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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1.

Υπόβαθρο του Προγράμματος

Η μετανάστευση αποτελεί ένα μόνιμο κομμάτι του παρόντος και μέλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
Υπάρχει η ανάγκη για πιο αποτελεσματικές στρατηγικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εθνικό
επίπεδο των χωρών να προωθήσουν την οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική, και πολιτική
ενσωμάτωση των μεταναστών και της νέας γενιάς.1
Οι youth workers και κοινωνικοί εργάτες παίζουν ένα ρόλο κλειδί στο να βοηθούν τους μετανάστες να
ξεπερνούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη νέα κοινωνία και στην ενσωμάτωση τους. Το
Youth work έχει να προσφέρει πολλά σε υπηρεσίες για μετανάστες και πρόσφυγες. Από μία βάση
ικανοτήτων που συγκροτεί ενοποιητικά την διαπροσωπική και τη διαπροσωπική στήριξη με τα
πρακτικά ζητήματα βοήθειας των ανθρώπων να βρουν τον δρόμο τους γύρω από το σύστημα
κοινωνικής πρόνοιας, youth workers και κοινωνικοί εργάτες μπορούν να απαντήσουν στις περίπλοκες
ανάγκες των νέων προσφύγων μέσω της κατανόησης του ευρύτερου περιγράμματος των
οικογενειακών σχέσεων και των κοινωνικών οργανώσεων/ ιδρυμάτων.
To youth work είναι εξαιρετικής κοινωνικής σημασίας. Συνδέεται με ενδιαφέροντα των νέων στον
ελεύθερο τους χρόνο, καθώς και με τα ψυχαγωγικά τους ενδιαφέροντα, συμπληρώνει τυπικές
εκπαιδευτικές διαδικασίες, απευθύνεται σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα όπως η ανεργία, και
αντανακλά τις κατά περίπτωση ανάγκες και τα ζητήματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους,
καθώς μεταβαίνουν από την εφηβεία στη νεαρή ενηλικίωση.
Παρόλα αυτά, οι youth workers χρειάζεται να κατανοήσουν το υπόβαθρο των πελατών τους σχετικά
με το μεταναστευτικό τους ιστορικό, ώστε να μπορούν καλύτερα να αναλύουν και να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα άγχη τους. Οι περισσότεροι μετανάστες και πρόσφυγες θα έχουν
ανησυχίες σχετικά με την εύρεση εργασίας και ασφαλούς κατοικίας, σχετικά με την εκπαίδευση, την
εκμάθηση της γλώσσας, την διατήρηση των πολιτισμικών τους πρακτικών, και την κατανόηση της
τοπικής κουλτούρας, την ανάπτυξη ενός κοινωνικού ιστού, την βίωση διάκρισης και ρατσισμού, κτλ.
Για αυτό, λοιπόν, είναι σημαντική η ανάπτυξη των γνώσεων των youth workers, των δυνατοτήτων και
ικανοτήτων
τους
και
η
προώθηση
της
επαγγελματικής
τους
ανάπτυξης.
Με βάση το πλαίσιο και τις ανάγκες που εξηγούνται παραπάνω, ο σκοπός του REACH-OUT
προγράμματος είναι να αναπτύξει και να δοκιμάσει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
τους youth workers για να τους βοηθήσει να προσεγγίσουν τους νέους μετανάστες και τους
πρόσφυγες και να αυξήσει τις ικανότητες των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και να
ενθαρρύνει επαγγελματική ανάπτυξη.

1

http://www.migrationpolicy.org/article/challenges-integration-eu
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Οι ειδικοί σκοποί του προγράμματος είναι:






5

Να αναλύσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των youth workers (μέσα από αυτήν την
έρευνα)
Να αναπτύξει ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για youth workers, που
δουλεύουν με νεαρούς μετανάστες και πρόσφυγες
Να εκπαιδεύσει τους youth workers με αυτό το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Να αυξήσει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες των youth workers σε θέματα
σχετικά με τη δουλειά με μετανάστες και πρόσφυγες
Να βελτιώσει την ποιότητα του youth work.
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1.1.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Yasar University (Συντονιστής)
(Τουρκία)

Formazione Co&So Network
(Ιταλία)

Jugend am Werk Steiermark
(Αυστρία)

United Societies of Balkans
(Ελλάδα)

Eski Avrupa Gönüllü Hizmeti
Gönüllüleri Genclik Dernegi
(Τουρκία)

Istanbul Valiligi
(Τουρκία)
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1.3 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
01. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
Ο σκοπός αυτού του παραγώγου είναι να κατανοηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των youth
workers σχετικά με την προσέγγιση των νέων μεταναστών και προσφύγων. Οι πληροφορίες
που έχουν συλλεχθεί για την απαραίτητη αυτή ανάλυση θα χρησιμοποιηθούν για την
ανάπτυξη του Ο2 και του Ο3.
Η έρευνα ανάλυσης έχει διεξαχθεί με δύο τρόπους:
Βιβλιογραφική Έρευνα: Κριτική της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για το youth work, κριτική
της διαθέσιμης βιβλιογραφίας για την ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων,
ανάλυση προσφορών εκπαίδευσης για youth workers.
Έρευνα ανάλυσης αναγκών (έρευνα πεδίου): Διεξαγωγή έρευνας αναγκών (ερωτηματολόγια)
με εργαζόμενους στον τομέα της Νεολαίας.
02. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Ο σκοπός από αυτό το πνευματικό παράγωγο είναι η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος για youth workers που δουλεύουν με νεαρούς μετανάστες και πρόσφυγες.
Το περιεχόμενο του προγράμματος θα βασιστεί στα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής
έρευνας και της έρευνας πεδίου. Το Πρόγραμμα Κατάρτισης και τα Εργαλεία θα
χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας Βραχυπρόθεσμης Κοινής Εκδήλωσης Εκπαίδευσης
Προσωπικού για youth workers. Θα διαδοθεί επίσης κατά τη διάρκεια των Τοπικών
Εκδηλώσεων Πολλαπλασιασμού των Αποτελεσμάτων και της Κοινής Εκδήλωσης Διάδοσης
των Αποτελεσμάτων. Οι εταίροι θα παρουσιάσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα
εργαλεία στην ομάδα- στόχο κατά τη διάρκεια των τοπικών δοκιμαστικών συναντήσεων, οι
οποίες θα πραγματοποιηθούν ως διήμερες συναντήσεις για την συλλογή των απόψεων των
youth workers σχετικά με το περιεχόμενο και βασισμένο στα σχόλια που θα είναι
ενημερωμένα και θα οριστικοποιηθούν.
03. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο των εκπαιδευτών θα είναι μία χρήσιμη πηγή για τους youth
workers στην παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε άλλους youth workers όπως
επίσης και στην παροχή υπηρεσιών στους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Περιλαμβάνει
χρήσιμες συμβουλές για την εργασία με νεαρούς μετανάστες και πρόσφυγες, εκπαιδευτικές
πηγές, εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές, πώς να αναλύονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες και
οι μαθησιακοί τρόποι, πώς να αναπτύσσονται αποδεκτά εκπαιδευτικά εργαλεία.
Η πιλοτική δοκιμή θα εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες- εταίρους, με την συμμετοχή 10 youth
workers από κάθε χώρα εταίρο.
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1.4.

Ορισμοί
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί για τον μετανάστη, τον πρόσφυγα, τον youth worker
και τον τομέα της νεολαίας στη βιβλιογραφία. Προκείμενου να φτάσουμε σε μία κοινή
γραμμή, οι εταίροι του REACH-OYT αποδέχτηκαν τους ακόλουθους ορισμούς, οι οποίοι είναι
επίσης επίσημοι ορισμοί από Ευρωπαϊκή Ένωση/ UNHCR.
UNHCR + ΕΕ ορισμοί2











«Πρόσφυγας» είναι ένας πολίτης χώρας του τρίτου κόσμου, ο οποίος εξαιτίας ενός
σοβαρά δομημένου φόβου να διωχθεί για λόγους φυλής, θρησκείας, καταγωγής,
πολιτικής άποψης ή συμμετοχής σε μία συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, βρίσκεται
εκτός της χώρας καταγωγής του και αδυνατεί ή, εξαιτίας αυτού του φόβου, δεν
επιθυμεί να επωφεληθεί από την προστασία αυτής της χώρας, ή ένας άνθρωπος
χωρίς πατρίδα, ο οποίος, όντας έξω από την πατρίδα της προηγούμενης συνήθους
κατοικίας του για τους ίδιους λόγους όπως αυτοί που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι
ανίκανος ή, εξαιτίας του ίδιου φόβου, δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτή.
«Ιδιότητα του Πρόσφυγα» είναι η αναγνώριση από ένα Κράτος Μέλος μίας χώρας
του τρίτου κόσμου ή ενός ανθρώπου χωρίς πατρίδα ως πρόσφυγα.
«Άνθρωπος κατάλληλος για επικουρική προστασία» είναι ένας πολίτης χώρας του
τρίτου κόσμου ή ένας άνθρωπος χωρίς πατρίδα, ο οποίος δεν προσδιορίζεται ως
πρόσφυγας αλλά για χάρη του υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να πιστέψει κανείς ότι ο
άνθρωπος που μας αφορά, αν επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του/της, ή στην
περίπτωση ενός ανθρώπου χωρίς πατρίδα, στη χώρα όπου συνήθιζε να έχει μία
κατοικία, θα αντιμετώπιζε ένα μεγάλο ρίσκο να υποφέρει σοβαρά και του είναι
αδύνατο, ή, εξαιτίας αυτού του ρίσκου, δεν επιθυμεί να επωφεληθεί της προστασίας
αυτής της χώρας.
«Ιδιότητα για επικουρική προστασία» είναι η αναγνώριση από ένα Κράτος Μέλος
μίας χώρας του τρίτου κόσμου ή ενός ανθρώπου χωρίς πατρίδα σαν άνθρωπο
κατάλληλο για επικουρική προστασία
«Αίτηση για διεθνή προστασία» είναι η αίτηση που γίνεται από έναν πολίτη χώρας
του τρίτου κόσμου ή έναν άνθρωπο χωρίς πατρίδα, ο οποίος μπορεί να κατανοηθεί
ότι αναζητά την ιδιότητα του πρόσφυγα ή την ιδιότητα ανθρώπου για επικουρική
προστασία και οποίος δεν ζητά φανερά κάποιου άλλου είδους προστασία, για
προστασία από ένα Κράτος Μέλος
«Αιτών» είναι ο κάτοικος χώρας τρίτου κόσμου ή ο άνθρωπος χωρίς πατρίδα, ο
οποίος έχει κάνει αίτηση για διεθνή προστασία για την οποία δεν έχει υπάρξει ακόμα
μία τελική απόφαση.

2

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
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«Ανήλικος» είναι ο πολίτης χώρας του τρίτου κόσμου ή ο άνθρωπος χωρίς πατρίδα
που είναι κάτω των 18 ετών.
«Ασυνόδευτος ανήλικος» είναι ο πολίτης χώρας του τρίτου κόσμου ή ο άνθρωπος
χωρίς πατρίδα που είναι κάτω των 18 ετών, ο οποίος φτάνει στην περιοχή μία ΧώραςΜέλους χωρίς να συνοδεύεται από έναν ενήλικο υπεύθυνο για αυτόν ή αυτήν είτε
μέσω νόμου είτε μέσω μίας πρακτικής που αφορά το Κράτος- Μέλος, και για όσο
διάστημα δεν το φροντίζει κάποιος τέτοιος άνθρωπος σε ικανοποιητικό βαθμό.
«Άδεια Παραμονής» είναι η άδεια ή εξουσιοδότηση που προέρχεται από τις
επίσημες αρχές ενός Κράτους- Μέλους, τυπικά κατοχυρωμένη από το νόμο του
Κράτους, που επιτρέπει έναν πολίτη χώρας τρίτου κόσμου ή έναν άνθρωπο χωρίς
πατρίδα να κατοικήσει στην περιοχή του.3
«Μετανάστης» είναι ένας ευρύτερος όρος που αναφέρεται σε έναν άνθρωπο που
αφήνει μια χώρα ή μια περιοχή για να κατοικήσει σε άλλη, συχνά σε αναζήτηση μίας
καλύτερης ζωής.4
«Youth work» είναι ένας ευρύς όρος που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα
δραστηριοτήτων κοινωνικής, πολιτισμικής, εκπαιδευτικής και πολιτικής φύσης, όλα
από και προς τους νέους ανθρώπους. Αυξητικά, τέτοιου είδους δραστηριότητες
περιλαμβάνουν επίσης αθλήματα και υπηρεσίες για νέους ανθρώπους.5
«Youth workers » συμμετέχουν ή είναι ενεργοί σε μία πλούσια και ποικίλη έκταση
νεανικών δραστηριοτήτων. Ο όρος «Youth worker» συνήθως είναι συνώνυμο για
όλους τους ανθρώπους που εργάζονται επαγγελματικά και ήμι-επαγγελματικά στον
κοινωνικό κλάδο και εργάζονται με νέους ανθρώπους (ως ομάδα- στόχο) μέχρι την
ηλικία των 30 ετών

3

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
http://ec.europa.eu/immigration/glossary_en
5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:42010Y1204(01)
4
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Survey aimed to:




Identifying the general training needs of the youth workers
Identifying the general training needs (knowledge, skills and competences) of youth workers in
terms of reaching out to young migrants and refugees
Identifying the most preferable training methods and techniques by youth workers

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΑ
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2.
2.1.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Υπάρχουσα Βιβλιογραφία για το Youth Work στις Xώρες-Εταίρους
To Youth Work αποτελεί έναν κλασικό κλάδο δραστηριοτήτων κοινωνικής εργασίας και
περιγράφει ένα πολύ ευρύ και ποικίλο φάσμα των κλάδων της κοινωνικής εργασίας. Ένα
βασικό χαρακτηριστικό του youth work είναι η μεγάλη της ανομοιογένεια, η οποία
αντανακλάται τόσο δομικά, σχετικά με το περιεχόμενο, το προσωπικό και την ειδική νομική
πρόβλεψη κάθε χώρας.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το «Youth Work» αναφέρεται στην εκπαίδευση και
στις υπηρεσίες ευημερίας για την υποστήριξη της ασφάλειας των νέων ανθρώπων και την
υγιή τους μετάβαση στην ενήλικη ζωή, καθώς επίσης και δραστηριότητες ελεύθερου
χρόνου6. Έτσι, οι οργανισμοί που ασχολούνται με το youth work μοιράζονται ευρείες αξίες
και σκοπούς που περιλαμβάνουν:




Υποστήριξη των νέων να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές τους στο πολιτισμικό,
κοινωνικό και εκπαιδευτικό κλάδο.
Προώθηση της ενεργής συμμετοχής των νέων σε κοινωνικές και πολιτισμικές
δραστηριότητες.
Καθοδήγηση των νέων στο προσωπικό και επαγγελματικό τους μονοπάτι,
συμπεριλαμβανομένης και συμβουλευτικής σχετικά με το σχολείο και την εκπαίδευση
η υποστήριξης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους σκοπούς, η εργασία με τη νεολαία θεωρείται ως μια μη τυπικής
μάθησης διαδικασία που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη των νέων ανθρώπων σχετικά με την ιδιότητα
του πολίτη, την ενσωμάτωση τους στην κοινωνία των πολιτών και την αύξηση της ισότητας μεταξύ
των γενεών. Επομένως, αυτές οι δραστηριότητες εφαρμόζονται πάντα έξω από την τυπική
εκπαίδευση. Μέσα από τη δομή μία επιστημονικής συζήτησης φτάνει στο φως ότι η κλασική ιδέα του
youth work είναι κυρίως τα εκτός σχολείου παιδιά και το youth work, που έχει ως σκοπό να
προωθήσει και να ενδυναμώσει τους νέους ανθρώπους.
Σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχει κάποιος ομοιόμορφος ορισμός της ιδέας σε όλες τις χώρεςεταίρους, που να ορίζει γιατί η ιδέα των νέων λαμβάνεται σύμφωνα με τη χρήση της. Όλοι οι νόμοι
που σχετίζονται με αυτό το θέμα, τόσο σε διεθνές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο έχουν
διαφορετική ιδέα για το τι είναι οι «νέοι άνθρωποι».

6

https://www.jugendpolitikineuropa.de/downloads/4-20-2430/814.pdf
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Δεν υπάρχουν ομοιόμορφοι εθνικοί νόμοι σχετικά με τον ορισμό του youth work και πρότυπα για
τον youth worker και συνεπώς δεν υπάρχει κοινός συμφωνημένος ορισμός και μετάφραση του όρου
εργασία για τη νεολαία που να χρησιμοποιείται από δημόσιες αρχές και Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις.
Ακόμα και για τον youth worker δεν είναι ένας νομικός ορισμός, είναι πολύ σύνηθες ότι
προσλαμβάνονται από τον τριτογενή τομέα (συνεταιρισμοί, σωματεία και μη κυβερνητικές
οργανώσεις) για να δουλέψουν σε υπηρεσίες κατοικίας (σπίτια φροντίδας για νέους, καταφύγια
ανάγκης, κτλ.) ή άλλες υπηρεσίες και προγράμματα (κέντρα νέων, δραστηριότητες μετά το σχολείο,
σημεία πληροφόρησης νέων) απευθυνόμενα σε νέους.
Προκειμένου να γίνει κατανοητή η κατάσταση του youth work και των youth workers στις χώρες
εταίρους, μία βιβλιογραφική έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις χώρες- εταίρους.

