώπισης των
καταστροφών.

 Improve accountability for the use of EU funds for

 Ανθρωπιστική βοήθεια: παροχή ανθρωπιστικής

 Acceleration by the member states of the EU to

βοήθειας με βάση τις ανάγκες των ανθρώπων που
επηρεάζονται από καταστροφές: π.χ. φαγητό, κατάλυμα, υγειονομική περίθαλψη, νερό, εκπαίδευση, κτλ.

 Η ΕΕ υιοθέτησε τον Χάρτη για την Ένταξη των

ΑμεΑ στην Ανθρωπιστική Βοήθεια, ο οποίος
δημοσιοποιήθηκε στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική
Διάσκεψη Κορυφής τον Μάιο του 2016.

 2016–2017: εκταμιεύτηκαν 30 εκ. € για προγράμματα που εφαρμόζονται από οργανισμούς που ασχολούνται με την αναπηρία.

refugees, asylum seekers and migrants in Europe
relocate asylum seekers, including those
 with disabilities, from EU country of arrival to

other EU countries
 Ensure humanitarian actions of the EU address

the situation of persons with disabilities and
include representative organisations of persons
with disabilities in their design, implementation
and monitoring

 Τον Δεκέμβριο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

εξήγγειλε νέα μέτρα και πρότυπα για την ανθρωπιστική βοήθεια που απευθένεται σε ΑμεΑ.
X Οι οργανισμοί που εκπροσωπούν τα ΑμεΑ θα
συμμετέχουν στον σχεδιασμό των πολιτικών.
X Οι εταίροι των ανθρωπιστικών προγραμμάτων
θα πρέπει να απασχολούν και ΑμεΑ στα προγράμματά τους.
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Συντάκτης: ARCI (Italy)

Σύντομη ιστορία της
πολιτικής της ΕΕ για τη
μετανάστευση και το άσυλο
 1957–1972 Έμφαση της Συνθήκης της Ρώμης στην
ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών της ΕΟΚ

 1973–1989 Ενίσχυση της διακυβερνητικής συνεργασίας

 1990–1999 Σύμβαση του Δουβλίνου μέσω του Προγράμματος της Χάγης

 2000–2016 Κοινοτικοποίηση της μετανάστευσης

και του ασύλου στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ)

Η «Μεταναστευτική Κρίση»
αποτέλεσε ορόσημο για την ΕΕ
18 Απριλίου 2015: Βάρκα στην οποία επέβαιναν περίπου 700 μετανάστες αναποδογύρισε στις ακτές της
Λιβύης, νότια του ιταλικού νησιού Λαμπεντούζα. Πιστεύεται ότι τουλάχιστον 650 μετανάστες έχασαν τη
ζωή τους, ενώ μόλις 28 διασώθηκαν από την ιταλική
ακτοφυλακή.
Πρόκειται για το ναυάγιο με τον μεγαλύτερο αριθμό
θυμάτων κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής κρίσης.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης
για τη Μετανάστευση (2015)
Τέσσερις πυλώνες για την καλύτερη
διαχείριση της μετανάστευσης
1. Μείωση των κινήτρων για παράτυπη μετανάστευση
2. Διαχείριση των συνόρων, διαφύλαξη της ζωής και
προστασία των εξωτερικών συνόρων
3. Ισχυρή κοινή πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση
4. Νέα πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση

Μειώνοντας τα κίνητρα για
παράτυπη μετανάστευση
Νέο πλαίσιο εταιρικής σχέσης για τη μετανάστευση
Στις 7 Ιουνίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε
ισχύ ένα νέο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για
τη Μετανάστευση, με στόχο την ανάπτυξη εξειδικευμένων συμφωνιών (συμφώνων) με τις βασικές χώρες
προέλευσης ή διέλευσης για την καλύτερη διαχείριση
της μετανάστευσης. Πιο συγκεκριμένα:

 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑ
X Διάσωση ζωών στη θάλασσα και στην έρημο
X Καταπολέμηση των δικτύων λαθρεμπορίας και
διακίνησης
X Αύξηση του επαναπατρισμού όσων δεν έχουν το
δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ
X Διευκόλυνση μεταναστών και προσφύφων ώστε
να παραμένουν πιο κοντά στην πατρίδα τους,
αντί να προσπαθούν να ταξιδέψουν προς την
Ευρώπη με κίνδυνο της ζωής τους

 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑ
X Αντιμετώπιση των αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης
X Αύξηση των ευκαιριών στις χώρες προέλευσης
μέσω δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων
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«Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας»
Στις 18 Μαρτίου 2016, οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και
η Τουρκία συμφώνησαν, με τη «Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας», να δώσουν τέλος
στη ροή παράτυπων μεταναστών από την Τουρκία προς την ΕΕ.

Αγνοούμενοι
Μετανάστες
Συνολικός αριθμών θανάτων που
σημειώθηκαν στη Μεσόγειο

2015
6.068 θάνατοι

2016
7.817 θάνατοι

2017
6.079 θάνατοι

2018 (21η Δεκεμβρίου)
4.503 θάνατοι
Source: IOM, Missing Migrants
Project

Ισχυρό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΕΕΣΑ)
Since 1999, the EU has been working to create a Common European Asylum System (CEAS) and improve the current
legislative framework.

Κανονισμός για τη Διαδικασία Ασύλου:

Οδηγία για τις απαιτήσεις υποδοχής

καθιερώνει κοινά πρότυπα διασφαλίσεων και εγγυήσεων για πρόσβαση σε ένα δίκαιο και αποτελεσματικό
σύστημα ασύλου.

καθιερώνει ελάχιστα κοινά πρότυπα για τις συνθήκες
διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, εξασφαλίζει ότι οι
αιτούντες έχουν πρόσβαση σε στέγαση, φαγητό, εργασία και υγειονομική περίθαλψη.

Κανονισμός για της απαιτήσεις
αναγνώρισης:
καθιερώνει κοινούς λόγους για τη χορήγηση διεθνούς
προστασίας και προβλέπει μια σειρά από δικαιώματα
για τους δικαιούχους (άδεια διαμονής, ταξιδιωτικά
έγγραφα, πρόσβαση σε εργασία και εκπαίδευση, κοινωνική πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη).

Κανονισμός του Δουβλίνου
Καθορίζει το κράτος-μέλος που είναι υπεύθυνο για
την εξέταση της εκάστοτε αίτησης ασύλου.
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Αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ 2008 - 2018
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Αιτήσεις ασύλου το 2017
Υποβλήθηκαν 728,470 αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ
Βασικές πλατφόρμες και ιστοσελίδες της ΕΕ σε σχέση με ζητήματα μετανάστευσης
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO): https://www.easo.europa.eu/
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE): https://www.ecre.org/
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) – Ευρώπη: https://www.unhcr.org/europe.html
Βάση Δεδομένων Ασύλου (AIDA): https://www.asylumineurope.org/

Ευρωπαϊκή Πολιτική
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση (2015): https://ec.europa.eu/home-affairs/
what-we-do/policies/european-agenda-migration_en
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Παράτυπη Μετανάστευση & Επαναπατρισμός: https://ec.europa.eu/home-affairs/whatwe-do/policies/irregular-migration-return-policy_en
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Νόμιμη Μετανάστευση & Ενσωμάτωση: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/
policies/legal-migration_en
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/
policies/asylum_en
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης – Γλωσσάρι: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/
european_migration_network/glossary_en
Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, 18 Μαρτίου 2016: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/
eu-turkey-statement/
Διεθνής Αμνηστία, Ελλάδα: ένα σχέδιο απόγνωσης. Ο αντίκτυπος στα Ανθρώπινα Δικαιώματα της συμφωνίας
ΕΕ-Τουρκίας (2017): https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/5664/2017/en/
ARCI, The dangerous link between migration, development and security for the externalisation of borders in Africa
(2018): https://www.arci.it/documento/the-dangerous-link-between-migration-development-and-security-for-theexternalisation-of-borders-in-africa-case-studies-on-sudan-niger-and-tunisia/
ARCI, Steps in the process of externalisation of border controls to Africa, from the Valletta summit to today (2016):
http://www.integrationarci.it/wp-content/uploads/2016/06/analysisdoc_externalisation_ARCI_ENG.pdf
ECRE, Asylum at the European Council 2018: outsourcing or reform?: https://www.ecre.org/wp-content/
uploads/2018/08/Policy-Papers-04.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Αρχές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Συντάκτης: Παγκόσμιο Δίκτυο Ατόμων με Αναπηρία – DPI (Ιταλία)

Συνθήκες των ΑμεΑ
παγκοσμίως
 82% ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες (περίπου 820
εκατομμύρια, ¼ του πληθυσμού που ζει σε συνθήκες φτώχειας)

Από το ιατρικό μοντέλο
στην προσέγγιση με βάση τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα
ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

 Μόλις το 2% λαμβάνει υποστηρικτικές υπηρεσίες

X Τα ΑμεΑ είναι ασθενείς ή ανήμποροι

 380 εκατομμύρια δεν έχουν πρόσβαση σε αποκατά-

X Η αποκατάσταση και η προστασία είναι η θεραπεία

σταση και υγειονομικές υπηρεσίες

 90% των ΑμεΑ είναι άνεργοι (Διεθνής Οργάνωση
Εργασίας)

 95% των παιδιών με αναπηρίες δεν έχουν πρόσβα-

X Τα ΑμεΑ θα πρέπει να διαχωρίζονται
X Οι βασικές αρμοδιότητες που αφορούν τα ΑμεΑ
σχετίζονται με την ιατρική

ση σε επίσημη εκπαίδευση (Unicef)

Σύμβαση του ΟΗΕ για τα
δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες (CRPD)
Από την αναγνώριση των αναγκών... στην αναγνώριση των δικαιωμάτων.
Για να γίνουν τα ΑμεΑ πλήρη μέλη όλων των ανθρώπινων κοινωνιών, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους
πολίτες και να υποστηριχθεί η «ισότιμη, πλήρης και
αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία»
Η αναπηρία δεν αποτελεί απλώς πεδίο τεχνικών &
επαγγελματικών αρμοδιοτήτων, αλλά κυρίως πρόκειται για ένα ζήτημα με πολιτικές και πολιτισμικές
προεκτάσεις.
«Διακρίσεις βάσει αναπηρίας» σημαίνει οποιαδήποτε
διάκριση, αποκλεισμό ή περιορισμό βάσει αναπηρίας, η οποία έχει ως σκοπό ή επίπτωση να εμποδίσει
ή να ακυρώσει την αναγνώριση, απόλαυση ή ασκηση,
σε ίση βάση με τους άλλους, όλων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στον
πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, ατομικό
ή οποιονδήποτε άλλο τομέα. Περιλαμβάνει όλες τις
μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης και της
άρνησης παροχής εύλογης προσαρμογής.

22

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
X Τα Αμεα είναι πολίτες με διαφορετικές ικανότητες
X Τα Αμεα βιώνουν διακρίσεις & δεν απολαμβάνουν
ίσες ευκαιρίες

X Η κοινωνική ένταξη είναι η θεραπεία
X Όλα τα μέλη της κοινωνίας έχουν έναν ρόλο

 Η κατάσταση των ατόμων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά εξαρτάται από κοινωνικούς και μεμονωμένους παράγοντες.

 Η αναπηρία είναι μία δυναμική κοινωνική σχέση

και μπορεί να είναι ανεξάρτητη από ιατρικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

 Η αναπηρία είναι μία συνηθισμένη κατάσταση για
την ανθρωπότητα.

 Από τα στατιστικά που βασίζονται στην κατάσταση

της υγείας, στα στατιστικά για την πρόληψη της
αναπηρίας (επίπεδο και ποιότητα κοινωνικής συμμετοχής, απόλαυση δικαιωμάτων, προαγωγή της
κοινωνικής ένταξης).
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Ενδυνάμωση & Ικανότητα

Δικαιοσύνη και Ισότητα

 Ενίσχυση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των

 Το μοντέλο για την αναπηρία που βασίζεται στον

ΑμεΑ.

 Προαγωγή της συμμετοχής των ΑμεΑ στην κοινω-

νία και στις κοινότητες, υποστήριξη της συμμετοχής των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρίες
στην επικύρωση, εφαρμογή και παρακολούθηση
της Σύμβασης του ΟΗΕ (CRPD)

 Εκπαίδευση των ΑμεΑ στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
 Ανάπτυξη ικανοτήτων και κοινωνικών ρόλων.
 Εύρεση τρόπου ώστε να χρησιμοποιήσουν και να

αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να ζήσουν
ανεξάρτητα.

 Προσφορά κινήτρων για συμμετοχή στις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους και την κοινωνία.

σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελεί
ένα νέο πρότυπο δικαιοσύνης

 Όχι στη δικαιοσύνη που βασίζεται στη φιλανθρωπία, στον πατερναλισμό και στην προστασία

 Ναι σε μία νέα ιδέα για τη δικαιοσύνη που βασίζεται στην ένταξη, στην ενδυνάμωση, στην κοινωνική και πολιτιστική αλλαγή και στον σεβασμό
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και προκρίνει την
ανθρώπινη ποικιλομορφία

 Από το κράτος πρόνοιας που βασίζεται στην κοινωνική προστασία στο κράτος πρόνοιας που βασίζεται στην κοινωνική ένταξη

 Η ένταξη είναι αποτελεσματική μόνο όταν συμμετέχουν άμεσα τα αποκλεισμένα άτομα

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην αποδοχή των ατόμων
με αναπηρίες ως αναπόσπαστο τμήμα της ποικιλομορφίας και
του ανθρωπισμού
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Συντάκτης: ARCI (Ιταλία)

Οικουμενική Διακύρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (1948)
Άρθρο 1

«Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι
προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα
αδελφοσύνης».
Οικουμενική Διακύρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (1948)
Άρθρο 13

«Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο της διαμονής του στο
εσωτερικό ενός κράτους. Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα
και τη δική του, και να επιστρέφει σε αυτήν».
Οικουμενική Διακύρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (1948)
Άρθρο 14

«Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και του παρέχεται άσυλο σε
άλλες χώρες. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το επικαλεστεί, σε περίπτωση δίωξης για
πραγματικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς
και τις αρχές του ΟΗΕ».
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Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα (OHCHR) – Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές
για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των
μεταναστών που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση

Αρχή

1

Εξασφάλιση ότι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα βρίσκονται στο επίκεντρο των
προσπαθειών για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης σε όλα τα στάδιά της,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων μαζικής μετακίνησης ετερόκλητων
πληθυσμών.
Κατευθυντήριες Γραμμές
1. Επικύρωση και εφαρμογή όλων των διεθνών και περιφερειακών εργαλείων για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα και διασφάλιση, τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και στην πράξη, της θεμελιώδους
σημασίας που έχουν ο σεβασμός, η προστασία και η εκπλήρωση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
όλων των μεταναστών χωρίς διακρίσεις οποιουδήποτε είδους.

Αρχή

2

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων έναντι των μεταναστών
Κατευθυντήριες Γραμμές
1. Εξειδίκευση και εφαρομογή νομικών μέτρων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που προστατεύουν
τους μετανάστες έναντι όλων των μορφών διακρίσεων, ανεξάρτητα από το φύλο, τον σεξουαλικό
προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τη γλώσσα, τη θρησκεία
ή τις πεποιθήσεις, τις πολιτικές ή λοιπές απόψεις, την κοινωνική καταγωγή, την αναπηρία, το
καθεστώς μετανάστη ή διαμονής, την ηλικία, τα κίνητρα που τους ωθούν στη διεθνή μετανάστευση, καθώς και από τις συνθήκες υπό τις οποίες ταξίδεψαν ή εντοπίστηκαν. Προστασία των
μεταναστών από πολλαπλές και διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων κατά τη μεταναστευτική
διαδικασία. Εξασφάλιση ότι οι νομικές διατάξεις για την πρόληψη των διακρίσεων εφαρμόζονται
σε όλες τις πτυχές της διακυβέρνησης σε σχέση με τη μετανάστευση.

Αρχή

3

Εξασφάλιση ότι οι μετανάστες έχουν πρόσβαση στο σύστημα δικαιοσύνης
Κατευθυντήριες Γραμμές
1. Λήψη μέτρων που επιτρέπουν στους μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών που
διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, να απολαμβάνουν αποτελεσματική και ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα δικαιοσύνη χωρίς οποιουδήποτε είδους διακρίσεις.
Εφασφάλιση ότι το καθεστώς του μετανάστη που εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από έναν
εργοδότη ή έναν εταίρο δεν αποτελεί εμπόδιο για την αναζήτηση και εύρεση υποστήριξης, προστασίας ή δικαιοσύνης.
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Αρχή

5

Εξασφάλιση ότι όλα τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων προστατεύουν τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα
Κατευθυντήριες Γραμμές
1. Προστασία του δικαιώματος Προστατέψτε τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων να φύγουν από
μία χώρα, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της χώρας τους. Εξασφάλιση ότι η νομοθεσία, τα
μέτρα και οι πρακτικές που σχετίζονται με τη μεταναστευτική πολιτική και τη διαχείριση των συνόρων εναρμονίζονται με τα πρότυπα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με σεβασμό στα παιδιά και
στο φύλο, χωρίς να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια
των μεταναστών.

Αρχή

6

Εξασφάλιση ότι όλοι οι επαναπατρισμοί γίνονται με απόλυτο σεβασμό στα
Ανθρώπινα Δικαιώματα των μεταναστών και εναρμονίζονται με το διεθνές δίκαιο.
Κατευθυντήριες Γραμμές
1. Διασφάλιση Βεβαιωθείτε ότι οι αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές είναι ενήμερες και
εφαρμόζουν τις νομικές δεσμεύσεις προκειμένου να διασφαλίσουν ότι κανένα άτομο, άσχετα από
την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, δεν επαναπροωθείται σε μέρος όπου διατρέχει κίνδυνο να
υποστεί βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, ή άλλες
σοβαρές παραβιάσεις των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του, μεταξύ αυτών: αναγκαστική εξαφάνιση,
απειλές κατά της ελευθερίας και της ασφάλειας, κίνδυνο της ζωής (συμπεριλαμβανομένης της
απαραίτητης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης), συνθήκες διαβίωσης που αντίκεινται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και υπό τις οποίες το άτομο αδυνατεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες,
σοβαρές μορφές διακρίσεων, ή κινδυνος αλυσιδωτής επαναπροώθησης.

Αρχή

7

Προστασία των μεταναστών Προστατέψτε τους μετανάστες από βασανιστήρια και
κάθε μορφής βία και εκμετάλλευση, είτε από το κράτος είτε από τρίτους.
Κατευθυντήριες Γραμμές
1. Λήψη μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση βασανιστηρίων και όλων των μορφών
εκμετάλλευσης και βίας έναντι των μεταναστών, είτε προέρχεται από το κράτος είτε από ιδιώτες.
Διασφάλιση ότι τα μέτρα που λαμβάνονται θα αποτρέπουν την επανάληψη της κακομεταχείρισης
και θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους μετανάστες.
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Αρχή

8

Διαφύλαξη του δικαιώματος των μεταναστών στην ελευθερία και προστασία τους
από όλες τις μορφές αυθαίρετης κράτησης. Στοχευμένες προσπάθειες για τον
τερματισμό της παράνομης ή αυθαίρετης κράτησης μεταναστών. Αποφυγή, σε όλες
τις περιπτώσεις, της κράτησης παιδιών λόγω του καθεστώτος στο οποίο βρίσκονται
τα ίδια ή οι γονείς τους.

Κατευθυντήριες Γραμμές
1. Νομική κατοχύρωση της αξίωσης ενάντια στην κράτηση των μεταναστών και απαίτηση από τις
δικαστικές και διοικητικές αρχές για πρόκριση της ελευθερίας. Προοδευτικές ενέργειες προς την
κατάργηση όλων των μορφών κράτησης των μεταναστών (μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης
εθνικών σχεδίων δράσης).

