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Εισαγωγή
Η ευρωπαϊκή κοινωνία και οι κυβερνήσεις έχουν αποτύχει µέχρι στιγµής να
αναγνωρίσουν τη δοµική και συστηµική φύση της ξενοφοβίας και του ρατσισµού. Αυτή
η έλλειψη αναγνώρισης υπονοµεύει την αποτελεσµατική και ουσιαστική εγγύηση των
δικαιωµάτων και των ίσων ευκαιριών, και αποτελεί έναν από τους κύριους φραγµούς
για την πλήρη εφαρµογή των αρχών της ισότητας και της µη-διάκρισης παρά το
γεγονός ότι αυτές κατοχυρώνονται στα άρθρα 20 και 21 του Χάρτη Θεµελιωδών
Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/ C 364/01).
Η απόσταση που χαρακτηρίζει τις σχέσεις µεταξύ των εθνικών και Ευρωπαϊκών
θεσµικών φορέων λήψης αποφάσεων και των ανθρώπων που εκτίθενται περισσότερο
στον κίνδυνο ξενοφοβικών και ρατσιστικών διακρίσεων συµβάλλει σε αυτή τη
µη-αναγνώριση. Η κριτική ανάλυση αυτού του κενού και των αντιρατσιστικών
ενεργειών υπεράσπισης που στοχεύουν στη µείωση του, µαζί µε το σχεδιασµό και τη
δοκιµή µιας εκπαιδευτικής ενότητας µε θέµα την συνηγορία, βρίσκονται στο επίκεντρο
της εργασίας που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος BABI - Be�er
Advocacy for Be�er Inclusion (Καλύτερη Υπεράσπιση για Καλύτερη Ένταξη).
H παρούσα εργαλειοθήκη συλλέγει τα αποτελέσµατα µιας διετούς εργασίας που
προσπάθησε να αντιµετωπίσει ένα περίπλοκο ζήτηµα: αυτό της συµµετοχής ατόµων
που υφίστανται διακρίσεις στη διαµόρφωση των δηµοσίων πολιτικών που τους
επηρεάζουν.
Το Έργο ΒΑΒΙ αρχικά δηµοσίευσε την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της ποιοτικής
ερευνητικής δραστηριότητας που πραγµατοποιήθηκε στις τέσσερις συµµετέχουσες, στο
Έργο, χώρες. Η εργαλειοθήκη που έχετε στα χέρια σας στηρίζεται στα στοιχεία των
εργασιών που έχουν γίνει έως τώρα. Είναι χωρισµένη σε 3 µέρη, σκοπεύοντας να
προσφέρει προβληµατισµούς και εργαλεία που ελπίζουµε ότι µπορούν να συµβάλουν
στην ενίσχυση των πρωτοβουλιών συνηγορίας για την πρόληψη και την αντιµετώπιση
της διάκρισης, της ξενοφοβίας και του ρατσισµού.
Το πρώτο µέρος είναι µια κριτική ανάλυση του ζητήµατος της άµεσης συµµετοχής των
ατόµων που υφίστανται διακρίσεις σε πρωτοβουλίες συνηγορίας. Επισηµαίνονται
ορισµένοι πολιτικοί και οργανωτικοί περιορισµοί ιστορικών αντιρατσιστικών
κινηµάτων, καθώς και οι µηχανισµοί δοµικού αποκλεισµού που εξακολουθούν να
χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των θεσµικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Αυτό
παρεµποδίζει τη συµµετοχή µεταναστών και προσφύγων σε πολιτικές δράσεις του
αντιρατσιστικού κινήµατος.
Το δεύτερο µέρος αναφέρεται στους περιορισµούς των εργαλείων µέτρησης (δείκτες)
που χρησιµοποιούνται σε διεθνές, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την προσπάθεια
µέτρησης της “κοινωνικής ένταξης” µεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων.
Αναφέρεται η σηµαντικότητα συλλογής στοιχείων µέσα από δείκτες µέτρησης και
παρουσιάζεται µια επισκόπηση των κύριων διαθέσιµων πηγών µε µια παράλληλη
κριτική στη χρήση τους.
Το τρίτο µέρος παρέχει µια λεπτοµερή περιγραφή ενός εκπαιδευτικού που απευθύνεται
σε ακτιβιστές που ασχολούνται µε την πολιτική συνηγορία. Το εκπαιδευτικό, που
σχεδιάστηκε από τα αποτελέσµατα των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Έργου,
δοκιµάστηκε στη Ρώµη τον Ιούνιο του 2022 και στη συνέχεια αναθεωρήθηκε για την
καλύτερη παρουσίαση των θεµατικών αξόνων, της διάρκειας και των προτεινόµενων
µεθοδολογιών εργασίας.
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Αντιρατσιστικά κινήµατα και δράσεις
υπεράσπισης: Μια κριτική θεώρηση της
“Συµµετοχής”

Η έννοια της συµµετοχής “φυλετικοποιηµένων” πολιτικών υποκειµένων, µεταναστών,
µειονοτήτων και παιδιών µεταναστών σε αντιρατσιστικές δράσεις υπεράσπισης ήταν
ένα σηµαντικό θέµα που διερεύνησε το έργο BABI κατά την έρευνα που
πραγµατοποιήθηκε στις τέσσερις χώρες που συµµετείχαν στο έργο (Ιταλία, Ισπανία,
Ελλάδα και Μάλτα). Ωστόσο, η έννοια της «συµµετοχής» αµφισβητείται από µόνη της
µεταξύ διαφορετικών θεσµών και πολιτικών υποκειµένων και εγείρει διαφορετικά
ερωτήµατα που σχετίζονται µε τις σχέσεις εξουσίας και τις δοµές που επηρεάζουν ή
καθορίζουν διαφορετικούς συµµετοχικούς δρόµους, προσεγγίσεις και λόγους γύρω από
τον ρόλο των µειονοτήτων για τον καθορισµό κοινωνικών και πολιτικών αξόνων σε
αντιρατσιστικές δράσεις υπεράσπισης. Αρχικά, θα εξετάσουµε την επιρροή της
οικοδόµησης ενός θεσµοθετηµένου αντιρατσιστικού κινήµατος στην Ευρώπη και θα
εγείρουµε µια κριτική συζήτηση για την έννοια της συµµετοχής σε αυτό. Στη συνέχεια,
θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας σε διαφορετικά συµµετοχικά
µονοπάτια, παρουσιάζοντας υποδειγµατικές περιπτώσεις που έχουν µελετηθεί ενώ θα
προσπαθήσουµε να αναλύσουµε αντιρατσιστικές δράσεις υπεράσπισης κοινωνικών
κινηµάτων και οντοτήτων στα διαφορετικά πλαίσια µελέτης.

1.1. Ο αντιρατσισµός στη Νότια Ευρώπη και η έννοια της
συµµετοχής

Η βιβλιογραφία για την άνοδο των αντιρατσιστικών κινηµάτων και κινητοποιήσεων
στις χώρες της Νότιας Ευρώπης τα τοποθετεί στα τέλη της δεκαετίας του '80 και στις
αρχές της δεκαετίας του '90. Η άνοδος αυτή χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένα στάδια
µεταναστευτικών ροών σε αυτές τις χώρες και την καταπιεστική πολιτική που
ακολούθησαν, που θεωρείται κοινό σηµείο αναφοράς παρά τις ιδιαιτερότητες της κάθε
χώρας1. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις προέκυψαν ως
αντίδραση που αφορούσε την ανάγκη άµυνας ενάντια στη ρατσιστική βία και τις
συστηµατικές διακρίσεις και παραβιάσεις των δικαιωµάτων των µεταναστών. Η
υπάρχουσα βιβλιογραφία για τις αντιρατσιστικές συλλογικές δράσεις στη Νότια
Ευρώπη τείνει να τονίζει τους κυρίαρχους ρόλους που έπαιξαν ορισµένοι παράγοντες,
όπως τα συνδικάτα, οι οργανώσεις που σχετίζονται µε την Καθολική Εκκλησία (όπως η
Caritas σε χώρες όπως η Ιταλία ή η Ισπανία) ή τα δίκτυα αλληλεγγύης των πολιτών των
χωρών υποδοχής για θέµατα κοινωνικού αποκλεισµού και πρωταρχικών αναγκών των
µεταναστών (συνθήκες διαµονής, στέγαση, εργασιακά δικαιώµατα κ.λπ.). Ωστόσο,

1 Ruzza, Carlo, 2000. ‘Antiracism and EU institutions’. European Integration, vol. 22, pp. 145-171 and Favell, A. 2000.
Europeanisation and the emergence of a new political field: Immigration politics in Brussels. Translation of Culture et Conflict
DEC 2000, p153-185.
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ορισµένοι συγγραφείς και ακτιβιστές που υφίστανται διακρίσεις2 επικρίνουν αυτήν την
ερµηνεία της ιστορίας του αντιρατσιστικού αγώνα στην Ευρώπη όπως πλαισιώνεται
κυρίως από την οπτική γωνία των θεσµοθετηµένων αντιρατσιστικών οντοτήτων υπό
την ηγεσία των “ντόπιων” και των πράξεων υπεράσπισής τους, και εποµένως το
θεωρούν προκατειληµµένο λόγω της φτωχής ιστορικής συνοχής, λόγω της
ακαδηµαϊκής προσοχής και της δηµόσιας αναγνώρισης του ρόλου και των πράξεων των
µεταναστών και των φυλετικών ατόµων στον αντιρατσιστικό αγώνα.
Στην Ισπανία, για παράδειγµα, υπάρχουν καταγραφές της ύπαρξης κοινοτήτων
ατόµων µε καταγωγή από την αφρική, τις αραβικές χώρες, τσιγγάνων και λατίνων, που
στη δεκαετία του '90 άρχισαν να υφαίνουν δίκτυα που θα οδηγούσαν όχι µόνο σε
ενεργά κινήµατα, αλλά και σε πολιτιστικές ενώσεις προώθησης και υπεράσπισης3.
Αυτά τα δίκτυα και τα συνεργαζόµενα κινήµατα βασίστηκαν στις αντιρατσιστικές
θεωρίες των Ηνωµένων Πολιτειών, τον Παναφρικανισµό και τις αποαποικιακές
θεωρίες, που χρησιµοποιήθηκαν για να υποδείξουν το καπιταλιστικό σύστηµα ως
βασκή αιτία ενός συστήµατος καταπίεσης που θέτει τη «φυλή» ως κύριο άξονα. Ωστόσο,
οι ενέργειες και οι διεκδικήσεις των κοινοτήτων µεταναστών δεν εξετάστηκαν ούτε
αναλύθηκαν στη θεωρητική τους βάση από τις θεσµικές οντότητες και τις ΜΚΟ που
άρχισαν επίσης να γεννιούνται ως µέρος, ειδικά, του ισπανικού αντιρατσιστικού αγώνα,
ο οποίος οδηγήθηκε περισσότερο από “ντόπιους” ακτιβιστές.
Οι θεσµοθετηµένες αντιρατσιστικές στρατηγικές και οι κυρίαρχες ΜΚΟ που προέκυψαν
τη δεκαετία του '90 στη Νότια Ευρώπη επικεντρώθηκαν κυρίως σε «αναγωγιστικές»
αντιρατσιστικές ενέργειες (βασισµένες σε ηθικές ή συµπεριφορικές αντιλήψεις για τον
ρατσισµό), µειώνοντας τον ρατσισµό στις ηθικές του εκφράσεις ή στις πιο ρητά βίαιες
εκφράσεις του4. Αυτά βασίζονται σε ξεπερασµένες αντιλήψεις ή οράµατα ρατσισµού, τα
οποία δεν επικεντρώνονται στην καταπολέµηση του δοµικού ρατσισµού. Ο περιορισµός
του ρατσισµού στη µέγιστη έκφρασή του µε τη µορφή επιθετικότητας τον καθιστά
αόρατο και αρνείται το γεγονός “ότι ο ρατσισµός είναι µια κοινωνική, οικονοµική και
πολιτική δοµή που αρθρώνεται από την υπεροχή των λευκών και ότι έχει συνέπειες
πολύ πέρα   από τις επιθετικές ενέργειες. Τελικά, η επιθετικότητα, λεκτική ή σωµατική,
είναι απλώς η απόλυτη έκφραση ενός µίσους που βασίζεται σε ένα σύστηµα
στερεοτύπων και προκαταλήψεων που περνούν πολύ πιο απαρατήρητα”5.
Λαµβάνοντας αυτό υπόψη, είναι παραδειγµατικό να παρατηρήσουµε το πώς η
αντιρατσιστική και αποικιοκρατική θεωρία, που γράφτηκε και διαδόθηκε από
µετανάστες και συλλογικότητες ατόµων που δέχονται διακρίσεις, συχνά δεν υιοθετείται
(ή τουλάχιστον όχι στο σύνολό της) από τις λευκές αντιρατσιστικές οργανώσεις. Η
καταπολέµηση του ρατσισµού χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αντιρατσιστικές θεωρίες
µπορεί να συµβάλει στη συνέχιση των αποικιακών και ρατσιστικών λογικών.

5 Baela-Lobedde, D., 2019, La trampa del antirracismo 'white friendly'. Διαθέσιµο στο:
h�ps://blogs.publico.es/desenredando/author/desireebela-lobedde/

4 Buraschi, D. and Aguilar Idañez, M.J., 2019, Racismo y antirracismo: Comprender para transformar. Διαθέσιµο
στο:h�ps://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/22058/RACISMO%20Y%20ANTIRRACISMO-WEB.pdf?sequence=1

3 Gómez-Reino C.M, 2006, Weak, disorganised and fragmented: Anti-Racist Mobilisation in Spain, Universidad Autónoma de
Madrid, Working Papers Online Series: 69/2006. Διαθέσιµο στο:
h�p://portal.uam.es/portal/page?_pageid=35,49194&_dad=portal&_schema=PORTAL

2 Buraschi, D. and Aguilar Idañez, M.J., 2019, Racismo y antirracismo: Comprender para transformar. Διαθέσιµο
στο:h�ps://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/22058/RACISMO%20Y%20ANTIRRACISMO-WEB.pdf?sequence=1
Anne, C., 2020, 1983 o el nacimiento de una nueva generación de antirracistas. Διαθέσιµο στο:
h�ps://desde-elmargen.net/1983-o-el-nacimiento-de-una-nueva-generacion-de-antirracistas/
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Αυτό επισηµαίνεται και επικρίνεται όλο και περισσότερο από κοινωνικά κινήµατα που
σχηµατίζονται από άτοµα που δέχονται διακρίσεις και µεταναστευτικά υπόβαθρα, τα
οποία επισηµαίνουν επίσης το γεγονός ότι επί δεκαετίες οι «λευκές» ΜΚΟ κατέχουν την
πρώτη γραµµή του αντιρατσιστικού κινήµατος στην Ευρώπη, µιλώντας µε τη φωνή των
καταπιεσµένων και επικεντρώνοντας κυρίως τις δράσεις τους στη βοήθεια δράσεων που
στοχεύουν στη «σωτηρία» εκείνων των συλλογικοτήτων που «έπρεπε να σωθούν»,
σύµφωνα µε τις αναγωγικές αντιλήψεις για τον ρατσισµό και τις πατερναλιστικές
λογικές. Ο ισχυρισµός που προκύπτει από ορισµένες φυλετικές και µεταναστευτικές
συλλογικότητες είναι ότι η θέση που πρέπει να καταλάβουν αυτές οι παραδοσιακές
ΜΚΟ είναι αυτή των συµµάχων ενός ήδη υπάρχοντος (αν και συχνά αόρατου)
αντιρατσιστικού κινήµατος που ηγείται από ανθρώπους που έχουν υποστεί ρατσισµό
και διακρίσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι θα σταθούµε δίπλα-δίπλα µε τις καταπιεσµένες
συλλογικότητες για να ανταποκριθούµε στα αιτήµατά τους από µια προνοµιακή θέση.
Αυτός ο ισχυρισµός εµφανίζεται εντονότερα σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, µε
αυξανόµενη πίεση από άτοµα που υφίστανται διακρίσεις που ισχυρίζονται ότι
λαµβάνουν υπόψη τους αυτόνοµους χώρους πολιτικής έκφρασης, την κατασκευή του
δικού τους λόγου και διεκδικήσεων, µεγαλύτερη προβολή των µέσων ενηµέρωσης και
άµεση σχέση µε τους θεσµούς. Ο ισχυρισµός, που διατυπώνεται από αυτούς που
οργανώνονται από τα κάτω είναι να µεταφέρουν το µήνυµα και τη φωνή τους στην
πολιτική και θεσµική σφαίρα, καταγγέλλοντας τον θεσµικό και δοµικό ρατσισµό και
δίνοντας µια µετασχηµατιστική προσέγγιση στη θέση τους ως πολιτικά υποκείµενα σε
ένα σύστηµα που δεν τους αναγνωρίζει ως τέτοια. Αυτό µπορεί να πλαισιωθεί από τη
θεωρία της κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία τοποθετεί στο επίκεντρο της πολιτικής και
κοινωνικής αλλαγής τον πρωταγωνιστικό ρόλο και την άµεση συµµετοχή των
ανθρώπων που επηρεάζονται από διαφορετικές µορφές ανισότητας και τείνει να
αναπτύξει µια βαθιά κριτική ανάλυση των υπαρχόντων πολιτικών, οικονοµικών και
κοινωνικών συµφραζόµενων6.
Οι παραπάνω σκέψεις είναι πολύ σηµαντικές κατά τη µελέτη της «συµµετοχής»
ατόµων που έχουν δεχθεί διακρίσεις και µεταναστευτικών συλλογικοτήτων στις
δράσεις των παραδοσιακών και κυρίαρχων αντιρατσιστικών ΜΚΟ και θεσµών. Η
ανάλυση που γίνεται από αυτές τις οργανώσεις, σχετικά µε τη συµµετοχή
συλλογικοτήτων που καταπιέζονται από τον ρατσισµό στην πολιτική υπεράσπιση,
προκύπτει συχνά από τις εννοιολογήσεις της «ετερότητας»: «συµµετέχουν» στις
διαδικασίες “µας”. Εδώ έγκειται η κύρια µεροληψία, αφού πρώτα θα ήταν απαραίτητο
να αναλυθεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο προέκυψε το αντιρατσιστικό κίνηµα, καθώς και
πώς και πού βρίσκονταν και βρίσκονται οι θεσµοί και οι ΜΚΟ σε σχέση µε τις
κοινότητες µεταναστών και ανθρώπων που έχουν δεχθεί διακρίσεις, προκειµένου να
κατανοήσουµε γιατί συχνά αυτές οι συλλογικότητες πρέπει (ή προτιµούν) να
αυτοοργανώνονται αντί να εµπλέκονται και να εργάζονται σε αυτές τις οντότητες.
Χωρίς αυτή την κριτική ανάλυση, η ίδια η έννοια της “συµµετοχής”, της “ένταξης” και
της “ενσωµάτωσης” µπορεί να θεωρηθεί ως ένας λόγος που εργαλειοποιήθηκε και
χρησιµοποιείται από παραδοσιακές ΜΚΟ και θεσµούς για να νοµιµοποιήσουν ενέργειες
που διαιωνίζουν άνισες σχέσεις εξουσίας, ιεραρχίες και ακόµη και ρατσιστικές λογικές.
Σε αυτή τη γραµµή, η αλλαγή του ηγετικού ρόλου των οργανώσεων που παραδοσιακά