2.2.

“Youth Work” και “Youth Workers” στις Χώρες Εταίρους

Η ιδέα του youth work είναι υποκείμενη σε διαφορετικούς ορισμούς και είναι κατά βάση η εκτός
σχολείου εργασία για τη Νεολαία, η οποία χαρακτηρίζεται πάνω από όλα από ειλικρίνεια και
εθελοντισμό.
Σε όλες τις χώρες εταίρους δεν υπάρχει κανένας επίσης ορισμός είτε για το youth work είτε για τον
youth worker. Ο όρος «youth worker» συνήθως είναι συνώνυμος για όλους τους ανθρώπους που
εργάζονται επαγγελματικά ή ημι- επαγγελματικά στον κοινωνικό τομέα και εργάζονται με μία ομάδα
στόχο νέων ανθρώπων ως την ηλικία των 30 ετών.
Το youth work στην Ελλάδα παρουσιάζεται κατά βάση από μέλη ή εθελοντές οργανισμών της
κοινωνίας των πολιτών. Στο παρελθόν, θρησκευτικές νεανικές οργανώσεις έπαιξαν έναν σημαντικό
ρόλο, αναζητώντας να ρυθμίσουν την κοινωνική συμπεριφορά των νέων ανθρώπων μέσω του
ελέγχου και της διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου.
Το youth work στην Τουρκία παρουσιάζεται βασικά από μέλη και εθελοντές οργανισμών της
κοινωνίας των πολιτών. Η ιστορία της youth work είναι στενά σχετιζόμενη με την ανάπτυξη των
οργανισμών αυτών στην Τουρκία.
Στο ιταλικό μοντέλο της κοινωνικής βοήθειας και υπηρεσιών, ο τριτογενής τομέας είναι ένας
κεντρικός παίκτης στην εξυπηρέτηση του youth work και η πλειοψηφία των youth workers
εξυπηρετούν το youth work μέσω των οργανισμών του τριτογενούς τομέα. Καθώς δεν υπάρχουν
καθορισμένα
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να παράγουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και επίσης για αυτό το λόγο η μέγιστη πλειοψηφία
τους εξυπηρετείται από τον τριτογενή τομέα παρά από δημόσια ινστιτούτα.
Ενώ πρωτεύων στόχος του youth work στην Αυστρία είναι να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει τους
νέους ανθρώπους την ίδια στιγμή που τους προστατεύει από το νόμο, ένα βασικό χαρακτηριστικό της
εργασίας για τη Νεολαία στην Αυστρία είναι η μεγάλη της ανομοιογένεια, η οποία αντανακλάται
δομικά σε σχέση τόσο με το περιεχόμενο όσο και με το προσωπικό.
Στην Αυστρία και την Ιταλία υπάρχουν πιο αυστηρές οδηγίες και ξεκάθαρα ορισμένες συνθήκες στην
εργασία με τους νέους ανθρώπους. Συγκεκριμένα προσόντα ζητούνται για youth workers που
εργάζονται σε κατοικήσιμα περιβάλλοντα για νέους ανθρώπους (όπως σε σπίτια φροντίδας νέων,
καταφύγια έκτακτης ανάγκης για τους νέους, κτλ.).
Στην Τουρκία και στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένα ρύθμιση σχετικά με την Εργασία για
τη Νεολαία ή για τους εργαζόμενους στους κρατικούς νόμους. Υπάρχει μία έλλειψη ολοκληρωμένης
και περιεκτικής πολιτικής για τη Νεολαία στον τομέα της Νεολαίας στην Τουρκία και την Ελλάδα.
Ωστόσο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το youth work στην Ελλάδα αναφέρεται στην
εκπαίδευση και στις υπηρεσίες ευημερίας για την υποστήριξη της ασφάλειας νέων ανθρώπων και την
υγιή τους μετάβαση στην ενήλικη ζωή, όπως επίσης και στις δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο. Η
ομάδα στόχος είναι όλοι οι νέοι άνθρωποι όπως επίσης και οι μη προνομιούχες και κοινωνικά
αποκλεισμένες ομάδες.
Στην Τουρκία, πρακτικά όλοι οι νεανικοί οργανισμοί και οι οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών που
δουλεύουν στον τομέα των νέων είναι υποκείμενοι στο νόμο για τους Οργανισμούς της Κοινωνίας
των Πολιτών (Νόμος Νο. 5253). Οι κανονισμοί σχετικά με τη λειτουργία των οργανισμών αυτών
υπάρχουν στο Σύνταγμα όπως επίσης και στο Νόμο για τις Ενώσεις και τον Τουρκικό πολιτικό κώδικα.
Ωστόσο, τα άρθρα σε αυτές τις ρυθμίσεις είναι γενικής φύσης και δεν είναι συγκεκριμένες στις
περιοχές δραστηριοτήτων των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών7.

7

http://www.youthpolicy.org/national/Turkey_2009_Youth_Policy_Study.pdf

13

Need Analysis Report: Need for a further Training / Training Curriculum
REACH OUT | Project no. 2016-1-TR01-KA205-029674

2.3.

Εκπαίδευση των Youth Workers στις Χώρες-Εταίρους

Η βιβλιογραφική έρευνα μας έδειξε ότι γενικά δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο προσόν σαν
προϋπόθεση ή περιορισμός για να γίνει κανείς youth worker στις Χώρες- εταίρους.
Ωστόσο, στην Αυστρία, το επίπεδο της εκπαίδευσης είναι συνδεδεμένο στον κανονισμό της επίδοσης.
Συνεπώς, υπάρχουν γενικά δύο τομείς δουλειάς που είναι υποκείμενοι σε διαφορετικά πρότυπα: Αν η
επίδοση είναι υποκείμενη στην Federal Child and Youth Aid Act και η ευημερία των νέων είναι ο
στόχος, ένα υψηλότερο επίπεδο προσόντων αποτελεί γενικά προϋπόθεση. Στην Αυστρία, για
παράδειγμα,
νομικά,
υπάρχει
το
υποτιθέμενο
«Εφαρμόζοντας
τη
Ρύθμιση»
(‘’Durchführungsverordnung”)8, το οποίο είναι μία φανερή περιγραφή της επίδοσης (προσόντα,
εκπαιδευτικές αρχές κλπ.). Επιπλέον στην Αυστρία και την Ιταλία, οι γνώσεις και οι ικανότητες που
απαιτούνται από τους youth workers είναι αυστηρά σε συσχέτιση με το περιβάλλον (κατοικήσιμο,
ημί- κατοικήσιμο, κέντρα νέων), στο οποίο είναι εργαζόμενοι και στην ομάδα στόχο με την οποία
ασχολούνται (μετανάστες, έφηβοι, άνεργοι νέοι, ασυνόδευτες αλλοεθνείς μειονότητες, NEETs9,
άτομα που αφήνουν νωρίς το σχολείο). Επιπλέον, οι μέθοδοι των youth workers, τα αντικείμενα και
οι ικανότητες ποικίλουν σύμφωνα με το μέρος όπου οι youth workers συνήθως συναντούν τους νέους
ανθρώπους.
Στην Τουρκία, η εκπαίδευση των youth workers διεξάγεται κατά βάση μέσα στις οργανώσεις από
εκπαιδευτές που έχουν πρακτική εμπειρία στον κλάδο. Εκτός από τους οργανισμούς της κοινωνίας
των πολιτών, η εκπαίδευση για εργασία στον τομέα Νεολαία παρέχεται από έναν περιορισμένο
αριθμό δημόσιων ινστιτούτων όπως το τμήμα των Νεανικών Υπηρεσιών υπό το Υπουργείο Νεολαίας
και Αθλητισμού και την Τουρκική Εθνική Υπηρεσία υπό το Υπουργείο για τα τεκταινόμενα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κανένα επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να ειδικεύεται στο
youth work. Παρόλα αυτά, οργανισμοί δραστήριοι στην προσφυγική κρίση παρέχουν εκπαίδευση και
σεμινάρια για τους εργαζόμενους τους. Επιπλέον, υπάρχουν προγράμματα που εφαρμόζονται σε
τοπικό επίπεδο σε κέντρα νέων.
Αλλά σχετικά με το γεγονός ότι το youth work έχει ένα πολύ ευρύ φάσμα, μπορεί να συνοψιστεί ότι
σε όλες τις χώρες- εταίρους, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για προσόντα ή περιορισμοί
για να γίνει κανείς ένας youth worker.
Συνεπώς, οι youth workers προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα. Οι άνθρωποι που δουλεύουν
στον τομέα της νεολαίας έχουν συνήθως υπόβαθρο που άπτεται των κοινωνικών επιστημών όπως
Κοινωνικές Επιστήμες, Νομική, Σπουδές Επικοινωνίας, όμως υπάρχουν και youth workers με πτυχίο ή
μεταπτυχιακό στα μαθηματικά, τη μουσική ή τη φιλοσοφία. Η πλειοψηφία των youth workers με ένα
πτυχίο ή μεταπτυχιακό έχουν κοινό ακαδημαϊκό υπόβαθρο στα Παιδαγωγικά, την Ψυχολογία και την
Κοινωνιολογία.

8

http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11680263_76703105/af0a9708/StJWG%20DVO%20Anl
age%201%20idF%20LGBl%202013_30.pdf
9
Not in training, not in education
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Γενικά, δεν υπάρχει κανένα επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να ειδικεύεται στο
youth work στις χώρες- εταίρους. Οι οργανισμοί παρέχουν εκπαίδευση και σεμινάρια για τους
εργαζομένους τους. Οι «youth workers» εκπαιδεύονται συνήθως από μία σύντομη σειρά μαθημάτων
ή μέσω της διαδικασίας «βιωματικής μάθησης». Παρόλα αυτά, υπάρχει μία ευρεία ποικιλία
εκπαιδευτικών και περαιτέρω εκπαιδευτικών ευκαιριών για «youth workers» που παρέχονται από
Μη κυβερνητικές Οργανώσεις, προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και/ή
εθνικούς ή διεθνείς παρόχους εκπαίδευσης.
Η εργασία με νέους ανθρώπους σε γενικές γραμμές προϋποθέτει υψηλή επαγγελματική επάρκεια,
πράγμα που εξηγεί γιατί η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι μεγάλης σημασίας. Συνοπτικά, οι
εκπαιδευτικές δυνατότητες είναι ευρείες, αλλά όχι καθορισμένες σε όλες τις χώρες εταίρους.
Όσον αφορά το θέμα της ομάδας στόχου και της συγκεκριμένης εκπαίδευσης για τους youth workers
που δουλεύουν με μετανάστες και πρόσφυγες, μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχουν διαφορετικοί κύκλοι
κατάρτισης, κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Η εκπαιδευτικές προσφορές είναι πολύ ανομοιογενείς και
περιλαμβάνουν διαφορετικά πεδία εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα μαθήματα ποικίλουν από
βασικές γνώσεις για το άσυλο μέχρι την ανάπτυξη της επάρκειας για εκπαιδευτικές ανάγκες youth
workers και βασίζονται σε μία πρακτική προσέγγιση. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε
ανθρώπους που δουλεύουν με μετανάστες και πρόσφυγες και παρέχουν γνώση για διαπολιτισμικά
θέματα. Περιληπτικά, τα δοκιμαστικά μαθήματα, που επιλέχθηκαν από εταίρους, περιλαμβάνουν τα
εξής θέματα:





Νόμιμα Θεμέλια: Άσυλο και Πολιτική για Πρόσφυγες (νόμος για Άσυλο, νόμος για
Αλλοδαπούς, τι ισχύει για όσους αναζητούν άσυλο)
Παιδαγωγική: Χτίσιμο Ομάδας, Πολιτισμική Μεσολάβηση, Εκπαίδευση στον Ελεύθερο Χρόνο
Ψυχολογικές οπτικές: Τραύμα και δουλειά με ανθρώπους που έχουν βιώσει τραυματικές
εμπειρίες, βία, σεξουαλικότητα, αποκλιμάκωση, στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων
Διαπολιτισμικές Σπουδές: Διαπολιτισμική συμβουλευτική

Στις περισσότερες από τις εκπαιδευτικές προσφορές, οι συμμετέχοντες αποκτούν ένα πιστοποιητικό ή
μία βεβαίωση μετά την πετυχημένη ολοκλήρωση (του προγράμματος).
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2.4. ΤΡΕΧΟΥΣΑYOUTHWORKΜΕ ΣΤΟΧΟ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Σε όλες τις χώρες- εταίρους, το να δουλεύει κανείς με μετανάστες δεν είναι τίποτα καινούριο, αλλά
έχει φτάσει σε νέα διάσταση λόγω της μεγάλης κινητικότητας προσφύγων από το ξεκίνημα του
Συριακού Εμφυλίου Πολέμου. Είναι τώρα απαραίτητο να πραγματευτούμε νέα ζητήματα
προκειμένου να διερευνήσουμε αυτή τη κατάσταση και να ενεργοποιήσουμε μηχανισμούς
ενσωμάτωσης.
Το youth work που απευθύνεται σε μετανάστες και πρόσφυγες μπορεί να χωριστεί σε δύο
διαφορετικές ομάδες:



Η πρώτη ομάδα υποστήριξης περιλαμβάνει δράσεις παροχής βασικών αναγκών στους
πρόσφυγες όπως φαγητό και κατοικία
Η δεύτερη ομάδα πρωτοβουλιών περιλαμβάνει υποστηρικτικούς μηχανισμούς για την
ενσωμάτωση των προσφύγων παρέχοντας συμβουλευτική και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Μετά το ξεκίνημα του Συριακού Εμφυλίου Πολέμου το 2011, η Τουρκία αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη
προσφυγική εισροή στην ιστορία της και μεταμορφώθηκε στην κυρίαρχη χώρα υποδοχής προσφύγων
στον κόσμο. Το μεγαλύτερο μέρος του youth work με σημείο αναφοράς τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες στην Τουρκία επικεντρώνεται στους Σύριους επειδή είναι η μεγαλύτερη ομάδα
προσφύγων στην Τουρκία. Αυτοί οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί σχετίζονται κυρίως με πρόσβαση στα
δικαιώματα τους, παρέχοντας νόμιμη συμβουλευτική βοήθεια, φαγητό και υποστήριξη για στέγαση
και ιατρική βοήθεια.
Οι αλλοδαποί υπό προσωρινή προστασία στην Τουρκία μπορούν επίσης να κάνουν αίτηση για
δουλειά και πρόσβαση σε εργασία από το 2016. Συνεπώς, υπάρχουν επίσης πρόσφατα
αναπτυσσόμενες πρωτοβουλίες σε επίπεδο νέων με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους
πρόσφυγες με εκπαιδευτικά προγράμματα, παρέχοντας επαγγελματικούς κύκλους προγραμμάτων
εκπαίδευσης και μαθήματα γλώσσας.
Τα τελευταία χρόνια, δύο θέματα κερδίζουν ένα αυξανόμενο έδαφος στον τομέα του youth work
απευθυνόμενα σε πρόσφυγες και μετανάστες: Αύξηση της ανεργίας των νέων και αυξανόμενος
αριθμός από ασυνόδευτους αλλοδαπούς ανήλικους.
Τα περισσότερα από τα προγράμματα στην Ιταλία και την Αυστρία στοχεύουν βασικά σε μία
ανεπίσημη αναγνώριση επαγγελματικών δεξιοτήτων. Το βασικό σημείο ενδιαφέροντος έχει να κάνει
με την πολιτική για εργασία και εκπαίδευση των νέων ανθρώπων. Διότι η έλλειψη επίσημων
δεξιοτήτων δεν είναι συχνά ανάλογη της έλλειψης ικανοτήτων. Συνεπώς, είναι χρήσιμο για την ομάδα
των μη ευνοημένων να κάνουν αίτηση για διαδικασίες αξιολόγησης δεξιοτήτων.
Σε μερικά προγράμματα στην Αυστρία, μια διαδικασία αξιολόγησης δεξιοτήτων αναπτύχθηκε από
εταιρίες (κυρίως επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και μη κερδοσκοπικά προγράμματα εργασίας)
προκειμένου
να
κάνουν
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ορατές βασικές επάρκειες. Επιπλέον, μερικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί επικεντρώνονται στο
διαπολιτισμικό περιεχόμενο και παρέχουν υποστήριξη σε μετανάστες μέσω συμβουλευτικής
βοήθειας, εκπαίδευσης και προγραμμάτων εργασίας, συνεισφέροντας λοιπόν στην βελτίωση των
ευκαιριών κοινωνικής και επαγγελματικής συμμετοχής.
Στην Ιταλία, ένα σημαντικό πρόγραμμα απευθυνόμενο στη νεανική ανεργία γενικά είναι το Ιταλικό
«Youth Guarantee Plan». Το σχέδιο πραγματοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο και στοχεύει να
φτάσει μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής το 2020: να φτάσει το ποσοστό
εργασίας στο 75%.
Στην Ιταλία, προηγουμένως, περιφέρειες είχαν προσπαθήσει να περιορίσουν τις αρνητικές
επιδράσεις της κρίσης στους νέους μέσα από την εγκαθίδρυσης πολιτικών ενσωμάτωσης για
εκπαίδευση και εργασία. Σε πολλές περιπτώσεις, έχουν χρησιμοποιήσει «ειδικά σχέδια για την
εργασία των νέων», υποθέτοντας ότι υπερβολικά μέτρα προϋποτίθενται για την υποστήριξη των νέων
ανθρώπων να εισαχθούν στην αγορά εργασίας με έναν επίσημο τρόπο. Για παράδειγμα η περιφέρεια
της Τοσκάνης έχει προωθήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα “Giovanisi” για να υποστηρίξει τους
νέους ανθρώπους και τους youth workers να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις.
Οι πρόσφυγες, και κυρίως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, που έρχονται στην Αυστρία, την Ελλάδα, την
Ιταλία ή την Τουρκία και βρίσκονται σε ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης συχνά αντιμετωπίζουν
προβλήματα σύνδεσης με το εκπαιδευτικό σύστημα και εισαγωγής στην αγορά εργασίας. Παρόλα
αυτά, δεν μπορούν πλέον να υποστηρίζονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, πράγμα που εξηγεί γιατί
είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο για αυτήν την ομάδα στόχο ώστε να προωθηθεί μία
ομοιογενής απόκτηση επάρκειας.
Η βιβλιογραφική έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα που στοχεύουν στη
διευκόλυνση της ενσωμάτωσης σε όλες τις χώρες- εταίρους. Για παράδειγμα, υπάρχουν μερικές
σημαντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε όλες τις χώρες εταίρους με εμπειρία στην ενσωμάτωση
του youth work για να διαχειριστούν ή αποτρέψουν κοινωνικά προβλήματα. Αυτές οι Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις έχουν αναλάβει επίσης εξέχοντες ρόλους για την ενθάρρυνση των νέων
εθελοντών να δουλέψουν για και με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Αυτές οι πρωτοβουλίες
στοχεύουν να αναπτύξουν τις ικανότητες των προσφύγων για ευκαιρίες εργασιακής απασχόλησης, να
παράσχουν ιατρική υποστήριξη ή νομική συμβουλευτική βοήθεια. Στην Ελλάδα, υπάρχουν πολλές
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που είναι κατά βάση ενεργές στην προσφυγική κρίση και παρέχουν
κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, νομική βοήθεια και
συμβουλευτική βοήθεια για εργασία. Άλλες πρωτοβουλίες που αξίζουν αναφοράς είναι αυτές που
λαμβάνονται από ανεξάρτητους εθελοντές, φοιτητές και πολίτες. Για παράδειγμα, όταν οι πρόσφυγες
αρχικά έφτασαν στην Ελλάδα, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης και ανάμεσα σε αυτούς φοιτητές πήραν
ένα εγκαταλελειμμένο ορφανοτροφείο και το διαμόρφωσαν σε ένα κατοικήσιμο μέρος. Οι
πρόσφυγες φιλοξενήθηκαν εκεί και εθελοντές τους παρείχαν γεύματα και καθαρά ρούχα καθημερινά.
Σταδιακά οι πρόσφυγες ανεξαρτητοποιούνται και σταματούν να βασίζονται σε εθελοντές. Σε κάποιο
σημείο, οι αρχές καθάρισαν και κατεδάφισαν το κτίριο. Οι πολίτες επίσης διαμόρφωσαν
οργανωμένες ομάδες στις περιοχές γύρω από τα σημεία συγκέντρωσης προσφύγων και τους
βοήθησαν με κάθε δυνατό τρόπο. Μία ομάδα από ανεξάρτητους εθελοντές σχημάτισε ένα
ανεξάρτητο σχολείο μέσα σε μία προσφυγική κοινότητα, διδάσκοντας Αγγλικά, Γερμανικά και
Ελληνικά σε αγόρια 17-27 ετών και παρέχοντας δημιουργικά εργαστήρια για τα παιδιά.
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Στην Τουρκία, μερικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις οργανώνουν δραστηριότητες και εφαρμόζουν
προγράμματα για την ενσωμάτωση των Σύριων νέων μέσω δικών τους πηγών, εθνική
χρηματοδότηση ή επίσης και υπό προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπάρχουν μερικές πρωτοβουλίες αναπτυγμένες στο Πρόγραμμα Διαλόγου της Κοινωνίας των Πολιτών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στοχεύουν να φέρουν μαζί τους οργανισμούς της κοινωνίας των
πολιτών από την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση για ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας. Επιπλέον,
μερικά μικρού και μεσαίου βεληνεκούς προγράμματα εφαρμόζονται κάτω από το Erasmus+
Πρόγραμμα για να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και προγράμματα για μετανάστες και πρόσφυγες.
Το Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού στην Τουρκία επίσης παρέχει χρηματοδότηση για
προγράμματα για τους νέους σχετικά με τους πρόσφυγες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται
από το Υπουργείο, έξι διαφορετικά προγράμματα για νέους χρηματοδοτήθηκαν μόνο το 2015
παρέχοντας 200.000 Ευρώ οικονομική βοήθεια και γύρω στους 2.250 νέους Σύριους ευνοήθηκαν από
αυτά τα προγράμματα. Τα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο στοχεύουν να
εξυπηρετήσουν μαθήματα γλώσσας και επαγγελματική εκπαίδευση και εκπαιδευτική συμβουλευτική
για νεαρούς πρόσφυγες ώστε να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα κοινωνικής ενσωμάτωσης.

2.5.

Γενική Εικόνα του Μετανάστη και των Προσφύγων στις Χώρες-Εταίρους

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2014, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναδιαμόρφωσε τη νομοθεσία για το
άσυλο προκειμένου να ανταπεξέλθει στην αυξανόμενη εισροή μεταναστών που έφταναν στα σύνορά
της. Η προσφυγική κρίση εμπόδισε την επιπλέον ανάπτυξη του Κοινού Ευρωπαϊκού συστήματος
Ασύλου (CEAS). Οι μετανάστες που έρχονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία αναμεμειγμένη
ομάδα αποτελούμενη από ανθρώπους που αναζητούν άσυλο και από οικονομικούς μετανάστες. Υπό
το κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, η διεθνής προστασία είναι δεδομένη σε εκείνους τους
μετανάστες που αποκτούν την ιδιότητα του πρόσφυγα εξαιτίας ενός ορθά αιτιολογημένου φόβου
καταδίωξης. Επικουρική βοήθεια είναι δεδομένη σε εκείνους που θα αντιμετώπιζαν ένα πραγματικό
ρίσκο να υποστούν σοβαρή βλάβη αν επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους.
Ένας άνθρωπος που αναζητά διεθνή προστασία είναι οποιοσδήποτε αλλοδαπός ή άπατρις, ο οποίος
δηλώνει ότι αναζητεί άσυλο ή αιτείται να μην απελαθεί εξαιτίας φόβου καταδίωξης λόγω φυλής,
θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε μία συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών
πεποιθήσεων, ή επειδή βρίσκεται σε κίνδυνο να υποστεί σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής του ή
στη χώρα προηγούμενης κατοικίας, κυρίως επειδή είναι σε κίνδυνο να αντιμετωπίσει θανατική ποινή
ή να εκτελεστεί, να βασανιστεί ή να του φερθούν απάνθρωπα ή υποβαθμισμένα ή να κινδυνεύσει η
ζωή του ή σωματική του ακεραιότητα λόγω διεθνούς ή εμφυλίου πολέμου. Επίσης, κάθε αλλοδαπός
που μεταφέρεται από μία ευρωπαϊκή χώρα που εφαρμόζει το κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ» θεωρείται ότι
είναι ένα άνθρωπος που αναζητεί διεθνή προστασία (άσυλο)10.
Ένας αιτών μπορεί να λάβει είτε την ιδιότητα του πρόσφυγα είτε επικουρική βοήθεια.

10

https://www.loc.gov/law/help/refugee-law/europeanunion.php
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Η Τουρκία έχει υπογράψει τόσο τη Σύμβαση της Γενεύης πάνω στο Νομικό Καθεστώς των
Προσφύγων όσο και το Πρωτόκολλο του 1967 πάνω στο Νομικό Καθεστώς των Προσφύγων. Από την
άλλη πλευρά, όχι όλες οι ομάδες αλλοδαπών καλύπτονται από την επίσημη «ιδιότητα του
πρόσφυγα» στην Τουρκία. Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι η Τουρκία εφαρμόζει «γεωγραφικούς
περιορισμούς» στη Σύμβαση της Γενεύης. Σε ευθυγράμμιση με αυτόν τον περιορισμό, η Τουρκία
εγγυάται την ιδιότητα του πρόσφυγα μόνο για τους ανθρώπους που προέρχονται από χώρες μέλη
του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Οι Σύριοι στην Τουρκία κατοικούν κάτω από το καθεστώς της «προσωρινής προστασίας» όπως
αναφέρθηκε παραπάνω. Η Τουρκία, επίσης, εξέδωσε ένα «Προσωρινό Κανονισμό Προστασίας»11 τον
Οκτώβριο του 2014. Με την εγγραφή στις επίσημες τουρκικές αρχές, αυτή η ιδιότητα ορίζει τις
υπηρεσίες και τα δικαιώματα για τους Σύριους, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών υπηρεσιών, άδεια
εργασίας, εκπαιδευτικές ανέσεις και κοινωνική βοήθεια.

Γράφημα 2ο: Διανομή των αιτήσεων για άσυλο (ΕΕ 28) το 201512
Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφημα, ένας συνολικός αριθμός 1.321.050 αιτήσεων για άσυλο
τοποθετήθηκαν στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2015, που είναι περισσότερο από το
διπλάσιο του προηγούμενου έτους.
Η Τουρκία αναγνωρίστηκε κυρίως ως μία διαμετακομιστική χώρα, καθώς αποτελεί ένα αναγκαίο
κομμάτι της διαδρομής που ακολουθούν οι μετανάστες στις Ευρωπαϊκές χώρες. Μετά το ξέσπασμα
του Συριακού εμφυλίου πολέμου, η Τουρκία υιοθέτησε μία ανοικτή πολιτική για τη μετανάστευση για
11

Directorate General of Migration Management, “Temporary Protection Regulation”,
http://www.goc.gov.tr/files/_dokuman28.pdf
12
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2016/Integration_R
eport_2016_EN_WEB.pdf , p. 25
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τους αιτούντες άσυλο από τη Συρία ως γειτονική χώρα. Το 2017, η Τουρκία έγινε η χώρα που
φιλοξένησε γύρω στους 3,2 εκατομμύρια Σύριους, πράγμα που καθιστά την χώρα την πρώτη ως προς
την φιλοξενία προσφύγων. Γύρω στο 10% από τους Σύριους βρίσκονται σε καταυλισμούς και το 90%
των Σύριων στην Τουρκία είναι απλωμένοι γύρω από τις πόλεις. Σχεδόν οι μισοί από τους Σύριους
στην Τουρκία είναι γυναίκες και σχεδόν 2/3 από τους Σύριους είναι κάτω της ηλικίας των 30.
Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία που τέθηκαν σε δημοσιότητα από το Γενικό Διευθυντή της
Διαχείρισης Μετανάστευσης στην Τουρκία, ο αριθμός των αδειών παραμονής που δόθηκε σε
αλλοδαπούς το χρόνο αυξήθηκε σχεδόν τρεις φορές από το 2005 στο 2016, φτάνοντας από 178.964
σε 461.217 ανθρώπους. Οι 10 πρώτες εθνικότητες που αποκτούν άδεια στην Τουρκία είναι Ιρακινοί,
Αζέροι, Τουρκμένοι, Ρώσοι, Αφγανοί, Γεωργιανοί, Ουζμπέκοι, Ιρανοί και Ουκρανοί13.
Η προσφυγική κρίση θεωρείται ένα φλέγον ζήτημα επίσης και στην Ελλάδα, κυρίως μετά το
ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου στη Σύρια το Μάιο του 2011. Πάνω από ένα εκατομμύριο
άνθρωποι πέρασαν από την ελληνική επικράτεια ελπίζοντας για ένα καλύτερο μέλλον, μακριά από
πολέμους και δυσκολίες. Το πέρασμα από το Αιγαίο είναι το πιο σημαντικό Πέρασμα για την Ευρώπη.
Άνθρωποι από την Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και την Αφρική περνούν τη Μεσόγειο θάλασσα
καθημερινά, ρισκάροντας τις ζωές τους.
Το νομικό πλαίσιο για την εγγραφή, την ενσωμάτωση και την αφομοίωση αυτών των ανθρώπων
υπάρχει από το 2011, όταν η νέα διαδικασία για την απόκτηση ασύλου υιοθετήθηκε. Στην περίπτωση
της Ελλάδας, ωστόσο, η χρονοβόρας κοπής γραφειοκρατία και η ασταθής πολιτική και οικονομική
κατάσταση αποτελεί εμπόδιο στην καλή διαβίωση των προσφύγων στη χώρα. Μερικές πρωτοβουλίες
από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ομάδες ανθρώπων αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν στην
βελτίωση της κατάστασης. Σύμφωνα με το γράφημα παραπάνω οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες προέρχονται από τη Συρία (39%), το Αφγανιστάν (11,5%), το Πακιστάν (11,1%),
το Ιράκ (8,2%) και την Αλβανία (4,0%), που ήταν η κύρια χώρα καταγωγής μεταναστών την
προηγούμενη δεκαετία.
Όσον αφορά τον πληθυσμό (κατά κεφαλήν αιτήσεις), η Αυστρία κατατάχθηκε Τρίτη στον αριθμό των
αιτούντων άσυλο το 2015. Σχετικά με όσους αναζητούν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έφτασε ακόμα
και στη δεύτερη θέση, απευθείας πίσω από την Γερμανία (βλ. γράφημα 2ο). Οι περισσότεροι από
αυτούς που ζητούν άσυλο στην Αυστρία προέρχονται από το Αφγανιστάν και έπειτα από τη Συρία και
το Ιράκ14.
Σύμφωνα με τις αναφορές της UNHCR15, η Ιταλία φιλοξενεί το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων
ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες: (118.000 το 2015). Ο αριθμός των νέων μεμονωμένων αιτήσεων για
άσυλο (83.200) που εγγράφηκαν στην Ιταλία το 2015 ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει
σημειωθεί ποτέ. Η εικόνα από εκείνους που αιτούνται άσυλο έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία
χρόνια: Ενώ το 2014 το Μαλί ήταν η κύρια χώρα καταγωγής, το 2015 η Νιγηρία ήταν η κυρίαρχη χώρα
αιτούντων άσυλο. Η δεύτερη σε σειρά χώρα καταγωγής ήταν το Πακιστάν με 10.300 αιτούντες, και
ακολουθούσε η Κάμπια με 8.000 αιτήσεις, η Σενεγάλη με 6.400 και το Μπαγκλαντές με 6.000. Παρά
13

http://www.goc.gov.tr/icerik6/temporary-protection_915_1024_4748_icerik
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2016/Integration_R
eport_2016_EN_WEB.pdf
15
https://stats.oecd.org
14
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το γεγονός ότι κάτοικοι από την Ερυθραία αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό από αυτούς
που φτάνουν μέσω θαλάσσης στην Ιταλία (19%), μόνο 700 μεμονωμένα υπέβαλλαν κάποιο λόγο για
άσυλο το 2015. Το 70% είναι άντρες, το 14% γυναίκες και το 16% παιδιά (15% είναι ασυνόδευτοι
αλλοδαποί ανήλικοι- UMF). Ο αριθμός των UMF έχει αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο και μέχρι το
ξεκίνησα του 2016 το 17% του συνολικού αριθμού όσων επιθυμούν άσυλο που έφτασαν στην Ιταλία,
είναι κάτω των 18.
Η παραπάνω μικρή περίληψη της κατάστασης των προσφύγων στις χώρες- εταίρους, δηλαδή στην
Τουρκία, την Ελλάδα, την Αυστρία και τη Ιταλία δείχνει ότι στην Τουρκία και την Ελλάδα οι Σύριοι
αποτελούν τη μεγαλύτερη προσφυγική ομάδα ενώ στην Αυστρία η μεγαλύτερη ομάδα προσφύγων
είναι οι Αφγανοί και στην Ιταλία οι Νιγηριανοί.
Αν ρίξουμε μια ματιά στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας των προσφύγων στις χώρες- εταίρους
βλέπουμε διαφορετικές εικόνες:
Στην Τουρκία όχι μόνο οι Σύριοι αλλά όλοι οι αλλοδαποί κάτω από το καθεστώς της προσωρινής
προστασίας μπορούν να κάνουν αίτηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας για να
ζητήσουν άδεια εργασίας. Επίσης, ο Internatinal Labour Force Law πέρασε στο νομικό καθεστώς το
2016, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις ομάδες μεταναστών στην Τουρκία.
Από την άλλη μεριά, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Αυστρία, ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζουν
την πρόσβαση την αγορά εργασίας για τους πρόσφυγες ως εξής:







Εκείνοι που αναγνωρίζονται ως άνθρωποι σε ανάγκη για την διεθνή προστασία έχουν
πρόσβαση στην εργασία
Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ή άνθρωποι με καθεστώς επικουρικής βοήθειας έχουν το
δικαίωμα σε ιατρική περίθαλψη και εκπαίδευση στην ίσια βάση και τις ίδιες συνθήκες όπως
οι ντόπιοι.
Πρόσφυγες και άνθρωποι που λαμβάνουν επικουρική βοήθεια μπορούν επίσης να έχουν
πρόσβαση στον δημόσιο τομέα για εργασία κάτω από τις συνθήκες και τους περιορισμούς
που έχουν εγκαθιδρυθεί για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν
επίσης πρόσβαση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και την επαγγελματική εκπαίδευση.
Τέλος, οι πρόσφυγες και οι προστατευμένοι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα στην ίδια
αντιμετώπιση που ισχύει στους ντόπιους όσον αφορά την κοινωνική και ιατρική βοήθεια.