Αρχή

9

Διασφάλιση και διευκόλυνση της ολοκληρωμένης, στα μέτρα του δυνατού,
οικογενειακής επανένωσης. Αποτροπή της αυθαίρετης ή παράνομης παρεμπόδισης
του δικαιώματος των μεταναστών να απολαμβάνουν την ιδιωτική και οικογενειακή
ζωή.
Κατευθυντήριες Γραμμές
1. Λήψη μέτρων για την εξασφάλιση ότι οι οικογένειες των μεταναστών δεν χωρίζονται κατά την
αποβίβαση ή τον συνοριακό έλεγχο, κατά την υποδοχή ή την εγγραφή τους, ή κατά τη διάρκεια
της κράτησης και της απέλασής τους. Ο χωρισμός μίας οικογένειας μέσω της απέλασης ή της απομάκρυνσης ενός από τα μέλη της, ή η άρνηση με οποιονδήποτε τρόπο της εισόδου ή παραμονής
ενός μέλους στην επικράτεια του εκάστοτε κράτους-μέλους ενδέχεται να αποτελεί αυθαίρετη ή
παράνομη παρεμπόδιση της οικογενειακής ζωής.

Αρχή

10

Διασφάλιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όλων των παιδιών στα πλαίσια της
μετανάστευσης, και εξασφάλιση ότι τα παιδιά των μεταναστών αντιμετωπίζονται
πάνω και πρώτα από όλα ως παιδιά.
Κατευθυντήριες Γραμμές
1. Όλες οι νομοθεσίες και οι πολιτικές σχετικά με τα παιδιά μετανάστες και τα παιδιά που επηρεάζονται από τη μετανάστευση, όπως π.χ. τα παιδιά που παραμένουν στις χώρες προέλευσης ή τα
παιδιά που γεννιούνται από μετανάστες γονείς, καθώς και οι πρακτικές και η καθοδήγηση, θα
πρέπει να διέπονται από:
• Το διεθνές δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και, πιο συγκεκριμένα, από τις αρχές τις μη διάκρισης, του ύψιστου συμφέροντος του παιδιού, της πλήρους συμμετοχής όλων των παιδιών,
και της επιβίωσης και της φυσικής, πνευματικής, ηθικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών
μεταναστών. Η αρχή του ύψιστου συμφέροντος του παιδιού συνεκτιμά τον βραχυπρόθεσμο,
τον μεσοπρόθεσμο και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο που έχουν οι ενέργειες που επηρεάζουν
την ανάπτυξη του παιδιού.
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Προστασία των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και κοριτσιών μεταναστών
Κατευθυντήριες Γραμμές
1. Σχεδιασμός πολιτικής, νομοθεσίας και προγραμματισμού για την κάλυψη των ειδικών αναγκών
και δικαιωμάτων των γυναικών και κοριτσιών μεταναστών. Κατά τη σύνταξη και τακτική ανασκόπηση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, θα πρέπει να γίνεται διαβούλευση με αντιπροσωπευτικό
δείγμα γυναικών μεταναστών διαφόρων εθνικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των έφηβων
κοριτσιών, των γυναικών από μονογονεϊκές οικογένειες, έγγυων και θηλαζουσών γυναικών,
καθώς και γυναικών με αναπηρίες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πολιτική, η νομοθεσία και
ο προγραμματισμός καλύπτουν τις ανάγκες τους και εναρμονίζοται με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα χωρίς να γίνονται διακρίσεις λόγω φύλου ή άλλων παραγόντων. Εξασφάλιση ότι σε όλες τις
περιπτώσεις συμμετέχουν επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό, δικηγόροι, επαγγελματίες της
υγείας, ερευνητές και ανεξάρτητοι διερμηνείς, μεταξύ αυτών και γυναίκες, οι οποίοι είναι σε θέση
να παρέχουν κατάλληλη στήριξη στις γυναίκες και στα κορίτσια μετανάστες.

Αρχή
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Εξασφάλιση ότι όλοι οι μετανάστες απολαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες
σωματικής και πνευματικής υγείας
Κατευθυντήριες Γραμμές
1. Διασφάλιση ότι τα υγειονομικά συστήματα και τα εθνικά σχέδια δράσης για την υγεία λαμβάνουν
υπόψη τους μετανάστες, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους, με βάση νομικούς και διοικητικούς
μηχανισμούς που εξασφαλίζουν ότι οι μετανάστες συνυπολογίζονται στην πράξη. Ρητή διευκρίνηση ότι δεν μπορεί να απαγορευτεί η πρόσβαση των μεταναστών στις δημόσιες υπηρεσίες
υγειονομικής περίθαλψης λόγω του καθεστώτος στο οποίο βρίσκονται. Προώθηση πολιτικών και
προγραμμάτων υγείας που διασφαλίζουν ότι οι μετανάστες έχουν δίκαιη, οικονομικά προσιτή
και εύλογη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών,
θεραπευτικών και ανακουφιστικών-παρηγορητικών υγειονομικών υπηρεσιών, της απαραίτητης
φαρμακευτικής αγωγής και του εμβολιασμού των παιδιών.

Αρχή
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Προστασία του δικαιώματος των μεταναστών στην εκπαίδευση
Κατευθυντήριες Γραμμές
1. Ανάπτυξη διαδικασιών, μηχανισμών και συνεργασιών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα
παιδιά μετανάστες απολαμβάνουν αποτελεσματική πρόσβαση σε επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής αγωγής, της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης -η οποία οφείλει να είναι δωρεάν και υποχρεωτική- της δευτεροβάθμιας και της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε ισότιμη βάση με τους πολίτες του εκάστοτε κράτους. Θα πρέπει
να εξαλειφθούν οι διακρίσεις πάσης φύσεως από όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων -μεταξύ άλλων- των εξετάσεων, της πιστοποίησης προσόντων, της επαγγελματικής
κατάρτισης και των οικονομικών επιδοτήσεων. Τα εθνικά σχέδια δράσης για την εκπαίδευση και
την κατάρτιση θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των μεταναστών μαθητών-σπουδαστών.
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Διαφύλαξη του δικαιώματος των μεταναστών στην πληροφόρηση
Κατευθυντήριες Γραμμές
1. Οι μετανάστες έχουν το δικαίωμα να αναζητούν, τα λαμβάνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες σε γλώσσα που καταλαβαίνουν και είναι σε προσβάσιμη μορφή. Καταβολή κάθε δυνατής
προσπάθειας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μετανάστες έχουν πρόσβαση σε ακριβείς και
αξιόπιστες πληροφορίες και νέα αναφορικά με τα δικαιώματά τους και την κατάστασή τους,
χρησιμοποιώντας τα μέσα προτίμησής τους. Διασφάλιση ότι η πληροφόρηση για τα παιδιά μετανάστες παρέχεται σε μορφή και γλώσσα που είναι κατάλληλη για την ηλικία τους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ
Βασικές ιστοσελίδες και πλατφόρμες που σχετίζονται με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη
μετανάστευση
Παρατηρητήριο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Human Rights Watch): https://www.hrw.org/europe/
central-asia
Διεθνής Αμνηστία – Ευρώπη: https://www.amnesty.eu/
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UNHRC): https://www.ohchr.org/
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR-Ευρώπη): https://www.unhcr.org/europe.html
Συμβούλιο της Ευρώπης: https://www.coe.int/it/web/portal/human-rights
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA): https://fra.europa.eu/en
Εγχειρίδια, Χάρτες και Συμβάσεις
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (2000): http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948): http://www.un.org/en/universal-declarationhuman-rights/
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), Περιοδική συλλογή στοιχείων για τη μετανάστευση στην ΕΕ
(2018): https://fra.europa.eu/en/publication/2018/migration-overviews-september-2018
Global Migration Group (GMG), Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές, συνοδευόμενες από πρακτική καθοδήγηση,
σε σχέση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ευπαθών μεταναστών: https://www.ohchr.org/
en/issues/migration/pages/vulnerablesituations.aspx
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών – Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βελτιώνοντας τη διαχείριση της διεθνούς
μετανάστευσης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/
MigrationHR_improvingHR_Report.pdf
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών – Ανθρώπινα Δικαιώματα, Τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα
των μεταναστών: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-14-1_en.pdf
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών – Ανθρώπινα Δικαιώματα, Αναζητώντας την αξιοπρέπεια: Έκθεση για τα
ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών στα σύνορα της Ευρώπης: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Migration/InSearchofDignity-OHCHR_Report_HR_Migrants_at_Europes_Borders.pdf
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ): https://www.echr.coe.int/
Documents/Convention_ENG.pdf
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Αναπηρία & Μετανάστευση:
Ελπιδοφόρες πρακτικές
από το πεδίο

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1
Ελπιδοφόρες Πρακτικές για τη
Μετανάστευση
Συντάκτης: ARCI (Ιταλία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ελπιδοφόρες πρακτικές για την
Αναπηρία
Συντάκτες: ARCI (Ιταλία), Chance B (Αυστρία), DPI (Ιταλία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ελπιδοφόρες πρακτικές για τη
Μετανάστευση & την Αναπηρία
Συντάκτες: ARCI (Ιταλία), DPI (Ιταλία)

Αυτή η δημοσίευση χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Aσύλου, Mετανάστευσης και Ένταξης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
(Γνώσεις) Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν εξοικειωθεί με:
 Τις τρέχουσες ελπιδοφόρες πρακτικές σχετικά με την ένταξη των μεταναστών με αναπηρίες.
 Τις κύριες προκλήσεις και ευκαιρίες για την εφαρμογή των επιλεγμένων πρακτικών.
 Τα βασικά στοιχεία που καθιστούν μία πρακτική ελπιδοφόρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
(Δεξιότητες) Μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
 Αναγνωρίζουν τους παράγοντες που εμπλέκονται στην ένταξη των μεταναστών με αναπηρίες.
 Προσδιορίζουν τα κύρια πλεονεκτήματα, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές κατά της εφαρμογής

πρακτικών ένταξης χωρίς αποκλεισμούς για τους μετανάστες με αναπηρίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
(Συμπεριφορά) Μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
 Κατανοούν τα κεντρικά στοιχεία για την ένταξη των μεταναστών με αναπηρίες και πώς αυτά τα

στοιχεία θα πρέπει να μεταφράζονται στην πράξη.

 Κατανοούν τη σημασία της συνεργασίας των ενδιαφερόμενων φορέων για την εφαρμογή των

πρακτικών ένταξης χωρίς αποκλεισμούς.

 Κατανοούν το ρόλο των Οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες, των φορέων παροχής υπηρεσιών

για τα άτομα με αναπηρίες και των οργανισμών υποστήριξης μεταναστών.
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ΕΝΌΤΗΤΑ 2
Αναπηρία & Μετανάστευση: Ελπιδοφόρες πρακτικές από το πεδίο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 | Ελπιδοφόρες Πρακτικές για τη Μετανάστευση

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1

Ελπιδοφόρες Πρακτικές για τη
Μετανάστευση
Συντάκτης: ARCI (Ιταλία)

Integration
Η ένταξη αποτελεί την πορεία προς την αυτονομία
και περιλαμβάνει:

 ουσιαστικά βήματα, όπως η πρόσβαση σε βασικές

υπηρεσίες (παιδεία, υγεία, μεταφορές, κτλ.), η κοινωνική συμμετοχή (ενεργή σχέση με την επικράτεια εγκατάστασης, διαχείριση ελεύθερου χρόνου,
σχέση με δίκτυα αναφοράς, συλλογική ζωή, κτλ.)
και, ως εκ τούτου, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας και σε στέγαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει δύο διαδικασίες, οι οποίες: αφενός στοχεύουν
στην εξάλειψη των ανισοτήτων, και αφετέρου στην
απόκτηση δεξιοτήτων.

«Δύο διαστάσεων» καθώς αφορά ταυτόχρονα τόσο
τον μετανάστη/πρόσφυγα όσο και τα διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια στα οποία αναπτύσσεται η ένταξη του ατόμου.
«Σημείο συνάντησης» μεταξύ αυτών που φτάνουν
στην Ευρώπη και της κοινότητας υποδοχής.
Δυναμική διαδικασία και αυξημένη συμμετοχή σε
αυστηρά προκαθορισμένα σχέδια = ευέλικτη και προσαρμόσιμη πορεία προς εξατομικευμένα σχέδια.

ΑΥΣΤΡΙΑ

 Υποστήριξε το παρελθόν σου. Ο μετανάστης δεν

Ένταξη και ποικιλομορφία- Δημοτική
Αρχή Βιέννης

Περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις που σχετίζονται με
τρεις κύριους τομείς:

Το πρόγραμμα “Start coaching” είναι μία υπηρεσία
που προσφέρεται σε όλους τους νέους κατοίκους
της Βιέννης οι οποίοι λαμβάνουν επιβεβαίωση της
εγγραφής τους. Στο πρόγραμμα “start coaching”, ο
μετανάστης θα:

 Νομική διάσταση: η πλήρης άσκηση ατομικών

 λάβει το εκπαιδευτικό φυλλάδιο της Βιέννης και τα

γεννήθηκε από τη μια μέρα στην άλλη, όταν έφτασε στη χώρα υποδοχής!

δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως η πρόσβαση
στην παιδεία, στην απασχόληση και σε κοινωνικές
ή υγειονομικές υπηρεσίες, η κατοχή εγγράφων
ταυτοποίησης και ταξιδιωτικών εγγράφων, και το
θεμελιώδες δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση, αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την
έναρξη μιας νέας ζωής μαζί με την απόκτηση της
εθνικής ιθαγένειας της χώρας υποδοχής.

 Οικονομική διάσταση, όπως το να έχει κάποιος
μία θέση εργασίας και να μπορεί να στηρίξει τον
εαυτό του και την οικογένειά του.

 Κοινωνικο-πολιτισμική

διάσταση, καθώς η
ένταξη λαμβάνει χώρα όταν αυτοί που χρήζουν
προστασίας προσαρμόζονται στον πολιτισμό της
χώρας ασύλου και, την ίδια στιγμή, όταν η κοινότητα υποδοχής ενθαρρύνει και καλωσορίζει αυτή τη
διαδικασία, απορρίπτοντας και καταπολεμώντας
τις διακρίσεις και προωθώντας τη συμμετοχή των
δικαιούχων στην κοινωνική ζωή της χώρας.

κουπόνια εκμάθησης γλώσσας αξίας € 150,

 συζητήσει ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματά
του,

 λάβει βοήθεια ώστε να βρει το κατάλληλο μάθημα
ένταξης στη γερμανική κουλτούρα,

 μάθει πώς δουλεύει το σύστημα με τα κουπόνια και
τι είναι οι ενότητες πληροφόρησης,

 λάβει συστάσεις για συμβουλευτικά κέντρα (εύρεση εργασίας, διαδικασία αναγνώρισης προσόντων,
κλπ.),

 συζητήσει βασικά θέματα (εγγραφή του παιδιού
του στο σχολείο, υποχρεωτική εκπαίδευση, κλπ.),

 λάβει πληροφορίες για διάφορα άλλα σχετικά θέματα.
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Αθήνα, Κέντρο Συντονισμού για θέματα
Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR)

Σχέδιο ένταξης με βάση το «ομόλογο
κοινωνικού αντικτύπου»

Συνεργατική πλατφόρμα που συνενώνει δημοτικές
αρχές και περίπου 70 εμπλεκόμενους φορείς (εθνικές
και διεθνείς ΜΚΟ, τον τριτογενή τομέα, φόρουμ μεταναστών και προσφύγων), πρόσφυγες και μετανάστες
που ζουν στην Αθήνα.

Οι πόροι για τη δραστηριότητα συλλέγονται από ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τομείς
που παρουσιάζουν δυσκολίες στην εύρεση εργατικού
δυναμικού, ιδιαίτερα στον τομέα της μεταποιητικής
και της οικοδομικής βιομηχανίας, στο εμπόριο και
στην παροχή υπηρεσιών.

Χρησιμεύει ως κέντρο για τη διαμόρφωση συνεργατικών προτάσεων από τα μέλη του, ενώ επίσης έρχεται
σε επαφή με πιθανούς δωρητές και υποστηρικτές για
χρηματοδότηση προκειμένου να εφαρμόζει καινοτόμα έργα. Πέντε επιτροπές εργασίας(με τη συμμετοχή
τόσο των δημοτικών αρχών όσο και ΜΚΟ), με καθεμία
να δίνει έμφαση σε ένα συγκεκριμένο σύνολο υπηρεσιών (εύρεση κατοικίας και εργασίας, υγεία, παιδεία,
νομική υποστήριξη).
Καταγραφή αναγκών, προσδιορισμός κενών στην
παροχή υπηρεσιών και συνεργασία για την ανάπτυξη
ενός στρατηγικού σχεδίου δράσης για την αποτελεσματική ένταξη των μεταναστών.

Σημαντικα θεματα
 Έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τα νομικά δι-

καιώματα των μεταναστών και τη διεθνή προστασία, προκλήσεις σχετικά με την ασφαλή πρόσβαση
σε νομικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες καθώς
και σε εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης.

Διευκολύνει την ένταξη στην φινλανδική κοινωνία
μετριάζοντας την έλλειψη εργατικού δυναμικού που
αντιμετωπίζουν οι εργοδότες

Κριτήρια
 μετανάστες ηλικίας από 17 έως 63 ετών,
 εγγεγραμμένοι ως άνεργοι που αναζητούν θέση
εργασίας,

 έτοιμοι να ξεκινήσουν δουλειά μετά από ένα σύντομο διάστημα εκπαίδευσης,

 εκμάθηση της φινλανδικής γλώσσας ταυτόχρονα
με την εργασία στον προσφερόμενο τομέα,

 γνώσεις γραφής και ανάγνωσης τουλάχιστον στη
μητρική τους γλώσσα.

Σημαντικα θεματα
 Προσανατολισμός στην αγορά εργασίας.

 Ελλιπής προσβασιμότητα σε παροχή βοήθειας σχε-

 Ευρύ φάσμα μέτρων και υπηρεσιών παρεχόμενων

 Έλλειψη πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα και ανε-

 Ταυτοποίηση δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν προη-

τικά με την αναπηρία τους.

παρκής πρόσβαση σε υποστηρικτική τεχνολογία.

 Η έλλειψη κατάλληλων χώρων διαμονής, σε συν-

δυασμό με τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες
μεταφοράς ανθρώπων με αναπηρίες έξω από τα
Κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, δημιουργούν
ένα αίσθημα ανασφάλειας και φόβου σε όλους.

από τις αρχές και από άλλους φορείς

γουμένως και στη συνέχεια αναγνώριση πτυχίων,
καθώς και επαγγελματικός σχεδιασμός και καθοδήγηση.

 Οικονομική «ενταξιακή βοήθεια» από το Ίδρυμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από τον Δήμο.

 Συνθήκες συνωστισμού στα κέντρα.

ΙΤΑΛΙΑ

 Έλλειψη σωστής ταυτοποίησης.

Το Σύστημα προστασίας για τους
πρόσφυγες και τους ασυνόδευτους
ανήλικους (SIPROIMI) – πρώην SPRAR

 Οι άνθρωποι με αναπηρίες ενδεχομένως εξακολουθούν να υπόκεινται σε κακοποίηση και παραμέληση κατά την παραμονή τους στα κέντρα. Ακόμη
και όταν μεταφέρονται στην ενδοχώρα, η έλλειψη
υποστηρικτικού δικτύου και η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες δυσκολεύει την ένταξή τους.

34

Τοπικοί φορείς, σε συνεργασία με οργανώσεις του
κοινωνικού τομέα, αναλαμβάνουν παρεμβάσεις «ολοκληρωμένης υποδοχής» που πηγαίνουν ένα βήμα
πέρα από την απλή διανομή φαγητού και τη στέγαση.
Παρέχει συμπληρωματικές υπηρεσίες όπως νομική
και κοινωνική καθοδήγηση και υποστήριξη και ανάπτυξη επιμέρους προγραμμάτων για την προώθηση
της κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης και ένταξης.
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Πρωταρχικός στόχος του SPRAR είναι η παροχή στήριξης σε κάθε άτομο στο σύστημα υποδοχής, μέσω
επιμέρους προγραμμάτων σχεδιασμένων ώστε να επιτρέψουν σε αυτό το άτομο να ανακτήσει το αίσθημα
ανεξαρτησίας του, επιτρέποντάς του έτσι να συμμετέχει έμπρακτα στη ζωή (εργασία, στέγαση, ένταξη,
πρόσβαση σε υπηρεσίες, κοινωνική αλληλεπίδραση
και ένταξη των ανηλίκων στο σχολικό περιβάλλον).
Δεν πρόκειται για αμιγώς υγειονομικές υπηρεσίες,
αλλά για κέντρα υποδοχής που παρέχουν κοινωνική
συνδρομή και υποστήριξη (και σε άτομα με αναπηρίες). Ο στόχος είναι η δόμηση ενός εξατομικευμένου
σχεδίου που συνδέει τις κοινωνικές και τις υγειονομικές υπηρεσίες της επικράτειας, προκειμένου να
είναι σε θέση να υποδεχτούν χρήστες με αναπηρίες ή
ψυχικές διαταραχές.