6 Reisch M., “Defining Social Justice in a Socially Unjust World”, in Families in Society: The Journal of Contemporary Human
Services, 2002 Volume 83, Number 4.
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ήταν ορατές στον αντιρατσιστικό αγώνα και η µετατροπή αυτού του αγώνα σε πολιτικό
κίνηµα όπου µετανάστες και άνθρωποι που έχουν δεχθεί διακρίσεις και ρατσισµό από
τις κυρίαρχες κοινωνικές οµάδες είναι πρωταγωνιστές και ηγέτες του κινήµατος, είναι
απαραίτητη για την εξάρθρωση της ψευδούς προσποίησης περί κοινωνικής και
γεωπολιτικής ισότητας. Για να επιτευχθεί αυτό, ο στόχος θα είναι οι παραδοσιακές
οργανώσεις να αναθεωρήσουν τις δράσεις και τους λόγους τους και να τοποθετηθούν
σε έναν πολιτικό χώρο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των επηρεαζόµενων
πολιτικών υποκειµένων και κοινωνικών κινηµάτων. Αυτό είναι κάτι που αλλάζει
προοδευτικά στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, µε την εισαγωγή ορισµένων
θεµελιωδών εννοιών της αποαποικιακής αντιρατσιστικής θεωρίας στο έργο των
παραδοσιακών αντιρατσιστικών οργανώσεων, όπως η διατοµεακή ή ο δοµικός
ρατσισµός, που σίγουρα έχει κάνει την απόσταση µεταξύ των αντιρατσιστικών
συλλογικοτήτων και των  ΜΚΟ να  συρρικνώνεται.
Συνολικά, η συζήτηση για την αποτελεσµατική πολιτική συµµετοχή και ηγεσία ατόµων
που έχουν δεχθεί διακρίσεις, µεταναστών και µειονοτήτων σε αντιρατσιστικές δράσεις
υπεράσπισης και συνηγορίας µε τη µεσολάβηση οργανώσεων του τρίτου τοµέα,
αναδεικνύεται πάντα µε µεγαλύτερη ένταση στα στάδια όπου το αίτηµα για ηγεσία
από τους µετανάστες και τα κινήµατα των ατόµων που έχουν δεχθεί διακρίσεις ήταν
ισχυρότερο. Πράγµατι, σε ορισµένα πολιτικά πλαίσια, όπως αυτό της Ισπανίας και της
Ιταλίας, αυτή η απαίτηση είναι ολοένα και πιο παρούσα και αυξάνεται µε µεγαλύτερη
πίεση, µέχρι το σηµείο που στις µέρες µας η ενεργός συµµετοχή και η ηγεσία
µεταναστών και φυλετικοποιηµένων ατόµων και οργανώσεων στα αντιρατσιστικά
κινήµατα θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή νόµιµων και πιο
αποτελεσµατικών δράσεων υπεράσπισης και πολιτικής συνηγορίας. Ωστόσο, όπως θα
δούµε στην επόµενη ενότητα, στην πράξη εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικοί
παράγοντες που εµποδίζουν την αποτελεσµατική και ισότιµη ισχύ για τον καθορισµό
και την επιρροή της πολιτικής αντιρατσιστικής ατζέντας.
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1.2. Διαφορετικές συµµετοχικές διαδροµές σε Ιταλία,
Ισπανία, Ελλάδα και Μάλτα

Η παρουσίαση µιας επισκόπησης των πραγµατικοτήτων που λειτουργούν στους
διάφορους τοµείς εργασίας που σχετίζονται µε τη µετανάστευση και την καταπολέµηση
του ρατσισµού στην Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Μάλτα, δεν είναι εύκολη
για πολλούς λόγους που δεν σχετίζονται µόνο µε την ποικιλοµορφία των διαφορετικών
εθνικών πλαισίων. Η φύση του πεδίου διαφέρει σε σχέση µε τα ιστορικά τους πλαίσια,
το νοµικό καθεστώς, την οργανωτική δοµή, τη σύνθεση της κοινωνικής βάσης, την
κοινωνική αποστολή, τις πολιτικές ατζέντες, τα πεδία παρέµβασης, τα επίπεδα και τους
τύπους οργάνωσης και τις πολλαπλές συµµετοχικές προσεγγίσεις που εξαρτώνται από
διαφορετικούς παράγοντες, καθώς και τις πραγµατικές κοινωνικές και πολιτικές δοµές
στις οποίες λειτουργούν διαφορετικοί οργανισµοί, κινήµατα και εκστρατείες.
Όταν εξετάζουµε τις διαφορετικές αντιρατσιστικές πραγµατικότητες, αντικείµενο της
µελέτης που πραγµατοποιήθηκε στο Εγχειρίδιο BABI και τις εθνικές εκθέσεις7, και, πιο
συγκεκριµένα, όταν αναλύουµε τις «συµµετοχικές προσεγγίσεις» στις πρωτοβουλίες
υπεράσπισης του αντιρατσισµού στις διάφορες χώρες, συνειδητοποιούµε ότι σε κάθε
πλαίσιο συνυπάρχουν διαφορετικές µορφές, επίπεδα και συµµετοχικές πορείες και
πρακτικές των πολιτικών υποκειµένων που αφορούν αυτές τις πρωτοβουλίες. Υπό αυτή
την έννοια, συνειδητοποιούµε ότι ενώ πολλές δράσεις συνηγορίας λαµβάνουν υπόψη
τις εµπειρίες, τις ανάγκες και τις φωνές όσων επηρεάζονται από τις πολιτικές και τις
δοµές που πρόκειται να αλλάξουν µόνο στην αρχή της διαδικασίας συνηγορίας (δηλαδή
κατά τη φάση της ανάλυσης του προβλήµατος και του πλαισίου), δεν συνεπάγονται
απαραίτητα άµεση συµµετοχή στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη των κοινωνικών και
πολιτικών πρωτοβουλιών που προωθούνται από τα υποκείµενα στα οποία
απευθύνονται. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες συνηγορίας,
µε επικεφαλής κυρίως ενώσεις του τρίτου τοµέα, που έχουν ήδη πολίτες αλλοδαπής
καταγωγής στα διοικητικά τους όργανα και εργάζονται µε τις εµπειρίες
αυτοοργανωµένων κινηµάτων που εµπλέκουν τις άµεσα επηρεαζόµενες κοινότητες σε

7 Antigone, Lunaria, SOS Malta, SOS Racisme, 2022, Be�er Advocacy for Be�er Inclusion: Acting Against Discrimination for
Equality and Citizenship Rights. Διαθέσιµο στο:
h�ps://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/Be�er-Advocacy-for-Be�er-InclusionENG_def.pdf
SOS Malta, 2021, Social priorities, participation, and advocacy practices. The experience of 15 Maltese antiracist realities.
Διαθέσιµο στο:
h�p://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/BABI-SOCIAL-PRIORITIES-PARTICIPATION-ADVOCACY
PRACTICES-IN-MALTA.pdf
SOS Racisme, 2021, Social priorities, participation, and advocacy practices. The experience of 20 Spanish antiracist realities.
Διαθέσιµο στο:
h�p://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/BABI-SOCIAL-PRIORITIESPARTICIPATION-ADVOCACY-
PRACTICES-IN-SPAIN.pdf
Lunaria, 2021, Social priorities, participation, and advocacy practices. The experience of 20 Italian antiracist realities. Διαθέσιµο
στο:
h�p://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/BABI-SOCIAL-PRIORITIES-PARTICIPATION-ADVOCACY
PRACTICES-IN-ITALY.pdf
Antigone, 2021, Social priorities, participation, and advocacy practices. The experience of 23 Greek antiracist realities.
Διαθέσιµο στο:
h�p://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/BABI-SOCIAL-PRIORITIES-PARTICIPATION-ADVOCACY
PRACTICES-IN-GREECE.pdf
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ολόκληρο το κύκλο υπεράσπισης. Ταυτόχρονα, αρχίζουµε να βλέπουµε την άνοδο
ορισµένων πρωτοβουλιών υπεράσπισης που εννοιολογούνται, καθοδηγούνται,
σχεδιάζονται και αναπτύσσονται εξ ολοκλήρου από τις ενδιαφερόµενες µειονότητες,
επιτρέποντάς τους να τοποθετηθούν ως κεντρικά πολιτικά υποκείµενα και καταλύτες
κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής χωρίς µεσολαβητές που επιδιώκουν να τους
εµπλέξουν (σε διαφορετικά επίπεδα) ή να µιλήσουν εκ µέρους τους. Αυτές οι
αντικρουόµενες προσεγγίσεις αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές πραγµατικότητες στις
οποίες συνυπάρχουν µηδενικές, µερικές ή πιο ολοκληρωµένες µορφές συµµετοχής στα
διαφορετικά πλαίσια µελέτης.
Μορφές συµµετοχής µηδενικές ή µερικές αντιπροσωπεύονται από περιορισµένη ή
ανύπαρκτη εµπλοκή αποκλεισµένων ατόµων, ατόµων που υφίστανται διακρίσεις και/ή
φυλετικών ατόµων σε διαδικασίες υπεράσπισης που καθοδηγούνται από παραδοσιακές
αντιρατσιστικές ενώσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως σε υπηρεσίες παροχής βοήθειας.
Αυτό σηµαίνει ότι τα άτοµα που επηρεάζονται άµεσα από το πρόβληµα που
διεκδικείται να αλλάξει δεν συµµετέχουν άµεσα στη διαβούλευση, στη σύλληψη, στο
σχεδιασµό και στην υλοποίηση δράσεων υπεράσπισης.
Αυτή η προσέγγιση εφαρµόζεται συχνά σε περιβάλλοντα όπου τα πολιτικά υποκείµενα
είναι νεοαφιχθέντες µετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και όπου
παραδοσιακές οργανώσεις εργάζονται για να ανταποκριθούν άµεσα στις ανάγκες που
προκύπτουν από τη συνθήκη και να παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη αυτών των
οµάδων. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνυπάρχει πληθώρα υποκειµενικών, υλικών και
δοµικών εµποδίων στην κοινωνική και πολιτική συµµετοχή των µεταναστών, των
αιτούντων άσυλο και των προσφύγων. Η νοµική και διοικητική επισφάλεια πολλών
πολιτών εκτός Ε.Ε. τους ωθεί να µην εκτίθενται, όταν, για παράδειγµα, πλήττονται από
θεσµικές διακρίσεις ή ρατσιστική βία ή βρίσκονται σε κέντρα κράτησης, γεγονός που
περιορίζει τις δυνατότητές τους για πολιτικό ακτιβισµό. Επιπλέον, η αβεβαιότητα της
καθηµερινής ζωής, οι κανονιστικοί περιορισµοί και τα πολλά προβλήµατα που πρέπει
να αντιµετωπιστούν αφήνουν ελάχιστα περιθώρια συµµετοχής σε συλλογικές δράσεις.
Επίσης, η υψηλή εδαφική κινητικότητα που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα την πρώτη φάση της
µεταναστευτικής εµπειρίας και οι ισχυροί περιορισµοί στην αυτονοµία των αιτούντων
άσυλο που φιλοξενούνται σε κυβερνητικά κέντρα υποδοχής, εµποδίζουν την άµεση
κοινωνική και πολιτική εµπλοκή των µεταναστών και των αιτούντων άσυλο σε
ενέργειες υπεράσπισης για τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα
για τους µετανάστες που θεωρούν την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα ή τη Μάλτα ως
χώρες διέλευσης.
Για την αντιµετώπιση αυτής της περιορισµένης συµµετοχής σε πολιτικούς τοµείς για
νεοαφιχθέντες µετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, ορισµένες αντιρατσιστικές
ενώσεις άρχισαν να διευκολύνουν χώρους διαβούλευσης και συµµετοχής, εµπλέκοντας
τα άµεσα επηρεαζόµενα πολιτικά θέµατα, για παράδειγµα, σε εκστρατείες ενηµέρωσης
στα µέσα ενηµέρωσης (π.χ. µέσω της δηµοσίευσης συνεντεύξεων ή της πρακτικής της
αφήγησης), σε δηµόσιες εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις ή σε συναντήσεις που
διοργανώνονται µε ιδρύµατα. Η δηµιουργία εσωτερικών οµάδων συζήτησης, το άνοιγµα
χώρων κοινωνικοποίησης, η διεξαγωγή συµµετοχικών κοινωνικών ερευνών, χρήσιµων
για την ανάλυση σε βάθος του εξωτερικού κοινωνικού πλαισίου και των αναδυόµενων
κοινωνικών αναγκών, είναι µερικά άλλα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για τη
διευκόλυνση µεγαλύτερου βαθµού εµπλοκής και συµµετοχής.
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Αυτές οι ενέργειες χρησιµοποιούνται συχνά για να διεκδικήσουν τη νοµιµοποίηση της
ηµερήσιας διάταξης, των οµιλιών και των ενεργειών υπεράσπισης των παραδοσιακών
αντιρατσιστικών ενώσεων. Ωστόσο, από κριτική σκοπιά, αυτά αντιπροσωπεύουν
προσεγγίσεις συµµετοχής από πάνω προς τα κάτω που θεωρούνται από τις
αυτοοργανωµένες οµάδες των µειονοτήτων ως µια «λευκή», εργαλειακή, ευρωκεντρική
και πατερναλιστική προσέγγιση που δεν µπορεί να οικοδοµήσει µετασχηµατιστική
αντιρατσιστική πολιτική. Η µη αναγνώριση των προνοµίων των λευκών από
ορισµένους φορείς της κοινωνίας των πολιτών διευκολύνει τη διαιώνιση ενός
ευρωκεντρικού τρόπου κατανόησης του ρατσισµού, περισσότερο «ηθικού» παρά
«πολιτικού» ή «δοµικού» και περιπλέκει την ενσωµάτωση του αντιρατσιστικού αγώνα
στα κοινωνικά κινήµατα. Με τον ίδιο τρόπο, η άκριτη κατάληψη πολιτικών χώρων από
οργανώσεις που αποτελούνται κυρίως από λευκούς αντιπροσωπεύει έναν περαιτέρω
περιορισµό για πραγµατικά αντιπροσωπευτικές αντιρατσιστικές δράσεις υπεράσπισης.
Στα αυτοοργανωµένα κινήµατα της Ισπανίας, αλλά και σε ορισµένα ιταλικά κινήµατα,
που ιδρύθηκαν από νεαρούς αφρικανούς, υπάρχει έντονη κριτική από ορισµένους
παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών και από αντιρατσιστικά κινήµατα εναντίον του
«λευκού προνοµίου» και της σχέσης του µε την πολιτική, κάτι που περιπλέκει τη
συνύπαρξη διαφορετικών οµάδων µέσα στον αντιρατσιστικό αγώνα σε αυτό το πλαίσιο.
Από αυτή την οπτική γωνία, προκύπτουν ορισµένοι ισχυρισµοί για την οικοδόµηση ενός
αυτόνοµου και ανεξάρτητου πολιτικού λόγου που χτίζεται από τους ανθρώπους που
πλήττονται άµεσα από δοµικές διακρίσεις και σοβαρές παραβιάσεις δικαιωµάτων. Αυτό
περιλαµβάνει τη συγκέντρωση ενεργειών για την αντιµετώπιση, µέσω της υπεράσπισης
και της συνηγορίας, των µεροληπτικών θεσµικών πρακτικών και των σχέσεων
εξουσίας, θέτοντας στο παρασκήνιο την κατασκευή προτάσεων και στρατηγικών
δράσης που είναι «ριζικά διαφορετικές» και πιο µεταµορφωτικές από αυτές που
προτείνουν οι παραδοσιακές αντιρατσιστικές ενώσεις. Η πολύ υψηλή ζήτηση για
συµµετοχή, αλλά κυρίως για ηγεσία, στην οικοδόµηση ενός αυτόνοµου και ανεξάρτητου
πολιτικού λόγου νέων ξένης καταγωγής που γεννήθηκαν ή/και µεγάλωσαν στην
Ευρώπη και των ατόµων που δέχονται διακρίσεις, ξεκάθαρα στην Ισπανία και την
Ιταλία αναδεικνύει µια περίπλοκη, και σε ορισµένες περιπτώσεις συγκρουόµενη, σχέση
µε τις παραδοσιακές αντιρατσιστικές ενώσεις ως προς τον αντιρατσιστικό λόγο, τις
στρατηγικές υπεράσπισης και τις συµµετοχικές προσεγγίσεις τους.
Στην Ισπανία, τα αντιρατσιστικά κινήµατα και οι δράσεις που καθοδηγούνται από
άτοµα που έχουν δεχθεί διακρίσεις έχουν ενισχυθεί και γίνονται όλο και πιο ορατά τα
τελευταία χρόνια, τουλάχιστον σε ορισµένες περιοχές της χώρας (π.χ. Μαδρίτη,
Βαρκελώνη κ.λπ.). Αυτά τα κινήµατα, που προηγουµένως θεωρούνταν άτυπα και
«αντισυστηµικά», αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως απαραίτητοι συνοµιλητές
από άλλους φορείς και θεσµούς της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό οδήγησε σταδιακά
στη συνειδητοποίηση από διαφορετικούς πολιτικούς παράγοντες του γεγονότος ότι δεν
είναι δυνατόν να µιλάµε για ρατσισµό και αντιρατσισµό χωρίς τα άτοµα που δέχονται
ρατσισµό και διακρίσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο, και αυτό έχει ριζώσει σε έναν
σχετικό χώρο της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτικών κοµµάτων.
Αυτοοργανωµένοι χώροι µεταναστών και ατόµων που δέχονται διακρίσεις έχουν
προωθήσει αυτόνοµα δράσεις πολιτικής υπεράσπισης. Αυτό τους επέτρεψε να ανοίξουν
και να ηγηθούν ενεργών πολιτικών χώρων, σε τοπικό ή ακόµη και εθνικό επίπεδο, για
να διατηρήσουν τη δική τους αντιρατσιστική ατζέντα χωρίς να χρειάζεται να
υποστηρίξουν αυτήν των άλλων παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών. Αν µη τι
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άλλο, λαµβάνουν υποστήριξη, όπου κρίνεται, για να σχεδιάσουν δράσεις υπεράσπισης
που βασίζονται στον ορισµό των δικών τους στόχων και αφηγήσεων, που χτίζονται από
το περιθώριο του πολιτικού συστήµατος και µακριά από µια αποικιακή αντίληψη του
αντιρατσισµού. Επίσης, λαµβάνουν υποστήριξη µε στόχο να συµβάλλουν στην αλλαγή
του κοινωνικού λόγου για τη µετανάστευση µετατρέποντας τα «θύµατα» του ρατσισµού
σε φορείς κοινωνικού µετασχηµατισµού8.
Μια σχετική περίπτωση που αποτελεί παράδειγµα αυτής της τοποθέτησης
αντιρατσιστικών κοινωνικών κινηµάτων που καθοδηγούνται από φυλετικά άτοµα και
µετανάστες στην Ισπανία είναι το κίνηµα #RegularizaciónYa και η εκστρατεία του
(h�ps://regularizacionya.com/), που από το 2020 προωθεί τη δηµιουργία και τον
συντονισµό αυτοοργανωµένων χώρων, συλλογικοτήτων και αντιρατσιστικών
ακτιβιστών από όλη την Ισπανία και άρθρωσε µια εκστρατεία υπό την ηγεσία των
ατόµων που υφίστανται διακρίσεις και των µεταναστών για να απαιτήσει από την
ισπανική κυβέρνηση την έκτακτη µόνιµη νοµιµοποίηση όλων των ατόµων που
βρίσκονται σε παράτυπη διοικητική κατάσταση στο ισπανικό κράτος, καθ' όλη τη
διάρκεια της παρουσίασης µιας Μη Νοµοθετικής Κοινοβουλευτικής Πρότασης που
τέθηκε προς εξέταση στη Βουλή. Η συνάφεια αυτής της πρωτοβουλίας, όσον αφορά τη
δοµική οργάνωση, το διάλογο και τη διάταξη της ατζέντας συνίσταται στο ότι συνολικά
προωθήθηκε, συντονίστηκε και ενδυναµώθηκε άµεσα από µετανάστες και
αντιρατσιστικές οµάδες από όλο το κράτος, οι οποίες εργάστηκαν οριζόντια και σε βάση
της αµεσοδηµοκρατικής συνέλευσης, κυρίως µέσω καναλιών επικοινωνίας στα
κοινωνικών δικτύων. Ένα από τα βασικά συνθήµατα της εκστρατείας ήταν «αυτή τη
φορά θα είναι οι µετανάστες που θα αναλάβουν τα ηνία στον αγώνα για τα δικαιώµατά
µας». Οι υποστηρικτές του #RegularizacionYa πραγµατοποίησαν κοινωνικό διάλογο
εντός και εκτός των κοινοτήτων, για να βελτιώσουν τους πολιτικούς τους στόχους και
να οργανωθούν παρά τον περιορισµό των υλικών πόρων. Χάρη σε µια κοινή
προσπάθεια για πολιτική υπεράσπιση σε ισπανικό επίπεδο, ελήφθη η πολιτική
υποστήριξη οκτώ κοινοβουλευτικών οµάδων το 2020 και η πρόταση τελικά υποβλήθηκε
στο Κογκρέσο, παρά την απόρριψή της λόγω της καταψήφισης της πρότασης από τα
συντηρητικά πολιτικά κόµµατα. Το 2021 σχεδιάστηκε µια νέα δράση µε βάση την
πρόταση µιας «Λαϊκής νοµοθετικής πρωτοβουλίας» του ILP, έναν µηχανισµό άµεσης
δηµοκρατίας µέσω του οποίου οι πολίτες (µέσα από µια αναφορά που συνοδεύεται από
500.000 υπογραφές) µπορούν να προτείνουν νόµους για εξέταση, συζήτηση και έγκριση
στο Συνέδριο των Αντιπροσώπων, αποτελώντας την έγκρισή τους για υποχρεωτική
συµµόρφωση. Σήµερα η καµπάνια είναι ακόµα ενεργή και έχουν περιθώριο µέχρι τον
Σεπτέµβριο του 2022 να συγκεντρώσουν τις υπογραφές.
Στο ισπανικό πλαίσιο, το κίνηµα #RegularizacionYa και η εκστρατεία του
αντιπροσωπεύουν ένα πολύ σηµαντικό βήµα προς τα εµπρός στην προβολή και την
κατασκευή κοινών στρατηγικών υπεράσπισης που προωθούνται απευθείας από τις
κοινότητες µεταναστών στην Ισπανία και, ως επί το πλείστον, η εκστρατεία αυτή
λαµβάνει την υποστήριξη των παραδοσιακών αντιρατσιστικών οργανώσεων. Ωστόσο, η
συνεχιζόµενη συζήτηση για το πώς δοµείται η αντιρατσιστική ατζέντα µε
διαφορετικούς πολιτικούς παράγοντες να έχουν ενεργό ρόλο, όπου η δυναµική εξουσίας