Παρόλα αυτά ο ρυθμός ανεργίας αυξάνεται ταχέως και στις 4 χώρες- εταίρους. Η Ελλάδα έχει το
υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (24,9%), η Ιταλία έχει ποσοστό 11,9%, η
Τουρκία 10,3% και η Αυστρία έχει το σχετικά μικρό ποσοστό 5,7%16. Η αρνητική κατάσταση
χειροτερεύει περαιτέρω τις προοπτικές απασχόλησης των προσφύγων στις 4 χώρες.

16

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
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2.6.

Πολιτικές ένταξης για νέους μετανάστες και πρόσφυγες στις χώρες εταίρους

Ιδέες για την οργάνωση μίας από κοινού ζωής στην κοινωνία αντιπροσωπεύουν ένα πολιτικά
αμφιλεγόμενο θέμα και είναι διαφορετικά σχηματοποιημένες, σε διεθνή επίπεδα.
Σαν θέμα αρχής, η μεταναστευτική ατζέντα στην Αυστρία επαφίεται παραδοσιακά στο Ομοσπονδιακό
Υπουργείο Εσωτερικών. Οι πιο σημαντικές θεσπισμένες βάσεις είναι το Asylum Act, το Residence και
Residence Act, η Συμφωνία Ενσωμάτωσης για την υποχρεωτική απόκτηση της Γερμανικής Γλώσσας ως
μέρος του Residence και Residence Act, δράση για την Εργασία των Αλλοδαπών και η Δράση Εθνικής
Υπηκοότητας. Αυτό το σχέδιο. Το οποίο είναι σε ισχύ από τις αρχές του 2016, έχει γίνει γνωστό κάτω
από το σχέδιο 50 πόντων για την ενσωμάτωση όσων αναζητούν άσυλο και των ανθρώπων με
επικουρική βοήθεια στην Αυστρία. Εξαιτίας του γεγονότος ότι το 81% όσων πρόσφατα αναζητούν
άσυλο είναι κάτω των 35 ετών (τα δύο τρίτα αυτών είναι άντρες) και το 9% από όσους αναζητούν
άσυλο (8.277 άνθρωποι) ανήκουν στην ομάδα των μη συνοδευόμενων ανηλίκων, ειδική προσοχή
πρέπει να δοθεί σε αυτή τη νεαρής ηλικίας ομάδα.
Οργανισμοί στην Αυστρία προσφέρουν διαπολιτισμική βασική εκπαίδευση για νέους ανθρώπους με
ένα υπόβαθρο στη μετανάστευση χωρίς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά προσόντα και για αυτό
προσφέρουν προετοιμασία για εξωτερική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μερικοί οργανισμοί που
φροντίζουν για τους πρόσφυγες προσφέρουν ευκαιρίες σε νεαρούς πρόσφυγες από 15 έως 21 ετών.
Εκτός από μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας, ο βασικός κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει επίσης
περιεχόμενα μάθησης, όπως τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, υπολογιστικό και
επαγγελματικό προσανατολισμό. Επίσης, παρέχονται εκπαιδευτική και επαγγελματική
συμβουλευτική, όπως επίσης και κοινωνική υποστήριξη.
Η Τουρκία έχει πρόσφατη ιστορία από είσοδο τόσο μεγάλου πλήθους προσφύγων και στέρεες
πολιτικές για μετανάστες και πρόσφυγες κυρίως αναπτυγμένες μετά τα 2011. Η γενική Διεύθυνση της
Διαχείρισης Μετανάστευσης (DGMM) υπό το Υπουργείο Εσωτερικών εγκαθιδρύθηκε το 2013 και από
τότε έχει γίνει το κύριο δημόσιο ίδρυμα για αναπτυσσόμενες πολιτικές για την ενσωμάτωση όλων
των ομάδων μεταναστών και προσφύγων στην Τουρκία. Η Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι ο
οργανισμός ομπρέλα και η ύψιστη αρχή για την συνεργασία των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
στην Τουρκία. Το 2017, η Επιτροπή της Ανώτερης Εκπαίδευσης εγκαθίδρυσε μία ειδική συνεργασία
για τους Σύριους μαθητές και υποψηφίους. Μέχρι το 2013, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής
Εκπαίδευσης (MEB) έχει αναπτύξει σχετική ρύθμιση για την ενσωμάτωση των Σύριων νέων στο
εκπαιδευτικό σύστημα, διευρύνοντας τις πρωτοβουλίες για τους εκτός καταυλισμών πρόσφυγες στην
Τουρκία.
Οι περισσότερες από τις πολιτικές στην Τουρκία για τους πρόσφυγες και τη μετανάστευση είναι
σχεδιασμένες κεντρικά αλλά μερικοί από τους τοπικού δήμους στην Τουρκία εφαρμόζουν επίσης
στρατηγικές και αναπτύσσουν σχέδια για να ενθαρρύνουν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ώστε να
αναπτύξουν περαιτέρω δράση. Για παράδειγμα, ο δήμος Konak της Σμύρνης στην Τουρκία σχεδίασε
τη «Συνέλευση των Προσφύγων» (Refugee Assembly) υπό τη δομή της Επιτροπής της πόλης Konak
(Kent Konseyi).
Αν οι νεαροί μετανάστες και πρόσφυγες θέλουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας σύμφωνα με το
πρόσφατο νομικό πλαίσιο για άδειες εργασίες, δεν υπάρχει καμία συνθήκη ή πρόγραμμα οδηγιών
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από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας στην Τουρκία και ανταγωνίζονται με άλλες
ομάδες μεταναστών και Τούρκους μαθητές για να βρουν ένα κατάλληλο επάγγελμα. Υπάρχουν
μερικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO) για να
αναπτύξουν επαγγελματικές ικανότητες και δυνατότητες εργασίας για τους πρόσφυγες.
Στην Ιταλία, το 2010 οι πολιτικές ενσωμάτωσης συνοψίστηκαν στο «Σχέδιο για την Ενσωμάτωση σε
Ασφαλείς Συνθήκες» (Pianopel’integrazionenellasicurezza) το οποίο αναγνωρίζει πέντε βασικές
περιοχές παρέμβασης και προτείνει οδηγίες, λύσεις και πολιτικές προς υιοθέτηση για να προωθήσει
την ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ιταλία17:
1) Εκπαιδευτικό Σύστημα: Αύξηση υπηρεσιών που παρέχουν βοήθεια, κύκλους μαθημάτων και
εκπαιδευτικά προγράμματα για την εκμάθηση Ιταλικών σαν δεύτερη γλώσσα και προώθηση
της γνώσης της ιταλικής κουλτούρας.
2) Αγορά Εργασίας: Βελτίωση των επαγγελματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
αναγνώριση των προηγούμενων προσόντων για να προετοιμάσει τους μετανάστες σε
ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
3) Κατοικία: Υποστήριξη μεταναστών για να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες εύρεσης κατοικίας
και αποφυγής της δημιουργίας εθνικών γκέτο στις μεγάλες πόλεις.
4) Κοινωνία και Υγεία: Προώθηση και βελτίωση κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών με τη
βοήθεια πολιτιστικών μεσολαβητών και εκπαίδευση για προσωπικό που δουλεύει σε
κοινωνικές υπηρεσίες και στον τομέα της Υγείας.
5) Παιδιά και Μετανάστες Δεύτερης Γενιάς: Εγγύηση του δικαιώματος της εκπαίδευσης και
υπηρεσίες/ προγράμματα απευθυνόμενα στους μη συνοδευόμενους αλλοδαπούς ανηλίκους.
Σχετικά με τους ασυνόδευτους αλλοδαπούς ανηλίκους, τον Μάρτιο του 2017 το Ιταλικό Κοινοβούλιο
πέρασε ένα νέο νόμο για «Πρόβλεψη για Μέτρα Προστασίας», που είναι η πρώτη περιεκτική δράση
για μη συνοδευόμενους ανηλίκους στην Ιταλία. Παρέχει μία σειρά από μέτρα για να προστατέψει
πρόσφυγες και μετανάστες ανηλίκους.
Στην Ελλάδα, η κατάσταση είναι διαφορετική, κυρίως επειδή οι πρόσφυγες βλέπουν την Ελλάδα σαν
μία χώρα μετάβασης. Η Ελλάδα παρέχει κυρίως τα ακόλουθα μέτρα για ενσωμάτωση: Υγεία, Κατοικία
και Εκπαίδευση.
Ως μέρος των υπηρεσιών υγείας για τους πρόσφυγες, ένα πρόγραμμα εμβολιασμού που
εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, περιλάμβανε προστασία από 10 αρρώστιες, με περισσότερα από 30.000
εμβόλια. Αυτό το πρόγραμμα εμβολιασμού προστέθηκε στην υπάρχουσα εμβολιαστική κάλυψη στις
χώρες καταγωγής τους, που σύμφωνα με εκτιμήσεις της WHO-UNICEF είναι μέτριο προς καλό μέτρο.
Όσον αφορά την ενσωμάτωση στο εκπαιδευτικό σύστημα τα παιδιά μετανάστες και πρόσφυγες που
βρίσκονται σε ηλικία σχολείου παρακολουθούν μαθήματα σε ελληνικά σχολεία και τους παρέχεται
ασφαλής μετάβαση από την κατοικία τους στο κοντινότερο ελληνικό σχολείο και ένα σύνολο
σχολικών πραγμάτων όπως τετράδια, στυλό, μολύβια και άλλα απαραίτητα εκπαιδευτικά υλικά.

17

www.mipex.eu/italy
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Παρόλα αυτά όλες οι χώρες εταίροι χαρακτηρίζονται από μία μεγάλη συζήτηση σχετικά με την
ενσωμάτωση, η οποία καθοδηγείται από την κοινωνία συνολικά και εφιστά ετερογενείς προσεγγίσεις.
Βασική φροντίδα, μαθήματα γλώσσας, αποδείξεις επάρκειας και διαδικασίες αναγνώρισης
αποτελούν τις περισσότερο φανερές συζητήσεις. Η απόκτηση της εθνικής γλώσσας, ωστόσο, δεν
οδηγεί αυτόματα σε ενσωμάτωση ή στην πιθανότητα μίας δραστήριας συμμετοχής. Είναι μόνο μία
από τις πολλές οπτικές που είναι κρίσιμες στην διαδικασία ενσωμάτωσης. Πολλοί άνθρωποι με
μεταναστευτικό υπόβαθρο δεν γίνονται δεκτοί σε περαιτέρω εκπαίδευση, υψηλών προσόντων θέσεις
εργασίας και άλλες πηγές που επιτρέπουν την κοινωνική προαγωγή, παρά τις καλές γλωσσικές
δεξιότητες, σύμφωνα με τη γνώμη ειδικών.
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2.7.

Κοινά Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Νέοι Μετανάστες και Πρόσφυγες στις
Χώρες Εταίρους

Ακόμη και αν ο αριθμός και η εθνικότητα των μεταναστών και των προσφύγων διαφέρουν στις χώρες
εταίρους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι ως επί το
πλείστον κοινά.
Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι μετανάστες και οι πρόσφυγες στην Αυστρία
είναι το γλωσσικό εμπόδιο, το οποίο αποτελεί το κύριο εμπόδιο στην ενσωμάτωση. Εάν κάποιος δεν
μιλάει τη γλώσσα της νέας χώρας, είναι σχεδόν αδύνατη η ανεύρεση απασχόλησης, σύμφωνα με τη
γνώμη πολλών εμπειρογνωμόνων. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η ανεργία. Ο αριθμός των
αναφερθέντων ανέργων μεταξύ των αιτούντων άσυλο αυξάνεται σταθερά και δεν φαίνεται να
παραμένει στάσιμος στο μέλλον. Εξετάζοντας την αυστριακή αγορά εργασίας, φαίνεται ότι δεν
υπάρχει σχεδόν κανένα θέμα στην οικονομία ως αμφιλεγόμενο, όπως η κατάσταση των ανθρώπων
από το εξωτερικό στην αυστριακή αγορά εργασίας. Όλο και περισσότεροι πρόσφυγες αναζητούν
εργασία και για τα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο η ανεργία αυξήθηκε κατά 9,5%.
Στην Ιταλία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι μετανάστες και οι πρόσφυγες συνδέονται
στενά με τις δυσκολίες που συναντώνται στην ανάπτυξη της διαδικασίας ενσωμάτωσης και
ειδικότερα σε σχέση με τους δύο βασικούς τομείς της κοινωνικής ένταξης που είναι η εκπαίδευση και
η απασχόληση. Οι στατιστικές σχετικά με την εκπαίδευση αποκαλύπτουν ένα υψηλό ποσοστό νέων
μεταναστών (και γενικά γεννηθέντων στο εξωτερικό) που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και
την κατάρτιση. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας για την
νεολαία και τους νέους, σε ηλικία, μετανάστες.
Στην Ελλάδα, οι αιτούντες άσυλο δεν λαμβάνουν ειδική βοήθεια και αντιμετωπίζουν σοβαρές
δυσκολίες στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων που επηρεάζουν την ικανότητά
τους να απολαμβάνουν κοινωνικά δικαιώματα, όπως η πρόσβαση σε παροχές κοινωνικής πρόνοιας
και ανεργίας. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες είναι ο ρατσισμός, οι φυλετικές
διακρίσεις, η ξενοφοβία, η ρατσιστική βία και οι συναφείς μορφές διακρίσεων και μισαλλοδοξίας. Η
αρνητική δημόσια στάση απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες οδηγεί σε πολιτικές,
περιοριστικά μέτρα και συλλήψεις ενώ αυξάνει τον κίνδυνο εκμετάλλευσης και κατάχρησης αυτών
των ομάδων όχι μόνο στην επίσημη αγορά εργασίας αλλά και στην «μαύρη αγορά» και προκαλεί την
διάσπαση, την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό ατόμων από την τοπική κοινότητα ενώ
συμβάλλει στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι στην πρόσβαση σε δικαιώματα και
υπηρεσίες.
Στην Τουρκία, σχεδόν το ένα τρίτο των συριακών προσφύγων, που είναι περίπου 1 εκατομμύριο
άνθρωποι, είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών. Ομοίως, η Τουρκία έχει επίσης νέο πληθυσμό και
μετά τους κανονισμούς για την άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς υπό προσωρινή προστασία, οι
νέοι πρόσφυγες και οι νέοι Τούρκοι γίνονται ανταγωνιστές στην ίδια αγορά εργασίας, ιδίως για
ορισμένους από τους τομείς με χαμηλές ,σε ειδίκευση, ανάγκες εργασίας.
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Επιπλέον, η ένταξη στην αγορά εργασίας των νεαρών προσφύγων και μεταναστών αποτελεί
πρόκληση, δεδομένου ότι, ως επί το πλείστον, δεν διαθέτουν εγκεκριμένες επαγγελματικές
δεξιότητες (με δίπλωμα ή πιστοποιητικό) ή έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Ο συνδυασμός αυτών
των προκλήσεων με χαμηλό επίπεδο ικανοτήτων για την τουρκική γλώσσα έχει ως αποτέλεσμα να
μειώνονται μόνο οι μισθοί σε σκληρές θέσεις εργασίας ή σε μη εγγεγραμμένες θέσεις εργασίας. Η
αδήλωτη εργασία και η απασχόληση αποτελούν μια ακόμη πρόκληση για τους νέους πρόσφυγες
στην Τουρκία. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι πρόσφυγες και μετανάστες στην
Τουρκία είναι τα χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης, αφού πολλά από αυτά πρέπει να εργαστούν για να
καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες ή να φροντίσουν τις οικογένειές τους.
Γενικά, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι τα ακόλουθα είναι τα κύρια προβλήματα στις χώρες
εταίρους:
 Προβλήματα στον τομέα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης (γλωσσικά προβλήματα,
αναγνώριση δεξιοτήτων και αδήλωτη εργασία)
 Προβλήματα αμοιβαίας ένταξης (πολιτισμικές διαφορές, διακρίσεις και κοινωνικά
προβλήματα)
 Προβλήματα στον τομέα της διοίκησης και της βασικής φροντίδας (πρόσβαση στις
υπηρεσίες και τα δικαιώματα)