Σημαντικα θεματα
 Lack of coherence within the different types of

accommodation facilities & lack of national or
regional policies to encourage social and economical
integration of beneficiaries of international
protection

 Increase vulnerabilities (socio-educational vs social
health system)

 Personal attitudes
 Impact of the economic crisis on the labor market
 Housing problems
 Increasing mistrust
 Territorial diversity

ΠΗΓΕΣ
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/action-plan-integration-thirdcountry-nationals_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/common-basic-principles-for-immigrant-integration-policyin-the-eu
ΑΥΣΤΡΙΑ
https://www.berufsanerkennung.at/en/
https://www.wien.gv.at/english/social/integration/
ΕΛΛΑΔΑ
https://www.accmr.gr/en/the-athens-coordination-center.html
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
https://kotouttaminen.fi/en/the-act-on-the-promotion-of-immigrant-integration-guides-integration-work
https://www.ihhelsinki.fi/
ΙΤΑΛΙΑ
www.sprar.it
http://www.progettovesta.com/english
https://www.refugees-welcome.net/
https://www.santegidio.org/pageID/30112/langID/it/CORRIDOI-UMANITARI.html
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ελπιδοφόρες Πρακτικές για την
Αναπηρία
Συντάκτες: ARCI (Ιταλία), Chance B (Αυστρία), DPI (Ιταλία)

Inclusive Education
Goal of UNCRPD is to educate in school kids with Ο στόχος της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες (UNCRPD) είναι η εκπαίδευση στο σχολείο
παιδιών με αναπηρίες μαζί με παιδιά χωρίς αναπηρίες.
Τα πλεονεκτήματα της ενταξιακής εκπαίδευσης είναι:

 Ποιοτική παιδεία
 Ακαδημαϊκά και κοινωνικά οφέλη για όλους τους
μαθητές

 Εκτίμηση της ποικιλομορφίας στην κοινωνία
 Μεγαλύτερη αναγνώριση της κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας

 Περισσότερο στοργική στάση
 Πτυχή ανθρωπίνων δικαιωμάτων: ΟΛΟΙ οι μαθητές
μαθαίνουν μαζί

 Θετικοί οικονομικοί παράγοντες (ιδιαίτερα σε
αγροτικές περιοχές)

ΑΥΣΤΡΙΑ
 Εθνικό σχέδιο δράσης Αναπηρία – 2020
 Ενταξιακές πρότυπες περιοχές στην Αυστρία
 Πάνω από το 90 % των παιδιών με αναπηρίες φοιτούν σε κανονικά σχολεία στην περιοχή της Στυρίας
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 Ψήφισμα για ενταξιακή εκπαίδευση στη Γερμανία
(UNESCO)

σχολικό έτος 2009/2009
σχολικό έτος 2013/2014
σχολικό έτος 2015/2016

 Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τις ίδιες

ευκαιρίες συμμετοχής σε εκπαίδευση υψηλής
ποιότητας ώστε να αναπτύσσουν τις δυνατότητες
τους, ανεξαρτήτως των ειδικών μαθησιακών τους
αναγκών, του φύλου τους, των κοινωνικών και
οικονομικών επιταγών

 Το ποσοστό ένταξης είναι περίπου 5 %

Γερμανία
συνολικά

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
 2006: Ομάδα καθοδήγησης για

Ειδική Αγωγή > Υποστήριξη

Επίπεδο 3: 8.5%

Ειδική υποστήριξη σε κανονικές τάξεις/ομάδες ή σε τάξεις ειδικής αγωγής

Επίπεδο 2: 23.4%

Εντατική υποστήριξη: μερική φροντίδα

την προετοιμασία πρότασης
για μία μακροπρόθεσμη
στρατηγική για την ανάπτυξη
της Εκπαίδευσης στον τομέα
των Ειδικών Αναγκών στην
προσχολική και στη βασική
εκπαίδευση

 2011: Αλλαγές στον Νόμο για
τη Βασική Εκπαίδευση

 Οι καθηγητές διαφοροποιούν

Επίπεδο 1: Για όλους,
όταν απαιτείται

Γενική υποστήριξη: κανονικοί δάσκαλοι
& δάσκαλοι ειδικής αγωγής (μερική
φροντίδα)

τη διδασκαλία τους για
να ανταποκριθούν στις
μαθησιακές ανάγκες κάθε
μαθητή

Regular curriculum
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Εργασία και απασχόληση

10 BEST PRACTICES

 Θετικά παραδείγματα ποιοτικών υπηρεσιών υψηλής υποστήριξης

European Association of Service
providers for Persons with Disabilities

για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του Άρθρου 27 της Σύμβασης για
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

IN EMPLOYMENT SUPPORT FOR
PERSONS WITH DISABILITIES
Selected for THE 2015 EASPD EMPLOYMENT
FOR ALL AWARD

 10 βέλτιστες πρακτικές από τις επιχειρήσεις/εργοδότες και από τους
παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών/υποστήριξης

Πρόγραμμα απασχόλησης KARE (Ιρλανδία)
 Προώθηση απασχόλησης για άτομα με διανοητικές αναπηρίες
 Μέσω του προγράμματος, τα άτομα με αναπηρίες είναι υπεύθυνα για την πρόοδο της διαδικασίας

 Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει τις αποφάσεις αναφορικά με

το είδος εργασίας, τον χρόνο εργασίας και τον μισθό που επιθυμούν

La Fageda (Ισπανία)
 Ποιοτικές ευκαιρίες εργασίας για άτομα με ψυχική ασθένεια και
αναπηρίες

 Επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας που παράγει γαλακτοκομικά προϊόντα

 120 εργαζόμενοι με αναπηρίες
 50 συνταξιούχοι με αναπηρίες, οι οποίοι ωστόσο παραμένουν
ενεργά μέλη της κοινότητας

 Υποβοήθηση άλλων εταιρειών στην ένταξη εργαζομένων με
αναπηρίες

Buurtmarkt Breedeweg (Ολλανδία)
 Παντοπωλείο και σημείο συνάντησης με χαρακτήρα ενιαίας
προσέγγισης (all-in-one)

 Υπαίθρια αγορά όπου εργάζονται 45 άτομα με διάφορες αναπηρίες

 Επιτρέπει σε άτομα με αναπηρίες που στο παρελθόν θα ήταν
σε παραδοσιακά κέντρα ημερήσιας φροντίδας να αναπτύξουν
περαιτέρω τις δεξιότητές τους στην αγορά εργασίας

Εργοστάσιο σοκολάτας Zotter (Αυστρία)
 100% οργανική σοκολάτα δίκαιου εμπορίου από τη Στυρία
 Ειδικό βραβείο για την Εταιρική ένταξη ατόμων με αναπηρίες
X Άτομα με αναπηρίες εργάζονται εκεί για περισσότερα από 10
χρόνια
X Ξεναγήσεις στη νοηματική γλώσσα μία φορά τον μήνα
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Zero Project (Αυστρία)
 Ξεκίνησε από το Ίδρυμα Essl το 2008
 Επικεντρώνεται στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες
παγκοσμίως

 Πλατφόρμα όπου μοιράζονται οι πλέον καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα
άτομα με αναπηρίες

Πολιτιστική ζωή, ψυχαγωγία, αναψυχή και άθληση
Ένωση IKS (Αυστρία)
 Προώθηση της ένταξης μέσω πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων

 Παροχή ειδικών προσφορών το συντομότερο δυνατόν για την
απαλλαγή από προκαταλήψεις ή αναστολές

 Νηπιαγωγεία, σχολεία, χώρος αναψυχής
 Φεστιβάλ χορού και θεάτρου χωρίς αποκλεισμούς InTaKT

Ομαδα χορου candoco (ΗΒ)
 «Δεν είναι θεραπεία – είναι τέχνη»
 Ομάδα χορού όπου συνεργάζονται χορευτές με αναπηρίες και
χορευτές χωρίς αναπηρίες

 Με στόχο να αποδείξει ότι όλοι μπορούν να χορέψουν, ανεξάρτητα από τις σωματικές ικανότητες τους

ΠΗΓΕΣ
Ηνωμένα Έθνη. Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (CRPD):
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
UNESCO, Γερμανία:
https://www.unesco.de/bildung/inklusive-bildung/inklusive-bildung-deutschland
Βραβείο EASPD απασχόλησης για όλους:
http://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/EVENTS/2015/Zadar/eas_001-15_en_ok.pdf
https://zeroproject.org/
https://www.zotter.at/en/homepage.html
https://verein-iks.eu/en/
https://intakt-festival.at/en/
https://www.culturepartnership.eu/en/article/candoco-dance-company
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Αυστρία
Σπίτι St. Gabriel της Caritas

BEAM από τους Pronegg & Schleich

Η Caritas είναι ο κύριος πάροχος υπηρεσιών για τους
μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στη Στυρία. Προσφέρουν αρκετές υπηρεσίες για
όλες τις διαδικασίες από τις οποίες περνούν οι νεοαφιχθέντες και τους υποστηρίζουν σε όλες τις φάσεις
της ζωής τους. Μία ειδική υπηρεσία που προσφέρουν
είναι το Σπίτι St. Gabriel, όπου φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο με υψηλές ανάγκες φροντίδας. Το Σπίτι
αυτό υπήρχε στη Στυρία για περισσότερα από 20 χρόνια, ωστόσο αναγκάστηκαν να παύσουν τη λειτουργία
καθώς η κρατική χρηματοδοτηση δεν ήταν αρκετή για
να καλύψει τα έξοδα ποιοτικής φροντίδας.

Επιπλέον, προσφέρονται συνοδευτικές υπηρεσίες
όπως δημόσιες σχέσεις και επαρκής προετοιμασία
και πληροφόρηση. Τέλος, γίνεται προσπάθεια ευαισθητοποίησης γύρω από το θέμα της αναπηρίας και
της μετανάστευσης και προσφέρεται άμεση υποστήριξη στις κοινότητες. Σε συνδυασμό με αυτό το ειδικό
πρόγραμμα, ο φορέας Pronegg & Schleich διοργανώνει μαθήματα εκμάθησης γερμανικών για άτομα με
αναπηρίες. Σε σύγκριση με τα φυσιολογικά μαθήματα
γλώσσας, η ταχύτητα εκμάθησης και το περιεχόμενο
προσαρμόζονται για να καλύψουν τις ανάγκες των
μεταναστών με αναπηρία.

Ένα Σπίτι, ωστόσο, εξακολουθεί να λειτουργεί στη
Maria Enzersdorf, μία πόλη που βρίσκεται στην Κάτω
Αυστρία. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα τους, αυτή
τη στιγμή φιλιξενούν 140 άτομα, 50 εκ των οποίων
αντιμετωπίζουν σοβαρές πνευματικές ή σωματικές
αναπηρίες. Μέσω της δομής τους και μίας ευρείας
θεραπευτικής υπηρεσίας, προσπαθούν να βοηθήσουν
αυτά τα ευπαθή άτομα στην καθημερινότητά τους.

BEAM από τους Pronegg & Schleich
Ο φορέας Pronegg & Schleich παρέχει υπηρεσίες
κυρίως σε άτομα όλων των ηλικιών με αναπηρίες. Ο
στόχος του προγράμματος BEAM είναι να υποστηρίξει
μετανάστες και τα παιδιά τους με αναπηρίες και νοητικές υστερήσεις. Οι υπηρεσίες τους περιλαμβάνουν
τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση γίνεται προσωπική
συζήτηση είτε με φυσική παρουσία είτε τηλεφωνικά.
Σε αυτή την πρώιμη φάση εξετάζονται τα διαθέσιμα
συστήματα υποστήριξης, ενώ παρέχεται καθοδήγηση
στους γονείς των παιδιών με αναπηρίες σε σχέση με
απαιτούμενες νομικές διαδικασίες. Στη δεύτερη φάση
προσφέρται κατάρτιση και καθοδήγηση με πολλαπλαστιαστικά οφέλη, ώστε να υποστηριχθεί η πρόσβαση
στις κοινότητες και να συλλεχθούν πληροφορίες πολιτισμικού χαρακτήρα. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την
αποκαλούμενη «συζήτηση με τη μαμά», η οποία είναι
μία ενημερωτική συνεδρία με τις οικογένειες υπό την
καθοδήγηση ειδικευμένου προσωπικού.
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Διαπολιτισμική ψυχοθεραπεία από τη
ZEBRA
Η ΜΚΟ ZEBRA ιδρύθηκε στο Graz το 1986. Η ZEBRA
υποστηρίζει ανθρώπους που έχουν βιώσει δύσκολες
καταστάσεις προκειμένου να τους βοηθήσει να τις
διαχειριστούν. Πρόκειται συνολικά για θετική και
ουσιαστική υπηρεσία, ιδιαίτερα για μετανάστες με
διανοητικές αναπηρίες.
Παρέχει συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με τη
μετανάστευση. Οι υπηρεσίες της παρέχονται με εχεμύθεια και χωρίς κόστος. Η ψυχοθεραπεία καλύπτεται
από το κρατικό σύστημα ασφάλισης. Η συμβουλευτική
πραγματοποιείται είτε από συμβούλους που μιλούν
τη μητρική γλώσσα των ωφελουμένων ή με τη βοήθεια
επαγγελματιών διερμηνέων.
Οι υπηρεσίες συνίστανται, σε πρώτη φάση, σε διερευνητικές συναντήσεις, ψυχοθεραπεία που επικεντρώνεται στη θεραπεία των τραυματικών εμπειριών. Σε
συνδυασμό με σωματοθεραπεία και ιατρική-ψυχιατρική συμβουλευτική, οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν κοινωνική εργασία.
Η θεραπεία πραγματοποιείται με τη βοήθεια ειδικά
εκπαιδευμένων διερμηνέων.
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Ελλάδα

 Ένωση Differenza Donna: συμβουλευτικά γραφεία

Σχεδιάζοντας μαζί: Ενδυναμώνοντας
τους Πρόσφυγες με Αναπηρία

 Η ιταλική ένωση για άτομα με Σύνδρομο Down έχει

Ένα μοναδικό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από
την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες (UNHCR) με τους ακόλουθους στόχους:
α) αναγνώριση και καταγραφή των συγκεκριμένων
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και
οι αιτούντες άσυλο με αναπηρίες, καθώς και οι οικογένειές τους, β) ενδυνάμωση αυτών των ομάδων ώστε
να διεκδικήσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους,
και γ) συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς για
την αποτελεσματική ανταπόκριση στις συγκεκριμένες
ανάγκες προστασίας και στήριξης αυτών των ομάδων
(για περαιτέρω πληροφορίες για τις δραστηριότητες
του προγράμματος μπορείτε να ανατρέξετε στην πλήρη έκθεση της εκάστοτε χώρας).
Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Ε.Σ.Α.μεΑ.
(Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) (NCDP)
και της UNHCR, το πρόγραμμα “Planning together:
Empowering refugees with disabilities” (Σχεδιάζοντας
μαζί: Ενδυναμώνοντας τους πρόσφυγες με αναπηρία)
συνεχίστηκε, από τον Ιανουάριο του 2018 και έπειτα,
ξανά με χρηματοδότηση από τη UNHCR και με παρόμοιες δραστηριότητες.

Ιταλία
 JumaMap: τηλεφωνική γραμμή της ARCI (χωρίς

χρέωση) για αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, με
τη στήριξη της UNHCR. Πρόκειται για έναν διαδικτυακό χάρτη υπηρεσιών για τους μετανάστες,
που περιλαμβάνει κέντρα απασχόλησης, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, κέντρα νομικής
συμβουλευτικής, κλπ. Η υπηρεσία είναι επίσης
χρήσιμη και για τους φορείς, καθώς προσφέρει
συνολική εικόνα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε
κάθε περιοχή. https://www.jumamap.com/

για γυναίκες με αναπηρίες που έχουν πέσει θύματα
κακοποίησης.
δημοσιεύσει έναν οδηγό για τα δικαιώματα των
μεταναστών με αναπηρίες σε διάφορες γλώσσες:
h t t p s : //a i p d . i t /d o w n - t o - i t a l y - s t r a n i e r i - c o n disabilita-in-italia-quaderno-aipd-n-23/

Κεντρο Franz Fanon
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες, ψυχοθεραπεία και

ψυχοκοινωνική υποστήριξη μεταναστών, προσφύγων και θυμάτων βασανιστηρίων που αντιμετωπίζουν ψυχικές ασθένειες, με χρήση αναλυτικών
εργαλείων που συνυπολογίζουν τις πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες. Μία μεικτή ομάδα ψυχιάτρων,
ψυχολόγων, κοινωνιολόγων,
διαπολιτισμικών
μεσολαβητών συνεργάζεται με τις τοπικές υπηρεσίες, οργανώσεις και ενώσεις ώστε να προωθηθεί
μία ολοκληρωμένη προσέγγιση (εύρεση εργασίας
και κατοικίας, κλπ.)

 Προσέγγιση: Φιλόξενες και φιλικές εγκαταστάσεις,

όπου λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνονται οι ψυχικές διαταραχές (περιορισμένη
χρήση φαρμάκων) και ενθαρρύνεται η έκφραση
της ψυχικής οδύνης που αισθάνεται κάποιος στη
μητρική του γλώσσα. Δίνεται έμφαση στα ιστορικά
& πολιτικά συμβάντα στη χώρα προέλευσης και
στις δυσκολίες που σχετίζονται με τη ζωή και την
ένταξη στη χώρα υποδοχής.

 Δραστηριότητες: αποκατάσταση θυμάτων βασανιστηρίων, ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε γυναίκες
μετανάστριες που βιώνουν δυσκολίες, δημιουργία
ενός χώρου για την υγιή κοινωνικοποίηση των
μεταναστών, εκπαίδευση σε θέματα υγείας, κατάρτιση & έρευνα

ΠΗΓΕΣ
Θεματική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικτύου (ESN): Η επιρροή της προσφυγικής κρίσης στις τοπικές
δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες στην Ευρώπη
https://www.esn-eu.org/publications_import/Refugee%20Briefing%20paper_FINAL.pdf https://fra.europa.eu/
en/theme/asylum-migration-borders/overviews/focus-disability http://www.edf-feph.org/migration-refugeesdisabilities https://www.unhcr.org/research/working/4cd9765b9/vulnerable-invisible-asylum-seekers-disabilitieseurope-clara-straimer.html https://publications.iom.int/system/files/pdf/gmdac_data_briefing_series_issue_7.pdf
www.ameiph.com
www.simmweb.it
www.integrazionemigranti.gov.it
www.santegidio.org
http://www.inmp.it/index.php/eng http://associazionefanon.it/index.php?option=com_content&view=frontpage&
Itemid=1&lang=it
https://naga.it/
http://www.diversitalavoro.it/
https://www.differenzadonna.org/
https://www.jumamap.com
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ΕΝΌΤΗΤΑ

3

Προς την κατεύθυνση
των εξατομικευμένων
& ολοκληρωμένων
υπηρεσιών

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1
βασικεσ εννοιεσ του
ανθρωποκεντρικου σχεδιασμου
Συντάκης: The Service Foundation for People with an Intellectual Disability
(KVPS) (Φινλανδία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ολοκλήρωση υπηρεσιών
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Συντάκτης: PRAKSIS (Ελλάδα)

ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Συντάκτης: Chance B Gruppe (Αυστρία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Συμμετοχή του χρήστη
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Συντάκτης: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ (Ελλάδα)

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Συντάκτης: PRAKSIS (Ελλάδα)

Αυτή η δημοσίευση χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Aσύλου, Mετανάστευσης και Ένταξης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
(Γνώσεις) Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν εξοικειωθεί με:
 Τις τρέχουσες ελπιδοφόρες πρακτικές σχετικά με την ένταξη των μεταναστών με αναπηρίες.
 Τις κύριες προκλήσεις και ευκαιρίες για την εφαρμογή των επιλεγμένων πρακτικών.
 Τα βασικά στοιχεία που καθιστούν μία πρακτική ελπιδοφόρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
(Δεξιότητες) Μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
 Αναγνωρίζουν τους παράγοντες που εμπλέκονται στην ένταξη των μεταναστών με αναπηρίες.
 Προσδιορίζουν τα κύρια πλεονεκτήματα, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές κατά της εφαρμογής

πρακτικών ένταξης χωρίς αποκλεισμούς για τους μετανάστες με αναπηρίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
(Συμπεριφορά) Μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
 Κατανοούν τα κεντρικά στοιχεία για την ένταξη των μεταναστών με αναπηρίες και πώς αυτά τα

στοιχεία θα πρέπει να μεταφράζονται στην πράξη.