8 Antigone, Lunaria, SOS Malta, SOS Racisme, 2022, Be�er Advocacy for Be�er Inclusion: Acting Against Discrimination for
Equality and Citizenship Rights. Διαθέσιµο στο:
h�ps://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/Be�er-Advocacy-for-Be�er-InclusionENG_def.pdf
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και η φυλετική ιεραρχία τείνουν να αναπαράγονται, συνεχίζει να δηµιουργεί κάποιες
εντάσεις που χαρακτηρίζουν την οικοδόµηση του πραγµατικού αντιρατσιστικού
κινήµατος στην Ισπανία.
Στην Ιταλία, αναδεικνύεται επίσης ξεκάθαρα το αίτηµα για µεγαλύτερη ακρόαση και η
ανάγκη αντιµετώπισης του προβλήµατος της έλλειψης πολιτικής αναγνώρισης των
νέων αντιρατσιστικών υποκειµενικοτήτων που θεµελιώθηκαν τα τελευταία χρόνια από
νέους αλλοδαπής καταγωγής. Μεταξύ αυτών, οι ενώσεις G2, Questa è Roma και το
κίνηµα #italianisenzaci�adinanza είναι ιδιαίτερα ενεργές. Η απόρριψη µορφών
ανάµειξης που εκλαµβάνονται ως ευκαιριακές ή εργαλειακές, η ανάγκη να λάβουµε
φωνή χωρίς διαµεσολάβηση και να χρησιµοποιήσουµε γλώσσες και µορφές έκφρασης
διαφορετικές από εκείνες που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν τον αντιρατσιστικό
ακτιβισµό, και η επιθυµία να προταθούν αυτόνοµες, ανεξάρτητες και εναλλακτικές
αφηγήσεις σε όσους κυριαρχούν στη δηµόσια συζήτηση, καθώς και να καταγγελθούν
ξεκάθαρα οι διάφορες µορφές δοµικού και θεσµικού ρατσισµού, βρίσκονται στο
επίκεντρο των ισχυρισµών αυτού του κινήµατος9.
Μια υποδειγµατική περίπτωση οργάνωσης που ηγείται από άτοµα που έχουν υποστεί
διακρίσεις και µετανάστες στην Ιταλία είναι η NoCap, που ιδρύθηκε ως µη
κερδοσκοπική ένωση το 2017, η οποία ασχολείται µε το θέµα της καταπολέµησης του
caporalato10. Το NoCap γεννήθηκε χάρη στην εµπειρία που έφερε ο Yvan Sagnet (τότε
ένας Καµερουνέζος φοιτητής στο Πολυτεχνείο του Τορίνο που δούλευε στην ύπαιθρο
του Salento για να πληρώσει για τις σπουδές του), γνωστός επειδή ηγήθηκε της
εξέγερσης των εργατών του Nardò το 2011. Η εξέγερση οδήγησε σε µια µεγάλη µαζική
απεργία εργαζοµένων που είχε µεγάλη προβολή στα ΜΜΕ, έφερε στο φως το πρόβληµα
της εργασιακής εκµετάλλευσης και του caporalato σε όλες του τις πτυχές, στρέφοντας
τα φώτα της δηµοσιότητας στα λεγόµενα «γκέτο». Αυτή η απεργία ήταν η σπίθα από
την οποία ξεκίνησε µια έρευνα, µια δίκη και η πρώτη καταδίκη για δουλεία στην
Ευρώπη. Στο µεταξύ, οι εκστρατείες των συνδικαλιστικών οργανώσεων βρήκαν τη
στήριξη πολιτικών συνοµιλητών και στις 26 Ιουλίου 2011 κατατέθηκε το νοµοσχέδιο
2584 («Μέτρα για την τιµωρία του φαινοµένου της παράνοµης διαµεσολάβησης της
εργασίας µε βάση την εκµετάλλευση της εργασιακής δραστηριότητας»). Αυτό
προέβλεπε αυστηροποίηση της ποινής για όποιον ασκούσε δραστηριότητες εργασιακής
διαµεσολάβησης που χαρακτηρίζονται από εκµετάλλευση, βία, απειλή ή εκφοβισµό,
εκµεταλλευόµενος την κατάσταση ανάγκης ή αναγκαιότητας του εργαζοµένου (Νοµ.
16 - Νοµοσχέδιο N. 2584). Τέλος, δηµιουργήθηκε ο Νόµος 199 του 2016, ο οποίος είναι ο
κυριότερος και πληρέστερος από όλους τους νόµους, γιατί είχε το µεγάλο πλεονέκτηµα
να συνδυάζει τις ευθύνες του caporale, ως παράνοµου διαµεσολαβητή, µε αυτές του
ιδιοκτήτη της εταιρείας, ως ωφελούµενου αυτής της µορφής εκµετάλλευσης και µαύρης
εργασίας. Το NoCap παρακολουθεί ολόκληρη την εξέλιξη της νοµοθεσίας.
Ωστόσο, η κατάσταση στην Ιταλία είναι κάπως πιο περίπλοκη και διαφοροποιηµένη
από ό,τι στο ισπανικό πλαίσιο. Εάν η δηµιουργία συλλογικών χώρων θεωρείται
κεντρικής σηµασίας για την ενίσχυση του αντιρατσιστικού κινήµατος και της πολιτικής

10 Ο όρος caporalato αναφέρεται σε µια παράνοµη µορφής εργασιακής διαµεσολάβησης στην οποία αυτό που
“στρατολογεί” τους εργάτες ονοµάζεται caporale, και διασφαλίζει τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις των εργοδοτών µε
εργάτες χαµηλών αµοιβών. Η πρακτική αυτή είναι διαδεδοµένη σε κάποιες αγροτικές περιοχές της Ιταλίας.

9 Lunaria, 2021, Social priorities, participation, and advocacy practices. The experience of 20 Italian antiracist realities.
Διαθέσιµο στο:
h�p://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/BABI-SOCIAL-PRIORITIES-PARTICIPATION-ADVOCACY
PRACTICES-IN-ITALY.pdf
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του συµβολής, δίπλα σε πραγµατικότητες που διεκδικούν αυτόνοµους συλλογικούς
χώρους και που καταγγέλλουν την ανάγκη «απο-αποικισµού» του αντιρατσισµού,
υπάρχουν συλλογικοί χώροι που γεννήθηκαν από την αρχή τους ως µικτοί χώροι, που
ισχυρίζονται ότι µπορεί να γίνει η διαχείριση τους σε ισότιµη βάση. Η σηµασία της
ύπαρξης φυσικών χώρων για κοινωνικοποίηση, κοινή χρήση και πολιτική ανάπτυξη
θεωρείται κεντρική, αλλά δεν συνεπάγεται απαραίτητα τη διεκδίκηση χωριστών
αυτο-οργανωµένων «χώρων». Παραδειγµατική από αυτή την άποψη είναι η εµπειρία
της Trama di terre, που δραστηριοποιείται στην Imola από το 1997 και ιδρύθηκε από µια
οµάδα 14 γυναικών 5 διαφορετικών εθνικοτήτων. Ο σύλλογος ιδρύθηκε µε στόχο να
καλωσορίσει και να οικοδοµήσει σχέσεις µεταξύ ντόπιων και µεταναστριών, να
αγωνιστεί για τα δικαιώµατα της αυτοδιάθεσης όλων και να αντιταχθεί στις διακρίσεις
και την ανδρική βία σε όλες τις µορφές της. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Trama
di terre άνοιξε µε τον καιρό ορισµένες υπηρεσίες, τις οποίες δεν της αρέσει να ορίζει ως
τέτοιες, θεωρώντας τις ως παρατηρητήρια χρήσιµα για την ενεργοποίηση
συγκεκριµένων πρακτικών αλληλεγγύης και ισότητας των γυναικών. Το Trama di Terre
είναι πρώτα απ' όλα ένας συλλογικός χώρος και ένα φιλόξενο καταφύγιο,
αναγνωρισµένο στην επικράτεια, που επιτρέπει στις γυναίκες που το πλησιάζουν να
βρουν µια συναισθηµατική εγγύτητα, να συνειδητοποιήσουν τις διακρίσεις που
υφίστανται, να λάβουν τον λόγο στον προστατευόµενο χώρο του συλλόγου, να βιώσουν
την πολιτική συµµετοχή στο εσωτερικό του και, χάρη στη συλλογική εµπειρία, να την
συνεχίσουν και εκτός του προστατευµένου χώρου, καθ' όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής
σηµαντικών δράσεων συνηγορίας. Το Trama di terre έχει προωθήσει πολλές πολιτικές
µάχες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Για παράδειγµα, αφού είχε ζητήσει για µεγάλο
χρονικό διάστηµα τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη στέγαση για ανύπαντρες
γυναίκες µε παιδιά (µετανάστριες και γηγενείς), το 2015-2016 το Δηµοτικό Συµβούλιο
άλλαξε τον τρόπο υπολογισµού της βαθµολογίας για την πρόσβαση στη δηµόσια
στέγαση, αναγνωρίζοντας υψηλότερη βαθµολογία για γυναίκες που βγαίνουν από
καταστάσεις βίας. Μια ακόµη διαφορετική περίπτωση αντιπροσωπεύει το κίνηµα
#italianisenzaci�adinanza που, ενώ επιλέγει την αυτοοργάνωση, συνεργάζεται µε πολλές
παραδοσιακές αντιρατσιστικές ενώσεις, αναζητώντας την υποστήριξή τους για τις
πρωτοβουλίες του, αλλά διατηρώντας την ηγεµονία της υπερασπιστικής στρατηγικής
του.
Από την έρευνά µας µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι εµπειρίες όπως αυτές που
εξηγήθηκαν παραπάνω στην Ισπανία και την Ιταλία, δεν φαίνεται να έχουν ακόµη
παγιωθεί στην Ελλάδα και τη Μάλτα. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι σε αυτό το
πλαίσιο τα αντιρατσιστικά κινήµατα έχουν επικεντρωθεί κυρίως στην υποδοχή, την
παροχή υπηρεσιών και την κοινωνική ένταξη µεταναστών και προσφύγων, γεγονός
που καθορίζει την ανάγκη να λειτουργούν συχνά σε καθεστώς έκτακτου και
κατεπείγοντος χαρακτήρα, µε πολύ έντονους ρυθµούς εργασίας και συχνά έλλειψη
επαρκών πόρων, που εµποδίζουν τις δυνατότητες δηµιουργίας σχέσεων εµπιστοσύνης
µε µετανάστες και αιτούντες άσυλο για την οργάνωση κοινών πρωτοβουλιών
ακτιβισµού, κοινωνικής κινητοποίησης και δράσεων πολιτικής υπεράσπισης, οι οποίες
προωθούν αποτελεσµατικά την ενεργό συµµετοχή µεταναστών και προσφύγων11.
Ακόµη και αν στην Ελλάδα και τη Μάλτα η αποτελεσµατική συµµετοχή και ηγεσία των

11 Antigone, Lunaria, SOS Malta, SOS Racisme, 2022, Be�er Advocacy for Be�er Inclusion: Acting Against Discrimination for
Equality and Citizenship Rights. Διαθέσιµο στο:
h�ps://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/Be�er-Advocacy-for-Be�er-InclusionENG_def.pdf
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πολιτικών υποκειµένων που επηρεάζονται είναι κάπως περιορισµένη, η συζήτηση για
την ενεργό συµµετοχή και την ηγεσία είναι παρούσα και αναγνωρίζει τη σηµασία της
διαθεσιµότητας αυτοοργανωµένων συλλογικών χώρων.
Στην Ελλάδα, για παράδειγµα, το Ελληνικό Φόρουµ Μεταναστών, το Ελληνικό Φόρουµ
Προσφύγων και η Γενιά 2.0 (Generation 2.0) είναι οργανώσεις που αποτελούνται κυρίως
από µετανάστες ή που εµπλέκουν άµεσα πρόσφυγες/µετανάστες στις πρωτοβουλίες
υπεράσπισης τους12. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι πραγµατικότητες λειτουργούν ως
δίκτυα για τις τοπικές κοινότητες προσφύγων ή µεταναστών και δίνουν φωνή στις
ανάγκες τους, µέσω άµεσης επαφής µε τις ίδιες τις κοινότητες. Τα παραδείγµατα
αυτοοργανωµένης υπεράσπισης επικεντρώνονται κυρίως στη διεκδίκηση των
κοινωνικών τους δικαιωµάτων και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες, όπως τα στεγαστικά
έργα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πρόσφυγες µετακινούνται από την περιφέρεια προς
το κέντρο της πόλης, σε µια προσπάθεια να αποµακρυνθούν από τους καταυλισµούς,
να ενσωµατωθούν στον αστικό ιστό και να ανεξαρτητοποιηθούν από τα οφέλη και από
το µοντέλο διαβίωσης που επιβάλλει το κυβερνητικό σύστηµα υποδοχής. Πιο
πρόσφατες αυτοοργανωτικές, αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές πρωτοβουλίες µε
επικεφαλής το αναρχικό κίνηµα έχουν λάβει χώρα, αλλά δεν έχουν την ιστορική
σηµασία και την πολιτική εκπροσώπηση που κατέχουν οι προαναφερθείσες ενώσεις
µεταναστών πρώτης και δεύτερης γενιάς. Αυτές οι οργανώσεις είναι σηµαντικές στην
Ελλάδα για την υπεράσπιση των πολιτικών δικαιωµάτων εδώ και δεκαετίες και
συνεργάζονται µε διάφορους συλλόγους εδώ και πολλά χρόνια. Ως εκ τούτου, υπάρχει
συνειδητοποίηση της σηµασίας των µεταναστών και των προσφύγων να οργανώνουν
τις δικές τους πρωτοβουλίες, και αυτό µεταφράζεται στις δράσεις αυτών των ενώσεων.
Ωστόσο, η παρούσα κατάσταση θέτει ορισµένες προκλήσεις που πρέπει να
αντιµετωπιστούν, όπως η ένταξη των νεοαφιχθέντων µεταναστών και προσφύγων στις
οργανώσεις, για την καλύτερη αντιµετώπιση των αναγκών τους που είναι διαφορετικές
από εκείνες των προηγούµενων γενεών µεταναστών και προσφύγων.
Στο πλαίσιο της Μάλτας, και από την έρευνα που διεξήχθη, µπορούµε να
συµπεράνουµε ότι η συµµετοχή των µεταναστών στο επίπεδο της κοινωνίας των
πολιτών χαρακτηρίζεται ως περιορισµένη, στην καλύτερη περίπτωση, λόγω
περιορισµένου αριθµού εγκατεστηµένων και βιώσιµων οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών, λόγω της έλλειψης συντονισµού µεταξύ άτυπων οµάδων και των ίδιων των
ΜΚΟ και λόγω ενός µηδενικού ή ελάχιστου αριθµού µεταναστών ή ατόµων που
δέχονται διακρίσεις που συµµετέχουν σε ενεργό επίπεδο στις οργανώσεις και στις
δράσεις υπεράσπισης τους13. Η πύλη για αυτό φαίνεται να προέρχεται επίσης από την
έλλειψη µεταναστών πρώτης και δεύτερης γενιάς, καθώς οι περισσότεροι µετανάστες
χρησιµοποιούν τη Μάλτα κυρίως ως χώρα διέλευσης και προσπαθούν να φύγουν από
τη Μάλτα το συντοµότερο δυνατό. Αυτό έχει ως επακόλουθο τη σοβαρή έλλειψη
προσπάθειας όσον αφορά την ενσωµάτωση. Η απουσία ενεργών µεταναστών πρώτης
γενιάς στην κοινωνία είναι ένας πολύ σηµαντικός δείκτης, διότι δείχνει την έλλειψη