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μεταξύ των προσφύγων γενικά, ένας ανάλογος αριθμός δεν
είναι μορφωμένος. Η ενσωμάτωση αυτών των ατόμων στην αγορά εργασίας είναι η
μεγαλύτερη πρόκληση, σύμφωνα με τους ειδικούς. Ενώ όλο και περισσότεροι πρόσφυγες
αναζητούν εργασία, η ανεργία αυξάνεται σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά
αυξάνεται σε νέο ρεκόρ σε όλες τις χώρες εταίρους. Ένας ειδικός παράγοντας είναι οι
πρόσφυγες. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι περισσότεροι αιτούντες άσυλο χρειάζονται κατά μέσο
όρο πέντε έως έξι χρόνια για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Μετά την οικονομική κρίση, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε με
περισσότερες συνέπειες για τους νέους. Γενικά, η κρίση οδήγησε σε μεγάλη μείωση της πρόσληψης
νέων και σε αλλαγές στην ποιότητα των συμβάσεων (περισσότερες συμβάσεις μερικής απασχόλησης
και συμβάσεις ορισμένου χρόνου).
Οι στατιστικές σχετικά με την εκπαίδευση αποκαλύπτουν ένα υψηλό ποσοστό νέων μεταναστών (και
γενικά γεννηθέντων στο εξωτερικό) που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Τα δεδομένα αυτά έχουν σημαντικές συνέπειες όσον αφορά τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και
φτώχειας για τους νέους και τους νέους μετανάστες.
Η ένταξη στην αγορά εργασίας είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την ενσωμάτωση των νέων
μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής. Εντούτοις, η ένταξή τους στην αγορά εργασίας είναι δύσκολη,
δεδομένου ότι κυρίως δεν διαθέτουν εγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες (με δίπλωμα ή
πιστοποιητικό)
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επίπεδο

εκπαίδευσης

Ο συνδυασμός αυτών των προκλήσεων με χαμηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας έχει ως
αποτέλεσμα να μειώνονται μόνο οι μισθοί σε σκληρές θέσεις εργασίας ή να εργάζονται σε μη
εγγεγραμμένες

θέσεις

εργασίας.

Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι ο ρατσισμός, η
ξενοφοβία και η συζήτηση των πολιτισμικών διαφορών γενικότερα. Τα περιστατικά ρατσισμού,
φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας, ρατσιστικής βίας και συναφών μορφών διακρίσεων και
μισαλλοδοξίας συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κατάστασης στην οποία συχνά τίθεται σε κίνδυνο η
ένταξη

των

αιτούντων

άσυλο

και

των

προσφύγων.

Επιπλέον, ο μεγάλος αριθμός ασυνόδευτων αλλοδαπών ανηλίκων αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για
το σύστημα υποδοχής και ένταξης. Οι youth workers και οι κοινωνικοί εκπαιδευτικοί που εργάζονται
με τα UMR / UFM18 στα κέντρα υποδοχής (οικιστικές υπηρεσίες και κοινότητες) ασχολούνται με νέους
που αντιμετωπίζουν μετατραυματικές διαταραχές και άλλα προβλήματα συμπεριφοράς που
προκαλούνται από τραυματικά γεγονότα που έχουν εμφανιστεί πριν την άφιξη. Στις οδούς
ενσωμάτωσης και κοινωνικής ένταξής τους, το UMR / UFM πρέπει να υποστηριχθεί από
εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες, όπως κοινωνικούς εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους σε θέματα
νεολαίας, ψυχολόγους και πολιτιστικούς διαμεσολαβητές εκπαιδευμένους για το σκοπό αυτό και με
ειδικές

γνώσεις

18

και

UMR= Ασυνόδευτοι Ανήλικοι Πρόσφυγες / Ασυνόδευτοι Ανήλικοι Ξένοι
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δεξιότητες.

3.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

To youth work περιγράφεται ως ένα πολύ ευρύ και ποικίλο φάσμα τομέων κοινωνικής εργασίας και
προορίζεται ως διαδικασία μη τυπικής μάθησης με στόχο την ανάπτυξη των νέων από την άποψη της
ιθαγένειάς τους, της ένταξής τους στην κοινωνία των πολιτών και της αύξησης της αλληλεγγύης
μεταξύ

των

γενεών.

Γενικά, δεν υπάρχει ομοιόμορφος εννοιολογικός ορισμός σε όλες τις χώρες εταίρους, γι 'αυτό και η
έννοια

της

νεολαίας

λαμβάνεται

σύμφωνα

με

τη

χρήση

της.

Όλοι οι νόμοι που ασχολούνται με αυτό το θέμα, τόσο σε διεθνές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο,
έχουν διαφορετικές έννοιες για το τι είναι οι «νέοι». Δεν υπάρχουν ενιαίες εθνικές νομοθεσίες
σχετικά με τον ορισμό της εργασίας για τους νέους και τα πρότυπα για τους εργαζόμενους για τη
νεολαία και συνεπώς δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός και μετάφραση του όρου «εργασία για τη
νεολαία»

που

χρησιμοποιούν

οι

δημόσιες

αρχές

και

οι

ΜΚΟ.

Ο όρος "youth worker" είναι συνήθως συνώνυμο όλων των ατόμων που εργάζονται επαγγελματικά
και ημι-επαγγελματικά στον κοινωνικό τομέα και συνεργάζονται με την ομάδα-στόχο, δηλαδή τα
παιδιά και τους νέους μέχρι την ηλικία των 30 ετών. Τα πρότυπα κατάρτισης ανατίθενται στις
επιδώσεις που πρέπει να προσφέρονται και, ως εκ τούτου, να υπόκεινται λιγότερο σε ρητό
επαγγελματικό

προφίλ,

ιδίως

στην

Αυστρία

και

την

Ιταλία.

Γενικά, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις ή περιορισμοί για να είναι ένας "youth worker".
Αλλά στην Αυστρία το επίπεδο εκπαίδευσης συνδέεται με τον κανονισμό για την απόδοση και στην
Ιταλία συνδέεται με το είδος της ρύθμισης για τη φροντίδα των νέων: εάν πρόκειται για οικιακή
φροντίδα, οι youth workers πρέπει να έχουν προσόντα, ενώ για μη οικιακή φροντίδα δεν είναι
απαραίτητο.
Οι youth workers προέρχονται από διαφορετικό υπόβαθρο Η πλειοψηφία των νέων με πτυχίο ή
πτυχίο έχει το ίδιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην Παιδαγωγική / Εκπαιδευτική Επιστήμη, Ψυχολογία
και

Κοινωνιολογία.

Γενικά, δεν υπάρχει καμία επαγγελματική ή εκπαιδευτική κατάρτιση σε όλες τις χώρες εταίρους που
ειδικεύονται στην εργασία των νέων. Οι "youth workers" συνήθως εκπαιδεύονται μέσω βραχείας
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διδασκαλίας ή μέσω της διαδικασίας "βιωματικών εργαστηρίων". Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη ποικιλία
ευκαιριών κατάρτισης και περαιτέρω κατάρτισης για τους «youth workers». Οι προσφορές
κατάρτισης

είναι

πολύ

ετερογενείς

και

περιλαμβάνουν

διαφορετικούς

τομείς.

Τα μαθήματα κυμαίνονται από τη βασική γνώση του ασύλου μέχρι την ανάπτυξη ικανοτήτων σε
εκπαιδευτικά θέματα και βασίζονται σε μια πρακτική προσέγγιση. Συνοπτικά, τα μαθήματα
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα: Νομικά θεμέλια (Πολιτική Ασύλου και Προσφύγων),
Παιδαγωγική (πώς να " χτίζεις μια ομάδα" , πολιτιστική διαμεσολάβηση, εκπαίδευση αναψυχής),
Ψυχοκοινωνικές πτυχές (Τραύμα και εργασία με τραυματισμένους ανθρώπους, βία) και
Διαπολιτισμικές σπουδές. Εν ολίγοις, οι δυνατότητες κατάρτισης είναι ευρείες, αλλά δεν είναι
τυποποιημένες.

Η συνεργασία με τους μετανάστες δεν ήταν κάτι καινούργιο σε όλους τους εταίρους του έργου, αλλά
απέκτησε μια νέα διάσταση λόγω του ισχυρού προσφυγικού κινήματος από την αρχή του Συριακού
Εμφυλίου Πολέμου 2011. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητες εναλλακτικές ερωτήσεις για την
ολοκλήρωση.

Το youth work για μετανάστες και πρόσφυγες μπορεί να συγκεντρωθεί σε δύο διαφορετικές ομάδες.
Η πρώτη ομάδα στήριξης περιλαμβάνει δράσεις για την παροχή βασικών αναγκών των προσφύγων,
όπως η διατροφή και η στέγαση. Η δεύτερη ομάδα πρωτοβουλιών περιλαμβάνει μηχανισμούς
υποστήριξης για την ένταξη των προσφύγων με παροχή συμβουλών, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

29

Need Analysis Report: Need for a further Training / Training Curriculum
REACH OUT | Project no. 2016-1-TR01-KA205-029674

ΕΡΕΥΝΑ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΩΝ
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4.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ

Η ερευνητική διαδικασία της έρευνας στο πλαίσιο του έργου REACH OUT πραγματοποιήθηκε μεταξύ
Ιανουαρίου 2017 και Μαρτίου 2017. Σε όλες τις χώρες εταίρους, συνολικά 130 άτομα συμφώνησαν
να συμμετάσχουν στην πρόοδο και ερευνήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Στο πλαίσιο
της έρευνας, ήταν πολύ σημαντικό να προσεγγίσουμε άτομα από διαφορετικές περιοχές για την
υποστήριξη νέων προσφύγων και μεταναστών. Έχουμε δώσει έμφαση σε μια διαφοροποίηση:
• Γεωγραφικό επίπεδο: αγροτικές και αστικές περιοχές
• Επίπεδο εξυπηρέτησης: εκπαίδευση επαγγελματικής κατάρτισης, εργασία οικογένειας και
νεολαίας, οικιστικές κοινότητες για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, κοινωνικές υπηρεσίες
χώρου
• Επίπεδο ομάδας στόχων: εκπαιδευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, εργαζόμενοι για τη νεολαία,
διαχειριστές υποκαταστημάτων, σύμβουλοι, προπονητές, εθελοντές
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη), στην Αυστρία (Graz), στην Ιταλία
(Φλωρεντία) και στην Τουρκία (από τρεις Τούρκους εταίρους στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη).
Οι έρευνες διεξήχθησαν μέσω προσωπικών συνεντεύξεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα
ερωτηματολόγια αποστέλλονταν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έμειναν στις θέσεις των
συμμετεχόντων για μεταγενέστερη συλλογή.
Τα συνοπτικά αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τα επιμέρους αποτελέσματα των χωρών. Ωστόσο, η
δειγματοληψία των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν είναι αντιπροσωπευτική για το σύνολο των
χωρών εταίρων.
Τα παρακάτω γραφήματα δείχνουν τόσο το αντίστοιχο ποσοστό όσο και τον αριθμό των ατόμων. Τα
γραφικά δείχνουν επίσης τις αντίστοιχες επιλογές απάντησης των ερωτήσεων. Κυρίως κλειστές
ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκαν για να επιτευχθεί ένα πιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα αξιολόγησης.
Ωστόσο, για να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες σε βάθος σχετικά με ορισμένα θέματα,
χρησιμοποιήθηκαν ανοικτές ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα των ανοικτών ερωτήσεων συνοψίστηκαν ή
απαριθμήθηκαν σε ομάδες.
Η έρευνα αποσκοπούσε:



Προσδιορισμός των γενικών εκπαιδευτικών αναγκών των youth workers
Προσδιορισμός των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) των
youth workers όσον αφορά την προσέγγιση των νέων μεταναστών και των προσφύγων.

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αποσκοπούσε να προσεγγίσει νέους και κοινωνικούς λειτουργούς
που ασχολούνται με νέους μετανάστες και πρόσφυγες (14-30 ετών - σε επίπεδο ΕΕ).
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Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η συλλογή δεδομένων για την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών
που μπορεί να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που
σχετίζονται ειδικά με τις μοναδικές ανάγκες, προκλήσεις και πλεονεκτήματα της νεολαίας των
μεταναστών.

Τα ακόλουθα τμήματα συνοψίζουν τα ευρήματα της έρευνας ανάλυσης αναγκών που διεξάγεται στις
χώρες εταίρους και προσφέρουν ένα στιγμιότυπο των εκπαιδευτικών αναγκών των youth workers
όσον
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μεταναστών

και

των

προσφύγων.

Προσωπικό και επαγγελματικό υπόβαθρο των ερωτηθέντων
Ηλικία:
Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα (51%) ήταν ηλικίας 25-34 ετών,
ακολουθούμενοι από συμμετέχοντες μεταξύ 35-44 ετών (24%). Το 18% ήταν μεταξύ 18-14 ετών. Το
μόνο 7% των ερωτηθέντων στην έρευνα ήταν στην ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών και 55+ ετών.

6 4
4% 3%

23
18%
18-24 years

31
24%

25-34 years
35-44 years
45-54 years
55+ years
66
51%

Φύλο:
Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα (51%) ήταν ηλικίας 25-34 ετών,
ακολουθούμενοι από συμμετέχοντες μεταξύ 35-44 ετών (24%). Το 18% ήταν μεταξύ 18-14 ετών. Το
μόνο 7% των ερωτηθέντων στην έρευνα ήταν στην ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών και 55+ ετών.
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Εκπαιδευτικό υπόβαθρο:
Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (40%) έχει πτυχίο και πολλά από αυτά (19%) έχουν μεταπτυχιακό
δίπλωμα. Άλλοι 13% έχουν γενικά πανεπιστημιακό πτυχίο (δηλαδή έχουν παρακολουθήσει
πανεπιστήμια πριν από την εισαγωγή της διαδικασίας της Μπολόνια που κάνει διάκριση μεταξύ
πτυχίου Bachelor και Master) και το 1% έχει πτυχίο διδακτορικού διπλώματος. Το 9% είναι το ποσοστό
των συμμετεχόντων που έχουν συγγενικό πτυχίο και το 11% όλων των συμμετεχόντων δήλωσε ότι έχει
επίσης
κάποιο
άλλο
είδος
προσόντων.

45%

40%

40%
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30%
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20%
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15%
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1%

0%
University
Study

Associate
Degree

Bachelor
Degree

Master´s
Degree

PhD

Other

Κατάσταση εργασίας:
Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα (57%) εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης
(αμειβόμενοι). Το 22% έχει καθεστώς μερικής απασχόλησης (αμειβόμενοι). Επιπλέον, το 11% των
συμμετεχόντων εργάζονται ως (μη αμειβόμενοι) εθελοντές (ειδικά στην Ελλάδα (στην ηλικιακή ομάδα
45-54 ετών και 55+ ετών) και στην Τουρκία (35%), το 21% είναι εθελοντές ή προσωπικό βάσει
περιπτώσεων). Μόνο το 3% ασκεί εργασία χωρίς συμβόλαιο.
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4
9
3%
7%
14
11%

ful-time (paid)
part-time (paid)
volunteer (unpaid)

74
57%

29
22%

case-based (paid/unpaid)
unaffiliated work

Δεσμός με οργανισμούς:
Η κατανομή της οργανωτικής σχέσης των συμμετεχόντων στην έρευνα δείχνει ότι το 27% των
συμμετεχόντων συνδέονται με μια κοινωνική επιχείρηση [ιδιαίτερα στην Αυστρία (69%) και στην Ιταλία
(67%)], το 21% των συμμετεχόντων συμμετέχει σε ΜΚΟ και το 14% (30% των συμμετεχόντων στην
έρευνα
στην
Τουρκία
εργάζονται
σε
κυβερνητικές
οργανώσεις).
Το 12% των συμμετεχόντων στην έρευνα εργάζονται σε μια κοινωνική επιχείρηση και το 11% εργάζεται
στο πανεπιστήμιο. Το δείγμα περιλαμβάνει επίσης ανθρώπους που εργάζονται σε ίδρυμα, σε διεθνή
οργανισμό, στο τμήμα τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε φιλανθρωπικό ίδρυμα, που αντιπροσωπεύουν το
15% των συμμετεχόντων.
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Dep. Of a local
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Charity

Social
enterprise

International
organization

Χρόνια εμπειρίας στο youth work:
Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν κάποια εμπειρία στη δουλειά των νέων, ωστόσο η πλειοψηφία (42%)
δεν έχει δραστηριοποιηθεί εδώ και πολύ καιρό (1-2 χρόνια). Στην Αυστρία 31%, στην Ελλάδα 65%,
στην Ιταλία 29% και στην Τουρκία 43% των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν εμπειρία στη νεολαία
μόνο 1-2 χρόνια.
Το 23% έχει εμπειρία 3 έως 5 ετών, το 19% έχει 5 έως 10 έτη εμπειρίας και μόνο το 16% έχει εμπειρία
πάνω από 10 χρόνια στη δουλειά των νέων.
Τα αποτελέσματα αυτά συσχετίζονται με την ηλικιακή κατανομή, γεγονός που δείχνει ότι η πλειοψηφία
των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι (51%) ηλικίας 25-34 ετών.