 Κατανοούν τη σημασία της συνεργασίας των ενδιαφερόμενων φορέων για την εφαρμογή των

πρακτικών ένταξης χωρίς αποκλεισμούς.

 Κατανοούν το ρόλο των Οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες, των φορέων παροχής υπηρεσιών

για τα άτομα με αναπηρίες και των οργανισμών υποστήριξης μεταναστών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Βασικές Έννοιες του
Ανθρωποκεντρικού Σχεδιασμού
Συντάκης: The Service Foundation for People with an Intellectual Disability (KVPS) (Φινλανδία)

Ιδεολογία του Ανθρωποκεντρικού Σχεδιασμού
 Κάθε άνθρωπος έχει Ανθρώπινα Δικαιώματα ως
μοναδικό και πολύτιμο άτομο.

 Κάθε άνθρωπος θα πρέπει να ακούγεται και οι απόψεις του να γίνονται σεβαστές.

 Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζει και να
σχεδιάζει τη ζωή του κατά βούληση. Καθένας θα
πρέπει να έχει την ευκαιρία να αναπτύσσεται και
να μαθαίνει.

 Κάθε άνθρωπος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα
να συμμετέχει στην κοινωνία και να συνεισφέρει
ως ισότιμος πολίτης.

 Τα ΑμεΑ έχουν το δικαίωμα να ζουν «φυσιολογικά»

σε ένα «φυσιολογικό» περιβάλλον, ανεξάρτητα
από το είδος της αναπηρίας τους.

 Οφείλουμε πρώτα να σκεφτούμε πώς θέλει να
ζήσει το άτομο και ύστερα να αναλογιστούμε τις
υπηρεσίες που ενδεχομένως χρειάζεται.

 Ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός δίνει έμφαση
στην αρχή της ενεργούς υποστήριξης. Το μοντέλο
της ενεργούς υποστήριξης οφείλει να ενισχύει την
ικανότητα των ΑμεΑ να αναλαμβάνουν ευθύνες, να
εμπλουτίζουν τις δεξιότητές τους, να είναι ανεξάρτητα και να κάνουν ελεύθερες επιλογές. Οφείλει
επίσης να ενθαρρύνει την ανάληψη ελεγχόμενων
ρίσκων.

 Όλοι οι άνθρωποι, ειδικά τα άτομα με αναπηρίες,
έχουν ανάγκη από μία προσέγγιση που σέβεται τα
δικαιώματά τους.

Προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα
«Η προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα αναζητά τρόπους ώστε η ποικιλομορφία
των ανθρώπων να γίνεται σεβαστή, να υποστηρίζεται και να επικροτείται,
δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες που επιτρέπουν την ουσιαστική συμμετοχή
διαφορετικών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ. Η προστασία και
η προαγωγή των δικαιωμάτων τους δεν αφορά απλά την παροχή υπηρεσιών,
αλλά έγκειται στη λήψη μέτρων προκειμένου να αλλάξουν οι στάσεις και οι
συμπεριφορές που στιγματίζουν και περιθωριοποιούν τα ΑμεΑ. Αφορά επίσης την
εφαρμογή πολιτικών, νομοθεσίας και προγραμμάτων που καταργούν τα εμπόδια και
εγγυώνται την άσκηση των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών
δικαιωμάτων των ΑμεΑ».
https://www.hhrguide.org/2014/03/21/disability-and-human-rights/
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Ιστορικό
 Πότε και πού γεννήθηκε ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός; Στις ΗΠΑ, κατά τη δεκαετία του 1980. Η ιδέα
αυτή ήταν επίσης διαδεδομένη στον Καναδά και
στη Βρετανία. Ονόματα διασήμων που σχετίζονται
με τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό: John O’Brien
& Connie Lyle O’Brien.

 Αρχικά ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός αφορού-

σε την υποστήριξη των ΑμεΑ που ολοκλήρωναν
την παραμονή τους σε ιδρύματα, βοηθώντας τα
να ανεξαρτητοποιηθούν. Ο ανθρωποκεντρικός
σχεδιασμός χρησιμοποιείται σήμερα και από τα
άτομα που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές
και τους ηλικιωμένους.

 Με τον κατάλληλο σχεδιασμό, οι άνθρωποι

μπορούν να δραστηριοποιηθούν! Επομένως,
ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός θα πρέπει να
θεωρηθεί ως μία διαδικασία που περιλαμβάνει
έξάσκηση και εκπαίδευση, καθορίζει ορόσημα
και προσφέρει τη δυνατότητα για αλλαγές.

 Ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός εστιάζει και
βασίζεται στα χαρίσματα και στις δυνατότητες
των ανθρώπων.

Πώς θέλει να ζήσει;

Όταν θέλουμε να βοηθήσουμε
ένα άτομο, βασιζόμαστε στον
ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό

 Η ιδεολογία του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού

κάποτε προκαλούσε αντιδράσεις στο σύστημα
που βασίζεται στη διάγνωση και στην οργάνωση,
το οποίο θεωρούσε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να
υπόκεινται σε τυποποιημένες διαδικασίες.

 Ποιους αρορά ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός;
X Το άτομο στο οποίο απευθύνεται η υπηρεσία

Τι προσδοκίες έχει
από τη ζωή του;

Θέλει να αλλάξει
κατεύθυνση στη ζωή
του;

Τι υποστήριξη
χρειάζεται
προκειμένου να ζήσει
όπως ονειρεύεται;

X Family members
X Γείτονες
X Επαγγελματίες (ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ψυχίατροι, θεραπευτές, κοινωνικοί
λειτουργοί, κ.ά.)
X Μέλη της κοινότητας
X Φιλικό περιβάλλον
X Εργοδότες

 Συμμετέχουν, σε συνεργασία με το άτομο, στον

σχεδιασμό ενός πλάνου που εξασφαλίζει τη συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία και του επιτρέπει να ζει ποιοτικά.

 Στον αντίποδα, τα παραδοσιακά μοντέλα του

ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού εστίαζαν στις
αδυναμίες του ατόμου και στις αρνητικές συμπεριφορές του, στιγματίζοντάς το και δημιουργώντας
έτσι μία αρνητική ψυχολογία εξαρχής.

Τι είναι ο ανθρωποκεντρικός
σχεδιασμός
 Καθένας από εμάς σχεδιάζει διαφορετικά τη ζωή του.

Όταν κάποιος έχει συγκεκριμένο πλάνο, ξέρει
ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Αντίθετα, μερικοί άνθρωποι έχουν ανάγκη από διάφορες υπηρεσίες,
επομένως είναι χρήσιμο να τους υποστηρίζουμε
με συστηματικό τρόπο.

46

Ποια ειναι τα πρώτα βήματα
 Είμαστε πραγματικά πάροντες όταν αλληλεπιδρούμε με ένα άτομο.

 Συμμετέχουμε σε κοινές δραστηριότητες προκειμένου να είμαστε ευχάριστοι και να δίνουμε κίνητρα.

 Προσφέρουμε στο άτομο τον χρόνο που χρειάζεται.

 Δρούμε με τρόπο ξεκάθαρο και δομημένο.
 Προσδιορίζουμε και αναδεικνύουμε τις δυνατότητες και τα ταλέντα του ατόμου.

 Βοηθούμε το άτομο να ξεκινήσει.
 Επιτρέπουμε στο άτομο να λειτουργεί αυτόνομα.
 Είμαστε υπομονετικοί και υποστηρικτικοί, αποφεύγουμε τις συγκρούσεις, λειτουργούμε με βάση
τη λογική και δείχνουμε ενδιαφέρον.

 Ακούμε όσα έχουν να μας πουν το άτομο, το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, οι συνάδελφοι, κτλ.

ΕΝΌΤΗΤΑ 3
Προς την κατεύθυνση των εξατομικευμένων & ολοκληρωμένων υπηρεσιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 | Βασικές Έννοιες του Ανθρωποκεντρικού Σχεδιασμού

Οι βασικές ιδέες του
ανθρωποκεντρικού
σχεδιασμού

Είναι απαραίτητος για
όλους ο ανθρωποκεντρικός
σχεδιασμός;

«Η ανάπτυξη μιας ανθρωποκεντρικής
προσέγγισης απαιτεί ουσιαστικές αλλαγές
στη νοοτροπία και στις πρακτικές μας».

 Πολλές θετικές αλλαγές δεν είναι δυνατόν να

πραγματοποιηθούν χωρίς τον ανθρωποκεντρικό
σχεδιασμό.

 Πολλοί άνθρωποι σχεδιάζουν χωρίς να βιώσουν
σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους.

~Ritchie & al.
1. Βοηθά να κατανοήσουμε τι είναι σημαντικό για το
άτομο.
2. Βοηθά το άτομο να εκφράσει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του.
3. Βοηθά το άτομο να εκφράσει τους φόβους και τις
ανησυχίες του.
4. Βοηθά το άτομο να προσδιορίσει τους στόχους του.
5. Βοηθά το άτομο να προσδιορίσει το είδος των υπηρεσιών που χρειάζεται.
6. Βοηθά το άτομο να σκεφτεί τι θελει να μάθει

είναι προσωπική απόφαση
i Οτωνσχεδιασμός
ανθρώπων και των οικογενειών τους. Εάν

ζητήσουμε από τους ανθρώπους να κάνουν σχέδια
απλά και μόνο επειδή το όνομά τους εμφανίζεται
στη λίστα μας, όχι μόνο αντιβαίνουμε στο πνεύμα
του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού, αλλά ενδέχεται και να καταλήξουμε σε αναποτελεσματικά
σχέδια.

 Ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός είναι ένας

τρόπος σκέψης που βοηθά τους ανθρώπους
να σκεφτούν και να δράσουν συνολικά, προσεγγίζοντας τον κόσμο από διαφορετικές οπτικές
γωνίες.

Παραδείγματα εργαλείων ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού
ΧΑΡΤΗΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΥ

4+1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΤΣΙ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΩ

ΧΑΡΤΗΣ
 Ο ΧΑΡΤΗΣ είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Μπορούμε να φτιάξουμε έναν χάρτη για οποιοδήποτε
θέμα, π.χ. όνειρα, ελπίδες, φόβοι, εντάσεις, σχέσεις, κτλ.

 Με βάση τον ΧΑΡΤΗ μπορούμε να φτιάξουμε ένα

σχέδιο δράσης για την επίτευξη συγκεκριμένων
στόχων. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει ρεαλιστικά βήματα για την επίτευξη των στόχων του
ατόμου.
Ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός γίνεται με βάση
τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου.

X Οι ΧΑΡΤΕΣ μπορούν να γίνουν με διάφορους τρόπους: συγγραφή, ζωγραφική, χρήση φωτογραφιών
ή εικόνων, κτλ.
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Οικογένεια

Φίλοι

Άλλοι

Άνθρωποι που
συναναστρέφομαι
στις καθημερινές μου
δραστηριότητες

Δημόσιες Αρχές
και κοινωνικοί
λειτουργοί

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Τρέχουσα
κατάσταση

∆ράση στο κοντινό
μέλλον

Πώς εξασφαλίζουμε τη
συμμετοχή/ δέσμευση;

3

5

ΟΝΕΙΡΟ

7

2

4

6

8

Ποιον
χρειάζομαι μαζί
μου;

Ενδιάμεσος
στόχος

Πρώτο
βήμα

1

Συγκεκριμέν
οι &
ρεαλιστικοί
στόχοι

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
http://allenshea.com/brochure.pdf
https://www.brainline.org/article/moving-personal-futures-planning-workbook-individuals-brain-injury
www.verneri.fi
Ritchie, Sanderson, Kilbane. People, Plans and Practicalities. Achieving change through person centred planning.
Routledge, 2003
‘This is How I Manage - KVPS’
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ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΥ

Τι είναι
σημαντικό για
μένα;

4+1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι έχουμε
προσπαθήσει και
καταφέρει;

Τι έχουμε μάθει;
Τι κάνουμε στη
συνέχεια;

Τι μας ευχαριστεί;

Ποιες είναι οι
ανησυχίες μας;

ΕΤΣΙ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΩ!

Οι τρόποι επικοινωνίας μου
Τι είδους φροντίδα &
υποστήριξη χρειάζομαι;

ΕΥΑΝΆΓΝΩΣΤΟ
ΥΛΙΚΌ

Έτσι τα καταφέρνω!
Η αυτοαξιολόγησή μου σχετικά με τις ανάγκες
μου σε βοήθεια και υποστήριξη

Ποιος είμαι;
Η ζωή μου στο παρόν

Η οικογενειακή μου ζωή

Οι ικανότητες & οι
δεξιότητές μου

Εργασία & ελεύθερος χρόνος

Οι σχέσεις μου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ολοκλήρωση Υπηρεσιών
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Συντάκτης: PRAKSIS (Ελλάδα)

Ολοκλήρωση υπηρεσιών
Η ένταξη των προσφύγων είναι ένα περίπλοκο και πολυεπίπεδο εγχείρημα και αφορά την ένταξη σε οικονομικό,
υγειονομικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο.
Η ομαλή ένταξη των προσφύγων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι εμπειρίες τους, η
φυσική και πνευματική τους υγεία και η κοινωνική μέριμνα.
Σε γενικές γραμμές υπάρχει έλλειψη κατανόησης της ποικιλομορφίας και των εμπειριών που έχουν οι πρόσφυγες.
Ανάμεσα στους παράγοντες που μπορούν να ενισχύσουν την κοινωνική ένταξη είναι και τα βασικά χαρακτηριστικά της ανθεκτικότητας των προσφύγων, όπως οι προσωπικές τους πεποιθήσεις, η νοηματοδότηση και η ύπαρξη
σκοπού στη ζωή τους, οι στόχοι που θέτουν και η ύπαρξη κινήτρων (Kuschminder, 2017; Rivera, Lynch, Li &
Obamehinti, 2016).
Η ενσωμάτωση των προσφύγων είναι μία διαδικασία σε δύο κατευθύνσεις, ανάλογα με τα εφόδια του ατόμου και
το πόσο ανοιχτή είναι η κοινωνία (Strang, & Ager, 2010).

Πρώτη υποδοχή
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Ταυτοποίηση

Διαδικασίες
παραπομπής/
Ολιστικό
μοντέλο
υποστήριξης/
Διαχείριση
περιπτώσεων

Προσαρμογή

Κοινωνική ένταξη
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Κοινωνική Ένταξη

Οικονομική ένταξη
Σύστημα υγειονομικής
περίθαλψης

Η κοινωνική ένταξη βασίζεται στις αρχές και στις
αξίες της προαγωγής της κοινωνικής δικαιοσύνης και
της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι
στρατηγικές ένταξης στοχεύουν στην εξάλειψη των
διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ψυχική υγεία
Εκπαίδευση

Καίρια ζητήματα για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών
Οι πρόσφυγες έχουν ανάγκη κοινωνικής διαμεσολάβησης προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους σε
διάφορες υπηρεσίες.
Εκ μέρους της Πολιτείας παρατηρείται έλλειψη διαδικασιών προσαρμογής στο πεδίο της ολοκλήρωσης των
υπηρεσιών.
Οι δημόσιοι λειτουργοί δεν έχουν ειδικευτεί στην παροχή στήριξης στους μετανάστες
Η ένταξη δεν αποτελεί προτεραιότητα για την κρατική πολιτική.
Η παραπομπή σε κέντρα φιλοξενίας δεν συνεκτιμά τις ευπάθειες των ωφελουμένων.

Επιτροπεία
ανηλίκων

Εκπαίδευση

Στέγαση
Κοινωνική
Διαμεσολάβηση

Κοινωνική
Ασφάλιση

Υπηρεσίες
Ασύλου
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Διαχείριση περιπτώσεων – ασυνόδευτοι ανήλικοι: Ποιοι είναι;
Ποιοι είναι;

Δραπετεύουν από:

Children who strive for:

 Ένοπλες συρράξεις

 προστασία

 Καταπίεση & παραβίαση των

 ένα καλύτερο και ασφαλέστερο
μέλλον

 εκπαίδευση

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 Αποτυχημένα κοινωνικά συστήματα
 Φτώχεια

 εργασία

Διαχείριση περιπτώσεων: ομάδα-στόχος
Ασυνόδευτα κορίτσια

Παιδιά που πάσχουν από
ψυχικές διαταραχές

Παιδιά που πάσχουν από
χρόνιες παθήσεις

Ασυνόδευτοι ανήλικοι με
αναπηρίες

Ασυνόδευτοι ανήλικοι
κάτω των 14 ετών

Θύματα βίας και
εμπορίας

ΛΟΑΤΚΙ & παιδιά

Διαχείριση περιπτώσεων: κέντρο ημέρας (Drop-in centre)

52

ΕΝΌΤΗΤΑ 3
Προς την κατεύθυνση των εξατομικευμένων & ολοκληρωμένων υπηρεσιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 | Ολοκλήρωση Υπηρεσιών

Τρέχον νομικό πλαίσιο
Ακόμη και στην περίπτωση που ένας
ασυνόδευτος ανήλικος δεν έχει
αιτηθεί για διεθνή προστασία (άσυλο
ή επικουρική προστασία), θα πρέπει
να προστατεύεται με βάση την
ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να
αποτελεί τη βασική μέριμνα των εθνικών
αρχών των συμβαλλομένων κρατών.
(A.3 of the International Consensus for Children’s
Rights 1989; implemented in our country by the Greek
law v.2101/1992)

Η σκληρή πραγματικότηα
Η αστυνομία και η ακτοφυλακή της Πάτρας επιχειρούν να εξαλείψουν την παρουσία παράτυπων μεταναστών
στην πόλη.
Μείωση του αριθμού όσων επιχειρούν να φύγουν από την Ελλάδα παράνομα μέσω της Πάτρας, αφότου εντάθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στο νέο λιμάνι.
Η θεσμοθέτηση της Επιτροπείας ανηλίκων δεν εφαρμόζεται ούτε καν αποασπασματικά. Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι ασυνόδευτοι ανήλικοι κυκλοφορούν ελεύθεροι και απροστάτευτοι στους δρόμους.
Η τοπική κοινότητα είναι αρνητικά διακείμενη απέναντι σε όλους τους πρόσφυγες/μετανάστες. Δεν διακρίνει
ανάμεσα σε παιδιά και ενήλικες.

Το κέντρο ημέρας (Drop-in centre) για ασυνόδευτους
ανηλίκους στην Πάτρα
Ιατρική περίθαλψη

Ψυχαγωγικές
δραστηριότητες

Προσωρινή
φιλοξενία

Νομική
συμβουλευτική

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
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Διαχείριση περιπτώσεων
WITH MAIN GOAL:
Need to be dealt with and according to their best interest.
Active involvement of the local stakeholders in the issue of migrants, thus contributing to the
awareness- raising of the local society and turning the focus of authorities and agencies on the
matter, in order to take actions that would lead to better living conditions for the target population.
We established Network with Public Persecutor PoliceCoastGuard- Municipality- Local NGOs- Hospitals.
Identify and address the needs of the unaccompanied
minors and children separated from their family.