13 SOS Malta, 2021, Social priorities, participation, and advocacy practices. The experience of 15 Maltese antiracist realities.
Διαθέσιµο στο:
h�p://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/BABI-SOCIAL-PRIORITIES-PARTICIPATION-ADVOCACY
PRACTICES-IN-MALTA.pdf

12 Antigone, 2021, Social priorities, participation, and advocacy practices. The experience of 23 Greek antiracist realities.
Διαθέσιµο στο:
h�p://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/BABI-SOCIAL-PRIORITIES-PARTICIPATION-ADVOCACY
PRACTICES-IN-GREECE.pdf
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σταθερότητας καθώς και την επιθυµία να µετακοµίσουν κάπου αλλού, όπου πιστεύουν
ότι θα τους σεβαστούν πολύ περισσότερο από ό,τι στη Μάλτα.
Από την ανάλυση των διαφορετικών πλαισίων, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι
οι οργανώσεις που εστιάζουν το έργο τους στην ευαισθητοποίηση, την κοινωνική
κινητοποίηση και την πολιτική εµφάνιση, αντί αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών
και την αντιµετώπιση µιας έκτακτης ανάγκης, έχουν µεγαλύτερο χώρο στις
οργανωτικές τους δοµές για να αµφισβητήσουν τις προσεγγίσεις από πάνω προς τα
κάτω, καθώς και τα περιορισµένα συµµετοχικά µοντέλα. Επίσης, φαίνεται ότι
λαµβάνουν υπόψη πιο µετασχηµατιστικές αφηγήσεις και χτίζουν έναν πιο κριτικό λόγο
και µια αντιρατσιστική ατζέντα που κατασκευάζεται από την άµεση συµµετοχή,
ανάµειξη ή ακόµη και ηγεσία των πολιτικών υποκειµένων που επηρεάζονται από
πρακτικές και δοµές διακρίσεων. Σε όλες τις χώρες που µελετήθηκαν, υπάρχουν
ενδείξεις αύξησης της ευαισθητοποίησης σε πολιτικούς χώρους σύµφωνα µε την οποία
η ύπαρξη µη µικτών αντιρατσιστικών χώρων εργασίας είναι αναγκαιότητα, έτσι ώστε οι
φυλετικοί άνθρωποι να έχουν το δικό τους ασφαλές περιβάλλον όπου µπορούν να
µοιραστούν τη βία που βιώνουν και να δηµιουργήσουν τις δικές τους αφηγήσεις και
στρατηγικές υπεράσπισης. Ωστόσο, σε όλα τα πλαίσια, η άνοδος, η εδραίωση και η
αποτελεσµατικότητα αυτών των χώρων και κινηµάτων αµφισβητείται από πολλαπλά
επιχειρησιακά εµπόδια, καθώς και από άλυτες σχέσεις µεταξύ παλαιών και νέων
υποκειµενισµών και συζητήσεων µέσα στο αντιρατσιστικό κίνηµα. Αυτές οι προκλήσεις
είναι δύσκολο να ξεπεραστούν λόγω της διαιώνισης των άνισων σχέσεων εξουσίας
µεταξύ διαφορετικών πολιτικών υποκειµένων (φυλετικά έναντι µη φυλετικών
προσώπων, άτυπες οµάδες έναντι παραδοσιακών ΜΚΟ/ενώσεων κ.λπ.), λόγω των
δοµικών διακρίσεων που εφαρµόζει το κράτος ή λόγω κοινωνικών και πολιτικών
αντιστάσεων στην αλλαγή της ιστορικής δυναµικής ισχύος. Όλα τα παραπάνω
εµποδίζουν τις δυνατότητες αναπλαισίωσης ενοποιηµένων οργανωτικών νοοτροπιών
και συζητήσεων και περιορίζουν την αποτελεσµατική συµµετοχή και ηγεσία
µεταναστών και πολιτικών υποκειµένων σε αντιρατσιστικές δράσεις υπεράσπισης στις
χώρες της έρευνας.
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Παρακάτω παρουσιάζονται τα εµπόδια που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα µας:

Υλικά εµπόδια έχουν εντοπιστεί στις τέσσερις χώρες µελέτης. Πρόκειται για υλικά
προβλήµατα που σχετίζονται µε την καθηµερινή επιβίωση, την έλλειψη χρόνου, το
επίπεδο εκπαίδευσης ή την εµπειρία πολιτειότητας των µεταναστών, τα οποία
παρεµποδίζουν τις δυνατότητες συµµετοχής στο έργο συνηγορίας των υφιστάµενων
οργανώσεων και στο έργο δηµιουργίας και διατήρησης αυτοοργανωµένων χώρων.
Επιπλέον, οι αυτοοργανωµένοι χώροι εξαρτώνται ως επί το πλείστον από µη
αµειβόµενη εργασία, η οποία εµποδίζει την ικανότητα κινητοποίησης υλικών πόρων και
επένδυσης επαρκούς χρόνου ώστε οι ακτιβιστές να πραγµατοποιήσουν τις
πρωτοβουλίες υπεράσπισης. Στις χώρες όπου θεωρούνται ως διέλευσης, υπάρχει το
πρόσθετο πρόβληµα της υψηλής κινητικότητας των µεταναστών, το οποίο οδηγεί σε
έλλειψη σταθερότητας των αυτο-οργανωµένων χώρων και στη δέσµευση να εργαστεί
κανείς σε ένα αυτο-κατασκευασµένο αφήγηµα, καθώς και στην επένδυση χρόνου σε
δράσεις πολιτικής υπεράσπισης.

Οργανωτικά εµπόδια που βασίζονται στην έλλειψη προσωπικού αφιερωµένου στην
ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής των κοινωνικών κινηµάτων και δικτύων, στη
συγκέντρωση χρόνου και πόρων στην παροχή υπηρεσιών και όχι στην πολιτική και
κοινωνική συµµετοχή, ενώ βασίζονται επίσης στη δράση σε ανταγωνιστικό περιβάλλον
και στη διατήρηση µιας σχέσης προσανατολισµένης στον «χρήστη» παρά στην άµεση
εµπλοκή στη ζωή της οµάδας/οργάνωσης) (Antigone et al., 2022, p14). Οµοίως, η ανάγκη
για τις αντιρατσιστικές συλλογικότητες να λειτουργούν συχνά αντιδραστικά σε όσα
συµβαίνουν, ενόψει σοβαρών παραβιάσεων δικαιωµάτων, επιβάλλει σε αυτές να
επικεντρωθούν σε ενέργειες υπεράσπισης για τη βραχυπρόθεσµη µεταρρύθµιση των
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ρατσιστικών θεσµικών πρακτικών, χωρίς να µπορούν να επικεντρωθούν στην
κατασκευή µακροχρόνιων µετασχηµατιστικών προτάσεων και στρατηγικών δράσης.
Τέλος, η έλλειψη συντονισµού και διαλόγου µεταξύ άτυπων οµάδων και παραδοσιακών
αντιρατσιστικών ενώσεων και ΜΚΟ έχει αναγνωριστεί ως βασικός παράγοντας που
δηµιουργεί εντάσεις και εµποδίζει τις αποτελεσµατικές µορφές συµµετοχής και τη
δηµιουργία πολιτικών χώρων στους οποίους τα επηρεαζόµενα πολιτικά υποκείµενα
µπορούν τα ίδια να ηγούνται δράσεων συνηγορίας µε (ή χωρίς) την υποστήριξη
παραδοσιακών αντιρατσιστικών ενώσεων.
Κανονιστικά εµπόδια δηµιουργούνται από την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία για
τη µετανάστευση και αποτελούν από µόνα τους δοµικό περιορισµό για τις
συµµετοχικές δράσεις υπεράσπισης των αντιρατσιστικών κινηµάτων. Το σύστηµα
ασφάλειας και απαγορεύσεων που συνοδεύουν τη µεταναστευτική και προσφυγική
πολιτική που υιοθετήθηκε σε όλες τις χώρες που εµπλέκονται στην έρευνα,
πλαισιώνονται από πολιτικούς λόγους που βασίζονται στην αντιµετώπιση του
“επείγοντος” και της κρατικής ασφάλειας. Και στοχεύουν στη νοµιµοποίηση µιας
προσέγγισης «περιορισµού» στο µεταναστευτικό ζήτηµα, διατηρώντας έτσι ένα µοντέλο
ιθαγένειας µε βάση τη στενή σύνδεση µεταξύ αφενός της εγγύησης των αστικών,
κοινωνικών, και πολιτικών δικαιωµάτων και αφετέρου της εθνικότητας. Αυτό τείνει να
παράγει και να αναπαράγει θεσµικές πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος
µεταναστών και ατόµων που υφίστανται διακρίσεις, να γεννάει συστηµατική
παραβίαση της πρόσβασης σε βασικά δικαιώµατα και να περιορίζει τη δυνατότητα
συµµετοχής σε πολιτικές σφαίρες από όπου µπορούν να χτίσουν τις δικές τους δράσεις
υπεράσπισης.
Εµπόδια θεσµικής προέλευσης κυρίως βασίζονται στην έλλειψη αναγνώρισης
ενδιάµεσων παραγόντων, στην προτίµηση για πιο δοµηµένες οργανώσεις, σε
επιλεκτικά συστήµατα διαπίστευσης και διαβούλευσης, στην πολιτική τοποθέτηση που
νοµιµοποιεί τις ανισότητες και, σε ορισµένες περιπτώσεις, στην εργαλειοποίηση του
αντιρατσιστικού λόγου από κυβερνήσεις και από πολιτικά κόµµατα που ενώ
οικοδοµούν έναν αντιρατσιστικό λόγο και έχουν θεσµοθετήσει έννοιες και κατηγορίες
που αναπτύχθηκαν µεν από κοινωνικά κινήµατα, αλλά που δεν συνοδεύονται από
συνεκτικές πολιτικές δράσεις. Για παράδειγµα, στην Ισπανία ορισµένες τοπικές
διοικήσεις έχουν πραγµατοποιήσει θεσµικές αντιρατσιστικές εκστρατείες, διατηρώντας
παράλληλα πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις. Στην Ιταλία, ορισµένα κόµµατα
έδωσαν τη µάχη για τη µεταρρύθµιση του νόµου για την ιθαγένεια σε προγραµµατικό
επίπεδο, αλλά στη συνέχεια δεν υποστήριξαν την έγκριση της µεταρρύθµισης όταν
ψηφίστηκε στη Βουλή. Ο κίνδυνος αυτού του γεγονότος είναι ότι ο λόγος του κοινωνικού
κινήµατος χάνει τη δύναµή του, ευτελίζοντας αυτοδηµιούργητες αφηγήσεις και
ισχυρισµούς αντιρατσιστικών οµάδων, γεγονός που µπορεί να ακυρώσει τις
προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών να πυροδοτήσει κοινωνική αλλαγή από τα
κάτω και, κατά συνέπεια, να αποθαρρύνει τη συµµετοχή και τον κοινωνικό και πολιτικό
ακτιβισµό.
Η πολιτική ερµηνεία, αντί για τους λειτουργικούς και υποκειµενικούς/υλικούς
παράγοντες που εµποδίζουν τη συµµετοχή, εστιάζει την προσοχή της στις δοµικές και
θεσµικές ρίζες του ρατσισµού και υπογραµµίζει την ύπαρξη ενός συστηµικού και
πολιτισµικού προβλήµατος που διασχίζει θεσµικά και πολιτικά συστήµατα,
εξαρτώντας την αποτελεσµατική συµµετοχή µεταναστών και ατόµων που υφίστανται
διακρίσεις από την πολιτική δράση του αντιρατσιστικού κινήµατος.
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Η ελπίδα είναι ότι οι αναδυόµενες µετασχηµατιστικές µορφές και δοµές
αυτοοργάνωσης µε επικεφαλής τα ίδια τα υποκείµενα που δέχονται διακρίσεις και
ρατσισµό θα ανθίζουν και θα εδραιώνονται ολοένα και περισσότερο, καθοδηγώντας
τον πραγµατικό αγώνα για δικαιώµατα, ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη στην
Ευρώπη, κερδίζοντας πολιτικούς και θεσµικούς χώρους και δοµώντας αποτελεσµατικές
µορφές αυτο- αναπαράστασης. Ταυτόχρονα, αναµένεται ότι οι παραδοσιακές
ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα επιτύχουν επίσης να εµπλέξουν
άτοµα που είναι υπήκοο χωρών εκτός Ε.Ε, ακτιβιστών και πολιτικών εκπροσώπων στα
µονοπάτια και τις οργανωτικές δοµές τους, περισσότερο από ό,τι έχουν καταφέρει µέχρι
τώρα. Αυτό θα συµβάλει σε µεγαλύτερη ποικιλοµορφία και πολιτική
αντιπροσωπευτικότητα εντός αυτών των οντοτήτων και στις πολιτικές σφαίρες όπου
δραστηριοποιούνται. Θα επιταχύνει επίσης την αναθεώρηση των παραδοσιακών
ηθικολογικών αντιρατσιστικών λόγων και πρακτικών για την υιοθέτηση πιο
µεταµορφωτικών αφηγήσεων βασισµένων σε αποαποικιακές θεωρίες που διαβάζουν
τον ρατσισµό ως σύστηµα δοµικών, συστηµικών και θεσµικών καταπιέσεων.
Ταυτόχρονα, είναι εξίσου σηµαντικό το αντιρατσιστικό κίνηµα στην Ευρώπη να
αναδιαρθρώσει τους ρόλους και τις ιεραρχίες αυτών των οργανώσεων που
παραδοσιακά καταλαµβάνουν πολιτικούς χώρους για διαπραγµατεύσεις ενώ ενεργούν
ως συνοµιλητές στον αντιρατσιστικό αγώνα, ώστε ο αντιρατσιστικός αγώνας να
µετατραπεί σε πολιτικό κίνηµα όπου οι µετανάστες και τα φυλετικοποιηµένα άτοµα
καθώς και οι οργανώσεις τους θα είναι πρωταγωνιστές και ηγέτες του κινήµατος, για
να διαλύσουν τις εθνοφυλετικές ιεραρχίες και τις ηγεµονικές πολιτικές εκπροσώπησης
και να προωθήσουν µεγαλύτερη κοινωνική και πολιτική ισότητας.

20



21



Μέρος ΙΙ
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Μπορούν να χρησιµοποιηθούν οι δείκτες για τη
µέτρηση της “ένταξης”;