21
16%
54
42%
25
19%

1-2 years
3-5 years
5-10 years
more than 10 years

30
23%

Χρόνια εμπειρίας στην εργασία με μετανάστες και πρόσφυγες:
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι ενώ το 36% των συμμετεχόντων (Αυστρία 24% | Ιταλία
19% | Τουρκία 58% | Ελλάδα 0%) δεν έχει εμπειρία στην εργασία με μετανάστες και πρόσφυγες, μόνο
το 7% έχει πάνω από 5 χρόνια εμπειρίας στην εργασία με μετανάστες και πρόσφυγες. 59
συμμετέχοντες (45%) δήλωσαν ότι έχουν 1-2 χρόνια εμπειρίας στη συνεργασία με μετανάστες και
πρόσφυγες (Ελλάδα 98%, Ιταλία 57%, Τουρκία 28%, Αυστρία 38%).
Ενώ οι υπόλοιποι 16 συμμετέχοντες (12%) εργάζονται στον τομέα για 3-5 χρόνια. Το υψηλότερο
ποσοστό στην Ελλάδα οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα εργαζόταν σε
τοπικό στρατόπεδο προσφύγων κατά τη διάρκεια της έρευνας.
Τα αποτελέσματα αυτά συσχετίζονται με την προηγούμενη ερώτηση σχετικά με τα χρόνια εμπειρίας
στη νεολαία, όπου η πλειονότητα των συμμετεχόντων έχει μόνο 1 έως 2 χρόνια εμπειρίας στο youth
work.
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more than 5 years

Είδη υπηρεσιών (εμπειρίας) που παρέχονται από τους συμμετέχοντες:
Στο παρακάτω διάγραμμα δεν περιλαμβάνονται τα ποσοστά, καθώς οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν
να επιλέξουν περισσότερες από μία απαντήσεις. Μπορεί να διαπιστωθεί ότι η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων δήλωσε ότι εργάζεται ως σύμβουλοι (49 άτομα) ή / και εθελοντές (44 άτομα). Αλλά
πολλοί από αυτούς εργάζονται επίσης ως μέντορες ή / και είναι εκπαιδευτές και προπονητές ή / και
καθηγητές.
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tutor
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counsellor

coach
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Έχουν οι συμμετέχοντες ειδική κατάρτιση σχετικά με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες?
Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων (79%) δήλωσε ότι δεν έχει ειδική κατάρτιση σχετικά με
την ομάδα-στόχο των προσφύγων και των μεταναστών (Αυστρία 93% | Τουρκία 82% | Ιταλία 71% |
Ελλάδα 60%). Μόνο το 21% (27 από τους 130 συμμετέχοντες) συμμετείχαν σε ειδική εκπαίδευση.
Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν σεμινάρια και εκπαιδεύσεις σε διάφορους θεματικούς τομείς.
Οι εκπαιδεύσεις αφορούσαν τους ακόλουθους τομείς:
• Κοινωνική ένταξη και κατάρτιση πολιτιστικής ποικιλομορφίας
• Γλωσσική και πολιτιστική διαμεσολάβηση
• Εκπαίδευση προστασίας
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• Εκπαίδευση για την παροχή βοήθειας στο άσυλο και τις γυναίκες πρόσφυγες
• Πρότυπα ασφαλών περιοχών
• Εκπαιδευτικά μαθήματα που παρέχονται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.
• Κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης της ομάδας στόχου
• Πρακτική κατάρτιση σχετικά με νομικές πτυχές και διαδικασίες
• UNICEF - Εκπαίδευση Ηγετών για τους youth workers
• UNICEF - Εκπαίδευση Προστασίας Παιδιών σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης
• UNICEF - Κατάρτιση προπονητή πρόληψης παιδικής ηλικίας
• IMC - Εκπαίδευση Αξιολόγησης Ψυχικής Υγείας για την Κοινωνική Εργασία
• UNHCR - Εκπαίδευση σε μηχανισμούς προστασίας
•Η ένταξη των μεταναστών στην εκπαίδευση.
Ορισμένοι συμμετέχοντες έχουν ολοκληρώσει μια ειδική διάλεξη «Διαπολιτισμική Διαμεσολάβηση»
ως μέρος των πανεπιστημιακών τους σπουδών. Συνοπτικά, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες
δεν είχαν ειδική κατάρτιση σχετικά με την προσέγγιση της ομάδας στόχου των νέων μεταναστών
και
προσφύγων.

27
21%

yes
no

103
79%

Έχουν οι συμμετέχοντες ποτέ εργαστεί με / και για νέους μετανάστες και πρόσφυγες?
Σε σύγκριση με το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δεν έχουν ειδική κατάρτιση για
την αντιμετώπιση νεαρών προσφύγων, ο αριθμός των ατόμων που εργάστηκαν με πρόσφυγες και
μετανάστες είναι υψηλός: το 64% των συμμετεχόντων.
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Το 36% (47 άτομα) δήλωσε ότι δεν έχει εργασιακή εμπειρία στο πλαίσιο της ομάδας στόχου
μεταναστών και προσφύγων (Τουρκία 62% Αυστρία 20% Ιταλία 19% Ελλάδα 0%).
Στην Τουρκία, 37 από τους 60 συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν ότι δεν έχουν εμπειρία στην
εργασία με νέους μετανάστες και πρόσφυγες. Αυτή η έλλειψη εμπειρίας στην Τουρκία μπορεί να
οφείλεται τόσο στη νεαρή ηλικία των συμμετεχόντων σε έρευνα, αλλά και στο γεγονός ότι έχει
λιγότερα χρόνια εμπειρίας στον τομέα. Στην Ελλάδα, όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι έχουν
προηγούμενη εμπειρία στην εργασία με / για νέους μετανάστες και πρόσφυγες. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο αποστάλθηκε μεμονωμένα σε νέους εργαζόμενους των ΜΚΟ που
εργάζονται με / για πρόσφυγες, επειδή ήταν οι μόνοι που μπορούσαν να προσεγγίσουν. Επιπλέον,
μια ομάδα εθελοντών, που έχουν εμπειρία στη συνεργασία με νεαρούς πρόσφυγες, τους πήραν
συνέντευξη στην Ελλάδα.
Οι συμμετέχοντες με πείρα ανέφεραν την εμπειρία τους ως εξής:
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Εθελοντική εργασία.
Συμβουλευτική και διαχείριση περιπτώσεων για τους μετανάστες.
Φροντίδα σε ιδιωτικό κατάλυμα για νέους πρόσφυγες.
Στήριξη στο πλαίσιο ως ευέλικτης βοήθειας για τους νέους.
Μαθήματα γλωσσών για μετανάστες και πρόσφυγες.
Ένταξη των νέων μεταναστών στην αγορά εργασίας.
Υποστήριξη σε καθημερινές υποθέσεις.
Εκπαιδευτής σε μια κοινότητα που προσέφερε στέγαση για νέες μητέρες μετανάστριες (και
τα παιδιά τους) που ψάχνουν για δουλειά.
Δάσκαλος σε εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαιδευτικός σε
κέντρο υποδοχής μεταναστών.
Μεταφορά προσφύγων.
Βοήθεια και υποστήριξη στην εργασία / σπουδές.
Καθοδήγηση σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών θεμάτων.
Βοήθεια στα οργανωτικά ζητήματα.
Πολιτιστικός διαμεσολαβητής.
Κέντρο υποδοχής ασυνόδευτων αλλοδαπών ανηλίκων.
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47
36%
yes
no
83
64%
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
1. Γνώσεις σχετικά με τη βασική ορολογία που σχετίζεται με τη μετανάστευση, τους πρόσφυγες και
τη νεολαία

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε ότι έχει αρκετά καλή (51%) ή πολύ καλή
(12%) γνώση σχετικά με την ορολογία που σχετίζεται με τη μετανάστευση, τους
πρόσφυγες και τη νεολαία (Ελλάδα 75% | Ιταλία 67% | Αυστρία 66% | Τουρκία 59%
, Ωστόσο το 14% ήταν αναποφάσιστο και το 22% έχει ελάχιστες γνώσεις σχετικά με
το θέμα. Η έρευνα δείχνει ότι μόνο το 1% δεν γνωρίζει τίποτα. Συνολικά, το 37%
των συμμετεχόντων είτε δεν έχει αποφασίσει είτε έχει ελάχιστες ή καθόλου
γνώσεις σχετικά με τη βασική ορολογία που σχετίζεται με τη μετανάστευση, τους
πρόσφυγες και τη νεολαία.

16
12%

2
1%

28
22%

not at all
a little
undecided
18
14%

66
51%

well
very well

2. Γνώση σχετικά με το νομικό καθεστώς και τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων
στις χώρες τους
Συνολικά, οι μισοί συμμετέχοντες έχουν λίγη γνώση (25%), αναποφάσιστοι (20%) ή καμία γνώση
(5%) σχετικά με το νομικό καθεστώς και τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων.
Ενώ το 41% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι έχουν καλή ή πολύ καλή (9%) γνώση σχετικά με το
νομικό καθεστώς και τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων.

Αποτελέσματα για κάθε χώρα:
Αυστρία: 28% καλά | 30% λίγο | 28% αναποφάσιστοι
Ελλάδα: 45% καλά | Η ανάπαυση είναι ισορροπημένη
Ιταλία: 48% καλά | 24% λίγο | 28% αναποφάσιστοι
Τουρκία: 45% καλά | 20% λίγο | Η ανάπαυση είναι ισορροπημένη
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12
9%

7
5%
not at all

32
25%

a little
undecided

54
41%

well
very well

26
20%

3. Γνώσεις σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες για νέους μετανάστες και πρόσφυγες
Οι απαντήσεις σχετικά με τη γνώση σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες για τους νέους
μετανάστες και τους πρόσφυγες έδειξαν ότι συνολικά περισσότεροι από τους μισούς
συμμετέχοντες στην έρευνα (51%) είτε έχουν μόνο βασικές γνώσεις (26%), δεν έχουν
αποφασίσει (18%) ούτε έχουν καθόλου γνώση 7%). Εν τω μεταξύ (41%) δήλωσαν ότι
γνωρίζουν τις διαθέσιμες υπηρεσίες καλά ή πολύ καλά (8%).
Αποτελέσματα για κάθε χώρα:
Αυστρία: 31% καλά | 41% λίγο
Ελλάδα:45% καλά | 30% λίγο
Ιταλία:48% καλά| 33% αναποφάσιστοι
Τουρκία: 43% καλά | 40% λίγο και αναποφάσιστο σύνολο

10
8%

9
7%
34
26%

not at all
a little
undecided

54
41%

well
very well
23
18%
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4. Η ευαισθητοποίηση των σχετικών φορέων και ενδιαφερομένων στον τομέα
Συνολικά το 49% των συμμετεχόντων (8% = πολύ καλά, 41% = καλά) δήλωσε ότι έχει
επίγνωση των σχετικών παραγόντων και ενδιαφερομένων στον τομέα, αλλά το 18% ήταν
αναποφάσιστο και το 23% Των φορέων και των ενδιαφερομένων σε αυτόν τον τομέα. Το 10%
δήλωσε ότι δεν έχει καμία γνώση καθόλου. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων (51%) δεν έχει επαρκείς γνώσεις όσον αφορά την ευαισθητοποίηση των
σχετικών παραγόντων και ενδιαφερομένων στον τομέα.
Εκτίμηση ανά χώρα:
Αυστρία: 34% καλά | 45% λίγο
Ελλάδα: 40% καλά | 25% λίγο
Ιταλία: 48% καλά | 33% αναποφάσιστοι
Τουρκία: 41,7% καλά | τα υπόλοιπα είναι ισορροπημένα

11
8%

13
10%
not at all
30
23%

a little
undecided

53
41%

well
very well
23
18%

5. Γνώση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των νέων μεταναστών και των προσφύγων με
τραύμα
Οι απαντήσεις σχετικά με το θέμα της αντιμετώπισης των νέων μεταναστών και των προσφύγων
που είχαν εμπειρία από ψυχολογική βία δείχνουν ότι ενώ το 37% των συμμετεχόντων είναι καλά
και το 8% πολύ καλά ενημερωμένοι για το θέμα αυτό, το 55% είτε δεν είναι τόσο σίγουρο για
αυτό (22% ) ή έχουν λίγη γνώση (21%) ή δεν έχουν γνώση (12%) σχετικά με τον τρόπο
αντιμετώπισης των νέων μεταναστών και των προσφύγων με τραύμα.
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10
8%

16
12%

not at all
27
21%

48
37%

a little
undecided
well
very well

29
22%

6. Οι γνώσεις σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των συναισθημάτων κατά την αντιμετώπιση του
τραύματος
Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε ότι έχει γνώση σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των
συναισθημάτων κατά την αντιμετώπιση του τραύματος: 17% πολύ καλά και 51% καλά (Αυστρία
62% | Ελλάδα 60% | Ιταλία 52% | Τουρκία 42%). Υπάρχουν συνολικά 32% των συμμετεχόντων που
δήλωσαν ότι είναι αναποφάσιστοι (14%), έχουν μικρή εμπειρία (14%) ή το 4% δεν έχουν καμία
γνώση σχετικά με αυτό το θέμα.

23
17%

5
4%

18
14%

not at all
a little
18
14%

undecided
well

66
51%
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very well

7. Η γνώση σχετικά με τον τρόπο οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην ομάδα-στόχο
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ενώ το 51% των συμμετεχόντων γνωρίζει καλά και το
18% γνωρίζει πολύ καλά (Αυστρία 69% | Ιταλία 62% | Ελλάδα 45% | Τουρκία 40%) για το πώς να
οικοδομήσει την εμπιστοσύνη σημαντικού αριθμού ατόμων συνολικά 31%) έχει λίγη ή καθόλου
γνώση ή αναποφάσιστο σχετικά με το ζήτημα.

23
18%

6
5%

15
11%
not at all
20
15%

a little
undecided
well
very well

66
51%

8. Η γνώση σχετικά με τον τρόπο διάκρισης των χαρακτηριστικών των διαφόρων ομάδων
Πολλοί από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι γνωρίζουν αρκετά καλά πώς να διακρίνουν τα
χαρακτηριστικά των διαφόρων ομάδων. Αυτό υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι το 18% πιστεύει
ότι έχει πολύ καλή γνώση και ότι το 42% έχει καλή γνώση του θέματος. Ταυτόχρονα, το 22% είναι
αναποφάσιστο και το 16% έχει ελάχιστες γνώσεις σε αυτόν τον τομέα. Το 2% δεν έχει καμία γνώση
γι 'αυτό το θέμα. Αυτό σημαίνει ότι το 40% των συμμετεχόντων στην έρευνα έχει ελάχιστες ή
καθόλου γνώσεις ή είναι αναποφάσιστο για το πώς να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των
διαφόρων ομάδων.
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23
18%

3
2%

21
16%

not at all
a little
undecided

28
22%

well
very well

55
42%

9. Η γνώση σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και
ομάδες
Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (70%) δήλωσε ότι γνωρίζει καλά και πολύ καλά πώς να
επικοινωνούν με ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και ομάδες (Ιταλία 91%, Ελλάδα
85%, Τουρκία 55%, Αυστρία 41%). Όμως, το 15% των συμμετεχόντων δεν είναι σίγουροι (ειδικά
στην Αυστρία) αν γνωρίζουν πώς να επικοινωνούν και το 14% έχει λίγη γνώση (4%).

5
4%

29
22%

14
11%
not at all
19
15%

a little
undecided
well
very well

63
48%

10.Η γνώση σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με άτομα διαφορετικών ηλικιών
Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε ότι έχει πολύ καλή (31%) ή καλή (55%) γνώση
σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών (Τουρκία 92% | Ιταλία
91% | Αυστρία 90% | Ελλάδα 85%). Μόνο το 9% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει σχετικά λίγες
γνώσεις. Το 5% δεν είναι τόσο σίγουρο γι 'αυτό.
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0
0%

6
5%

12
9%
41
31%

not at all
a little
undecided
well
very well
71
55%

11. Οι γνώσεις σχετικά με τη μη λεκτική επικοινωνίας με άτομα (χωρίς τη χρήση των γλωσσών τους)
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα για τη συνεργασία με νέους μετανάστες και πρόσφυγες είναι η μη
λεκτική επικοινωνία. Αυτή η έρευνα δείχνει ότι το 65% των συμμετεχόντων γνωρίζουν πώς να
επικοινωνούν μη προφορικά. Το 15% των συμμετεχόντων δεν είναι σίγουροι αν μπορούν να
επικοινωνήσουν (ειδικά στην Ελλάδα - το 30% είναι αναποφάσιστοι) χωρίς να μιλάει στη γλώσσα
τους και το 18% ήταν η γνώμη να το γνωρίζουν (21,7% στην Τουρκία). 2% δεν έχουν εμπειρία στο
θέμα
αυτό.
Για άλλη μια φορά, φαίνεται ότι ένας μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων (35%) δήλωσε ότι δεν
έχει επαρκείς γνώσεις σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τους ανθρώπους χωρίς τη χρήση
των
γλωσσών
τους.