Accommodation
Centre

Παραπομπή στο
Εθνικό Κέντρο
Αλληλεγγύης

Παραπομπή
στο Κέντρο Ημέρας
Streetwork
Παρέμβαση στον δρόμο
Άστεγοι Ασυνόδευτοι
Ανήλικοι
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Κέντρο φιλοξενίας
Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

 Κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης (στέγαση,
σίτιση, ατομική υγιεινή, εκπαίδευση)

 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 Νομική συμβουλευτική
 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 Κοινωνικοί διαμεσολαβητές
 Εργασιακή συμβουλευτική και ένταξη των

ενήλικων ωφελουμένων στην αγορά εργασίας

 Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
 Προγράμματα εκμάθησης γλωσσών (κυρίως
Ελληνικής)

 Διαπολιτισμικές δραστηριότητες
 Δημιουργικές δραστηριότητες
 Σεμινάρια υποστήριξης ανηλίκων

Κέντρο φιλοξενίας – Ολοκλήρωση υπηρεσιών

Υποστήριξη κάθε
παιδιού με βάση
τις ιδιαίτερες
ανάγκες του

Επιστημονική
ομάδα/
Διεπιστημονικές
ομάδες

Συνεργασία με τις
τοπικές αρχές

Σχέδιο
αξιολόγησης
υποκειμενικών
στόχων για παιδιά
με αναπηρίες
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Διαχειριση περιπτώσεων

Κοινωνικός
Λειτουργός

Διαπολιτισμική
διαμεσολάβηση/
διερμηνεία

Ψυχολόγος

Ωφελούμενος

Δικηγόρος

Γιατρός

Διαχείριση περιπτώσεων – προσδιορισμός βέλτιστων
συμφερόντων
Υποδοχή

Προσαρμογή

Ορισμός υπεύθυνου ατόμου για κάθε
παιδί/ σημείο επαφής

Ατομικό σχέδιο δράσης

Ολοκλήρωση υπηρεσιών

56

Ομαδικές συνεδρίες

Κοινωνική ένταξη

Συνεδρίες
επιστημονικών
ομάδων
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Η ενταξιακή διαδικασία μπορεί να΄ναι αποδειχθεί
ιδιαίτερα στρεσογόνα για τους ασυνόδευτους ανήλικους, καθώς δεν έχουν ούτε την υποστήριξη ούτε
την προστασία των γονιών τους για την αντιμετώπιση
στρεσογόνων παραγόντων ή τραυματικών εμπειριών.

Κατά τη διαμονή του εκεί, ο ανήλικος επέδειξε έντονα
συμπτώματα που σχετίζονται με συστηματικές και
επαναλαμβανόμενες ενοχλήσεις – έντονοι πονοκέφαλοι, ζάλη και ανορεξία σε συνδυασμό με απώλεια
βάρους και αίσθηση δυσφορίας συνοδευόμενη από
καταθλιπτικά συναισθήματα, άγχος, διαταραχές
ύπνου και γενική απώλεια της λειτουργικότητάς του.
Λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του παιδοψυχολόγου, παραπέμφθηκε στην ψυχιατρική κλινική του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Πάτρας.
Η κλινική εξέταση αποκάλυψε καταθλιπτικά συμπτώματα. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν αυτοκαταστροφικές
συμπεριφορές και θεωρήθηκε καλύτερο για τον Χ.
να παραπεμφθεί σε ειδική μονάδα για ανηλίκους,
προκειμένου να παρακολουθείται διαρκώς και να
αντιμετωπιστούν τα συμπτώματά του (διαθέτουμε
παραπεμπτικό από την Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝ
της Πάτρας για το Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και
Εφήβων του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Αττικής).

Περιπτωσιολογική μελέτη
Ο Χ., ένας 15χρονος από τη Συρία, έφτασε στην Ελλάδα
στα μέσα του 2017, ύστερα από ένα επικίνδυνο ταξίδι
με ενδιάμεσο σταθμό την Τουρκία. Καταχωρήθηκε ως
ασυνόδευτος ανήλικος από την Υπηρεσία Υποδοχής
και Ταυτοποίησης και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής, όπου παρέμεινε για 6 μήνες. Οι συνθήκες εκεί περιγράφονται ως δύσκολες, τόσο λόγω του
γενικότερου κλίματος ανασφάλειας που επικρατεί
όσο και εξαιτίας της ανεπαρκούς κάλυψης βασικών
αναγκών.

Ο ανήλικος παραπέμφθηκε και εξετάστηκε στο Τμήμα
Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων του Σισμανόγλειου.
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης παρατηρήθηκε ότι έπασχε από ενεργό αυτοκτονικό ιδεασμό. Αναφέρθηκαν
πολλές απόπειρες πρόκλησης βλάβης στον εαυτό του
κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα (προσπάθησε
να αυτοπυρποληθεί) αλλά και λίγα χρόνια νωρίτερα
(είχε προσπαθήσει να πνιγεί και να αυτοπυρποληθεί).
Το νοσοκομείο αρνήθηκε τη νοσηλεία του επικαλούμενο έλλειψη χώρου. Τελικά φρόντισαν ώστε να
παραπεμφθεί στην Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝ της
Πάτρας και να νοσηλευτεί εκεί (για την παραπομπή
του στην Ψυχιατρική Κλινική του ΠΝΓΠ διαθέτουμε
ιατρική βεβαίωση από το Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών
και Εφήβων του Σισμανόγλειου).

Διαχείριση περιπτώσεων

Ατομικές
συνεδρίες
για προσδιορισμό
βέλτιστων
συμφερόντων

Ανεξάρτητο
δίκτυογια
την παραπομπή
στις υγειονομικές
υπηρεσίες

Συνοδεία
στις διάφορες
υπηρεσίες

Κοινωνική
και διαπολιτισμική
διαμεσολάβηση

Χαρτογράφηση και
δικτύωση
σε τοπικό
επίπεδο

Υποβολή
αναφορών
στην
Εισαγγελία
Ανηλίκων

Εκπαίδευση
προσωπικού του
συστήματος
υγειονομικής περίθαλψης

Υποβολή
αναφορών
στο τμήμα
νομικής
υποστήριξης των
δημοσίων &
ανεξάρτητων αρχών
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ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Συντάκτης: Chance B Gruppe (Αυστρία)

Σχετικά με την ολοκλήρωση

Πλαίσιο

 Η υποστήριξη και οι υπηρεσίες για ΑμεΑ αφορούν

 Κάθε άτομο λαμβάνει

τις κρατικές ή άλλες θεσμικές υπηρεσίες και
παροχές που απευθύνονται ειδικά στα ΑμεΑ με
στόχο να τους επιτρέψουν να συμμετέχουν στην
κοινωνία και στην κοινότητα.

εξατομικευμένη υποστήριξη.

 Η συμβουλευτική είναι αναπόσπαστο κομμάτι
κάθε υπηρεσίας.

 Υπηρεσίες που αφορούν αποκλειστικά τα άτομα με

 Σεβασμός στην αυτονομία του κάθε ατόμου.

 Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες μπορούν να οδη-

 Προτεραιότητα στις κινητές υπηρεσίες.

αναπηρίες και όχι όλους τους ανθρώπους.

γήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα για τους
ωφελούμενους, ιδίως για εκείνους με σύνθετες
ανάγκες.

 Οι άνθρωποι με αναπηρίες ενδέχεται να χρησιμοποιούν μία σειρά από διαφορετικές υπηρεσίες

 Η ολοκλήρωση των υπηρεσιών ίσως είναι ένας
τρόπος για να επιτευχθεί ένας τριπλός στόχος:
Αντιμετώπιση
ολοένα και
πιο περίπλοκων
καταστάσεων
μέσω ολιστικών
προσεγγίσεων

Σε κάθε περιοχή, για κάθε
ηλικία
Προαπαιτούμενα για έναν βιώσιμο χώρο διαβίωσης:

 Εκπαίδευση
 Απασχόληση
 Στέγαση σε αγροτικές περιοχές

Καλύτερη
διαχείριση των
πόρων

Καλύτερα
αποτελέσματα
για τους
ωφελούμενους

 Υγειονομική περίθαλψη και τρίτη ηλικία

Εκπαίδευση
 School Assistance
 Impact on community development
X Education for all
X Strengthening relationships
X Assistance for all

Σημαντικά ζητήματα

Απασχόληση

 Οι υπηρεσίες για ΑμεΑ πρέπει να είναι οργανωμέ-

 Κοινωνικές Επιχειρήσεις – Κοινοτικό Εστιατόριο

νες με βάση το άτομο, π.χ. με βάση εξατομικευμένες αξιολογήσειες και σχεδιασμό.

 Το κοινό όραμα και η κοινή στοχοθεσία από

όλους τους επαγγελματίες είναι βασικά στοιχεία
για τον σχεδιασμό κατάλληλα προσαρμοσμένης
υποστήριξης.

 Οι μεταβατικές περίοδοι θα πρέπει να αποτελούν
προτεραιότητα, αφού σε αυτές τις περιόδους είναι
νευραλγική η συντονισμένη υποστήριξη.

 Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες θα μπορούσαν να

αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες όταν συνοδεύονται από ποιοτικούς μηχανισμούς.

 Οι ισχυρές τοπικές κοινότητες είναι απαραίτητες για την πλήρη ένταξη των ΑμεΑ.
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 Αντίκτυπος στην ανάπτυξη της κοινότητας:
X Απασχόληση για άτομα που απειλούνται με
αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.
X Απασχόληση για όλους.
X Σημείο συνάντησης.
X Διανομή φαγητού.
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Στέγαση σε αγροτικές
περιοχές
 Κινητές υπηρεσίες για υποβοηθούμενη διαβίωση.
 Αντίκτυπος στην ανάπτυξη της κοινότητας:
X Ανεξάρτητη διαβίωση
X Κοινωνική ένταξη
X Σημείο συνάντησης

Μετανάστες με αναπηρίες
 Οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες εξαιρούνται
από τις υπηρεσίες που προβλέπονται από τον
Νόμο BHG, καθώς δεν πληρούν τα κριτήρια.

 Τουλάχιστον συμπεριλήφθηκαν τα παιδιά με αναπηρίες από τον Ιανουάριο του 2018 και έπειτα >
θα πρέπει να απολαμβάνουν την ίδια υποστήριξη
που απολαμβάνουν και τα παιδιά με αναπηρίες
που έχουν αυστριακή υπηκοότητα.

 Ειδικοί χώροι στα καταλύματα (SU-spots)
 Το ημερομίσθιο για τους εργαζομένους είναι υψηλότερο (18 έναντι 40 €)

 Για τη διαμονή στους ειδικούς χώρους απαιτούνται:

X Ιατρική έκθεση ή διάγνωση.
X Ισχύει και για τους ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις ή με ειδικές ανάγκες.

Υγειονομική περίθαλψη και
τρίτη ηλικία
 Διαχείριση περιπτώσεων και φροντίδας
 Αντίκτυπος στην ανάπτυξη της κοινότητας:

Προτεραιότητα στον άνθρωπο
 «Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς!»
 Αυτο-εκπροσώπηση
 Δέν έχει να κάνει με την αναπηρία, αλλά με τον
άνθρωπο.

X Διαβίωση στο σπίτι.

 Άνθρωποι με αναπτυξιακές αναπηρίες.

X Υποστήριξη στις οικογένειες.

 Άνθρωποι με μαθησιακές δυσκολίες.

X Όχι απλά υγειονομική περίθαλψη.

Η κατάσταση στην Αυστρία
 Οι υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρίες ρυθμίζο-

ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ
ΣΤΟΝ ΆΝΘΡΩΠΟ

Θέλουμε οι άλλοι να καταλάβουν ότι
πάνω απ’ όλα είμαστε άνθρωποι και ότι οι
αναπηρίες μας είναι δευτερεύουσας σημασίας

νται με τον «Νόμο για τα ΑμεΑ» (BHG).

 Η Στυρία κύρωσε τον νόμο το 2004.
 Προαπαιτούμενα για την παροχή υποστήριξης:
X Υπηκοότητα κράτους-μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
X Άδεια διαμονής.
X Κύρια κατοικία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Συμμετοχή του Χρήστη
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Συντάκτης: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ (Ελλάδα)

Τι εννοουμε οταν λεμε «συμμετοχη του χρηστη»;
«Η συμμετοχή του χρήστη αφορά τη διαδικασία στην οποία τα άτομα που
χρησιμοποιούν ή έχουν χρησιμοποιήσει μία υπηρεσία συμμετέχουν στον
σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας»

Πεδία εφαρμογής
Σχεδιασμός της
υπηρεσίας
Παροχή της
υπηρεσίας

Διακυβέρνηση

Πολιτική

Συμμετοχή του χρήστη
της υπηρεσίας

Επικοινωνία/ Μέσα
ενημέρωσης

Παροχή
εκπαίδευσης
Παρακολούθηση &
αξιολόγηση
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Προοίμιο της Σύμβασης του
ΟΗΕ για τα δικαιώματα των
ΑμεΑ

 «Εύλογη προσαρμογή» σημαίνει τις απαραίτη-

τες και κατάλληλες τροποποιήσεις και ρυθμίσεις, οι οποίες δεν επιβάλλουν ένα δυσανάλογο ή
αδικαιολόγητο βάρος, όπου απαιτείται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου να διασφαλιστούν, για τα άτομα με αναπηρίες, η απόλαυση ή η
άσκηση, σε ίση βάση με τους άλλους, όλων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών
ελευθεριών (Άρθρο 2 – Ορισμοί).

Τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να έχουν
την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
για τις πολιτικές και τα προγράμματα,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που τα
αφορούν άμεσα.

 «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα

Άρθρο 3 της Σύμβασης του
ΟΗΕ – γενικές αρχές

 Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα

1. Σεβασμός της εγγενούς αξιοπρέπειας, της ατομικής αυτονομίας, συμπεριλαμβανομένης και της
ελευθερίας ατομικών επιλογών και της ανεξαρτησίας των ατόμων.
2. Μη διάκριση
3. Πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη
στην κοινωνία.
4. Σεβασμός της διαφοράς και αποδοχή των ατόμων
με αναπηρίες, ως μέρους της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας.
5. Ισότητα ευκαιριών
6. Προσβασιμότητα

Άρθρο 4 της Σύμβασης του
ΟΗΕ – γενικές υποχρεώσεις
Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και
των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που
αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες,
τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς
και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες,
μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους.

μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με
τους άλλους, [...], και σε άλλες εγκαταστάσεις και
υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο
κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές
περιοχές» (Άρθρο 9 – Προσβασιμότητα).
μέτρα προκειμένου: «να παρέχουν μορφές ζωντανής βοήθειας και ενδιαμέσων, [...] προκειμένου να διευκολύνουν την προσβασιμότητα στα
κτήρια και σε άλλες εγκαταστάσεις που είναι ανοικτές στο κοινό» (Άρθρο 9 – Προσβασιμότητα).

Ενεργή συμμετοχή των ΑμεΑ
σε 3 επίπεδα
1. Επίπεδο Πολιτικής
Τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να διαβουλεύονται, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανισμών, με τις αρμόδιες αρχές για τη βελτίωση των
υπαρχουσών υπηρεσιών και τη δημιουργία νέων.

2. Ατομικό Επίπεδο
Τα ΑμεΑ θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις
αποφάσεις που αφορούν τη φροντίδα τους και το
καθημερινό περιβάλλον διαβίωσής τους.

3. Επιχειρησιακό Επίπεδο
Τα ΑμεΑ θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά, μέσω
των αντιπροσωπευτικών τους οργανισμών, στη λειτουργία των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί μέσα από τη συμμετοχή των οργανισμών
που εκπροσωπούν τα ΑμεΑ στα διοικητικά όργανα των
υπηρεσιών.

Απαιτήσεις της Σύμβασης του
ΟΗΕ για την προσβασιμότητα

Πρακτικές συμβουλές

 «Καθολικός σχεδιασμός» σημαίνει τον σχεδιασμό

 Συστηματική διαβούλευση ανάμεσα στους ορ-

προϊόντων, περιβαλλόντων, προγραμμάτων και
υπηρεσιών που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους ανθρώπους, στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση, χωρίς ανάγκη προσαρμογής
ή εξειδικευμένου σχεδιασμού. Ο όρος «καθολικός
σχεδιασμός» δεν θα αποκλείει τις υποβοηθητικές
συσκευές για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με αναπηρίες, όπου αυτό απαιτείται (Άρθρο 2 – Ορισμοί).

γανισμούς των ΑμεΑ και στις αρμόδιες δημόσιες
αρχές για τη θέσπιση/βελτίωση προτύπων ποιότητας και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και
τεχνογνωσίας.

 Ενσωμάτωση της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές και τις υπηρεσίες.

 Συμμετοχή των οργανισμών των ΑμεΑ στον
σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων/
υπηρεσιών.
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 Εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών

σε ζητήματα που αφορούν την αναπηρία και τη
συμμετοχή των χρηστών από τα ίδια τα ΑμεΑ
που θα συμμετάσχουν στη συνολική διαδικασία
ανάπτυξης, υλοποίησης και αξιολόγησης της κατάρτισης.

 Διαρκής αξιολόγηση από τους ωφελουμένους

με στόχο την ανατροφοδότηση αναφορικά με τις
σχετικές υπηρεσίες.

Συμπεράσματα
 Οι χρήστες των υπηρεσιών θα πρέπει να συμμετέχουν σε διάφορα επίπεδα (π.χ. σχεδιασμός, παροχή
και αξιολόγηση των υπηρεσιών).

 Η συμμετοχή των χρηστών των υπηρεσιών έχει

πολλά καταγεγραμμένα οφέλη για τους ίδιους καθώς και για τους παρόχους των υπηρεσιών.

 Οι χρήστες των υπηρεσιών μπορούν να επωφεληθούν από τα αποτελέσματα της συμμετοχής
εφόσον συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, π.χ.
μέσα από την ενδυνάμωση και την κοινωνική τους
ένταξη, οι οποίες αυξάνουν την αυτοπεποίθηση
και την υπευθυνότητά τους.

Ο αντίκτυπος της συμμετοχής
των ΑμεΑ
Μπορούν να:

 συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ενός προσβάσιμου περιβάλλοντος και στη βελτίωση των σχετικών υποστηρικτικών τεχνολογιών (συσκευές
υποστήριξης, προσαρμογής και αποκατάστασης).

 παρέχουν πολύτιμες συμβουλές σε σχέση με τον

 Οι χρήστες των υπηρεσιών θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα εφόδια και την υποστήριξη
προκειμένου η συμμετοχή τους να είναι αποτελεσματική και να έχει νόημα.

 Ποιος κατανοεί καλύτερα τις ανάγκες ενός κωφού
ατόμου μέσα σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον;

σχεδιασμό προγραμμάτων και υπηρεσιών που
θα είναι κατάλληλες ανάλογα με την εκάστοτε κατηγορία αναπηρίας.

 Ποιος μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες

 συμβάλλουν στην εξάλειψη των αρνητικών στε-

 Ποιος γνωρίζει καλύτερα από έναν χρήστη αναπη-

ρεοτύπων και των προκαταλήψεων απέναντι
στα άτομα με αναπηρίες.

 συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των

πολιτικών και των πρακτικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Θετικά αποτελέσματα
 Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
 Βελτίωση του επιπέδου διαφάνειας και λογοδοσίας
 Βελτίωση της προσβασιμότητας στις υπηρεσίες

ενός τυφλού ατόμου κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου;
ρικού αμαξιδίου τις δυσκολίες στην προσβασιμότητα;

 Ποιος είναι ο πλέον κατάλληλος να συμμετάσχει
στην κατάρτιση σχεδίων δράσης σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης ενός χώρου;

Για όλους αυτούς τους λόγους...

«Τίποτα για τα άτομα με αναπηρίες,
χωρίς τη συμμετοχή των ατόμων με
αναπηρίες»

 Βελτίωση του βιωτικού επιπέδου
 Βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στο προσωπικό
και τους χρήστες των υπηρεσιών

 Εξάλειψη του στιγματισμού των ΑμεΑ
 Πρός όφελος των χρηστών των υπηρεσιών
 Πρός όφελος των παρόχων των υπηρεσιών

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/12_2013/nsds_web.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability-barriers.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/index.html
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/chapter5.pdf
https://www.naccho.org/uploads/downloadable-resources/Programs/Community-Health/na598pdf.pdf
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Συντάκτης: PRAKSIS (Ελλάδα)
διασμό και συνεπώς να προσφέρουν τις υπηρεσίες
που θέλουν οι άνθρωποι σε συνεργασία με τους
χρήστες.