2.1. Εισαγωγή

Η µέτρηση της κοινωνικής συµπεριφοράς και των κοινωνικών φαινοµένων είναι πάντα
µια πολύ δύσκολη διαδικασία. Αυτό ισχύει και όταν πρόκειται για την αξιολόγηση της
ένταξης των µεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής, γιατί αυτό σηµαίνει αξιολόγηση δύο
αλληλένδετων κοινωνικοπολιτικών διαδικασιών. Το πρώτο αφορά στην εξέταση το
σύνολο των µέτρων που λαµβάνονται από τις κυβερνητικές αρχές της χώρας υπό
συζήτηση (συµπεριλαµβανοµένων εκείνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), καθώς και να
εξεταστούν οι πρακτικές που ακολουθούνται στην καθηµερινή εφαρµογή αυτών των
πολιτικών. Το δεύτερο είναι να εξεταστεί ο αντίκτυπος αυτών των µέτρων και η
υποστήριξη που λαµβάνουν τα άτοµα µεταναστευτικής καταγωγής. Οι δείκτες µπορεί
να είναι χρήσιµοι για την κατανόηση αυτών των δύο διαδικασιών.
Όταν συζητείται το θέµα των δεικτών ένταξης, µία από τις δυσκολίες που ανακύπτουν
συχνά είναι ο ορισµός της ενδιαφερόµενης οµάδας. Επιπλέον, οι εθνικές πολιτικές για
τη µετανάστευση και την ένταξη διαφέρουν από κράτος σε κράτος και συχνά δεν
εφαρµόζονται πλήρως, γεγονός που καθιστά τη χρήση των δεικτών πιο δύσκολη. Εκτός
από αυτές τις προκλήσεις, υπάρχει το συνεχόµενο ζήτηµα περί αξιοπιστίας των
δεδοµένων επί των οποίων ισχύουν οι δείκτες. Πέρα από αυτά, ίσως η πιο σηµαντική
πρόκληση είναι το πώς οι δείκτες καταφέρνουν να αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές
διαστάσεις της ένταξης. Σχετικά µε αυτό το θέµα, είναι σηµαντικό να ληφθεί υπόψη ότι
οι δείκτες καθορίζονται µε βάση την ανάγκη που προκύπτει σε κάθε περίοδο σχετικά µε
τα δικαιώµατα και τις κοινωνικές επιταγές της ενδιαφερόµενης χώρας σε σχέση µε
ζητήµατα µετανάστευσης και ασύλου. Οι δείκτες ακολουθούν επίσης διεθνείς
συµβάσεις και συµφωνίες για τους µετανάστες και τους πρόσφυγες. Ως εκ τούτου, η
ενοποίηση αποτελεί µια δυναµική πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη διαδικασία που
επαναπροσδιορίζεται µε την πάροδο του χρόνου και απαιτεί συνεχή ενηµέρωση
δεδοµένων. Ως εκ τούτου, η δηµιουργία δεικτών είναι ένα πολύ περίπλοκο έργο που
συνδέεται άµεσα µε τις αντιξοότητες του παρόντος.
Οι δείκτες είναι προϊόν ενός ιδεολογικού και κυβερνητικού/γραφειοκρατικού πλαισίου
που αντιδρά σε µια ενδεχόµενη πραγµατικότητα σε διαφορετικά επίπεδα (τοπικό,
εθνικό και διεθνές). Οι δείκτες παράγονται µέσα σε αυτό το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο
και σύµφωνα µε ορισµένες θεωρητικές κατευθυντήριες γραµµές. Είναι σηµαντικό να
αναγνωρίζονται αυτά τα στοιχεία, ιδιαίτερα όταν οι δείκτες χρησιµεύουν ως
κατευθυντήριες γραµµές για τον σχεδιασµό των πολιτικών σχεδίων για την ένταξη
υπηκόων εκτός Ε.Ε. Εν ολίγοις, η σωστή χρήση των δεικτών συνδέεται µε την κριτική
ανάγνωση του πολιτικού πλαισίου από το οποίο παράγονται, και αυτό σηµαίνει ότι οι
δείκτες χρειάζεται να αντιπαραβάλλονται µε άλλες πηγές και εµπειρίες που
ανακτώνται άµεσα από το πεδίο.
Εφόσον διαβάζονται κριτικά, οι δείκτες µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικό εργαλείο
για την αξιολόγηση της κοινωνικής ανάπτυξης και για την αξιολόγηση του αντίκτυπου
των πολιτικών. Πρώτον, επειδή επιτρέπουν τον άµεσο εντοπισµό των πιο επειγουσών
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κοινωνικών, πολιτιστικών, οικονοµικών ή ανθρωπιστικών αναγκών για τις οποίες
θεωρούνται απαραίτητες σηµαντικές αλλαγές στη δηµόσια πολιτική. Σε αυτό το σηµείο,
είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι αυτοί οι δείκτες δεν θα «µετρήσουν» άµεσα την
κατάσταση έναντι των µεταναστών και της πολιτικής υπεράσπισης των προσφύγων.
Γενικά, οι κυβερνήσεις δεν διαθέτουν στοιχεία για τους µετανάστες και την πολιτική
συµµετοχή των προσφύγων. Ωστόσο, όπως θα εξηγηθεί αργότερα, δείκτες που µας
ενηµερώνουν για πτυχές του πλαισίου που είναι κρίσιµες για την αντιµετώπιση του
ζητήµατος της υπεράσπισης, όπως η πρόσβαση στην εργασία, η εκπαίδευση, η
ιθαγένεια, το εισόδηµα κ.λπ. έχουν µεγάλη σηµασία.
Δεύτερον, οι δείκτες είναι «στρατηγικά» χρήσιµοι για κάθε εκστρατεία, δεδοµένου ότι
προσθέτουν εξουσία και δύναµη στο έργο συνηγορίας, όταν αυτό εντάσσεται στον
θεσµικό διάλογο ή στις σχέσεις µε τα µέσα ενηµέρωσης ή σε δραστηριότητες
ευαισθητοποίησης του κοινού. Αυτά είναι πεδία δράσης που είναι συνήθως πιο δεκτικά
στη σιωπηρή εµφάνιση που δίνουν οι δείκτες στη γνώση για τη µετανάστευση.
Ακολουθώντας αυτό το πνεύµα, η ισχύς των δεικτών υποστηρίζεται επίσης από το
γεγονός ότι χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο για την παρακολούθηση και την
καθοδήγηση των δηµόσιων πολιτικών σε έναν δεδοµένο τοµέα14, συχνά µετρώντας την
κοινωνική πρόοδο και την ευηµερία µέσω της χρησιµοποίησης µιας πολυδιάστατης
προσέγγισης. Αυτή είναι µια θετική πτυχή, ειδικά όταν πρόκειται για πολυδιάστατες
πτυχές όπως η ένταξη ή τα δικαιώµατα των µεταναστών, προσφύγων και ατόµων που
υφίστανται διακρίσεις15.
Τρίτον, οι δείκτες µπορούν να είναι πολύ χρήσιµοι για τον εντοπισµό των νοµικών και
πολιτικών αντιφάσεων και κενών που έχουν άµεσο αντίκτυπο στην προστασία των
µεταναστών και των προσφύγων που εµφανίζονται σε διαφορετικά κυβερνητικά
επίπεδα. Επιπλέον, αυτά τα διαφορετικά επίπεδα παράγουν δείκτες και δεδοµένα που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη µέτρηση της εφαρµογής νόµων και πολιτικών,
δείχνοντας έτσι τις αντιφάσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Αυτές οι αντιφάσεις είναι
συχνά ζωτικής σηµασίας για την υπεράσπιση των πολιτικών δικαιωµάτων, δεδοµένου
ότι τα πολιτικά δικαιώµατα θεωρούνται ως οικουµενικά δικαιώµατα από το διεθνές
δίκαιο, και κατά συνέπεια, η ΕΕ υποστηρίζει την καθολικότητά τους στα νοµικά της

15 Από το 2001, ο ΟΟΣΑ έχει προωθήσει διάφορες πρωτοβουλίες µε στόχο την ανάπτυξη δηµόσιου διαλόγου σχετικά µε
την ανάγκη µέτρησης της κοινωνικής προόδου. Το 2009, η επιτροπή Stigli�, συστάθηκε υπό την Προεδρία της Γαλλίας,
συνέταξε 12 συστάσεις, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε µία ανακοίνωση µε τίτλο "Not only GDP - Measuring
progress in a changing world" µε στόχο να ζητήσει την παραγωγή και διάδοση πληροφοριών ικανών να ενσωµατώσουν
και να βελτιώσουν πληροφορίες για την ποιότητα ζωής. Στην Ιταλία, το σύστηµα δεικτών BES - Benessere Equo e
Sostenibile (Ίση και Βιώσιµη Ευηµερία), δηµιουργήθηκε από την ISTAT το 2010, κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση
χρησιµοποιώντας µεγάλο αριθµό δεικτών χωρισµένους σε 12 διαστάσεις. Μέσα από αυτό το σύστηµα προτείνεται µια
συστηµατική ανάλυση της εξέλιξης ποιότητας ζωής στην Ιταλία. Διαθέσιµο
στο:h�ps://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes)/gli-indicatori-del-bes.

14 Για να µπορέσουµε να προτείνουµε έναν ορισµό των “δεικτών” και “κοινωνικών δεικτών”, βασιστήκαµε σε διάφορες
πηγές. Μερικές από αυτές είναι: Boccuzzo G., 2011, Dispense del corso di Sistemi Informativi Statistici. Διαθέσιµο
στο:h�p://homes.stat.unipd.it/mariobolzan/sites/homes.stat.unipd.it.mariobolzan/files/MaterialeBoccuzzoIndicatori2013_14pdf.
pdf;
Delvecchio F., 1995, Scale di misura e indicatorisociali, CacucciEditore. Διαθέσιµο
στο:h�ps://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienze-politiche/docenti/archivio-cartelle-docenti/cardamone-antonio-filippo/sc
ale%20di%20misura%20e%20indicatori%20sociali.pdf/at_download/file;
Saraceno C., Indicatori Sociali per la competitività o per la qualità sociale?. Available
at:h�ps://www.istat.it/it/files/2011/02/saraceno.pdf;
ISTAT, Fase ANALISI, h�ps://www4.istat.it/it/strumenti/metodi-e-strumenti-it/analisi; ISTAT, Indici e indicatori. Διαθέσιµο
στο: h�ps://www.slideshare.net/ascuoladioc/25-indici-e-indicatori-ma�eo-mazzio�a-istat;
G. Vecchi, MODULO MONITORING AND EVALUATION, 4. Indicators. Διαθέσιµο
στο:h�p://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/fileadmin/mirror/t-gestperf/Slides_MV_ud4.pdf.
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συστήµατα. Ως εκ τούτου, η προστασία των δικαιωµάτων µεταφέρεται µε νοµικά
δεσµευτικές συµφωνίες για όλα τα κυβερνητικά επίπεδα, πράγµα που σηµαίνει ότι οι
µετανάστες και οι πρόσφυγες, αφού αναγνωριστεί το καθεστώς τους, θα πρέπει να
έχουν σχεδόν τα ίδια δικαιώµατα µε κάθε πολίτη της ΕΕ. Ωστόσο, συχνά αυτή η νοµικά
αναγνωρισµένη οικουµενικότητα έρχεται σε σύγκρουση µε την έννοια του
έθνους-κράτους και της προνεωτερικής δυναµικής που χτίζεται γύρω από µια ιθαγένεια
που ορίζεται από την εθνικότητα, το αίµα και τον πολιτισµό και που τελικά
ενσαρκώνεται επίσηµα ή/και ανεπίσηµα στη γραφειοκρατική τάξη16. Αυτή η ιστορική
δύναµη που φαίνεται να εκπροσωπείται στις περισσότερες από τις πολιτικές που
σχετίζονται µε τη µετανάστευση ή την ένταξη είναι κυρίως υπεύθυνη για την
καταστρατήγηση και την άµεση ή έµµεση καταστολή των πολιτικών δικαιωµάτων ή την
αποτροπή χρήσης τους. Αυτό µπορεί να συµβεί µε διάφορες µορφές: γραφειοκρατικοί
“εφιάλτες”, αστυνοµική βαρβαρότητα, διαχωρισµός από τους ντόπιους)17. Ο επιτυχής
εντοπισµός αυτών των αντιφάσεων προσφέρει τις βάσεις για την υπεράσπιση των
πολιτικών δικαιωµάτων των προσφύγων στα δικαστήρια, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και
αιτία πολιτικής κινητοποίησης για τις µεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες.
Σύµφωνα µε την πολυεπίπεδη φύση της µεταναστευτικής πολιτικής και της
παραγωγής δεικτών, στην επόµενη ενότητα παρουσιάζονται οι σηµαντικότεροι δείκτες
που χρησιµοποιούνται τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό, καθώς και σε
εθνικό επίπεδο στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία.

2.2. Οι κύριοι δείκτες και οι πηγές που χρησιµοποιούνται σε
διεθνές επίπεδο
Η κοινωνική ένταξη των µεταναστών και ατόµων που δέχονται διακρίσεις στις
κοινωνίες υποδοχής είναι µια σύνθετη διαδικασία που περιλαµβάνει πολλές
µεταβλητές (που συνδέονται τόσο µε τα δηµογραφικά, κοινωνικοοικονοµικά και
πολιτιστικά χαρακτηριστικά των ατόµων αλλοδαπής καταγωγής όσο και µε αυτά που
συνδέονται µε τις χώρες υποδοχής, ιδίως τις µεταναστευτικές πολιτικές αυτών). Αυτή η
διαδικασία διερευνάται κυρίως µέσω ποσοτικών προσεγγίσεων, οι οποίες λαµβάνουν
υπόψη στατιστικές και οικονοµικές διαστάσεις, και µέσω ποιοτικών αναλύσεων, οι
οποίες εµβαθύνουν στη γνώση προσωπικών βιογραφιών και µεταναστευτικών σχεδίων,
υποκειµενικών αντιλήψεων, προσωπικών στρατηγικών και προσδοκιών που
σχετίζονται µε την ίδια την ένταξη. Προκειµένου να βελτιωθεί η συλλογή δεδοµένων
και η συγκρισιµότητα τους σε διεθνές επίπεδο, να προωθηθούν αναλύσεις και µελέτες
σχετικά µε τα αποτελέσµατα των πολιτικών ένταξης και κοινωνικής συνοχής και
σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα και τον αντίκτυπο των πολιτικών µετανάστευσης,
αρκετοί οργανισµοί έχουν εµπλακεί στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη οργανωµένων
συστηµάτων µε στόχο τη µέτρηση του επιπέδου κοινωνικής ένταξης ατόµων µε

17 Rozakou, K. 2017. Non recording the “European refugee crisis” in Greece: Navigating through irregular bureaucracy. Focaal
– Journal of Global and Historical Anthropology 77: 36–49.

16 Herzfeld, M. 1992. The social production of indifference: Exploring the symbolic roots of Western bureaucracy. Chicago:
University of Chicago Press.
Arendt, H. 1973/2004. “The Decline of the Nation-State and the End of the Rights of Man’. In the Origins of Totalitarism. New
York: Shocken Books.
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µεταναστευτικό υπόβαθρο, καθώς και να διαπιστώσουν τα χαρακτηριστικά των
µεταναστευτικών πολιτικών.
Παρακάτω, παρουσιάζονται µερικά πρόσφατα αναπτυγµένα συστήµατα για τη
µέτρηση της ένταξης. Πρόκειται για διεθνώς αναγνωρισµένες θεµελιώδεις αναφορές,
καθώς εξασφαλίζουν υψηλότερο βαθµό κάλυψης όσον αφορά τον αριθµό των χωρών
που εξετάζονται και τα δεδοµένα που συλλέγονται. Πρόκειται κυρίως για συστήµατα
δεικτών που αναπτύχθηκαν από τον ΟΟΣΑ18 και την ΕΕ καθώς και τα µοντέλα που
εφαρµόζονται από διεθνείς συνεργασίες. Ο στόχος είναι να επεξηγηθούν τα κύρια
χαρακτηριστικά αυτών των µοντέλων και να προβληµατιστούµε σχετικά µε την
προέλευσή τους, το βασικό τους θεωρητικό υπόβαθρο και τους περιορισµούς τους.
Ο ΟΟΣΑ και η ΕΕ άρχισαν να σχεδιάζουν δείκτες µε στόχο τη µέτρηση των
αποτελεσµάτων των «πολιτικών ένταξης». Αυτά συνδυάστηκαν µε τη σύγκριση
δεδοµένων µεταξύ χωρών, χάρη στη διαθεσιµότητα δεδοµένων από εναρµονισµένες
πηγές λόγω της ανάγκης ανάπτυξης µηχανισµών παρακολούθησης και αξιολόγησης
της εξέλιξης των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης από την πρώτη δεκαετία του 21ου
αιώνα. Οι τοµείς πολιτικής που εξετάζονται από τα δύο συστήµατα
αλληλεπικαλύπτονται σε µεγάλο βαθµό ή/και συµπίπτουν (απασχόληση, εκπαίδευση,
κοινωνική ένταξη, ενεργός συµµετοχή στα κοινά και κοινωνική συνοχή). Το ίδιο ισχύει
για τους περισσότερους από τους δείκτες που αναφέρονται σε αυτούς τους τοµείς
πολιτικής, οι οποίοι αυξήθηκαν και βελτιώθηκαν µε την πάροδο των ετών, µε ορισµένες
εξαιρέσεις όσον αφορά την ενεργό συµµετοχή του πολίτη και την κοινωνική συνοχή,
για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει τη δυνατότητα πιο εµπεριστατωµένων
αναλύσεων, δεδοµένου ότι έχει υιοθετήσει µεγαλύτερο αριθµό δεικτών και περιοδικών
µετρήσεων/ αξιολογήσεων.
Οι δυσκολίες στη σύγκριση δεδοµένων οφείλονται στις διαφορές µεταξύ των ορισµών
που υιοθετούνται σε διάφορες χώρες, καθώς και στις διαφορετικές µεθόδους συλλογής
δεδοµένων, αλλά και στη µη διαθεσιµότητα αξιόπιστων και εναρµονισµένων
δεδοµένων για ορισµένες χώρες (ελλιπής πηγές λήψης στοιχείων) ή για ορισµένους
τοµείς πολιτικής (απουσία ad hoc δειγµατοληπτικών ερευνών). Αυτά είναι τα κύρια
εµπόδια που έχουν συναντήσει αυτά τα συστήµατα µέτρησης όλα αυτά τα χρόνια. Οι
περιορισµοί που εντοπίστηκαν συνδέονται µε εννοιολογικά και γλωσσικά προβλήµατα,
µε διαφορετικά νοµικά και πολιτικά συστήµατα και µε τις διαφορετικές ιστορίες
µετανάστευσης στην κάθε χώρα οδήγησε στην προετοιµασία εις βάθος αναλύσεων των
διαδικασιών κοινωνικής ένταξης και στην παροχή χρήσιµων πληροφοριών για την
παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών.
Οι πρώτες απόπειρες χρονολογούνται από τα έργα COMPSTAT (Compare National
Data-Sources in the Field of Migration and Integration)19 και PROMINSTAT20. Μετά το

20 Το PROMINSTAT (2007-2009) είχε στόχο να αντιµετωπίσει την ανάγκη των ερευνητών, των υπευθύνων χάραξης
πολιτικής και των επαγγελµατιών για πιο εναρµονισµένα στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε τη µετανάστευση, την
“ένταξη” και τις διακρίσεις σε 29 χώρες. Βελτιώνοντας τη συγκρισιµότητα των στατιστικών δεδοµένων και την
κατανόηση των δεικτών, το PROMINSTAT συνέβαλε στην αύξηση της διαφάνειας στις αποφάσεις πολιτικής και στη
βελτίωση της ποιότητας των διαθέσιµων στο κοινό πληροφοριών σχετικά µε τη µετανάστευση, την ένταξη και τις

19 Το Έργο COMPSTAT, ξεκίνησε το 2001, είχε τρεις κύριους στόχους: τη συλλογή και ανάλυση βασικών τεχνικών
πληροφοριών σχετικά µε διάφορους τύπους micro-data και στατιστικών που παράγονται από δηµόσιες αρχές και που
ενδιαφέρουν τη µελέτη της “ένταξης” των µεταναστών, να βοηθήσει στον καθορισµό της συγκρισιµότητας αυτών των
δεδοµένων σε ολόκληρη την Ευρώπη και την ΕΕ ειδικότερα, και να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε το που να
αναζητηθούν δεδοµένα σε εθνικό επίπεδο και την ποιότητα των δεδοµένων. Διαθέσιµο στο:
h�p://www.prominstat.eu/drupal/?q=system/files/Comparative_aspects_COMPSTAT.pdf.