26
20%

3
2%

23
18%

not at all
a little
20
15%

undecided
well
very well

59
45%
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12.Οι γνώσεις σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των συγκρούσεων, ενώ εργάζονται με νέους
μετανάστες και πρόσφυγες
Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο
διαχείρισης των συγκρούσεων, ενώ εργάζεται με νέους μετανάστες και πρόσφυγες (συνολικά
56%): το 27% είναι αναποφάσιστο, ενώ το 19% έχει λίγη γνώση και το 10% Από την άλλη πλευρά,
37% δήλωσαν ότι γνωρίζουν αρκετά καλά και μόνο το 7% δήλωσαν ότι γνωρίζουν πολύ καλά πώς
να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα.
Εκτίμηση ανά χώρα:
Αυστρία: 62% ελάχιστες γνώσεις ή αναποφάσιστοι
Ελλάδα: 45% καλή γνώση | Το 35% δεν είναι σίγουρο
Ιταλία: 66% καλή γνώση 24% αναποφάσιστοι
Τουρκία: 31% καλή γνώση 23% ελάχιστες γνώσεις ή αναποφάσιστοι 13,3% καμία γνώση

9
7%

13
10%
25
19%

48
37%

not at all
a little
undecided
well
very well

35
27%

13. Οι γνώσεις για τον τρόπο εκτίμησης των αναγκών των νέων μεταναστών και των προσφύγων
Επίσης, σε αυτή την ερώτηση, η πλειονότητα των συμμετεχόντων δήλωσε ότι δεν έχει τις
απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο εκτίμησης των αναγκών των νέων μεταναστών και
των προσφύγων: το 22% είναι αναποφάσιστο, το 21% έχει λίγη γνώση, ενώ το 8% δεν έχει καμία
γνώση.
Το 41% δήλωσε ότι έχει καλή γνώση για την εκτίμηση των αναγκών των νέων μεταναστών ή των
προσφύγων και το 8% δήλωσαν ότι γνωρίζουν "πολύ καλά".
Εκτίμηση ανά χώρα:
Αυστρία: 69% ελάχιστες γνώσεις ή αναποφάσιστοι
Ελλάδα: 25% αναποφάσιστοι 70% καλή / πολύ καλή γνώση
Ιταλία: 33% αναποφάσιστοι 62% καλή γνώση
Τουρκία: 37% ελάχιστες γνώσεις ή αναποφάσιστοι 10% χωρίς γνώση 53% πολύ καλή / καλή γνώση

48

Need Analysis Report: Need for a further Training / Training Curriculum
REACH OUT | Project no. 2016-1-TR01-KA205-029674

11
8%

10
8%
27
21%

not at all
a little
undecided

53
41%

well
29
22%

very well

14.Η γνώση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα βοηθηθούν οι νέοι μετανάστες και οι πρόσφυγες
να ενταχθούν στην κοινωνία
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα
(συνολικά 60%) είτε είναι αναποφάσιστοι (35%) είτε γνωρίζουν ελάχιστα (19%) ή δεν γνωρίζουν
(6%) πώς να βοηθήσουν τους νέους μετανάστες και τους πρόσφυγες να ενταχθούν στην
κοινωνία. (Αυστρία 55% αναποφάσιστοι / λίγες γνώσεις | Ελλάδα 45% αναποφάσιστοι / λίγες
γνώσεις | Ιταλία 52% αναποφάσιστοι / ελάχιστες γνώσεις | Τουρκία 52% αναποφάσιστοι /
ελάχιστες γνώσεις / τίποτα).
Από την άλλη πλευρά, μόνο το 8% έχει πολύ καλές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα
βοηθήσει τους νέους μετανάστες και τους πρόσφυγες να ενταχθούν στην κοινωνία, ενώ 32%
δήλωσαν ότι έχουν καλή γνώση για το θέμα αυτό (Ελλάδα 44% και 48% Τουρκία).
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15.Η γνώση σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ενός σχεδίου / διαδικασίας / προγράμματος /
πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νέων μεταναστών και προσφύγων
Παρόμοια με την προηγούμενη ερώτηση, η μεγάλη πλειοψηφία (61%) είτε είναι
"αναποφάσιστοι" (26%) είτε γνωρίζει "τίποτα απολύτως" (12%) ή έχει λίγη γνώση (23%) σχετικά
με τον τρόπο ανάπτυξης ενός σχεδίου / πρόγραμμα / πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων των νέων μεταναστών και των προσφύγων.
Από την άλλη πλευρά, το 33% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι γνωρίζουν "καλά". Και μόνο το 6%
των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι «γνωρίζουν πολύ καλά» πώς να αναπτύξουν ένα σχέδιο,
διαδικασία, πρόγραμμα ή πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νέων
μεταναστών και των προσφύγων.
Εκτίμηση ανά χώρα:
Αυστρία: 79% αναποφάσιστο | λίγο. | καθόλου
Ελλάδα: 45% αναποφάσιστο | λίγο. | καθόλου
Ιταλία: 57% αναποφάσιστο | λίγο. | καθόλου
Τουρκία: 63% αναποφάσιστοι | λίγο. | καθόλου
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a little
undecided
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34
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16.Η γνώση σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης της διαδικασίας εκμάθησης για νέους μετανάστες
και πρόσφυγες
Πολλοί από τους συμμετέχοντες (62%) δεν έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τον τρόπο
υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας για τους νέους μετανάστες και τους πρόσφυγες, όπως
φαίνεται στα ποσοστά: το 28% ήταν αναποφάσιστο, ενώ το 23% δήλωσε ότι έχει λίγη γνώση και
περαιτέρω 11% ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν (Αυστρία 72% | Τουρκία 67% | Ελλάδα 50% | Ιταλία
47%). Ταυτόχρονα, το 29% γνωρίζει πολύ καλά και το 9% γνωρίζει πολύ καλά πώς να χειριστεί
αυτό το ζήτημα.
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17.Η γνώση σχετικά με τις διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές κατάρτισης
Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (συνολικά 55%) είτε ήταν αναποφάσιστοι (23%) είτε είχε
λίγη γνώση (24%) ή καμία γνώση (8%) σε αυτόν τον τομέα. Από την άλλη πλευρά, το 45% των
συμμετεχόντων δήλωσε ότι γνωρίζει καλά (34%) ή πολύ καλά (11%) σχετικά με διαφορετικές
μεθόδους και τεχνικές κατάρτισης.
Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης αξιολόγησης ανά χώρα:
Αυστρία: Το 79% είναι αναποφάσιστο, ξέρει λίγο ή δεν έχει καμία γνώση
Ελλάδα: 50% πολύ καλή ή καλή γνώση Το 50% ξέρει λίγο ή είναι αναποφάσιστο
Ιταλία: 52% είναι αναποφάσιστοι, γνωρίζουν λίγο ή δεν έχουν γνώση
Τουρκία: 53% πολύ καλή ή καλή γνώση Το 47% ξέρει λίγο ή είναι αναποφάσιστο
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18.Οι γνώσεις σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής των νέων μεταναστών και των προσφύγων στο
σχεδιασμό, την παράδοση και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων|
Όσον αφορά το ερώτημα εάν οι συμμετέχοντες γνωρίζουν πώς να εμπλέξουν τους νέους
μετανάστες και τους πρόσφυγες στο σχεδιασμό, την παράδοση και την αξιολόγηση των
δραστηριοτήτων, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων (συνολικά
61%) δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις σε αυτό το θέμα: % 24% έχουν λίγη γνώση και 8% δεν
γνωρίζουν τίποτα γι 'αυτό (Αυστρία 69% αναποφάσιστοι / λίγες γνώσεις | Ιταλία 67%
αναποφάσιστοι / ελάχιστες γνώσεις | Ελλάδα 50% αναποφάσιστοι / λίγες γνώσεις | Τουρκία 43%
αναποφάσιστοι / μικρή γνώση).
Ταυτόχρονα, το 32% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι γνωρίζουν πώς να συμπεριλάβουν τους
πρόσφυγες "καλά", το 7% δήλωσαν ότι γνωρίζουν "πολύ καλά".
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19.Ποιες είναι οι τρεις κύριες ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ και ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ που είναι σημαντικές για τους youth
workers όταν προσεγγίζουν νέους μετανάστες και πρόσφυγες;
Σημείωση: Λόγω της διαφορετικής χρήσης των όρων, δεν είναι δυνατή η παρουσία
αντιπροσωπευτικών εικόνων με τη μορφή αριθμών. Ωστόσο, θα μπορούσαν να φιλτραριστούν
πολύ σαφείς βασικές αρχές, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα.
Όταν οι απαντήσεις των youth workers ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με τις πιο δημοφιλείς
απαντήσεις ανάμεσά τους, υπάρχουν 5 σημαντικά θέματα που επισημάνθηκαν από τους
συμμετέχοντες.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι «επικοινωνία», η «διαπολιτισμική ικανότητα», η «γνώση» και
η «ενσυναίσθηση» είναι οι πιο δημοφιλείς δεξιότητες και ικανότητες που θεωρήθηκαν
σημαντικές για τους youth workers όταν προσεγγίζουν τους νέους μετανάστες και τους
πρόσφυγες.
Η ομαδοποίηση των σχολίων των συμμετεχόντων σχετικά με τις απαραίτητες δεξιότητες και
γνώσεις για την προσέγγιση νέων μεταναστών και προσφύγων οδήγησε στις ακόλουθες
κατηγορίες (κατανομή ανά συχνότητα και σημασία):


Δεξιότητες επικοινωνίας (δεξιότητες ενεργής ακρόασης, ικανότητες διαχείρισης
συγκρούσεων και διαμεσολάβησης, οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης, δυνατότητα
επαρκούς ενημέρωσης των μεταναστών και προσφύγων, ικανότητα να διαχειριστούν τις
αντιλήψεις και ασάφειες στην επικοινωνία (για να ξεπεραστούν τα γλωσσικά εμπόδια)
Ομαδικές δεξιότητες και καλή ομαδική εργασία).
Η "γλώσσα" διατυπώθηκε ως μια κρίσιμη ανάγκη των συμμετεχόντων για την παροχή
επικοινωνίας με τους πρόσφυγες. Αλλά ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες υποδεικνύουν εδώ
"διαπολιτισμική" και "φυσιολογική" πτυχή της επικοινωνίας αντί να υπογραμμίζουν απλά
την ικανότητα των προφορικών επικοινωνιών.



Διαπολιτισμικές δεξιότητες (Να είναι σε θέση να διαχειριστεί τις διάφορες ανάγκες μιας
κοινότητας αποτελούμενη από διαφορετικές εθνοτικές ομάδες, την ευαισθητοποίηση
σχετικά με τις πολιτισμικές διαφορές και την αποδοχή τους, την απόκτηση της
διαπολιτισμικής προσέγγισης, το σεβασμό της διαφορετικότητας).
Οι περισσότεροι από τους youth workers ανέφεραν τη σημασία της αποδοχής των
διαφορετικών πολιτιστικών υποβάθρων και υπομονής όταν έρχονται αντιμέτωποι με
ψυχολογικά τραύματα και έλλειψη επικοινωνίας. Πολλοί από τους συμμετέχοντες
πιστεύουν ότι μπορούν να είναι πιο χρήσιμοι για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες αν
γνωρίζουν καλύτερα τον πολιτισμό τους. Το θέμα αυτό δίνει επίσης έμφαση στη γενική
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαπολιτισμική κατανόηση και όχι μόνο σε μια
συγκεκριμένη.
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Ενσυναίσθηση/ Δεκτικότητα/ Υπομονή (κατανόηση των πραγματικών αναγκών των
μεταναστών, ανοιχτόμυαλος και περίεργος, δημιουργικότητα).
Οι συμμετέχοντες δήλωσαν επίσης ότι είναι αναγκαία η ενσυναίσθηση, η απαλλαγή από
πιθανές προκαταλήψεις και η αποδοχή του διαφορετικού πολιτισμικού και κοινωνικού
υπόβαθρου του εφήβου, ώστε ο εργαζόμενος της νεολαίας μέσω μιας ειλικρινούς
επικοινωνίας να καταφέρει να δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης στην οποία είναι
ευκολότερη η προσέγγιση και αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων και ψυχολογικών πληγών.



Γνώσεις σχετικά με την εθνική και διεθνή νομοθεσία (για τη μετανάστευση και τη διεθνή
προστασία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μεταναστών, τις νομικές διαδικασίες
σχετικά με την εγγραφή των μεταναστών και άλλα διοικητικά θέματα, την πραγματική και
αποτελεσματική παροχή πληροφοριών στους μετανάστες σχετικά με τα έγγραφα, το
σχολείο, Να ενημερώνουν με επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες σχετικά με όλα τα απαραίτητα βήματα σχετικά με τα έγγραφα (διαδικασία
εγγραφής, καλή γνώση της επικράτειας και διαθέσιμες υπηρεσίες για τη δημιουργία
ευκαιριών ένταξης για τους μετανάστες.
Η "γνώση" ορίζεται εδώ ως περισσότερες πληροφορίες και ευαισθητοποίηση σχετικά με
τα γεγονότα που σχετίζονται με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες.



Ψυχολογία (να ξέρει πώς να εργάζεται με ανθρώπους που έχουν βιώσει τραύμα).
Πολλοί από τους ερωτηθέντες σημείωσαν ότι γνωρίζοντας "πώς να δουλέψουν με
ανθρώπους που έχουν βιώσει τραύματα" ως ένα άλλο σημαντικό θέμα και ανάγκη.

20.Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι youth workers ενώ εργάζονται με νέους
μετανάστες και πρόσφυγες?
Έχουν υπάρξει πολλές διαφορετικές απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα, αλλά υπάρχουν ορισμένες
προκλήσεις που φαίνεται να είναι πολύ συχνές για τους εργαζόμενους με νέους που ασχολούνται με
νέους μετανάστες και πρόσφυγες σε όλες τις χώρες εταίρους:
• Δυσκολίες επικοινωνίας / γλώσσα:
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η
"γλώσσα". Η πλειονότητα των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η μεγάλη πρόκληση για την προσέγγιση των
νέων μεταναστών και των προσφύγων είναι ο γλωσσικός φραγμός.
• Πολιτισμικές διαφορές & Κοινωνικά προβλήματα:
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Οι πολιτισμικές διαφορές αποκαλύφθηκαν ως μια άλλη κρίσιμη πρόκληση και πολλοί από τους
συμμετέχοντες έδειξαν προκαταλήψεις και στις δύο κοινότητες (τοπική και προσφυγική κοινότητα)
και ο αποκλεισμός επιδεινώνει τα κοινωνικά προβλήματα. Η προκατάληψη της κοινωνίας αποτελεί
την κύρια πρόκληση. Οι γέφυρες μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών και του τοπικού συστήματος
(νόμοι, αξίες που ζουν στη χώρα μας, έθιμα και τρόποι) δεν είναι εύκολο να οικοδομηθούν.
Το θέμα αυτό υποστηρίζει ότι η διαφορά μεταξύ των αξιών και του πολιτισμού της χώρας υποδοχής
και των προσφύγων περιπλέκει τις διαδικασίες. Ορισμένοι από τους ερωτηθέντες ανέφεραν επίσης
διαφορετικές θέσεις για την ισότητα των φύλων ως μέρος της "πολιτιστικής διαφοράς".
Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ασχολούνται με τη νεολαία από διαφορετικό πολιτισμό και
η εμπειρογνωμοσύνη σε μεμονωμένους πολιτισμούς λείπει να γνωρίζει κανείς για διαφορετικούς
πολιτισμούς δεν είναι πάντα επαρκής, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των νέων από
διαφορετικούς πολιτισμούς μεταξύ τους. Από καιρό σε καιρό, ο χειρισμός με τις θρησκευτικές
απόψεις είναι επίσης μια πρόκληση, ειδικά όταν ορισμένες αξίες αποκλίνουν πλήρως από τον ίδιο τον
πολιτισμό.
• Δημιουργία σχέσεων:
Να οικοδομήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον νεαρό μετανάστη / πρόσφυγα που βασίζεται σε
έναν αμοιβαίο σεβασμό και που δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να αποδεχθεί τον εαυτό του και να
ενταχθεί στην ομάδα και στην κοινωνία.
•

Ενσωμάτωση:

Πώς να αντιμετωπίζετε διαφορετικές προσδοκίες; Πώς να δημιουργήσετε προοπτικές για το μέλλον;
Δημιουργία μιας κοινής οδού ενσωμάτωσης με τον νεαρό μετανάστη / πρόσφυγα που
επικεντρώνεται στις προσωπικές του ανάγκες αλλά συγχρόνως να είναι ρεαλιστική και να μην
δημιουργεί ψευδείς προσδοκίες και λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες που προσφέρει το έδαφος.
Προώθηση της αυτονομίας του νέου μετανάστη / προσφύγων σε όλες τις πτυχές της καθημερινής
ζωής, για παράδειγμα, γνώση της γλώσσας, διαδικασία εγγραφής και έγγραφα, ιατρικές επισκέψεις,
ένταξη στην επικράτεια, ικανότητα επίλυσης όλων των προβλημάτων και απροσδόκητες πτυχές της
καθημερινής ζωής Σε μια νέα χώρα και να μην "εξαρτάται" από τον εκπαιδευτικό / εργαζόμενο για τη
νεολαία και το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας γενικότερα.
Να γνωρίζει τις διαθέσιμες ευκαιρίες και να δημιουργεί ένα ευρύ δίκτυο με δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς και παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους είναι δυνατόν να δημιουργηθούν ευκαιρίες και
οδοί ολοκλήρωσης.
Ο όρος "χρονικός περιορισμός" παρατηρήθηκε μια άλλη σημαντική πρόκληση και οι ερωτηθέντες
εξήγησαν ότι οι πρόσφυγες δεν μπορούν να αφιερώνουν αρκετό χρόνο για τις δραστηριότητες των
εργαζομένων σε θέματα νεολαίας ή δεν παρέχουν σταθερή συμμετοχή στις πρωτοβουλίες, καθώς
πολλοί από αυτούς πρέπει να εργαστούν για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.
• Ψυχολογία-τραύματα & Συναισθηματική ισορροπία:
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Διατηρώντας τον έλεγχο του εαυτού και των συναισθημάτων. Για να βρει μια συναισθηματική
ισορροπία και να καταλάβει πού είναι το όριο του τι πρέπει να δώσει κάποιος, την ικανότητα να
"επαναφέρει" το μυαλό κάποιου όταν βγαίνει από το γραφείο μετά την εργάσιμη μέρα.
Για πολλούς από τους συμμετέχοντες, η οριοθέτηση είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Σε ατομικές
καταστάσεις φροντίδας οι εργαζόμενοι νεολαίας (προπονητές, εκπαιδευτές ...) είναι υπεύθυνοι μόνο
για ένα συγκεκριμένο μέρος της συνοδείας, αλλά όχι για όλα. Αυτό μπορεί να είναι μια μεγάλη
πρόκληση γι 'αυτούς.
Πώς να αντιμετωπίζετε ψευδείς προσδοκίες; Πώς να δημιουργήσετε σαφήνεια, πώς να επιδείξετε
όρια;
Πολλοί συμμετέχοντες δήλωσαν ότι έχουν προβλήματα αντιμετώπισης τραυματισμού.

21.Ως youth worker, πείτε μας για μια ιστορία επιτυχίας σχετικά με την ένταξη των νέων
μεταναστών
και
των
προσφύγων;
Οι συμμετέχοντες ανέφεραν μερικές σύντομες επιτυχίες στην έρευνα. Σε αυτές τις ιστορίες, οι
συμμετέχοντες μοιράστηκαν μαζί μας διάφορες εμπειρίες, αλλά μπορούμε να παρατηρήσουμε
κάποια ομοιότητα σε όλους: Είναι ιστορίες επιτυχίας, διότι οι νέοι ανήλικοι και οι πρόσφυγες, με
τη βοήθεια, υποστήριξη και υπομονή των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων για τη νεολαία,
κατάφεραν να βρουν (Μέσω των μαθημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, του σχολείου, της
εργασίας, των δραστηριοτήτων αναψυχής, των κοινωνικών εκδηλώσεων κ.λπ.).
Σε ορισμένες περιπτώσεις, έγιναν τόσο αυτόνομοι ώστε δημιουργούσαν ακόμη και ευκαιρίες για
να μοιραστούν την εμπειρία και τις παραδόσεις τους με την τοπική κοινότητα, γεγονός που δείχνει
επίσης
υψηλό
επίπεδο
ενεργού
συμμετοχής
στα
κοινά.
Πρέπει να τονιστεί ότι οι συμμετέχοντες έχουν βρει τρόπους να υποστηρίξουν τους νέους που θα
επιβλέπουν και θα συνοδεύουν με προσωπική τους δέσμευση. Για πολλούς από τους
συμμετέχοντες η επιτυχία στο έργο τους δεν είναι πάντοτε ορατή, αφού είναι υπεύθυνοι μόνο για
τις
υπο-διαδικασίες
και
τα
κοινωνικά
μέτρα.
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5. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν η συλλογή δεδομένων για την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών που
θα μπορούσε να βοηθήσει τους youth workers να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και
δεξιότητες που μπορεί να είναι χρήσιμες για τους νέους μετανάστες και τους πρόσφυγες.
Η έρευνα αποσκοπούσε:



Προσδιορισμός των γενικών εκπαιδευτικών αναγκών των youth workers
Προσδιορισμός των γενικών εκπαιδευτικών αναγκών (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες)
των youth workers όσον αφορά την προσέγγιση των νέων μεταναστών και των προσφύγων

Όσον αφορά αυτά τα ερωτήματα, τα ακόλουθα αποτελέσματα μπορούν να βρεθούν στη μελέτη:

Κατανόηση της Μετανάστευσης
Η μετανάστευση είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο. Οι σχετικοί νόμοι, κανονισμοί, ηθοποιοί και
ορολογία καθιστούν ακόμη πιο περίπλοκο. Στην καθημερινή εργασία με τους πρόσφυγες, μια βασική
γνώση όχι μόνο για τη βασική ορολογία αλλά και για την εθνική και διεθνή νομοθεσία είναι πολύ
σημαντική, προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος με επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο.

Η έρευνα ανάλυσης αναγκών του REACH OUT έδειξε ότι το 25% των συμμετεχόντων στην έρευνα έχει
ελάχιστες γνώσεις και το 20% είναι αναποφάσιστο για τις γνώσεις τους σχετικά με το νομικό
καθεστώς και τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων στη χώρα τους. Επιπλέον, το 5%
των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας δεν γνωρίζουν καθόλου το νομικό καθεστώς και τα δικαιώματα
των

μεταναστών

και

των

προσφύγων.

Οι απαντήσεις σχετικά με τις γνώσεις σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες για τους νέους μετανάστες
και τους πρόσφυγες είναι παρόμοιες με εκείνες που προαναφέρθηκαν: Ενώ το σύνολο των
συμμετεχόντων δήλωσε ότι έχει πολύ καλή γνώση (8%) ή καλά (41%), το 51% Είτε ήταν
αναποφάσιστοι είτε απλώς είχαν απλώς βασικές γνώσεις ή δεν έχουν καμία γνώση καθόλου.
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Προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες ένταξης για τους μετανάστες, είναι απαραίτητη η καλή
γνώση του νομικού καθεστώτος και των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων και οι
διαθέσιμες υπηρεσίες και πρέπει να αποτελούν μέρος του προγράμματος κατάρτισης.

Κατανόηση της ομάδας στόχου
Η προσέγγιση των νέων μεταναστών και των προσφύγων προϋποθέτει την κατανόηση αυτών των
ομάδων στόχων. Αυτό απαιτεί οικοδόμηση ενσυναίσθησης και αποδοχής, παροχή συναισθηματικής
υποστήριξης και στήριξη της αυτο-ανάπτυξης τους.
Ωστόσο, πολλοί συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν προβλήματα αντιμετώπισης της
τραυματισμού. Οι έρευνες μας έδειξαν ότι περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα
(55%) δεν έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των νέων μεταναστών και των
προσφύγων με τραύμα. Ωστόσο, δεδομένου ότι η ανάγκη παροχής συναισθηματικής υποστήριξης
είναι πολύ υψηλή, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί αυτή η πτυχή στο πρόγραμμα κατάρτισης των
εργαζομένων για τη νεολαία.
Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι όταν οι youth workers ρωτούνται για τις κύριες
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ενώ εργάζονται με νέους μετανάστες και πρόσφυγες πολλοί από
αυτούς δήλωσαν ότι είναι σε θέση να προωθήσουν την αυτονομία των νέων μεταναστών και
προσφύγων σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής, Και να είναι σε θέση να οικοδομήσουν μια
σχέση εμπιστοσύνης που βασίζεται σε έναν αμοιβαίο σεβασμό είναι τα κύρια ζητήματα.
Επιπλέον, είναι απαραίτητο ο youth worker να βρει μια συναισθηματική ισορροπία και να καταλάβει
πού είναι το όριο του τι πρέπει να δώσει κάποιος. Για πολλούς από τους συμμετέχοντες στη μελέτη, η
οριοθέτηση είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Σε ατομικές καταστάσεις φροντίδας οι εργαζόμενοι νεολαίας
(προπονητές, εκπαιδευτές ...) είναι υπεύθυνοι μόνο για ένα συγκεκριμένο μέρος της συνοδείας, αλλά
όχι για όλα. Αυτό μπορεί να είναι μια μεγάλη πρόκληση γι 'αυτούς.

Από την άποψη αυτή, τα ακόλουθα θέματα είναι σημαντικά για να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα
κατάρτισης: ενσυναίσθηση και αποδοχή, παροχή συναισθηματικής υποστήριξης, ενίσχυση της
αυτονομίας

στην

ομάδα

στόχου

και

Επικοινωνία και Διαχείριση Συγκρούσεων
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τρόπος

εργασίας

με

τραυματίες.

Όταν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι μετανάστες και οι πρόσφυγες, ένα
σημαντικό πρόβλημα είναι το γλωσσικό εμπόδιο, το οποίο αποτελεί το κύριο εμπόδιο στη συζήτηση
για την ένταξη. Εάν κάποιος δεν μιλάει τη γλώσσα της χώρας, μια δουλειά είναι σχεδόν αδύνατη,
σύμφωνα με τη γνώμη πολλών εμπειρογνωμόνων.
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στη μελέτη μας δήλωσε επίσης ότι μια μεγάλη πρόκληση για την
προσέγγιση των νέων μεταναστών και των προσφύγων είναι ο γλωσσικός φραγμός. Παρόλο που η
"Γλώσσα" διατυπώθηκε ως μια κρίσιμη ανάγκη των συμμετεχόντων για επικοινωνία με τους
πρόσφυγες, οι συμμετέχοντες υποδεικνύουν εδώ την "διαπολιτισμική" και την "φυσιολογική" πλευρά
της επικοινωνίας αντί να υπογραμμίζουν απλά την προφορική επικοινωνία και τη γλωσσική
ικανότητα.
Ως εκ τούτου, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα για τη συνεργασία με νέους μετανάστες και πρόσφυγες
είναι η μη λεκτική επικοινωνία. Αυτή η έρευνα δείχνει ότι το 15% των συμμετεχόντων δεν είναι
σίγουροι αν μπορούν να επικοινωνήσουν χωρίς να μιλήσουν στη γλώσσα τους και ότι το 18% είναι η
γνώμη να γνωρίζουν λίγο. 2% δεν έχουν εμπειρία στο θέμα αυτό.
Επιπλέον, οι πρόσφυγες γενικά, ένας ανάλογος αριθμός δεν είναι εγγράμματος. Προκειμένου να
οικοδομηθεί μια σχέση με τους πρόσφυγες είναι συνεπώς απαραίτητο να υπάρχουν ολιστικές
επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως ενεργητικές δεξιότητες ακρόασης, δεξιότητες διαμεσολάβησης και
ικανότητες στη διαχείριση των συγκρούσεων.
Ακόμη και αν ο νεαρός εργαζόμενος δεν κατανοεί τη μητρική γλώσσα των προσφύγων, είναι
απαραίτητο να ξεπεραστεί ο γλωσσικός φραγμός και να μπορέσουμε να ενημερώσουμε επαρκώς
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Αυτό απαιτεί την ικανότητα αντιμετώπισης παρεξηγήσεων και
αμφιβολιών στην επικοινωνία. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν την ανάγκη κατάρτισης
στις δεξιότητες επικοινωνίας που περιλαμβάνει θέματα όπως η ενεργός παρακολούθηση και η
επικοινωνία καθώς και η διαχείριση των συγκρούσεων και η υπέρβαση των γλωσσικών εμποδίων.

Διαπολιτισμικές δεξιότητες
Οι πολιτισμικές διαφορές αποκαλύφθηκαν ως μια άλλη κρίσιμη πρόκληση και πολλοί από τους
ερωτηθέντες έδειξαν προκαταλήψεις και στις δύο κοινότητες (τοπική και προσφυγική κοινότητα) και
ο αποκλεισμός επιδεινώνει τα κοινωνικά προβλήματα. Ανεπαρκείς πόροι στη διαδικασία
παρακολούθησης, οι προπονητές / εκπαιδευτές / εργαζόμενοι για τη νεολαία αντιμετωπίζουν
προσωπικά προβλήματα
Η διαφορά μεταξύ των αξιών και της κουλτούρας της φιλοξενίας της κοινωνίας και των προσφύγων
περιπλέκει τις διαδικασίες. Οι περισσότεροι από τους youth workers ασχολούνται με νέους από
διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και τους λείπει η εμπειρία για μεμονωμένους πολιτισμούς
ενώ η γνώση τους για τους διαφορετικούς πολιτισμούς είναι ανεπαρκής, καθώς και οι
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των νέων από διαφορετικούς πολιτισμούς μεταξύ τους. Από καιρό σε καιρό,
ο χειρισμός με θρησκευτικές απόψεις είναι επίσης μια πρόκληση, ειδικά όταν ορισμένες αξίες
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διαφέρουν εντελώς από τον ίδιο τον πολιτισμό.
Οι περισσότεροι από τους youth workers ανέφεραν τη σημασία της αποδοχής των διαφορετικών
πολιτιστικών υπόβαθρων και υπομονής, όταν πρόκειται να αντιμετωπίσουν ψυχολογικά τραύματα.
Ως εκ τούτου, η ικανότητα διαχείρισης των διαφόρων αναγκών μιας κοινότητας που αποτελείται από
διαφορετικές εθνοτικές ομάδες είναι πολύ σημαντική αρμοδιότητα για τους εργαζόμενους σε θέματα
νεολαίας και τονίζει τη σημασία της συνειδητοποίησης των πολιτισμικών διαφορών. Αυτό σημαίνει
ότι πάνω από όλα η διαπολιτισμική επικοινωνία και η γενική αποδοχή της πολυμορφίας αποτελούν
τις σημαντικότερες ικανότητες συνεργασίας με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Τα
αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν την ανάγκη για διαπολιτισμικές δεξιότητες και κατάρτιση για την
πολιτιστική
ποικιλομορφία
για
τους
youth
workers.

Ανάπτυξη και Υλοποίηση πρωτοβουλιών
Η ικανότητα ανάλυσης των προβλημάτων, των αναγκών και των προσδοκιών των νεαρών μεταναστών
και των προσφύγων και η δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων και πρωτοβουλιών
για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών αποτελεί σημαντική δεξιότητα για τους νέους
εργαζόμενους.
Η έρευνα ανάλυσης αναγκών του REACH OUT μας έδειξε ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην
έρευνα δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτιμήσει τις ανάγκες των
νέων μεταναστών και των προσφύγων (51%). Επιπλέον, η μελέτη δείχνει ότι πολλοί από τους
συμμετέχοντες δεν έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης της μαθησιακής
διαδικασίας για νέους μετανάστες και πρόσφυγες (61%).
Επιπλέον, η μεγάλη πλειοψηφία (61%) των youth workers είτε είναι "αναποφάσιστοι" (26%) είτε δεν
γνωρίζουν "τίποτα" (12%) ή έχουν λίγη γνώση (23%) σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ενός σχεδίου /
Διαδικασία / πρόγραμμα / πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νέων
μεταναστών και προσφύγων.
Όσον αφορά το ερώτημα εάν οι συμμετέχοντες στην έρευνα γνωρίζουν πώς να εμπλέξουν τους νέους
μετανάστες και τους πρόσφυγες στο σχεδιασμό, την παράδοση και την αξιολόγηση των
δραστηριοτήτων, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων δεν
διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με αυτό το θέμα (61%).
Οι εργαζόμενοι για τη νεολαία προσφέρουν μέτρα υποστήριξης για τους πρόσφυγες, υποστηρίζοντας
τους στην προσωπική τους ανάπτυξη. Όσον αφορά αυτά τα αποτελέσματα, οι αναλύσεις αναγκών
μας έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας
σχετικά με την εκτίμηση των αναγκών, ανάπτυξη διαφορετικών τύπων πρωτοβουλιών, συμμετοχή
ομάδων-στόχων στη διαδικασία και υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας των νέων μεταναστών
και προσφύγων.
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