Συμμετοχή του χρήστη της
υπηρεσίας
Η συμμετοχή του χρήστη της υπηρεσίας αφορά τη διαδικασία στην οποία οι χρήστες που χρησιμοποιούν
ή έχουν χρησιμοποιήσει μία υπηρεσία συμμετέχουν
στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην παροχή της
εν λόγω υπηρεσίας.
Παρατηρείται αυξανόμενη παραδοχή για το γεγονότος ότι, λόγω της άμεσης εμπειρίας τους από τη χρήση
των υπηρεσιών, οι ίδιοι οι χρήστες διαθέτουν μία
μοναδική αντίληψη του τι είναι πραγματικά αποτελεσματικό, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για
τη βελτίωση των υπηρεσιών.

Πρόσφυγες και συμμετοχή
των χρηστών
 Είναι απαραίτητο να προστατεύονται τα δικαιώματα των ανθρώπων ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά τους, και όλοι να αντιμετωπίζονται με δίκαιο
και ισότιμο τρόπο και με σεβασμό.

 Οι πρόσφυγες δίνουν μεγάλη σημασία στο να νιώθουν ισότιμοι με τους άλλους. Οι προηγούμενες
εμπειρίες τους δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση
να τους φέρνουν σε μειονεκτική θέση. Αντιθέτως,
αντί να υποτιμώνται θα πρέπει να δίνεται έμφαση
σε αυτά που έχουν να προσφέρουν.

 Είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσουμε τις δια-

Οφέλη
 Υπάρχουν οφέλη από τη συμμετόχη για όλους όσοι

φορετικές κοινότητες και τους πολιτισμούς, καθώς
και την αντίληψή τους για τη μετανάστευση,

συμμετέχουν και θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε
ότι πρόκειται για μία διαδικασία σε δύο κατευθύνσεις. Όσον αφορά τους πρόσφυγες, η συμμετοχή
και η επίδρασή τους σε προγράμματα ή δραστηριότητες μπορούν να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν
βασικές δεξιότητες, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους.

 Ο αντίκτυπος της ξενοφοβίας και του ρατσισμού

 Οι ευκαιρίες μπορούν συχνά να οδηγήσουν στην

 Η διάκριση των ανθρώπων εντός της κοινωνίας

ανάληψη ηγετικών ρόλων και θέσεων εργασίας, σε
εκπαίδευση-κατάρτιση και καθοδήγηση των ομότιμών τους.

 Οι οργανώσεις και οι υπηρεσίες θα επωφεληθούν

από την κατανόηση των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι, θα
είναι σε θέση να κάνουν αποτελεσματικότερο σχε-

μπορεί συχνά να αποδειχθεί χειρότερος από τον
φόβο που ενυπάρχει στους πρόσφυγες. Ωστόσο,
όταν οι άνθρωποι συμμετέχουν σε ποικιλόμορφες
μειονοτικές κοινότητες και έχουν τη δυνατότητα
να επηρεάσουν και να εμπλακούν, τα εμπόδια μπορούν να αρθούν.
είναι πολυεπίπεδη, ενώ τα προβλήματα στη συνύπαρξή τους μππορούν να εκδηλωθούν με τη μορφή
ρατσιστικής ρητορικής και βίας. Χρειαζόμαστε την
εκπαίδευση και την κατάρτιση προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ομαλές σχέσεις ανάμεσα στα επιμέρους τμήματα μιας κοινωνίας. Όταν γνωριζόμαστε
μεταξύ μας, η συνύπαρξη γίνεται πιο εύκολη.

Συμμετοχή των χρηστών στην Praksis
Εν μέσω πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, είναι πολύ σημαντικό να
θίγονται τα ζητήματα της ένταξης και της συνύπαρξης. Η ανταλλαγή πληροφοριών
και η εξοικείωση με τα επιμέρους τμήματα της κοινωνίας είναι βασικοί παράγοντες
για την οικοδόμηση μιας ανοικτής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Συνεργασία ουσιαστικά σημαίνει τον σχεδιασμό
κοινωνικών προγραμμάτων σε ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με
τους ίδιους τους ωφελουμένους.
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Συμμετοχή του χρήστη-Εξατομικευμένο σχέδιο
με βάση τα βέλτιστα συμφέροντα
Το σχέδιο δράσης είναι ένα εργαλείο συνεργασίας ανάμεσα
στους ανήλικους και τους κοινωνικούςεπιστήμονες.

Εξατομικευμένο
σχέδιο

Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

Οι ανήλικοι θέτουν στόχουν με βάση το σχέδιο δράσης.
Οι ανήλικοι αξιολογούν το σχέδιο δράσης, παρέχοντας
ανατροφοδότηση και προτάσεις για τη βελτίωσή του.

Σχεδιασμός των υπηρεσιών

Οι άνθρωποι με προηγούμενες
εμπειρίες παίζουν σημαντικό ρόλο
στη διαμόρφωση και ανάπτυξη των
υπηρεσιών. Οι εμπειρίες και οι ιδέες
τους μπορούν να μας βοηθήσουν να
αναπτύξουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
άνθρωποι καθημερινά.

This method has many benefits
for organizations and individuals;
its ethos puts people with lived
experience at the heart of design
and delivery and is closely aligned
with co-production.

Ο σχεδιασμός των
υπηρεσιών είναι μία
μεθοδολογία που μας
βοηθάει να εξερευνήσουμε
τις ανάγκες των δυνητικών
χρηστών της εκάστοτε
υπηρεσίας και του
προσωπικού που εμπλέκεται
στην παροχή της.
Εκμετάλλευση των εμπειριών
που έχουν οι άνθρωποι, των
σκέψεων, των συναισθημάτων
και των ιδεών τους προκειμένου
να κατανοήσουμε τι πρέπει να
αλλάξει στην πολιτική κοινωνικής
μέριμνας και πρόνοιας.
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Συμμετοχή του χρήστη
X Εκστρατείες
Ένας από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους για να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο, να βοηθήσουμε τους
χρήστες να ταυτιστούν με το δημόσιο και να προσδώσουμε αξιοπιστία στο μήνυμά μας, είναι η συμμετοχή στην
εκστρατεία των ανθρώπων με προηγούμενες εμπειρίες.

X Έρευνες και ομάδες συζήτησης
Οι υπηρεσίες που είναι ήδη σε λειτουργία μπορούν να εμπλέξουν τους ενεργούς και τους παλαιότερους χρήστες
μέσα από έρευνες και ομάδες συζήτησης, οι οποίες θα βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις εμπειρίες των
ανθρώπων από τη χρήση της εκάστοτε υπηρεσίας και τις αλλαγές που θα ήθελαν να δουν.
Δημιουργούνται έτσι ομάδες καθοδήγησης στα πλαίσια κάθε υπηρεσίας, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι οι άνθρωποι
έχουν την ευκαιρία να συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων και στην ανάπτυξη της υπηρεσίας.

Καθοδήγηση από Ομότιμους (Peer
Leadership)
Πρόκειται για μία έννοια που ενδέχεται να είναι αναπόσπαστο κομμάτι σε οποιαδήποτε αλληλοδιδακτική
παρέμβαση και συχνότερα συναντάται στα προγράμματα αλληλοδιδακτικής εκπαίδευσης. Τα αλληλοδιδακτικά προγράμματα χρησιμοποιούνται επίσης για την
προαγωγή της ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων στο
πλαίσιο της κοινωνικής δικαιοσύνης.

 Οι ομότιμοι που αναλαμβάνουν την αλληλοδι-

δασκαλία (μέντορες) είναι άτομα που διαθέτουν
τα φυσικά χαρακτηριστικά της ηγεσίας και που
προτείνονται για την ανάληψη ηγετικών ρόλων με
στόχο την καθοδήγηση και την ενδυνάμωση των
ομότιμών τους.

 Τα προγράμματα αλληλοδιδακτικής εκπαίδευσης βασίζονται στις ακόλουθες υποθέσεις:

 Η ομαδική μάθηση επηρεάζει ουσιαστικά τις στάσεις και τις συμπεριφορές των μελών της ομάδας.

 Όταν οι νέοι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με

την πραγματικότητα της μισαλλοδοξίας, συχνά
βρίσκουν κίνητρο ώστε να αναλάβουν δράση.

 Οι ομότιμοι που αναλαμβάνουν τη διδασκαλία

πρέπει να μάθουν και να εκπαιδευτούν σε βασικές
τεχνικές και καθήκοντα, προκειμένου να είναι
αποτελεσματικοί.

 Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επιτυγχάνεται όταν οι

ομότιμοι που αναλαμβάνουν τη διδασκαλία εκτίθενται σε βασικές γνώσεις και στη συνέχεια έχουν
την ευκαιρία να τις ενσωματώσουν στην καθημερινότητά τους.

Καθοδήγηση
Οι ωφελούμενοι αναλαμβάνουν τον ρόλο του μέντορα

 Η καθοδήγηση έχει οριστεί ως μία σχέση με αμοιβαία οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους, και
γενικά χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τα άπειρα
άτομα να επιτύχουν τους στόχους τους, μέσα από
τη βοήθεια και την υποστήριξη των περισσότερο
έμπειρων ατόμων.

 Η καθοδήγηση από ομότιμους στοχεύει στην

καθιέρωση υποστηρικτικών σχέσεων ανάμεσα
σε δύο ανθρώπους, μέσα από τον διαμοιρασμό
γνώσεων και εμπειριών και την παροχή ευκαιριών
μάθησης υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες.

 Ο μέντορας λειτουργεί ως θετικό πρότυπο, προάγει την καλλιέργεια φιλοδοξιών στο άτομο και τη
θετική ανατροφοδότηση, και παρέχει ανοιχτού
τύπου συμβουλευτικές υπηρεσίων συμμετέχοντας
στην από κοινού λύστη των προβλημάτων.

 Η καθοδήγηση μπορεί να περιλαμβάνει συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη, ή ο μέντορας να λειτουργεί ως πρότυπο.

 Η καθοδήγηση από ομότιμους αναπτύσσει προσωπικές και αμοιβαίες σχέσεις που βασίζονται
στην εμπιστοσύνη και εστιάζουν στην επίτευξη
στόχων.

 Συνήθως ο μέντορας διαθέτει περισσότερες

εμπειρίες/γνώσεις από τον καθοδηγούμενο, ή
έχει επιτύχει περισσότερα πράγματα σε έναν
συγκεκριμένο τομέα ή εντός της οργάνωσης.

 Βέλτιστες πρακτικές για τους νεοαφιχθέντες στα
κέντρα φιλοξενίας.

Εθελοντικές και κοινοτικές
δράσεις

Κοινωνική
και διαπολιτισμική
διαμεσολάβηση ανάμεσα
στο προσωπικό και τους
ωφελουμένους
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Εργαλείο εκτίμησης
αναγκών (NAT) AMiD

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1
Παράμετροι & χαρακτηριστικά του
εργαλειου NAT
Συντάκτης: CARDET (Κύπρος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Αποτελεσματική και ανοιχτή
επικοινωνία
Συντάκτης: EASPD

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Τρόπος χρήσης των αποτελεσμάτων
του εργαλείου ΝΑΤ
Συντάκτες: CARDET (Κύπρος) & EASPD (Βέλγιο)

Αυτή η δημοσίευση χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Aσύλου, Mετανάστευσης και Ένταξης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
(Γνώσεις) Μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να θυμούνται:
 Αποτελεσματική επικοινωνία με μετανάστες με αναπηρίες.
 Τις διαφορετικές ανάγκες υποστήριξης των μεταναστών με αναπηρίες.
 Πώς να κάνουν βέλτιστη χρήση των αποτελεσμάτων που προέρχονται από το εργαλείο NAT.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
(Δεξιότητες) Μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
 Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του εργαλείου NAT.
 Χρησιμοποιούν το NAT στην καθημερινή τους εργασία.
 Χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα του NAT.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
(Συμπεριφορά) Μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
 Κατανοούν τη σημασία της κατάλληλης επικοινωνιακής προσέγγισης στους μετανάστες με

αναπηρίες.

 Κατανοούν τη σημασία της επακριβούς εκτίμησης των αναγκών υποστήριξης των μεταναστών.
 Κατανοούν τη σημασία της σωστής χρήσης των αποτελεσμάτων του εργαλείου NAT.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Παράμετροι & χαρακτηριστικά του
εργαλειου NAT
Συντάκτης: CARDET (Κύπρος)

Επισκόπηση του εργαλείου NAT
Γιατί αναπτύχθηκε το Εργαλείο εκτίμησης αναγκών;

Ποιος είναι ο σκοπός του;

 Για να επιτρέπει στις ΜΚΟ και στις τοπικές αρχές να αξιολογούν
και να υποστηρίζουν με επαρκείς λύσεις τους μετανάστες και
τους πρόσφυγες με αναπηρίες στην ΕΕ.

 Για τη βελτίωση της διαδικασίας καταχώρισής τους, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ασύλου και/ή της διαδικασίας υποδοχής.

 Για την αύξηση των γνώσεων και των λύσεων από επαγγελματίες

πολλών κλάδων που δουλεύουν με μετανάστες και/ή με άτομα
με αναπηρίες.

Διευκόλυνση της
συστηματοποίησης μιας
κοινής προσέγγισης στα
πλαίσια της ΕΕ για την
αξιολόγηση των μεταναστών και
των προσφύγων με αναπηρίες,
και βελτίωση της συνεργασίας
μεταξύ Τοπικών αρχών και ΜΚΟ.

 Για τη διασφάλιση πρόσβασης σε κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης.

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία αυτής της δημοσίευσης δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της έγκριση των περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει των πληροφοριών που
περιέχονται στην παρούσα δημοσίευση. Project Number: [AMIF-2016-AG-INT] Privacy Policy

http://amidproject.eu
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Παρουσίαση επιμέρους παραμέτρων και χαρακτηριστικών
ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ
ΕΡΓΑΛΕΊΟ

Ποιος πρέπει να χρησιμοποιεί αυτό το
εργαλείο;
Υπεύθυνοι εργαζόμενοι
X Ληξιαρχικοί υπάλληλοι
X Υπάλληλοι υποδοχής

Ποιος είναι ο σκοπός του Εργαλείου
εκτίμησης αναγκών;

X Κοινωνικοί λειτουργοί

Το δημογραφικό περιβάλλον της ΕΕ γίνεται ολοένα
και πιο ποικιλόμορφο λόγω της αυξανόμενης ροής
μεταναστών και προσφύγων, εκ των οποίων πολλοί
είναι άτομα με αναπηρίες. Σύμφωνα με τη Σύμβαση
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, στα
άτομα με αναπηρίες περιλαμβάνονται όσα πάσχουν
από μακροχρόνιες σωματικές, διανοητικές, ψυχικές ή
αισθητηριακές παθήσεις οι οποίες, σε συνδυασμό με
διάφορα εμπόδια, μπορεί να παρακωλύουν την πλήρη
και ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην
κοινωνία επί ίσοις όροις με τους άλλους. (UNCRPD,
2006, άρθρο 1, σ. 4).

X Προσωπικό πρώτης γραμμής που δουλεύει με
μετανάστες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα AMiD θα διευκολύνει τη
συστηματοποίηση μίας κοινής προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αξιολόγηση των μεταναστών
και των προσφύγων με αναπηρίες, βελτιώνοντας τη
συνεργασία μεταξύ Τοπικών αρχών και ΜΚΟ.

X Ζητήστε τη συναίνεση του αιτούντος πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία της συνέντευξης.

Γιατί αναπτύχθηκε αυτό το εργαλείο;
Το εργαλείο NAT είναι μία διαδραστική πλατφόρμα για
τον εντοπισμό μεταναστών και προσφύγων με αναπηρίες κατά την άφιξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι
στόχοι του εργαλείου NAT είναι οι ακόλουθοι:

X Αρμόδιοι υπάλληλοι της αποφαινόμενης αρχής

X Διευθυντές/διαχειριστές ΜΚΟ
X Δημόσιοι υπάλληλοι
X Εθελοντές

Τρόπος χρήσης των διαφορετικών
ενοτήτων του εργαλείου
Βήμα 1:

X Χρησιμοποιήστε τους δείκτες που παρέχονται στην
ενότητα «Εργαλείο εκτίμησης αναγκών».
X Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος είναι χρήσιμο
να δημιουργήσετε φιλική ατμόσφαιρα για τη συνέντευξη, προσεγγίζοντας τον αιτούντα με λιγότερο
επίσημο τρόπο.

Παράδειγμα: Ξεκινήστε τη συνέντευξη ρωτώντας για
την προσωπική του ιστορία (Ερώτηση 1), δίνοντας
στον αιτούντα την ευκαιρία να εκφραστεί ανοιχτά.

 Επιτρέπει στις ΜΚΟ και στις τοπικές αρχές να αξι-

ολογούν και να υποστηρίζουν με επαρκείς λύσεις
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες με αναπηρίες
στην ΕΕ.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ

Το εργαλείο NAT προσεγγίζει τη διαδικασία προσδιορισμού και
την υποστήριξη με περισσότερο ολιστικό   και ανθρωπιστικό
τρόπο για τους αιτούντες.

 Βελτίωση της διαδικασίας καταχώρισής τους, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ασύλου και/ή της διαδικασίας υποδοχής.

Τρόπος χρήσης των διαφορετικών
ενοτήτων του εργαλείου

 Εμπλουτισμός των γνώσεων και των λύσεων από

Βήμα 2:

 Διασφάλιση πρόσβασης σε κατάλληλες υπηρεσίες

X Ξεκινήστε τη διαδικασία αξιολόγησης βασιζόμενοι
στις πληροφορίες που θα συλλέξετε για το περιστατικό.

επαγγελματίες πολλών κλάδων που εργάζονται με
μετανάστες και/ή με άτομα με αναπηρίες.
υποστήριξης.

X Ακολουθήστε κάθε δείκτη για να δημιουργήσετε
μία περίληψη της αναφοράς βασιζόμενοι στα ευρήματα και στα αποτελέσματα.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ

i. Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται στις σημερινές σας
γνώσεις και εμπειρίες.
ii. Μπορείτε να  παραλείψετε μία ερώτηση και να προχωρήσετε
στην επόμενη εφόσον ο αιτών δεν προτίθεται να παρέχει
περαιτέρω πληροφορίες ή όταν αισθάνεστε πως έχετε
συλλέξει αρκετές πληροφορίες.
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Τρόπος χρήσης των διαφορετικών ενοτήτων του εργαλείου
ΣΗΜΕΊΩΣΗ

Βήμα 3:

i. Ο προσδιορισμός και η εκτίμηση πρέπει να γίνονται
σε ατομική βάση.
ii. Ο στόχος του εργαλείου NAT δεν είναι η κατανομή
των αιτούντων σε συγκεκριμένες κατηγορίες ή η
παροχή μίας ενιαίας λύσης που απευθύνεται όλες
τις δυνητικές ανάγκες.
iii. Χρειάζεται να καθοδηγήσετε τον αιτούντα μέσα από
μία διαδικασία που θα διασφαλίζει ότι οι ατομικές
του ανάγκες αντιμετωπίζονται και ότι προτείνεται
μία κατάλληλη εξατομικευμένη λύση.