18 Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
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Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 στη Χάγη (στο οποίο αναπτύχθηκαν οι
«Κοινές βασικές αρχές για την πολιτική ένταξης των µεταναστών»21) και το Συµβούλιο
του Πότσδαµ το 2007, κατά τη διάρκεια του οποίου τα κράτη µέλη κλήθηκαν να
υιοθετήσουν ένα κοινό σύστηµα στατιστικών δεικτών για τη µέτρηση και την
αξιολόγηση του τύπου και του βαθµού της «ένταξης» των µεταναστών στις ευρωπαϊκές
κοινωνίες, µε το πρόγραµµα της Στοκχόλµης, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αναπτύξει ένα βασικό σύστηµα
δεικτών σε ορισµένους τοµείς για την παρακολούθηση των διαδικασιών κοινωνικής
ένταξης. Η διαδικασία αυτή συγκεκριµενοποιήθηκε κατά τη διάσκεψη
εµπειρογνωµόνων που πραγµατοποιήθηκε στο Malmö το 2009, όπου υποβλήθηκε
πρόταση για τους δείκτες και στη συνέχεια επισηµοποιήθηκε µε τη δήλωση της
Σαραγόσα, η οποία εγκρίθηκε στην Ευρωπαϊκή Υπουργική Διάσκεψη για την Ένταξη
που πραγµατοποιήθηκε στις 15-16 Απριλίου 201022. Στην παρούσα δήλωση, οι Ευρωπαίοι
Υπουργοί ενθάρρυναν την Επιτροπή να διεξαγάγει πιλοτική µελέτη για την εξέταση
προτάσεων για κοινούς δείκτες ένταξης και για την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τη
διαθεσιµότητα και την ποιότητα των δεδοµένων από εναρµονισµένες πηγές που είχαν
προηγουµένως συµφωνηθεί. Στη συνέχεια, η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη
µέλη, καθόρισε ένα σύνολο δεικτών για την παρακολούθηση των αποτελεσµάτων των
πολιτικών ένταξης σε τέσσερις τοµείς: απασχόληση, εκπαίδευση, κοινωνική ένταξη και
ενεργός συµµετοχή στα κοινά. Ακολούθησε το 201123, η πιλοτική µελέτη που διεξήγαγε
η Eurostat24 εξετάζοντας τη διαθεσιµότητα και την ποιότητα των δεδοµένων από
εναρµονισµένες πηγές για τον υπολογισµό 15 δεικτών για τους οποίους µπορούσαν να
συγκριθούν τα δεδοµένα. Στη συνέχεια, οι προτάσεις της πιλοτικής µελέτης
εξετάστηκαν περαιτέρω, και έγιναν αντικείµενο ανάπτυξης και επεξεργασίας σε ένα
Σχέδιο βάση του οποίου το 2013 εκπονήθηκε µια έκθεση µε τίτλο «Χρησιµοποιώντας
τους δείκτες της ΕΕ για την ένταξη των µεταναστών»25, η οποία επικύρωσε την
αποτελεσµατικότητα των 21 δεικτών της Σαραγόσα και πρότεινε προσθήκες
ανεβάζοντας τον αριθµό σε 46, προσθέτοντας και ένα θεµατικό πεδίο σε αυτούς τους
τοµείς που ήδη καλύπτονταν. Οι τοµείς πολιτικής που εξετάζονται είναι οι εξής:
Απασχόληση, Εκπαίδευση, Κοινωνική Ένταξη, Ενεργός Συµµετοχή του Πολίτη,
Υποδοχή στην Κοινωνία (κοινωνική συνοχή).

25 European Website on Integration (EWSI), Using EU Indicators of Immigrant Integration (2013), διαθέσιµο στο:
h�ps://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/using-eu-indicators-immigrant-integration_en

24 Δείκτες για την Ένταξη Μεταναστών -Μια πιλοτική µελέτη, EUROSTAT, διαθέσιµο
στο:h�ps://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-working-papers/-/KS-RA-11-009.

23 Επίσης το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την “A European Agenda for Integration” (COM (2011)455), στην
οποία, λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία που έχει αποκτηθεί σε επίπεδο ΕΕ και κρατών µελών, προσδιορίζει τις
προκλήσεις που θέτει η ολοκλήρωση για την Ευρώπη και προτείνει συστάσεις σε τοµείς δράσης. Στη συνέχεια, το 2016
και το 2021, η Επιτροπή παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Πλάνο Δράσης για την Ένταξη, διαθέσιµο στο:
h�ps://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-11/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf.

22 European Website on Integration (EWSI), Declaration of the European Ministerial Conference on Integration (Zaragoza, 15
& 16 April 2010). Διαθέσιµο
στο:h�ps://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/declaration-european-ministerial-conference-integration-zarago
za-15-16-april-2010_en.

21 European Website on Integration (EWSI), Κοινές Αρχές για την Πολιτική Ένταξης Μεταναστών στην ΕΕ (2004),
Διαθέσιµο στο: Common Basic Principles for Immigrant Integration Policy in the EU | European Website on Integration
(europa.eu)

διακρίσεις. To Prominstat βασίστηκε στο προηγούµενο έργο "Comparing National Data Sources in the Field of Migration
and Integration" (COMPSTAT) που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 5ου Πλαισίου Προγράµµατος µεταξύ 2001 and
2002, το Έργο FP6 "Towards Harmonized European Statistics on International Migration" (THESIM) ολοκληρώθηκε το 2005
και συνεχίζεται η έρευνα στο πλαίσιο του δικτύου IMISCOE. Διαθέσιµο στο: h�p://www.prominstat.eu/drupal/node/64.
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Άλλα συστήµατα µετρήσεων έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών
έργων µε τη συµµετοχή ιδρυµάτων του ακαδηµαϊκού και ερευνητικού κόσµου, όπως η
βάση δεδοµένων DEMIG POLICY26, που δηµιουργήθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο
Μετανάστευσης και το Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης µεταξύ 2010 και 2014 στο πλαίσιο
του προγράµµατος DEMIG (Determinants of International Migration), ή η βάση
δεδοµένων IMPALA (International Migration Policy And Law Analysis)27, η οποία
δηµιουργήθηκε από µια διεθνή διεπιστηµονική συνεργασία. Ενώ και τα δύο συστήµατα
είχαν ως στόχο τη µέτρηση της "ένταξης", τα δύο συστήµατα δεικτών βρέθηκαν
αντιµέτωπα µε την ανάγκη µέτρησης του αντίκτυπου των µεταναστευτικών πολιτικών
στην οικονοµική, κοινωνική, δηµογραφική και πολιτική σφαίρα, και της
αποτελεσµατικότητάς τους στην κατεύθυνση των µεταναστευτικών ροών, καθώς και µε
την προσπάθεια µέτρησης του περιοριστικού τους χαρακτήρα.
Η νοµική και ηθική ραχοκοκαλιά της πλειονότητας των πολιτικών για τους µετανάστες
και τους πρόσφυγες δίνεται από τα πρωτόκολλα της σύµβασης που καταρτίζουν οι
υπηρεσίες του ΟΗΕ και καλύπτουν τα δικαιώµατα των προσφύγων και µεταναστών.
Θεωρούµε αυτές τις συµβάσεις ως δείκτες αναφοράς κρίσιµης σηµασίας, δεδοµένου ότι
χρησιµεύουν, καταρχήν, ως κατευθυντήρια γραµµή για τη χάραξη πολιτικής και, σε
ορισµένες περιπτώσεις, αποτελούν το νοµικό δεσµευτικό πλαίσιο για φιλελεύθερα
δηµοκρατικά έθνη-κράτη για περισσότερα από 50 χρόνια. Παρακάτω παρατίθενται δύο
από τους πιο σχετικά πρωτόκολλα για την κατανόηση της νοµικής και ηθικής
σπονδυλικής στήλης των µεταναστευτικών και προσφυγικών πολιτικών.
Η Σύµβαση και το Πρωτόκολλο για το Καθεστώς των Προσφύγων έχει αποτελέσει το
σώµα του διεθνούς δικαίου που έχει καθορίσει τα δικαιώµατα των προσφύγων. Με βάση
το άρθρο 14 της Οικουµενικής Διακήρυξης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, η σύµβαση
αυτή αντιπροσωπεύει την καθολικότητα των δικαιωµάτων των προσφύγων.
Η Διεθνής Σύµβαση για την Προστασία των Δικαιωµάτων όλων των Μεταναστών
Εργαζοµένων είναι ένα πιο πρόσφατο ψήφισµα (1990) που ορίζει το τι είναι ο
διακινούµενος εργαζόµενος και οριοθετεί τα οικουµενικά του δικαιώµατα. Η πηγή αυτή
επιλέχθηκε επειδή η διάκριση µεταξύ οικονοµικών µεταναστών και αιτούντων διεθνούς
προστασίας δεν είναι πάντα αποτελεσµατική. Και στις δύο περιπτώσεις όµως, η
προστασία των εργασιακών τους δικαιωµάτων είναι ζωτικής σηµασίας, δεδοµένου ότι
είναι πιθανό ένα σηµαντικό µέρος της ενδεχόµενης πολιτικής τους υπεράσπισης να
αφορά την προστασία των εργασιακών τους δικαιωµάτων.
Αυτοί οι δείκτες είναι πολύ σηµαντικοί για την κατανόηση δύο πτυχών που
αναφέρονται στην εισαγωγική ενότητα. Πρώτον, το πνεύµα της οικουµενικότητας στην
προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών και των προσφύγων που χαρακτηρίζει
όλα τα νοµικά συστήµατα των δυτικών φιλελεύθερων δηµοκρατιών. Δεύτερον, οι
δείκτες είναι χρήσιµοι για την παρατήρηση της επιδείνωσης, λόγω προφανών
παράνοµων ενεργειών, από τις οποίες υποφέρουν τα νοµικά συστήµατα, δεδοµένου ότι
το εθνικό δίκαιο δεσµεύεται από το διεθνές δίκαιο. Εν ολίγοις, τα κράτη έρχονται σε
αντίθεση µε τους ίδιους τους νόµους που ψηφίζουν σχετικά µε τα δικαιώµατα των
µεταναστών και των προσφύγων.

27 Migration Research Hub by IMISCOE, International Migration Policy and Law Analysis (IMPALA), διαθέσιµο
στο:h�ps://migrationresearch.com/item/international-migration-policy-and-law-analysis-impala/474307.

26 International Migration Institute, DEMIC Policy, διαθέσιµο στο: h�ps://www.migrationinstitute.org/data/demig-data.
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2.3. Οι κύριοι δείκτες που χρησιµοποιούνται σε επίπεδο Ε.Ε.
και σε εθνικό επίπεδο

Οι δείκτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο παράγονται από κυβερνητικούς φορείς (Συµβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat κ.λπ.). Οι δείκτες βασίζονται
κυρίως στον ορισµό και την αντίληψη της ΕΕ για τη µετανάστευση, το άσυλο και την
ένταξη. Αυτό συνδυάζεται µε ορισµένες γενικές στατιστικές επισκόπησης από τη
Eurostat, µια πολύτιµη βάση δεδοµένων (κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα που
καλύπτουν την εργασία, το φύλο, τα δηµογραφικά στοιχεία κ.λπ.), η οποία βοηθά στην
απεικόνιση του άµεσου πλαισίου οποιασδήποτε δράσης συνηγορίας.
Πολλοί από τους δείκτες που παρουσιάζονται παρακάτω συνιστούν θεµελιώδεις αρχές
σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των µεταναστευτικών και
προσφυγικών πολιτικών και συνδέονται άµεσα µε ορισµένες από τις διεθνείς
συµβάσεις που παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη ενότητα. Αυτό δείχνει τη νοµική
συνέπεια µεταξύ των δύο επιπέδων σχετικά µε τις κυρίαρχες αρχές. Αυτό το πνεύµα
του νόµου είναι ορατό και στα προγραµµατικά έγγραφα που φαίνονται στους
παρακάτω δείκτες. Τα νοµικά πλαίσια και τα προγραµµατικά έγγραφα σέβονται γενικά
τις αρχές της καθολικότητας σε κάθε επίπεδο. Η παραβίαση αυτών των αρχών
λαµβάνει χώρα στην πρακτική εφαρµογή των πολιτικών σε εθνικό επίπεδο.
Η µέτρηση και οι δείκτες της ένταξης αποτελούν µια εκτενή έκθεση που δηµοσιεύθηκε
το 1997, ειδικά αφιερωµένη στον καθορισµό των κύριων εννοιών και µεθόδων για τη
µέτρηση της ένταξης. Αυτή είναι µια σηµαντική έκθεση για την κατανόηση του τρόπου
παραγωγής στατιστικών και εκθέσεων στην ΕΕ.
Οι Κοινές Βασικές Αρχές για την Πολιτική Ένταξης Μεταναστών στην ΕΕ πρόκειται για
ένα δελτίο τύπου του 2004 που αριθµεί τις κύριες κατευθυντήριες αρχές της πολιτικής
ένταξης. Ακολουθεί ένα άλλο έγγραφο µε τίτλο Κοινή Ατζέντα για την Ένταξη (2005)
που εκπονήθηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα έγγραφα αυτά
θέτουν κοινό πλαίσιο για την εφαρµογή κοινών αρχών. Η δήλωση της Ευρωπαϊκής
Υπουργικής Διάσκεψης για την Ένταξη το 2010 στη Σαραγόσα είναι ένα ακόµη έγγραφο
που εξετάζει την εξέλιξη της αντίληψης της ΕΕ για τις πολιτικές ένταξης.
Το “Πρόγραµµα Στοκχόλµης – Μια Ανοιχτή και Ασφαλής Ευρώπη” Εξυπηρέτηση και
προστασία των πολιτών (2010)” είναι ένα ενδιαφέρον έγγραφο, καθώς βρίσκεται στο
σταυροδρόµι µεταξύ των δικαιωµάτων των πολιτών και της ασφάλειας, που αποτελούν
δύο επαναλαµβανόµενα θέµατα του παρόντος και που άπτονται άµεσα των πολιτικών
δικαιωµάτων και των πολιτικών υπεράσπισης.
Οι ”Στατιστικές ένταξης µεταναστών της Eurostat” περιλαµβάνουν τις κατευθυντήριες
γραµµές που είναι απαραίτητες για την πλοήγηση στη σύνθετη βάση δεδοµένων της
Eurostat. Επιπλέον, εξηγεί το πώς ορίζονται οι διαφορετικές έννοιες και οι δείκτες που
χρησιµεύουν ως βάση σύνθετων στατιστικών.
Μέσω της “Eurostat: Κατανοµή ανά φύλο, κατάσταση µετανάστευσης και υπόβαθρο,
2008 και 2014” βλέπουµε στοιχεία που αφορούν µεταξύ άλλων στατιστικών το
µεταναστευτικό καθεστώς και το υπόβαθρο κατά το 2008-2014. Σηµαντικές αλλαγές
εντοπίζονται στη διάρκεια αυτών των ταραγµένων ετών.
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών (2015) και (2016):
Σε αυτά τα έγγραφα παρατηρούµε την εξέλιξη της προοπτικής της ΕΕ για τη
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µετανάστευση όταν το ζήτηµα των προσφύγων και της οικονοµικής µετανάστευσης
έγινε πραγµατικότητα. Σε αυτήν την ανακοίνωση καλύπτονται πολλά θέµατα όπως:
εργασιακή εκµετάλλευση, αφίξεις και µετεγκατάσταση, κράτη µέλη «πρώτης γραµµής»
κ.λπ. Είναι ενδιαφέρον να συγκριθούν τα δύο έγγραφα, καθώς η ανακοίνωση του 2016
ήρθε µετά την υπογραφή της συνθήκης ΕΕ-Τουρκίας την άνοιξη του 2016.
Το “Σχέδιο δράσης για την Ένταξη και τη Συµπερίληψη 2021–2027” είναι το σχέδιο
δράσης για την ένταξη και τη συµπερίληψη που ισχύει στην παρούσα περίοδο. Είναι µια
ενδιαφέρουσα ανάλυση που συνδυάζει δεδοµένα των προηγούµενων “χρόνων
µεταναστευτικής κρίσης” για τη νοµιµοποίηση της παρούσας πολιτικής κατεύθυνσης,
καθώς και για τη νοµιµοποίηση των κατευθυντήριων γραµµών για την πολιτική
ένταξης για τα επόµενα χρόνια, που σηµατοδοτεί την ανάγκη για µια ολοκληρωµένη
χάραξη πολιτικής.
Το “Νέο Σύµφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο: Μια νέα αρχή για τη
Μετανάστευση στην Ευρώπη” αντανακλά τη θέση της ΕΕ για τη µετανάστευση και το
άσυλο. Το σύµφωνο σηµατοδοτεί τα προβλήµατα που είχε η ΕΕ τα τελευταία χρόνια,
αλλά έχει τον τόνο ενός προγραµµατικού εγγράφου που θέτει τους στόχους για το
µέλλον.
“Η Πολιτική Μετανάστευσης και Ασύλου” είναι η παρούσα πολιτική της Ευρώπης για
τη µετανάστευση και το άσυλο. Αυτή οριοθετεί το πλαίσιο της πολιτικής
µετανάστευσης και ασύλου και κάνει κατανοητά τα “επίσηµα” όρια της πολιτικής
υπεράσπισης για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο.
Η Αστική Agenda για την ΕΕ ανακοινώθηκε το Μάιο του 2016 µε το Σύµφωνο του
Άµστερνταµ. Αντιπροσωπεύει µια νέα πολυεπίπεδη µέθοδο εργασίας που προωθεί τη
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών, των πόλεων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
άλλων ενδιαφεροµένων, προκειµένου να τονωθεί η ανάπτυξη, η βιωσιµότητα και η
καινοτοµία στις πόλεις της Ευρώπης και να εντοπιστούν και αντιµετωπιστούν µε
επιτυχία οι κοινωνικές προκλήσεις. Μία από τις κατηγορίες της Αστικής Ατζέντας είναι
η “Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων” που πραγµατεύεται τον ρόλο της πόλης ως
χώρου κοινωνικοποίησης µεταξύ ντόπιων και µη.
Από το 1995, το Συµβούλιο της Ευρώπης προσπάθησε να προετοιµάσει έναν µηχανισµό
προκειµένου να αξιολογήσει τις προοπτικές καλύτερης µέτρησης της ένταξης των
µεταναστών στην Ευρώπη χρησιµοποιώντας δείκτες28.

28 Council of Europe, Measurement and indicators of integration. Διαθέσιµο
στο:h�ps://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/documentation/Series_Community_Relations/Measurement_indicators_inte
gration_en.pdf
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https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda/library/pact-amsterdam
https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/documentation/Series_Community_Relations/Measurement_indicators_integration_en.pdf
https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/documentation/Series_Community_Relations/Measurement_indicators_integration_en.pdf
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2.3.1. Μετρώντας την κοινωνική ένταξη: Η Ελληνική εµπειρία
Ως κοινωνική ένταξη ορίζεται η διαδικασία αλληλεπίδρασης και αµοιβαίας
προσαρµογής µεταξύ των αιτούντων άσυλο, των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και
των µεταναστών µε την κοινωνία υποδοχής µε στόχο τη δηµιουργία κοινωνιών µε
ισχυρή συνοχή για την επίτευξη συνύπαρξης υπό συνθήκες ειρήνης και αµοιβαίας
κατανόησης29. Ο 20ός αιώνας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µεγάλες κοινωνικές,
πολιτικές και οικονοµικές αλλαγές. Η µετανάστευση έχει αναδειχθεί ως µείζον ζήτηµα,
ειδικά τον 21ο αιώνα. Η µεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα έχει διαµορφωθεί µε
Νόµους και Προεδρικά Διατάγµατα, ιδιαίτερα µετά το 1990. Σε εθνικό επίπεδο, η έννοια
της πολιτικής ασύλου µπλέκεται µε αυτήν της µεταναστευτικής πολιτικής.
Η ελληνική µεταναστευτική πολιτική και η πολιτική ασύλου τα τελευταία τριάντα
χρόνια βρίσκεται σε συνεχή ρευστότητα. Η πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη
δηµιουργήθηκε το 2013. Χαρακτηριστικά, µόλις το 2015 δηµιουργήθηκε το Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο αργότερα µετονοµάστηκε σε Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου.
Όλα αυτά τα χρόνια η εκάστοτε κυβέρνηση προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα θεσµικό
πλαίσιο για τη µετανάστευση και το άσυλο για να αντιµετωπίσει τον αυξανόµενο
αριθµό ανθρώπων που εισέρχονται στη χώρα προσαρµόζοντας την ελληνική νοµοθεσία
στις ευρωπαϊκές οδηγίες. Σε αυτό το πλαίσιο, ωστόσο, είναι σηµαντικό να ληφθούν
υπόψη οι συνθήκες που επηρεάζουν βαθιά την πολιτική στην Ελλάδα. Οι συνθήκες
αυτές σχετίζονται µε την ιστορία της χώρας, τις οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές
συνθήκες, αλλά και µε τους περιορισµούς που δηµιουργούνται από την κοινωνία και το
κράτος. Το θεµελιώδες πρόβληµα έγκειται στο γεγονός ότι, αν και υπάρχει νοµικό
πλαίσιο, η εφαρµογή του είναι προβληµατική. Όποια στρατηγική και αν έχει συνταχθεί,
δηλαδή αυτή του 2013, του 2019 και του 2022,δεν περιλαµβάνει στόχους και δράσεις που
δεν παρακολουθούνται και δεν περιλαµβάνει δείκτες υλοποίησης.
Η ένταξη των προσφύγων και των µεταναστών αντιµετωπίζει πολλαπλά εµπόδια. Οι
πολιτικές της χώρας τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκαν στο θέµα των συνόρων και
της συγκράτησης των µεταναστευτικών ροών και στους τρόπους άµεσης ανακούφισης
των προσφύγων. Η έκτακτη ανακούφιση επικεντρώνεται στη στέγαση, ή αυτό που
ονοµάζεται υποδοχή ατόµων σε καταυλισµούς και περιοδικά σε Προγράµµατα
στέγασης. Ο δηµόσιος διάλογος δεν αντιµετωπίζει ως βασικό ζήτηµα την ένταξη ή τη
συµπερίληψη των νέων πληθυσµιακών οµάδων. Οι µετανάστες και οι πρόσφυγες
αντιµετωπίζουν συστηµική και πολιτιστική περιθωριοποίηση, πολιτική εργαλειοποίηση
και λεκτικές και σωµατικές επιθέσεις.
Η βιβλιογραφία για την ένταξη των µεταναστών και των προσφύγων στην ελληνική
κοινωνία είναι πλούσια και αφορά όλους τους τοµείς όπως η εκπαίδευση, η
απασχόληση, η υγεία, το ζήτηµα της ρατσιστικής βίας κ.ο.κ. Ωστόσο, µόλις τα τελευταία
χρόνια η αξιολόγηση της ένταξης άρχισε να χρησιµοποιεί δείκτες. Το πρώτο έργο ήταν
το MIPEX και µετά το NIEM. Αν και υπάρχουν πολλά άρθρα και εκθέσεις από
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και διεθνείς φορείς, δεν υπήρχαν δείκτες
ένταξης µέχρι πρόσφατα.

29 Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Ελληνική Πολιτική για την Κοινωνική
Ένταξη, διαθέσιµη στη διεύθυνση:
h�ps://migration.gov.gr/en/migration-policy/integration/politiki-entaxis-se-ethniko-epipedo/
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2.3.2. Μετρώντας την κοινωνική ένταξη: Η Ιταλική εµπειρία

Στην Ιταλία, οι πρώτες ακαδηµαϊκές συνεισφορές που αφορούν στο ζήτηµα της
µέτρησης των διαδικασιών “ένταξης” χρονολογούνται από τη δεκαετία του 199030.
Ωστόσο, κυρίως µετά την έγκριση του πρώτου νόµου πλαισίου για τη µετανάστευση
(Ενοποιηµένη Πράξη αρ. 286/98) αναπτύχθηκε έντονη συζήτηση για την ανάγκη
προετοιµασίας ενός µοντέλου “ένταξης” αλλοδαπών πολιτών στη χώρα και του
πληροφοριακού συστήµατος για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του. Η πρώτη
συστηµατική προσπάθεια ανάπτυξης ενός συστήµατος δεικτών για την Ιταλία έγινε
στην πραγµατικότητα από τον δηµογράφο Antonio Golini στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων της Επιτροπής για τις Πολιτικές Ένταξης Μεταναστών31 από τα
τέλη της δεκαετίας του 1990 και µετά32.
Περισσότερο από ένα πραγµατικό σύστηµα δεικτών, ο Golini πραγµατοποίησε µια
κριτική ανασκόπηση των κύριων διαθέσιµων πηγών, κυρίως διοικητικής φύσης,
προσπαθώντας να εντοπίσει ποιες µεταβλητές θα ήταν οι καταλληλότερες για την
παρακολούθηση του φαινοµένου. Ο Golini υπογραµµίζει τη σηµασία των τεσσάρων
διαστάσεων της ανάλυσης: (α) δηµογραφικά χαρακτηριστικά, (β) σχέσεις µε την
κοινότητα καταγωγής και την κοινότητα υποδοχής, (γ) αποτελεσµατική ένταξη στο
σχολείο και στην αγορά εργασίας, και (δ) συνθήκες διαβίωσης. Αυτές οι τέσσερις τοµείς
χωρίζονται σε 10 συγκεκριµένες διαστάσεις, στις οποίες αναφέρεται κάθε µεταβλητός
αριθµός δεικτών33.
Τα περισσότερα από τα πρώτα συστήµατα δεικτών που αναπτύχθηκαν στην Ιταλία
χρησιµοποίησαν κυρίως διοικητικά δεδοµένα, δεδοµένης της έλλειψης ενοποιηµένων
στατιστικών δεδοµένων και δειγµατοληπτικών ερευνών αφιερωµένων στη διερεύνηση
της πορείας ένταξης αλλοδαπών πολιτών στην ιταλική κοινωνία. Με τα χρόνια, το
εθνικό στατιστικό σύστηµα παγίωσε την παραγωγή δεδοµένων που παρέχουν σχετικές
πληροφορίες για πολλές πτυχές που αφορούν στο κοινωνικό και δηµογραφικό προφίλ,
τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας αλλοδαπών πολιτών και πολιτών αλλοδαπής
καταγωγής. Τα διοικητικά αρχεία έχουν επίσης βελτιώσει τις µεθοδολογίες
αρχειοθέτησης δεδοµένων, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στη
διαφάνεια και στην προσβασιµότητα των δεδοµένων, ιδίως όσον αφορά τα δεδοµένα

33 Δείτε στο: Sciortino G., 2015, "È possibile misurare l'integrazione degli immigrati? Lo stato dell'arte", University of Trento,
Department of Sociology and Social Research, Quaderni del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Μάρτιος, Quaderno
n. 63, διαθέσιµο εδώ:h�ps://core.ac.uk/download/pdf/42902714.pdf.

32 Δείτε στο: Commissione per le politiche d'integrazione degli immigrati in Italia, 2001, Secondo rapporto sull'integrazione
degli immigrati in Italia, Bologna, il Mulino. Αλλά και: Golini, A. (επιµ.), 2004, L'immigrazione straniera: indicatori e misure di
integrazione. La situazione in Italia e alcuni elementi su Piemonte e Torino, Τορίνο, Fieri; Golini, A., 2006, L'immigrazione
straniera: indicatori e misure di integrazione, Bologna, il Mulino.

31 Η Επιτροπή για τις Πολιτικές Ένταξης, υπό την Προεδρία του Υπουργικού Συµβουλίου, ιδρύθηκε µε το άρθ. 46 του
ενοποιηµένου νόµου για τη µετανάστευση 286/98 µε καθήκοντα προετοιµασίας για την κυβέρνηση, µέσω υποβολής
έκθεσης στη Βουλή, σύνταξης ετήσιας έκθεσης για την κατάσταση εφαρµογής των πολιτικών για την “ένταξη”
µεταναστών. Επιπλέον, διατυπώνει προτάσεις για παρεµβάσεις για την προσαρµογή αυτών των πολιτικών καθώς
επίσης δίνει απαντήσεις σε ερωτήµατα που θέτει η κυβέρνηση σχετικά µε τις µεταναστευτικές πολιτικές, τις
διαπολιτισµικές πολιτικές και τις παρεµβάσεις κατά του ρατσισµού. Η Επιτροπή συνέταξε δύο εκθέσεις σχετικά µε την
εφαρµογή των πολιτικών ένταξης, το 1999 και το 2000. Σε επόµενες νοµοθετικές περιόδους, η Επιτροπή έχασε την
κεντρική της θέση και δεν συστάθηκε ξανά.

30 Βλ. στο: Birindelli, A., 1991, «Gli stranieri in Italia: alcuni problemi di integrazione sociale» στο «Polis», 5(2), σσ. 300-314;
Natale, M. and Strozza, S., 1997, Gli immigrati in Italia. Quanti sono, chi sono, come vivono, Bari, Cacucci; Strozza, S., Natale,
M. et al., 2000, La rilevazione delle migrazioni internazionali e la predisposizione di un sistema informativo sugli stranieri,
Ρώµη, COGIS.
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που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου
Δικαιοσύνης.
Ταυτόχρονα, οι ερευνητικές δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία
χρόνια έχουν αναδείξει την πολυπλοκότητα στη µέτρηση ενός φαινοµένου στο οποίο οι
δοµικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν σε πολλαπλούς τοµείς (συµφυείς µε το πλαίσιο
υποδοχής και τις δηµόσιες πολιτικές που υιοθετούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο)
και υποκειµενικούς παράγοντες (πιο συναφείς στα ατοµικά χαρακτηριστικά των
µεταναστών και δύσκολα εντοπίσιµους µε τη χρήση µόνο ποσοτικών µεθοδολογιών
έρευνας). Οι διάφορες προσπάθειες δηµιουργίας σταθερών συστηµάτων δεικτών για
την παρακολούθηση της λεγόµενης “ένταξης” των µεταναστών πρέπει να ξεπεράσουν
πολλά εµπόδια: 1). την υιοθέτηση ενός µη ευρωκεντρικού θεωρητικού µοντέλου
αναφοράς, 2). την εξέταση όλων των σχετικών τοµέων στους οποίους λαµβάνει χώρα (ή
θα έπρεπε να λαµβάνει χώρα) η αλληλεπίδραση των µεταναστών µε την κοινωνία
υποδοχής: ο σηµαντικός τοµέας της κοινωνικής και πολιτικής συµµετοχής αλλοδαπών
πολιτών και πολιτών ξένης καταγωγής και η διάσταση των κοινωνικών σχέσεων
εξακολουθεί να είναι πολύ λίγο υπό εξέταση (και εποµένως πολύ λίγο
παρακολουθείται), 3). την ικανότητα εντοπισµού συστηµάτων δεικτών που είναι
αποτελεσµατικά χρησιµοποιήσιµοι (εφόσον είναι διαθέσιµοι) σε όλα τα επίπεδα
(εθνικό, περιφερειακό, επαρχιακό και δηµοτικό) και συγκρίσιµοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το έργο που ξεκίνησε πρόσφατα από το INAPP (Εθνικό Ινστιτούτο για την Ανάλυση
Δηµοσίων Πολιτικών) σε συνεργασία µε τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Πολιτικών, το οποίο αναφέρουµε στο τέλος
αυτής της ανασκόπησης, φαίνεται να αντιµετωπίζει αυτά τα κρίσιµα ζητήµατα.
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2.3.3. Μετρώντας την κοινωνική ένταξη: Η Ισπανική εµπειρία

Η δηµοσίευση βιβλιογραφίας για την κοινωνική ένταξη των µεταναστευτικών
πληθυσµών αυξήθηκε τις τελευταίες δύο δεκαετίες, συµπίπτοντας µε τις αυξανόµενες
µεταναστευτικές ροές που ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Κατά τη
διάρκεια αυτών των ετών έχει παραχθεί ενδελεχής δηµογραφική βιβλιογραφία
βασισµένη σε κοινωνικοοικονοµικούς δείκτες από δηµόσιους φορείς που βασίζονται σε
καλά τεκµηριωµένες µελέτες.
Το Observatorio Permanente de la Inmigración (Μόνιµο Παρατηρητήριο Μετανάστευσης
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης) έχει εκπονήσει µερικές
ενδιαφέρουσες αναφορές για τη µετανάστευση. Αυτές οι µελέτες έχουν αναπτύξει καλά
τεκµηριωµένους δείκτες που αντανακλούν την πολυδιάστατη φύση της ενσωµάτωσης,
αγγίζοντας πτυχές ζωτικής σηµασίας για τη δράση συνηγορίας. Από αυτές τις µελέτες
θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα εξής:
Godenau, D., Rinken, S., Martínez de Lizarrondo Artola, A., Moreno Márquez, G. (2014) La
integración de los inmigrantes España: una propuesta de medición a escala regional.
Πρόκειται για µια συγκεκριµένη πρόταση που συνοδεύεται από συγκριτικό µοντέλο
(2007-2015)34 µέτρησης. Αυτό προσφέρει ένα µοντέλο µέτρησης των διαδικασιών
ενσωµάτωσης αλλοδαπών στην ισπανική κοινωνία, όχι µόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά
και σε επίπεδο επαρχιών, (συγκεκριµένα, µε αναφορά στις επτά µακροπεριφέρειες
"NUTS-1" που διακρίνονται από τη Eurostat ως ενδιάµεσο επίπεδο µεταξύ της εθνικής
επικράτειας και των περιφερειακών κυβερνήσεων. Η µελέτη υπογραµµίζει ότι η
οικονοµική εξειδίκευση και η επαγγελµατική δοµή κάθε περιφέρειας µαζί µε τη
διαµόρφωση και εφαρµογή δηµόσιων πολιτικών που συνδέονται µε την κοινωνική
πρόνοια και την ποικιλοµορφία στη σύνθεση του µεταναστευτικού πληθυσµού ως προς
το ανθρώπινο κεφάλαιο, τα µεταναστευτικά έργα κ.λπ. επηρεάζουν την εξέλιξη των
διαδικασιών ένταξης. Αυτή η ποικιλία παραγόντων συνήθως εξηγεί τις διαφορές
µεταξύ των διαδικασιών ένταξης στις διάφορες περιοχές της χώρας.
Αυτή η µελέτη βασίζεται σε ένα σύστηµα 24 δεικτών, εµπνευσµένο από θεωρητικές
µελέτες για την “ένταξη” και επίσηµα στατιστικά δεδοµένα. Οι δείκτες
κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις τοµείς: απασχόληση, ευηµερία, κοινωνικές σχέσεις και
ιθαγένεια. Στον τοµέα της απασχόλησης, οι δείκτες οµαδοποιούνται ως προς την
πρόσβαση στην απασχόληση, που µετράται µέσω του ποσοστού επαγγελµατικής
δραστηριότητας, του ποσοστού απασχόλησης και του ποσοστού ανεργίας, των
συµβατικών σχέσεων που αντικατοπτρίζονται στους όρους σύναψης σύµβασης
(προσωρινός συντελεστής), επαγγελµατικό επίπεδο (ποσοστό πρωτογενών
επαγγελµάτων και ποσοστό ατόµων µε περισσότερα προσόντα από τα απαιτούµενα)
και µισθούς. Δεν περιλαµβάνονται µετρήσεις που είναι διφορούµενες στην ερµηνεία
τους, όπως η αυτοαπασχόληση.
Στον τοµέα της «ευηµερίας», και µε βάση τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων,
περιλαµβάνονται οι ακόλουθες πτυχές: εισόδηµα (ποσό, προέλευση), συνθήκες
στέγασης (υπηρεσίες, χαρακτηριστικά κ.λπ.), υγεία (υποκειµενική αντίληψη, χρήση του
εθνικού συστήµατος υγείας) και επίπεδο εκπαίδευσης. Όσον αφορά τις «κοινωνικές

34 (2015) La integración de los inmigrantes en España: Fases, Patrones, y dinámicas regionales durante el periodo 2007-2015.
Διαθέσιµο στο:
h�ps://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/Observatorio_permanente_inmigracion/publicaciones/fichas/OPI_30.pdf
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σχέσεις», οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστες πηγές ή δεδοµένα
σχετικά µε τους δείκτες που προτείνονται από τη Διακήρυξη της Σαραγόσα σε αυτόν
τον τοµέα, και ως εκ τούτου προτείνουν εναλλακτικές λύσεις που επιτρέπουν µια πιο
ακριβή µέτρηση αυτής της διάστασης: δείκτες σύνθεσης του σπιτιού (µικτά νοικοκυριά,
τρόπος συµβίωσης, ανήλικοι στο σπίτι), γλωσσικές δεξιότητες και αποδοχή αλλοδαπών
από την κοινωνία υποδοχής. Τέλος, στον τοµέα της «ιθαγένειας», µετρώνται δείκτες
των ακόλουθων πτυχών: τακτικότητα εγγράφων (εγγραφή στη δηµοτική απογραφή και
άδεια διαµονής), απόκτηση ιθαγένειας, δικαίωµα ψήφου και εκπαίδευση (παιδική
φοίτηση και εκπαίδευση πέραν της υποχρεωτικής).
Μια άλλη έκθεση από το ίδιο ίδρυµα αφορά στη Συλλογή Ετήσιων Εκθέσεων από το
2007 έως το 2016 αφιερωµένη στην ανάλυση του µεταναστευτικού πληθυσµού και της
σχέσης του µε την αγορά εργασίας, µε βάση την εξαντλητική ανάλυση των επίσηµων
στατιστικών που σχετίζονται µε την εργασία και τη διαµονή των µεταναστών στην
Ισπανία35. Η έκθεση διαρθρώνεται σε επτά κεφάλαια που ξεκινούν µε την ανάλυση του
µεταναστευτικού πλαισίου και της κατάστασης απασχόλησης του αλλοδαπού
πληθυσµού στην Ισπανία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για µια
λεπτοµερή ανάλυση της κατάστασης της απασχόλησης και των µισθών καθώς και την
εργασιακή κινητικότητα του αλλοδαπού πληθυσµού. Το κοµµάτι που παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η σύγκριση που έγινε στη µελέτη µεταξύ περιόδων µεγάλης
οικονοµικής ανάπτυξης (µέχρι το 2008) και κρίσης (2008-2014) και πρόσφατης
ανάκαµψης. Πέντε γενικοί δείκτες (ενεργός πληθυσµός, απασχόληση, ανεργία, µισθοί
και κινητικότητα για εργασία) χρησιµοποιούνται σε αυτή τη µελέτη, αλλά σε κάθε
αναφορά, αυτοί αναλύονται σε 22 υπο-δείκτες για καθεµία από τις αναφερόµενες
κατηγορίες.
Άλλοι σηµαντικοί δείκτες που καλύπτουν τον ρατσισµό και την ξενοφοβία έχουν
παραχθεί από το Observatorio Español del Racismo, la xenofobia y otrasformas de
intolerancia en España (Ισπανικό Παρατηρητήριο Ρατσισµού, ξενοφοβίας και άλλων
µορφών µισαλλοδοξίας) εντός του κυβερνητικού Centro de Investigaciones (CIS). Εδώ
αναφερόµαστε στις ετήσιες εκθέσεις για το θέµα που έχουν εκπονηθεί από το 200736.
Αυτές οι αναφορές βασίζονται σε στοιχεία ερευνών και συνεντεύξεων σε συνδυασµό µε
άλλους δείκτες που δείχνουν τις τάσεις του ρατσισµού στη χώρα, καλύπτοντας
ταυτόχρονα τις διαφορετικές διαστάσεις του.