X Ανάλογα με τον ρόλο σας στο σύστημα ασύλου
μπορείτε να προτείνετε παρόχους υπηρεσιών για
την υποστήριξη του αιτούντος
X Εκτυπώσιμη αναφορά: μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε μία αναφορά συνοψίζοντας
τις πληροφορίες ταυτοποίησης και περιγράφοντας
τα δυνητικά απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΏΝ

Οι πέντε βασικοί δείκτες των Εργαλείων εκτίμησης αναγκών

1

2

3

4

5

Προσωπικές εμπειρίες

Προσωπικές πληροφορίες

Αυτοαξιολόγηση

Υγεία

Βία με βάση το φύλο

1

Προσωπικές εμπειρίες

2

Προσωπικές πληροφορίες

X Προσωπική ιστορία: 1) πες μου κάτι για εσένα, 2)
μπορείς να μου περιγράψεις την καθημερινή σου
ρουτίνα; 3) χώρα προέλευσης και οι συνήθειες σου
εκεί;
X Γλωσσική ταυτότητα (ποια είναι η μητρική σου γλώσσα, μιλάς άλλες γλώσσες;)
X Οικογενειακές ιστορίες (έχεις κάποιο υποστηρικτικό
δίκτυο; έχεις εδώ κάποιο μέλος της οικογένειάς
σου; είσαι μόνος εδώ;)
X Εκπαίδευση (έχεις πάει στο σχολείο;)
X Εργασιακές εμπειρίες (ποια ήταν η πιο πρόσφατη
απασχόλησή σου; εργασιακή εμπειρία)

Παράδειγμα της πρώτης υπό-ερώτησης του δείκτη
Προσωπικές εμπειρίες:

ΣΗΜΕΊΩΣΗ

Για όλους τους Βασικούς ορισμούς στην Νομική κατάσταση
παρέχεται ορολογία
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ΒΑΣΙΚΟΊ ΟΡΙΣΜΟΊ

3

Αυτοαξιολόγηση

Αιτών άσυλο: ένα άτομο του οποίου η αίτηση για άσυλο
δεν έχει επεξεργαστεί ακόμη. Κάθε χρόνο, περίπου ένα
εκατομμύριο άτομα αιτούνται άσυλο (Ύπατη Αρμοστεία
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ΔΥ).

a) Όραση

Πρόσφυγας: η ιδιότητα του πρόσφυγα αναγνωρίζεται
ανάλογα με τα εξής: φυλή, θρησκεία, εθνικότητα, συμμετοχή σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα και πολιτικές
απόψεις (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, 2018).

d) Επικοινωνία

Ασυνόδευτος ανήλικος/ή παιδί: Η έκφραση ασυνόδευτο παιδί ισχύει ως συνώνυμη της έκφρασης ασυνόδευτος ανήλικος και ορίζει ένα παιδί/ανήλικο που φτάνει σε έδαφος των κρατών-μελών της ΕΕ χωρίς συνοδεία
ενήλικου ατόμου που να είναι υπεύθυνο για αυτό, είτε
βάσει νόμου ή με βάση την πρακτική που ισχύει στο οικείο κράτος-μέλος, και για όσο διάστηµα δεν τελεί υπό
τη φροντίδα ανάλογου προσώπου/ενηλίκου. Ο ορισµός
καλύπτει και τους ανήλικους που αφήνονται ασυνόδευτοι µετά την είσοδό τους στο έδαφος των κρατών-µελών
(Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, 2018).

h) Θυμικό

Αποχωρισμένα παιδιά: Τα αποχωρισμένα παιδιά είναι
αυτά που έχουν χωριστεί και από τους δύο γονείς τους ή
τον νόμιμο ή συνήθη μέχρι τότε βασικό κηδεμόνα τους,
αλλά όχι απαραίτητα από άλλους συγγενείς. Επομένως,
μπρεί να περιλαμβάνουν παιδιά που συνοδεύονται από
άλλα ενήλικα μέλη της οικογένειάς τους (Συμμαχία για
την προστασία του παιδιού και την ανθρωπιστική δράση, 2004).
Ορφανά: Τα ορφανά είναι παιδιά τα οποία έχουν αποδεδειγμένα χάσει και τους δύο γονείς τους. Σε ορισμένες
χώρες, ωστόσο, ορφανό θεωρείται ένα παιδί που έχει
χάσει έναν γονέα (Συμμαχία για την προστασία του παιδιού και την ανθρωπιστική δράση, 2004).
Επικουρική προστασία: Η επικουρική προστασία
πρέπει να λειτουργεί ως επιπρόσθετη μορφή διεθνούς
προστασίας, συμπληρωματικά προς την ιδιότητα του
πρόσφυγα. Σημαίνει πως πρέπει να παραχωρείται
επικουρική προστασία σε ένα άτομο μόνο όταν οι απαιτήσεις για την ιδιότητα του πρόσφυγα δεν πληρούνται
(Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, 2018).
Ανθρωπιστική προστασία: είναι ένα τοπικό είδος
προστασίας που παραχωρείται σε ειδικές και έκτακτες
περιπτώσεις όπου οι αιτούντες δεν είναι επιλέξιμοι για
αναγνώριση ως πρόσφυγες ή δικαιούχοι επικουρικής
προστασίας, αλλά οι οποίοι, παρόλα αυτά, θεωρείται
πως χρειάζονται προστασία λόγω ειδικών ανθρωπιστικών αιτίων (Έκθεση για τη Διεθνή Προστασία στην
Ιταλία, 2017).
Μετανάστες χωρίς έγγραφα ταυτότητας: υπήκοος
τρίτης χώρας στο έδαφος ενός κράτους-μέλους της
Σένγκεν που δεν πληροί, ή δεν πληροί πλέον, τις προϋποθέσεις εισόδου όπως καθορίζονται στον Κανονισμό
(ΕΕ) 2016/399 (Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν) ή άλλες
προϋποθέσεις για είσοδο, διαμονή ή κατοικία σε αυτό το
κράτος-μέλος της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).
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b) Ακοή
c) Κινητικότητα
e) Γνώση (Μνήμη)
f)

Αυτοεξυπηρέτηση

g) Άνω μέρος του σώματος
i)

Πόνος

j)

Κούραση

ΣΗΜΕΊΩΣΗ 1

Κατηγορίες απόκρισης για κάθε ερώτηση:
• Καμία δυσκολία
• Δεν μπορεί να το κάνει καθόλου /
Ανήμπορος να το κάνει
• Μερική δυσκολία
• Αρνήθηκε
• Μεγάλη δυσκολία
• Δεν γνωρίζει
ΣΗΜΕΊΩΣΗ 2

Κατηγορίες απόκρισης για κάθε ερώτηση:
• Ναι
• Αρνήθηκε
• Όχι
• Δεν γνωρίζει

ΕΝΌΤΗΤΑ 4
Εργαλείο εκτίμησης αναγκών (NAT) AMiD
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 | Παράμετροι & χαρακτηριστικά του εργαλειου NAT

a) Όραση (Ερωτήσεις): Παράδειγμα
ΟΡΑ_1: [Φοράς] [φοράει] γυαλιά;
•
•
•
•

Ναι
Όχι
Αρνήθηκε
Δεν γνωρίζει

ΟΡΑ_2 Δυσκολεύεσαι στην όραση, ακόμη και όταν φοράς γυαλιά;
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ Ερωτήσεις όρασης:
ΟΡΑ_3 [Έχεις] [έχει] δυσκολία να βλέπεις καθαρά το
πρόσωπο κάποιου από την άλλη πλευρά του δωματίου [αν ΟΡΑ_1 = Εγώ: [ακόμη και όταν φοράς τα γυαλιά
[σου/του/της] ];
ΟΡΑ_4 [Έχεις] [έχει] δυσκολία να βλέπεις καθαρά την
εικόνα σε ένα νόμισμα [αν   ΟΡΑ_1 = Εγώ: [ακόμη και
όταν φοράς τα γυαλιά [σου/του/της]];

b) ΑΚΟΗ (Ερωτήσεις)
ΑΚΟΗ_1 [Εσύ] [αυτός/αυτή] χρησιμοποιείς/ει ακουστικό βοήθημα;
ΑΚΟΗ_2 [Εσύ] [αυτός/αυτή] έχεις/ει δυσκολία ακοής
ακόμη και με χρήση ακουστικού βοηθήματος;
ΑΚΟΗ_3 Πόσο συχνά [εσύ] [αυτός/αυτή] χρησιμοποιείς/
ει το ακουστικό βοήθημά [σου/του/της];
ΑΚΟΗ_4 [Εσύ] [αυτός/αυτή] έχεις/ει δυσκολία ακοής
όσων λέγονται σε μία συζήτηση με κάποιο άλλο άτομο
σε ένα ήσυχο δωμάτιο ακόμη και με τη χρήση ακουστικού βοηθήματος;
ΑΚΟΗ_5 [Εσύ] [αυτός/αυτή] έχεις/ει δυσκολία ακοής
όσων λέγονται σε μία συζήτηση με κάποιο άλλο άτομα
σε ένα θορυβώδες δωμάτιο [ακόμη και κατά τη χρήση
ακουστικού βοηθήματος;

d) Επικοινωνία
ΕΠΙ_1 Όταν χρησιμοποιείς/ει την φυσιολογική γλώσσα
[σου/του/της], [έχεις] [έχει] δυσκολία να επικοινωνείς,
για παράδειγμα να καταλαβαίνεις ή να σε καταλαβαίνουν;
ΕΠΙ_2 [Χρησιμοποιείς]
γλώσσα;

[χρησιμοποιεί]

νοηματική

ΣΗΜΕΊΩΣΗ

Μην ξεχνάτε να διαβάζετε πάντα όλες τις κατηγορίες
απόκρισης στον αιτούντα

e) Γνώση (ΜΝΗΜΗ)
ΓΝΩ_1[ Έχεις] [έχει] δυσκολία να θυμάται ή να συγκεντρώνεται;
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ Ερωτήσεις γνώσης:
ΓΝΩ_2 [Έχεις] [έχει] δυσκολία να θυμάται, να συγκεντρώνεται ή και τα δύο;
• Δυσκολία μόνο να θυμάται
• Δυσκολία μόνο να συγκεντρώνεται (μεταβείτε στην
επόμενη ενότητα)
• Δυσκολία τόσο στο να θυμάται όσο και στο να
συγκεντρώνεται

f) Αυτοεξυπηρέτηση
ΑΕ_1 [Έχεις] [έχει] δυσκολία με την αυτοεξυπηρέτηση,
όπως με τον γενικό καθαρισμό ή με το ντύσιμο;

g) Άνω μέρος του σώματος
ΑΣ_1 [Έχεις] [έχει] δυσκολία στο να σηκώνεις ένα δίλιτρο
μπουκάλι νερό ή αναψυκτικό από τη μέση μέχρι τα μάτια;
ΑΣ_2 [Έχεις] [έχει] δυσκολία στο να χρησιμοποιείς τα χέρια και τα δάχτυλά [σου/του], όπως το να σηκώνεις μικρά
αντικείμενα, για παράδειγμα ένα κουμπί ή μολύβι, ή να
ανοίγεις ή να κλείνεις δοχεία ή μπουκάλια;

c) Κινητικότητα (Ερωτήσεις) (Παραδείγματα)
ΚΙΝ_1 [Έχεις] [έχει] δυσκολία όταν περπατάς ή ανεβαίνεις σκάλες;
ΚΙΝ_2 [Κάνεις] [κάνει] χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού ή βοήθειας για τη μετακίνηση;
ΚΙΝ_4 [Έχεις] [έχει] δυσκολία στο περπάτημα100 μέτρων σε ίσιο έδαφος, περίπου δηλαδή το μήκος ενός
γηπέδου ποδοσφαίρου ή ενός οικοδομικού τετραγώνου;
ΚΙΝ_5 [Έχεις] [έχει] δυσκολία στο περπάτημα μισού
χιλιομέτρου σε ίσιο έδαφος, περίπου δηλαδή το μήκος
πέντε γηπέδων ποδοσφαίρου ή πέντε οικοδομικών
τετραγώνων;

h) Θυμικό (Άγχος και Κατάθλιψη)
ΑΓΧ_1 Πόσο συχνά [νιώθεις] [νιώθει] ανήσυχος, νευρικός ή αγχωμένος;
• Καθημερινά
• Εβδομαδιαία
• Μηνιαία
• Μερικές φορές τον
χρόνο

• Ποτέ
• Αρνήθηκε
• Δεν γνωρίζει

ΣΗΜΕΊΩΣΗ

Οι ερωτώμενοι που δρουν ως εκπρόσωποι μπορούν να
εξαιρεθούν από αυτή την ενότητα – έγκειται στην ευχέρεια
της εκάστοτε χώρας
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ΚΑΤ_1 Πόσο συχνά [νιώθεις] [νιώθει] κατάθλιψη; Θα
μπορούσες [μπορούσε] να πεις/ει...
•
•
•
•
•
•

4

1. Πώς θα περιέγραφες τη σωματική σου υγεία;

Καθημερινά
Εβδομαδιαία
Μηνιαία
Μερικές φορές το χρόνο
Ποτέ
Αρνήθηκε

2. Πώς νιώθεις γενικά; Πώς είναι γενικά η υγεία σου;
•
•
•
•

• Δεν γνωρίζει
ΣΗΜΕΊΩΣΗ

Οι ερωτώμενοι που δρουν ως εκπρόσωποι μπορούν να
εξαιρεθούν από αυτή την ενότητα – έγκειται στην ευχέρεια
της εκάστοτε χώρας.

Πόνος_1 Τους τελευταίους 3 μήνες, πόσο συχνά είχες
[είχε] πόνο;
Ποτέ
Μερικές μέρες
Τις περισσότερες μέρες
Κάθε μέρα
Αρνήθηκε
Δεν γνωρίζει

Κακή
Μέτρια
Καλή
Πολύ καλή
ΣΗΜΕΊΩΣΗ

Οι ερωτώμενοι που δρουν ως εκπρόσωποι μπορούν να
εξαιρεθούν από αυτή την ενότητα – έγκειται στην ευχέρεια
της εκάστοτε χώρας.

5

i) Πόνος

•
•
•
•
•
•

Υγεία (Παραδείγματα ερωτήσεων)

Βία με βάση το φύλο
(Παραδείγματα ερωτήσεων)
1. Έχετε βιώσει ποτέ κάποια μορφή βίας ή κακοποίησης, είτε στο οικιακό περιβάλλον είτε όσο
βρίσκεστε εν κινήσει;
2. Ήταν ποτέ αυτή η βία σεξουαλικής φύσεως;
3. Γνωρίζετε πού πρέπει να πάτε για αντισυλληπτικά, για την αποφυγή εγκυμοσύνης, ή για υποστήριξη εγκυμοσύνης τη δεδομένη στιγμή;

ΣΗΜΕΊΩΣΗ

Οι ερωτώμενοι που δρουν ως εκπρόσωποι μπορούν να
εξαιρεθούν από αυτή την ενότητα – έγκειται στην ευχέρεια
της εκάστοτε χώρας.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ

Οι ερωτώμενοι που δρουν ως εκπρόσωποι μπορούν να
εξαιρεθούν από αυτή την ενότητα – έγκειται στην ευχέρεια
της εκάστοτε χώρας.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ 2

j) Κούραση

Η ερώτηση 3 αφορά μόνο τις γυναίκες

ΚΟΥΡΑΣΗ_1 Τους τελευταίους 3 μήνες, πόσο συχνά νιώθεις [νιώθει] πολύ κουρασμένος ή εξαντλημένος;
•
•
•
•
•
•

Ποτέ
Μερικές μέρες
Τις περισσότερες μέρες
Κάθε μέρα
Αρνήθηκε
Δεν γνωρίζει

1. Τι είδους υπηρεσίες θα θέλατε να λάβετε;
2. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε;
ΣΗΜΕΊΩΣΗ

ΣΗΜΕΊΩΣΗ

Οι ερωτώμενοι που δρουν ως εκπρόσωποι μπορούν να
εξαιρεθούν από αυτή την ενότητα – έγκειται στην ευχέρεια
της εκάστοτε χώρας.
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μόλις νιώσετε πως έχετε συλλέξει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες, θυμηθείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί ‘view
summary’ (προβολή περίληψης).

ΕΝΌΤΗΤΑ 4
Εργαλείο εκτίμησης αναγκών (NAT) AMiD
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 | Παράμετροι & χαρακτηριστικά του εργαλειου NAT

ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΏΝ

Παραδείγματα παρόχων
υπηρεσιών
X Κύπρος
X Ελλάδα
X Φινλανδία
X Αυστρία
X Ιταλία  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Αποτελεσματική και ανοιχτή
επικοινωνία
Συντάκτης: EASPD

Προετοιμασία για τη
συνέντευξη
Κάνοντας την εργασία σας
Ενότητες κατάρτισης AMiD 1 & 2:

 Διεθνείς νομικές πράξεις
 Γνώση της χώρας προέλευσης του αιτούντα
 Σχετική εθνική νομοθεσία & νομολογία

Γνώση του περιεχομένου της αίτησης
Διαβάστε τα βασικά δεδομένα, τα έντυπα εγγραφής
και τις υπάρχουσες μαρτυρίες, εξετάστε τα αντίγραφα
όλων των εγγράφων που ελήφθησαν από τον αιτούντα
πριν από τη συνέντευξη:
X Κάνετε τις σωστές ερωτήσεις και αναγνωρίστε
πληροφορίες που λείπουν, που είναι ελλιπείς ή
ασαφείς για να εμπνεύσετε εμπιστοσύνη στον αιτούντα.

Το περιβάλλον και η συμπεριφορά σας
 Υιοθετήστε μια συμπεριφορά φροντίδας και εξα-

σφαλίστε ότι το περιβάλλον ενθαρρύνει τον αιτούντα να επικοινωνήσει.

 Διαμορφώστε ένα άνετο φυσικό περιβάλλον για τη
συνέντευξη.

 Δώστε καλή εντύπωση χαιρετώντας τον αιτούντα
και απευθυνόμενοι προς αυτόν με σεβασμό.

Προετοιμασία του διερμηνέα
 Ενημερώστε συνοπτικά τον διερμηνέα από πριν
για να βεβαιωθείτε πως καταλαβαίνει τι πρέπει να
κάνει.

 Εξηγήστε πώς προτίθεστε να διεξάγετε τη συνέντευξη και τα είδη ερωτήσεων που θα κάνετε.

 Επιμένετε σχετικά με την εμπιστευτικότητα όλων

των πληροφοριών που έχουν σχέση με τον αιτούντα.

 Διασφαλίστε πως ο διερμηνέας πρέπει να παραμεί-

 Να έχετε επίγνωση της στάσης σας, της γλώσσας
του σώματος και της ενδυμασίας σας.

 Απουσία απειλητικού τόνου στη φωνή: να είστε

καθησυχαστικοί και να τους ενθαρρύνετε να απαντούν πλήρως και ειλικρινά.

Ιδιωτικότητα
 Η εμπιστευτικότητα είναι απαραίτητη, διασφαλί-

στε την ιδιωτικότητα της περιοχής της συνέντευξης.

νει ουδέτερος και αντικειμενικός.

 Βεβαιωθείτε πως ο αιτών και ο διερμηνέας νιώθουν

άνετα ο ένας με τον άλλον (αντικειμενικότητα της
διαδικασίας συνέντευξης, αποφυγή άσκησης πίεσης από τον αιτούντα).

 Αν η διάταξη της διερμηνείας δεν είναι σωστή
(διαφορές διαλέκτων, σύγκρουση συμφερόντων,
κλπ.) τότε η συνέντευξη δεν πρέπει να συνεχιστεί.

Απουσία διακοπών & φασαρίας
 Απουσία περισπασμών κατά τη συνέντευξη: όχι

τηλεφωνικές κλήσεις ή διακοπές από άλλους ανθρώπους.

Διάταξη καθισμάτων και δωμάτιο της συνέντευξης
 Τραπέζι και καρέκλες στο ίδιο επίπεδο.
 Αποφύγετε σημάδια που δηλώνουν εξουσία στο

περιβάλλον του δωματίου. (π.χ. διατάξεις αίθουσας
δικαστηρίου, κάγκελα στα παράθυρα, κλειδωμένες
πόρτες, παρουσία προσωπικού με στολή, κλπ.).
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ΕΝΌΤΗΤΑ 4
Εργαλείο εκτίμησης αναγκών (NAT) AMiD
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 | Αποτελεσματική και ανοιχτή επικοινωνία

Οργανώστε τον χρόνο σας

Βήμα 1 Καθησυχάζοντας τον αιτούντα

 Ο χρόνος είναι περιορισμένος, επομένως η προσε-

Φροντίστε ώστε να δείξετε ευγένεια και σεβασμό
με το να:

κτική προετοιμασία είναι σημαντική: αξιολογήστε τις κύριες πλευρές του περιστατικού, ύστερα
επικεντρωθείτε σε περιοχές με παραλείψεις ή
αντιφάσεις.

 Προσπαθήστε να προβλέψετε τα σημεία που
μπορεί να χρειαστούν ειδικές δεξιότητες στη συνέντευξη, προκειμένου να ξεπεράσετε δυνητικά
εμπόδια στην επικοινωνία.

 Παρέχετε διαλείμματα τόσο για τον διερμηνέα
όσο και για τον αιτούντα.

 Πριν ξεκινήσετε τη συνέντευξη, θυμίστε στον αι-

 χαμογελάτε και να σφίγγετε χέρια (ή κάποια άλλη
κατάλληλη χειρονομία χαιρετισμού),

 χρησιμοποιείτε το επώνυμο του αιτούντα (να το
προφέρετε σωστά),

 συστήνετε τον εαυτό σας,
 απολογηθείτε για την καθυστέρηση, αν η συνέντευξη δεν ξεκινήσει στην ώρα της,

 ρωτάτε αν ο αιτών είναι έτοιμος για τη συνέντευξη.

τούντα τον σκοπό της συνέντευξης.

Βήμα 2 Συστήνοντας τον διερμηνέα
Συνοψίζοντας, οι στόχοι της διαδικασίας της
συνέντευξης είναι:
 Καταγράφει, όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα, την
ιστορία του αιτούντα.

 Επιτρέπει στον αιτούντα να αφηγηθεί πλήρως την
ιστορία του.

 Καθοδήγηση της συνέντευξης, σχεδιάζοντας προ-

σεκτικά τις ερωτήσεις σας ώστε να καλύψετε όλες
τις πλευρές.

Διεξαγωγή της συνέντευξης

Ελέγξτε πως ο αιτών και ο διερμηνέας καταλαβαίνουν
ο ένας τον άλλον. Στην περίπτωση γυναικών αιτούντων, ο διερμηνέας πρέπει να είναι επίσης γυναίκα.

Βήμα 3 Αναθεωρώντας βασικές προσωπικές
πληροφορίες
Ενδέχεται να έχετε διαβάσει ήδη τις βασικές πληροφορίες του αιτούντα ή το έντυπο εγγραφής. Παρόλα
αυτά, ίσως θεωρήσετε απαραίτητο να επανεξετάσετε
κάποια σημεία για να βεβαιωθείτε πως οι πληροφορίες που έχετε είναι ακριβείς και πλήρεις.

Βήμα 4 Παρέχοντας μερικές επεξηγήσεις για το
πλαίσιο
Προτού ξεκινήσετε, πρέπει να προσφέρετε στον
αιτούντα κάποιες πληροφορίες, γραπτώς ή προφορικώς. Πριν από την επεξεργασία, βεβαιωθείτε ότι ο
αιτών έχει καταλάβει τον σκοπό της συνέντευξης και
τις ερωτήσεις που θα κάνετε.

Βήμα 5 Υπενθυμίζοντας στον αιτούντα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του

Ξεκινώντας τη συνέντευξη
Το μήνυμα που πρέπει να μεταφερθεί είναι ότι:

 είστε εκεί για να ακούσετε την ιστορία με τελείως
ουδέτερο τρόπο,

 ως εκπρόσωποι του οργανισμού σας έχετε έγνοια
και σεβασμό για την ταλαιπωρία του/της ,

 εργάζεστε μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο
επιβάλλει κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες.

Το δικαίωμα στην εμπιστευτικότητα: καμία πληροφορία δεν θα κοινοποιηθεί δίχως τη συναίνεσή του.
Αυτή η επιβεβαίωση κάνει τον αιτούντα να νιώθει πως
είναι ασφαλές να μιλήσει ανοιχτά για περασμένες
εμπειρίες/συμβάντα.
Υποχρεούται να είναι ειλικρινής. Πείτε στον αιτούντα πως το να δώσει μια ειλικρινή, ανοιχτή μαρτυρία
είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του/της. Το περιστατικό πρέπει να βασίζεται σε αληθινές εμπειρίες και όχι
σε παραπλανητικές πληροφορίες.

Βήμα 6 Εξηγώντας τη διαδικασία
Εξηγήστε στον αιτούντα πόσο περιμένετε να κρατήσει
η συνέντευξη, πότε έχετε προγραμματίσει διαλείμματα, και πώς θα κάνετε τις ερωτήσεις. Ρωτήστε τον αν
παραμένουν ασάφειες που πρέπει να ξεκαθαρίσετε.
Μόλις όλα έχουν γίνει πλήρως κατανοητά, η συνέντευξη μπορεί να συνεχίσει.
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Συνοπτική λίστα
 Συστηθείτε και εξηγήστε τη διαδικασία που πρέπει
να ακολουθηθεί ώστε να καθησυχάστε τον αιτούντα

 Συστήστε τον διερμηνέα και βεβαιωθείτε πως ο
αιτών και ο διερμηνέας καταλαβαίνουν ο ένας τον
άλλο πριν προχωρήσετε στη συνέντευξη

 Επανεξετάστε τις παρεχόμενες πληροφορίες μαζί

με τον αιτούντα για να βεβαιωθείτε ότι είναι ακριβείς και πλήρεις

 Εξηγήστε το είδος των ερωτήσεων που θα κάνετε.
 Υπενθυμίστε στον αιτούντα το δικαίωμά του/της
στην εμπιστευτικότητα και την υποχρέωση να πει
την αλήθεια.

Εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη του
αιτούντα
Καθήκον σας είναι να χτίσετε πάνω στην εμπιστοσύνη
που έχετε οικοδομήσει μέχρι στιγμής.Υπάρχουν δύο
προσεγγίσεις που μπορούν να βοηθήσουν:

Οπτική επαφή
Η διατήρηση σταθερής και φιλικής οπτικής έκφρασης και οπτικής επαφής υποδηλώνουν ότι δίνετε τη
δέουσα προσοχή. Αποφύγετε να διαβάζετε τα χαρτιά
σας όσο μιλάει ο αιτών. Διατηρήστε οπτική επαφή με
τον αιτούντα και όχι με τον διερμηνέα.

Στάση του σώματος
Η στάση του σώματός σας μπορεί να επικοινωνήσει το
ενδιαφέρον σας. Να είστε φυσικοί, συγκεντρωμένοι
και ήρεμοι. Διατηρήστε τις κινήσεις και τις εκφράσεις
του προσώπου σας όσο το δυνατόν πιο ουδέτερες.
Αυτό θα ενθαρρύνει τον αιτούντα να επικοινωνήσει.

Θέτοντας τις ερωτήσεις σας
Θέστε τις ερωτήσεις σας με φιλικό τρόπο και αργά.
Αφιερώστε αρκετό χρόνο ώστε να παρουσιαστεί η
ιστορία όσο το δυνατόν πιο ελεύθερα. Αποφύγετε
την πίεση για να φτάσει γρήγορα στο κύριο σημείο,
καθώς μπορεί εν τω μεταξύ να προκύψουν σημαντικές
λεπτομέρειες.
Προσπαθήστε να προσαρμόσετε τη φωνή σας και να
ορίσετε τον ρυθμό των ερωτήσεών σας ώστε να ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά του αιτούντα.

Η αντίδρασή σας στη σιωπή

Ακολουθούν ορισμένες γενικές υποδείξεις σχετικά με τον σχηματισμό ερωτήσεων.

ΠΑΝΤΑ
X οι ερωτήσεις σας να είναι σύντομες και απλές.
X Κάνετε εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών και κλειστών
ερωτήσεων.

ΜΗΝ
X κάνετε ερωτήσεις που μπορεί να προκαλέσουν
σύγχυση στον αιτούντα.
X κάνετε ανάκριση ή αντεξέταση ή χρησιμοποιείτε
αυστηρό τόνο φωνής όταν θέτετε ερωτήσεις.

Μαθαίνοντας την πραγματική ιστορία
Αφήστε τον αιτούντα να μιλάει
Μην διακόπτετε: αποφύγετε την εισαγωγή νέας ερώτησης προτού ο αιτών ολοκληρώσει την απάντησή του
στις προηγούμενες ερωτήσεις.
Ενθαρρύνετε τον αιτούντα ακόμη και όταν υπάρχουν
δισταγμοί ή σιωπές. Παρακινήστε τον/την με ήπιο τρόπο, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως: «...και ύστερα»
και «Καταλαβαίνω...» ή επαναλάβετε μερικές βασικές
λέξεις από την προηγούμενη απάντηση.

Αντιπαράθεση
Αποφύγετε πάση θυσία την υιοθέτηση κριτικής
ή επικριτικής συμπεριφοράς, καθώς αυτό θα καταστρέψει την ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης. Αν έρθετε
αντιμέτωποι με αντιφατικές δηλώσεις, δώστε στον
αιτούντα την ευκαιρία να παρέχει εξηγήσεις.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Κατηγορήστε τον εαυτό σας ή προσπαθήστε να
αναδιατυπώσετε τις ερωτήσεις σας. Μην πιέζετε τον
αιτούντα. Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ή να λάβετε
ικανοποιητικές εξηγήσεις, προχωρήστε και επιστρέψτε σε
αυτό το σημείο αργότερα. Να είστε σε εγρήγορση καθώς
μπορεί να υπάρχει κάτι που ο αιτών δεν θέλει ή δεν μπορεί
να σας πει.

Μην ξεχνάτε να:
 Διατηρείτε ένα κλίμα εμπιστοσύνης για καλή επικοινωνία.

 Βεβαιωθείτε πως καταγράφετε όλες τις απαντήσεις
και τις διευκρινίσεις που δίνει ο αιτών.

Δώστε στον αιτούντα χρόνο για να σκεφτεί. Αποφύγετε τις άχρηστες ερωτήσεις προκειμένου να σπάσετε
τη σιωπή.

 Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια.

Η σιωπή σας επιτρέπει στον αιτούντα να σκεφτεί μία
ερώτηση προσεκτικά και μπορεί να τον/την βοηθήσει
να ανακαλέσει συμβάντα του παρελθόντος. Κατά τη
διάρκεια τέτοιων παύσεων λαμβάνει χώρα επίσης
μη-λεκτική επικοινωνία, στην οποία πρέπει να δώσετε
προσοχή.

 Παραμένετε θετικοί στην προσέγγισή σας. Να χρη-
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 Αποφεύγετε τη διατύπωση των ερωτήσεών σας με
επικριτικό τρόπο.

σιμοποιείτε φράσεις όπως «Μπορείτε να εξηγήσετε...;» ή «Λέγατε πως...».

ΕΝΌΤΗΤΑ 4
Εργαλείο εκτίμησης αναγκών (NAT) AMiD
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 | Αποτελεσματική και ανοιχτή επικοινωνία

Κλείνοντας τη συνέντευξη
X Ρωτήσατε τον αιτούντα αν έχει κάτι να προσθέσει;
X Έχετε ενημερώσει τον αιτούντα για το τι θα συμβεί
μετά τη συνέντευξη;
X Ευχαριστήσατε τον διερμηνέα και δώσατε στον
αιτούντα την ευκαιρία να κάνει το ίδιο;

Εμπόδια στην επικοινωνία

 Οι παραλείψεις και οι ανακρίβειες είναι συχνό
φαινόμενο.

 Πρέπει να έχετε επίγνωση πως ο αιτών δεν αναμένεται να θυμάται όλες τις λεπτομέρειες της προσωπικής του/της ιστορίας.

Φόβος να μοιραστεί πληροφορίες
Ένας μετανάστης που έχει αφήσει τη χώρα του/της
λόγω φόβου διωγμών είναι πιθανό να:

 φοβάται άτομα με εξουσία (ειδικά ένστολα)
 φοβάται να θέσει σε κίνδυνο τους συγγενείς ή τους
φίλους

 φοβάται τη διαδικασία της συνέντευξης

Απώλεια αυτοεκτίμησης
Ο αιτών μπορεί να παρακρατεί πληροφορίες που
μπορεί να μειώσουν τον σεβασμό των άλλων: το φύλο
και οι πολιτισμικές και κοινωνικές προσδοκίες είναι
σημαντικοί παράγοντες.
Π.χ. είναι δύσκολο για έναν άνδρα να παραδεχτεί πως
αναγκάστηκε να αφήσει τη γυναίκα του και τα παιδιά
του απροστάτευτα.

Οι συνέπειες του τραύματος
 Δισταγμός, υποχώρηση σε μία παρατεταμένη σιωπή, ή ανακόλουθες/αντιφατικές εξηγήσεις.

 Απροθυμία να ξαναζήσει κακά συναισθήματα.
 Οι εμπειρίες του παρελθόντος μπορεί να έχουν
αποσιωπηθεί από τη συνείδηση.

 Οι αιτούντες ενδέχεται να καταρρεύσουν και να

μην μπορούν να εκφραστούν με συνοχή, ή να
ανακαλούν μόνο συγκεκριμένα συμβάντα από το
παρελθόν τους.

 Αυτός που διεξάγει τη συνέντευξη πρέπει επίσης

να έχει επίγνωση των συναισθηματικών διαταραχών που εμποδίζουν μία φυσιολογική συνέντευξη.

Παράλειψη και σύγχυση
 Για τους μετανάστες με αναπηρίες, οι ημερομηνίες,

οι τοποθεσίες, οι αποστάσεις, τα συμβάντα και οι
σημαντικές προσωπικές εμπειρίες μπορεί να έχουν
ξεχαστεί ή να είναι ασαφείς λόγω ψυχικού σοκ ή
παρέλευσης χρόνου.

 Η χρονολογική σειρά των γεγονότων μπορεί να

είναι δύσκολο να αναπαρασταθεί. Ο αιτών μπορεί
να θυμάται γεγονότα που τον επηρέασαν πολύ συναισθηματικά ή σωματικά, ωστόσο να θυμάται λίγα
πράγματα σχετικά με τη χρονική ακολουθία τους.

Μία γυναίκα που έχει πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης μπορεί να αισθάνεται τέτοια ντροπή ώστε να έχει
αποκρύψει τις τραυματικές εμπειρίες της ακόμη και
από την ίδια της την οικογένεια.

«Πολιτισμικό σοκ»
Η μετάβαση από έναν πολιτισμό σε έναν άλλο -ιδιαίτερα από ένα λιγότερο σε ένα περισσότερο αναπτυγμένο περιβάλλον- μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και
άγχος. Μπορεί έτσι να επηρεαστεί η ικανότητα σύνταξης μιας καθαρής και συνεκτικής δήλωσης.
Ο αιτών μπορεί να μιλάει συγκεχυμένα λόγω δυσκολιών στο νέο κοινωνικό & πολιτιστικό περιβάλλον. Η
έλλειψη εξοικείωσης με το στυλ συνέντευξης μέσω
ερωταπαντήσεων μπορεί να εμποδίσει την επικοινωνία.

Διαφορές εννοιών και ιδεών
Αρκετά συνηθισμένες λέξεις μπορεί να έχουν διαφορετικές πολιτιστικές σημασίες.
Οι έννοιες του χρόνου, του χώρου, της οικογένειας
και των σχέσεων μπορούν να ποικίλλουν επίσης από
πολιτισμό σε πολιτισμό.
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Η στάση σας κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης
 Βεβαιωθείτε πως το δωμάτιο δεν μοιάζει με αίθουσα δικαστηρίου.
 Αποφύγετε την παρουσία ένστολων.
 Αν ο αιτών είναι ανήσυχος ή νευρικός, προσπαθήστε να θέσετε τις ερωτήσεις σας με ήρεμο τρόπο.
 Καθησυχάστε τον αιτούντα λέγοντάς του πως προσπαθείτε να βοηθήσετε.
 Διαβεβαιώστε τον ότι οποιαδήποτε πληροφορία δώσει θα κρατηθεί αυστηρά εμπιστευτική.
 Παραμένετε πάντα ουδέτεροι. Αποφύγετε να θέτετε ερωτήσεις που μοιάζουν επικριτικές.
 Λάβετε υπόψη το πολιτιστικό του υπόβαθρο ώστε να αποφύγετε παρεξηγήσεις στην επικοινωνία.
 Να έχετε επίγνωση των διαφορών στις έννοιες και στις ιδέες που μπορεί να προκύψουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τρόπος χρήσης των αποτελεσμάτων
του εργαλείου ΝΑΤ
Συντάκτες: CARDET (Κύπρος) & EASPD (Βέλγιο)

Συλλογή δεδομένων

Πώς πρέπει να μοιάζουν τα μηνύματα
πολιτικής;

Γιατί είναι σημαντική η συλλογή
δεδομένων;

Α. Τίτλος – σύντομος και κατατοπιστικός

 Προάγει τη συνολική κατανόηση.
 Αποκαλύπτει και αναδεικνύει.
 Αντιμετωπίζει τις παρανοήσεις.
 Υποστηρίζει την αλλαγή στην ανάπτυξη πολιτικών.
 Βελτιώνει τη διαχείριση της μετανάστευσης.

Αρχές για τα μηνύματα πολιτικής
 Γνωρίστε & κατανοήστε τον στόχο σας
 Προσαρμοστείτε & εργαστείτε με βάση τη δική τους
και όχι την προσωπική σας πραγματικότητα!

 Οικοδομήστε την εμπιστοσύνη με την πάροδο του
χρόνου

 Βασιστείτε στα δεδομένα, αποφύγετε τις πολιτικές
προκαταλήψεις, διατηρήστε ουδετερότητα

B. Συνοπτική παρουσίαση – δύο/τρεις προτάσεις που
συνοψίζουν ολόκληρο το κείμενο
Γ. Εισαγωγή – εξηγήστε γιατί το θέμα είναι σημαντικό, τοποθετήστε τα δεδομένα σε πλαίσιο
Δ. Μέθοδοι, Προσεγγίσεις και Αποτελέσματα – παρουσίαση ευρημάτων με τρόπο προσιτό για τους
μη-ειδικούς. Εξηγήστε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη των αποτελεσμάτων.
Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής θέλουν να
δουν ισχυρά και βιώσιμα αποτελέσματα.
E. Συμπεράσματα – Συνοψίστε το βασικό μήνυμα που
απορρέει από το κείμενο πολιτικής.
ΣΤ. Συστάσεις πολιτικής – προσπαθήστε να κάνετε
μόνο εφικτές συστάσεις πολιτικής
Ζ. Αναφορές και Προτεινόμενες πηγές

Σε ποιούς θα απευθύνεται το μήνυμα;

 Ορολογία

X Πολιτικοί

 Λύσεις, όχι απλά προβλήματα

X Δημόσιοι υπάλληλοι

 Μην είστε «ξεκρέμαστοι» – έχετε μαζί σας εφεδρικά

X Μέσα ενημέρωσης

έγγραφα

 Να είστε υπομονετικοί
 Να συνεργάζεστε με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη:

X Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη...

Χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων μερών

τεχνικά έναντι εξουσίας.

Ποιο είναι το μήνυμα;

Μεγαλη

Έρευνα/ δεδομένα/ μελέτη
X Έγγραφη δήλωση θέσης

X Τροποποιήσεις σε προσχέδια νομοθετικών πράξεων
X Πραγματικές ιστορίες

Στενη
Διαχειριση

Ελεγχος

Διατηρηση
Πληροφορησης

Επιρροη

X Συστάσεις

Διατηρηση
Ικανοποιησης

Μικρη

Ενδιαφερον

Μεγαλη
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Πώς επικοινωνούμε το μήνυμα
Πρώτη επαφή: email και τηλέφωνο
 Συνάντηση: Ημερήσια διάταξη + έγγραφο δήλωσης θέσης + παρακολούθηση εξελίξεων
 Δημόσιες & ιδιωτικές εκδηλώσεις
 Καμπάνια στα κοινωνικά μέσα
 Email/ τηλεφωνικές κλήσεις
 Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων με ενημερωτικά γραφήματα/γραφικά

ΠΗΓΈΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ
Interviewing Applicants for Refugee Status, UNHCR (Κάνοντας συνεντεύξεις σε αιτούντες για καθεστώς
πρόσφυγα, UNHCR)
EASO Practical Guide: Personal Interview (Πρακτικός οδηγός EASO: Προσωπική συνέντευξη)
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