36 Ισπανικό Παρατηρητήριο Ρατσισµού και Ξενοφοβίας (OBERAXE), οι Ετήσιες Εκθέσεις είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση:
h�ps://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/ejes/analisis/informes/index.htm.

35 Πύλη Μετανάστευσης, Έγγραφα του Παρατηρητηρίου Μετανάστευσης, ξεκινούν από το 2004, διαθέσιµα στη
διεύθυνση: h�p://extranjeros.inclusion.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Publicaciones/index.html
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Μέρος ΙΙΙ
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Η πρόταση προγράµµατος κατάρτισης του
Έργου BABI
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3.1. Εισαγωγή

Τι.
Αυτό το µέρος του εγχειριδίου περιγράφει µια εκπαιδευτική ενότητα αφιερωµένη στην
συνηγορία, ειδικά σχεδιασµένη για άτοµα που συµµετέχουν σε εκστρατείες,
δραστηριότητες και έργα που στοχεύουν στην προώθηση των δικαιωµάτων
πολιτειότητας των µεταναστών, των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των
φυλετικών µειονοτήτων. Το εγχειρίδιο βασίζεται σε µια θεωρητική προσέγγιση που
αναγνωρίζει τη δοµική φύση των διακρίσεων, της ξενοφοβίας και του ρατσισµού που
επιµένουν στην ευρωπαϊκή κοινωνία.
Το εγχειρίδιο είναι αποτέλεσµα της έρευνας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου
BABI και έχει δοκιµαστεί πειραµατικά σε µια 5ήµερη πιλοτική εκπαίδευση στην οποία
συµµετείχαν 25 ακτιβιστές και µέλη του προσωπικού των οργανώσεων που
συνεργάστηκαν στο Έργο. Η πιλοτική εκπαίδευση πραγµατοποιήθηκε στη Ρώµη από
τις 4 έως τις 8 Ιουνίου του 2022.
Μετά την πιλοτική εκπαίδευση, το εγχειρίδιο αναθεωρήθηκε λαµβάνοντας υπόψη τα
σχόλια και την αξιολόγηση των συµµετεχόντων, των εκπαιδευτών και των
συντονιστών.
Το αναθεωρηµένο εγχειρίδιο που παρουσιάζεται στις επόµενες σελίδες διατυπώνεται σε
3 ηµέρες, 21 εργάσιµες ώρες, 1 εισαγωγική και 6 συνεδρίες εργασίας.

Στόχος
Συµβολή στην κάλυψη της έλλειψης θεωρητικών γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων
των αντιρατσιστών ακτιβιστών που είναι απαραίτητες για την προώθηση υγιών,
συνεκτικών και ισχυρότερων δράσεων υπεράσπισης της αντιρατσιστικής πολιτικής.

Οι άµεσα ωφελούµενοι
ακτιβιστές και µέλη αντιρατσιστικών οργανώσεων και οµάδων
εργαζόµενοι σε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών
ακτιβιστές µε καταγωγή από χώρες εκτός Ε.Ε. που ενδιαφέρονται για θέµατα
συνηγορίας.

Συγκεκριµένοι στόχοι
Επισκόπηση των κύριων προσεγγίσεων στρατηγικής υπεράσπισης.
Μοίρασµα γνώσεων και πληροφοριών σχετικά µε τα λειτουργικά βήµατα και τα
τεχνικά εργαλεία για την ανάπτυξη αποτελεσµατικών και βιώσιµων πρωτοβουλιών
συνηγορίας.

Μεθοδολογία
Μη τυπική εκπαίδευση για τη διευκόλυνση της ενεργού συµµετοχής και της
αλληλεπίδρασης των/µεταξύ των συµµετεχόντων.
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Αναµενόµενα αποτελέσµατα εκπαίδευσης
Οι συµµετέχοντες και συµµετέχουσες αναµένεται να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις
τεχνικές τους δεξιότητες σχετικά µε την συνηγορία και την τακτική της υπεράσπισης.
Θα πρέπει να γνωρίζουν:

● τι είναι η συνηγορία
● τις κύριες χρήσιµες πηγές που χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη µιας

διεξοδικής ανάλυσης του γενικότερου πλαισίου
● τα κύρια βήµατα του κύκλου συνηγορίας
● µερικές βασικές πληροφορίες για τις στρατηγικές επικοινωνίας
● ορισµένες υποδειγµατικές υποθέσεις που προωθούνται από µετανάστες και

αντιρατσιστικά κινήµατα/οργανώσεις κατά των διακρίσεων και του ρατσισµού.

3.2. Πως να χρησιµοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο

Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, ως εργαλειοθήκη, απευθύνεται σε οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών, ενώσεις µεταναστών και προσφύγων, άτυπες οµάδες και
κινήµατα που ενδιαφέρονται να οργανώσουν ένα βασικό εκπαιδευτικό σεµινάριο για τη
συνηγορία για να ενισχύσουν τη δέσµευση των µελών, των ακτιβιστών, των εθελοντών
και του προσωπικού τους σε δράσεις υπεράσπισης µε στόχο την πρόληψη και την
καταπολέµηση του ρατσισµού και των ξενοφοβικών διακρίσεων και να διευκολυνθεί η
συµµετοχή µεταναστών, προσφύγων και ατόµων που δέχονται φυλετικές διακρίσεις σε
δράσεις συνηγορίας. Η εκπαίδευση είναι δοµηµένη σε 7 συνεδρίες, 1 εισαγωγική και 6
συνεδρίες εργασίας. Η περιγραφή του εκπαιδευτικού αρθρώνεται ανά ηµέρα, ενότητα
και δραστηριότητα.
Ένας οπτικός χάρτης της ατζέντας δείχνει σε ποιο στάδιο, σε ποια συνεδρία της
εκπαίδευσης βρίσκεστε.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Για κάθε συνεδρία καθορίζεται µια σύντοµη επισκόπηση του θέµατος και των
µαθησιακών στόχων αυτής. Η περιγραφή των δραστηριοτήτων περιέχει, όπου είναι
απαραίτητο, τα ακόλουθα είδη περιεχοµένων:
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3.3. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Έργου BABI
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3.4. Συνεδρίες και δραστηριότητες
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1η µέρα: Καλωσόρισµα και εισαγωγική συνεδρία

Μαθησιακοί στόχοι της συνεδρίας υποδοχής
Να παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό πρόγραµµα και να δηµιουργηθεί η οµάδα.

Μεθοδολογία εργασίας
Εισαγωγική παρουσίαση στην ολοµέλεια και στρογγυλή τράπεζα.

Απαραίτητοι πόροι
1 συντονιστής/τρια
1 οργανωτής/τρια εκπαίδευσης
1 αίθουσα ικανή να φιλοξενήσει 24 συµµετέχοντες/ουσες
1 πίνακας παρουσιάσεων για τη συλλογή και κοινή χρήση των σχολίων
1 µεγάλη οθόνη για προβολή
1 οπτικός χάρτης του προγράµµατος
1 καθηµερινό εκπαιδευτικό πρόγραµµα
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Παρουσίαση του προγράµµατος εκπαίδευσης

Περιγραφή της δραστηριότητας
Η εναρκτήρια συνεδρία είναι θεµελιώδης. Είναι το επίκεντρο του εκπαιδευτικού όπου οι
εκπαιδευτές, οι συντονιστές και οι συµµετέχοντες µπορούν να γνωριστούν µεταξύ τους
και να µοιραστούν πληροφορίες σχετικά µε τη διοργάνωση, τα κίνητρα και τις
προσδοκίες συµµετοχής, τον εργασιακό ρόλο κάθε ατόµου που συµµετέχει κ.ο.κ. Είναι
σηµαντικό να µην έχουµε ως δεδοµένο ότι οι συµµετέχοντες/ουσες γνωρίζουν ή
θυµούνται το πρόγραµµα λεπτοµερώς ή ότι γνωρίζουν τη σχέση µεταξύ των
συµµετεχόντων. Είναι σηµαντικό να ξεκινήσετε την εκπαίδευση παρουσιάζοντας τον
εαυτό σας, τον οργανισµό σας και το πρόγραµµα λεπτοµερώς. Για να το κάνετε αυτό
γρήγορα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια παρουσίαση διαφανειών και να
προετοιµάσετε µια έξυπνη και έγχρωµη εκδοχή του εκπαιδευτικού προγράµµατος που
θα µπορεί να βρίσκεται συνεχώς στην αίθουσα.

Διάρκεια: 15 λεπτά

Για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι συµµετέχοντες και οι συµµετέχουσες γνωρίζουν πάντα
το «πού βρίσκονται» (δηλαδή σε ποια φάση της εκπαίδευσης είναι σε µια συγκεκριµένη
στιγµή), είναι σηµαντικό να ξεκινήσετε την εκπαίδευση µε µια παρουσίαση του
ηµερήσιου προγράµµατος. Είναι σηµαντικό το πρόγραµµα να είναι πάντα διαθέσιµο
στους συµµετέχοντες. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να φτιάξετε έναν οπτικό χάρτη
του προγράµµατος. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την παραδοσιακή µορφή ενός
ηµερήσιου προγράµµατος ή κάποιο σχήµα που δείχνει τα θέµατα των κύριων
συνεδριών εργασίας ως εξής.
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Δραστηριότητα 0.1
Στρογγυλή τράπεζα και αυτοπαρουσίαση συµµετεχόντων

και παρουσιαστών

Περιγραφή της δραστηριότητας
Η δραστηριότητα αυτή µε τη είναι χρήσιµη για την οικοδόµηση της οµάδας και για την
ανταλλαγή βασικών πληροφοριών σχετικά µε την προέλευση (χώρο εργασίας), τον
εργασιακό ρόλο, τα κίνητρα και τις προσδοκίες κάθε συµµετέχοντα. Για να µειωθεί η
απόσταση µεταξύ των εκπαιδευτών και των συµµετεχόντων, είναι χρήσιµο να
αποφευχθεί η µετωπική διάταξη των καρεκλών και να δηµιουργηθεί ένας κύκλος. Ο
συντονιστής µπορεί να συλλέξει τις κύριες πληροφορίες που µοιράζονται σε έναν
πίνακα παρουσιάσεων και να τις αποθηκεύσει για να τις συγκρίνει µε τα σχόλια των
συµµετεχόντων που θα συλλεχθούν στο τέλος της εκπαίδευσης.

Διάρκεια: 15 λεπτά

Ένα παράδειγµα µε σχόλια που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας
“χτισίµατος” της οµάδας κατά τη διάρκεια του πιλοτικού εκπαιδευτικού του Έργου
BABI.
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1η µέρα: 1η συνεδρία: Τι είναι η συνηγορία;

Μαθησιακοί στόχοι συνεδρίας
Να δηµιουργηθεί ένας κοινός ορισµός της συνηγορίας και να µοιραστεί η οµάδα τις

εµπειρίες της σχετικά µε τη συνηγορία και υπεράσπιση.

Μεθοδολογία εργασίας
Καταιγισµός ιδεών, παρουσιάσεις - εισηγήσεις, οµάδες εργασίας

Απαραίτητοι πόροι
1 συντονιστής/τρια
1 ειδήµονας στην συνηγορία
1 αίθουσα ικανή να φιλοξενήσει 24 συµµετέχοντες/ουσες
1 πίνακας παρουσιάσεων για τη συλλογή και κοινή χρήση των σχολίων και
αποτελεσµάτων της συζήτησης στην ολοµέλεια
1 µεγάλη οθόνη για προβολή
Χρωµατιστά φύλλα χαρτιού
Χαρτάκια τύπου Post-it για σηµειώσεις
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Δραστηριότητα 1.0
Εισαγωγή στη συνεδρία 1.0

Περιγραφή της δραστηριότητας
Αυτή η συνεδρία είναι αφιερωµένη στο να δηµιουργήσει η οµάδα και να µοιραστεί έναν
κοινό ορισµό της συνηγορίας που θα χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο της κοινωνικής και
ανθρωπιστικής εργασίας που αναπτύχθηκε για την πρόληψη και την καταπολέµηση
των διακρίσεων και του ρατσισµού και για την ενίσχυση της εγγύησης των µεταναστών,
των προσφύγων και των ατόµων που υφίστανται διακρίσεις. Η µεθοδολογία εργασίας
είναι επαγωγική, συµµετοχική και ενθαρρύνει την ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των
συµµετεχόντων χάρη σε µια ζύµωση ιδεών σχετικά µε την έννοια της συνηγορίας, στις
παρουσιάσεις ειδικών και στις συζητήσεις στην ολοµέλεια και των 4 οµάδων εργασίας,
που συλλέγουν και µοιράζονται τις ατοµικές εµπειρίες των συµµετεχόντων.

Διάρκεια: 10 λεπτά

Δραστηριότητα 1.1
Καταιγισµός ιδεών σχετικά µε την έννοια της συνηγορίας

στην ολοµέλεια

Περιγραφή της δραστηριότητας
Ο/η συντονιστής/τρια ζητά από τους συµµετέχοντες και τις συµµετέχουσες να
υποδείξουν µια λέξη-κλειδί για να ορίσουν τη συνηγορία και γράφει τις λέξεις-κλειδιά
σε έναν λευκό πίνακα. Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας ακολουθεί συζήτηση
στην ολοµέλεια. Η συζήτηση θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να τονώσει τη σύγκριση
των διαφορετικών ερµηνειών της έννοιας της συνηγορίας που προτάθηκαν και να
τονίσει ότι η συνηγορία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ενθαρρύνει τόσο θετικές όσο
και αρνητικές αλλαγές. Για παράδειγµα, µπορεί η συνηγορία να χρησιµοποιείται από
εξτρεµιστές και δεξιές οµάδες για να επιτεθούν στα ανθρώπινα, ατοµικά, κοινωνικά και
πολιτικά δικαιώµατα.

Διάρκεια: 15 λεπτά
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Δραστηριότητα 1.2
Παρουσίαση: Οι διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της

συνηγορίας

Περιγραφή της δραστηριότητας
Παρουσιάζονται οι διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις για τη συνηγορία µε βάση
την ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία. Ο ορισµός της συνηγορίας του BABI µπορεί να
κοινοποιηθεί και να συζητηθεί µε τους συµµετέχοντες και τις συµµετέχουσες. Στόχος
αυτής της δραστηριότητας είναι να εστιάσει την προσοχή των συµµετεχόντων στους
διαφορετικούς δεσµούς µεταξύ της έννοιας της κοινωνικής αλλαγής, του ρόλου των
αντιρατσιστικών οργανώσεων και κινηµάτων και των διαφορετικών ερµηνειών της
έννοιας της συνηγορίας.

Διάρκεια: 30 λεπτά

Πηγή: Lunaria, Sos Racisme, Antigone, Sos Malta (επιµέλεια), «Be�er advocacy for Be�er Inclusion. Ενεργώντας κατά
των διακρίσεων, για την ισότητα και τα δικαιώµατα του πολίτη, σελ. 6-8 διαθέσιµη εδώ:

h�ps://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/Be�er-Advocacy-for-Be�er-InclusionENG_def.pdf

Η ετυµολογική προέλευση της λέξης (από το λατινικό advocare) αναφέρεται τόσο στην
ιδέα της άµυνας όσο και σε αυτήν της αναζήτησης βοήθειας. Στην αγγλική γλώσσα,
αυτές οι έννοιες συνοδεύονται από αυτές της στήριξης, της αγόρευσης, της αξίωσης. Θα
µπορούσαµε να πούµε ότι από την αρχή της, η λέξη συνηγορία υποδηλώνει την ύπαρξη
κάποιου που υπερασπίζεται, υποστηρίζει ή διεκδικεί για λογαριασµό κάποιου άλλου.
Αυτό είναι ίσως ένα από τα όρια της εφαρµογής της από τις κοινωνικές οντότητες που
τοποθετούν στο επίκεντρο των αγώνων τους για τα ανθρώπινα δικαιώµατα τα θέµατα
του πρωταγωνιστικού ρόλου και της συµµετοχής των άµεσα ενδιαφερόµενων
υποκειµένων.
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Η συνηγορία ορίζεται ως
“µια στρατηγική και δηµιουργική διαδικασία για να επηρεάσει τις πολιτικές, τις
πρακτικές και τις συµπεριφορές που επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων”

Ruppert A, Wahlgren J, 2018.
“η σκόπιµη διαδικασία επηρεασµού εκείνων που λαµβάνουν αποφάσεις σχετικά µε την
ανάπτυξη, την αλλαγή και την εφαρµογή πολιτικών”

Care International, 2014.
“ένα σύνολο οργανωµένων δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για να επηρεάζουν τις
πολιτικές και τις ενέργειες εκείνων που βρίσκονται στην εξουσία προκειµένου να
επιτύχουν διαρκή και θετική αλλαγή”

De Toma, 2020.
“η στρατηγική και σκόπιµη διαδικασία για την αλλαγή των πολιτικών και πρακτικών.
Μπορεί να συµβεί σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, µια στρατηγική
συνηγορίας που επιδιώκει να επιτύχει συνολική αλλαγή θα πρέπει να περιλαµβάνει
συντονισµένη δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα”

Civicus και άλλοι, 2015.
“η συνηγορία της κοινωνικής πολιτικής συνίσταται σε εκείνες τις σκόπιµες προσπάθειες
των ΜΚΟ (Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί) να αλλάξουν τις υπάρχουσες ή προτεινόµενες
κυβερνητικές πολιτικές για λογαριασµό ή µαζί µε οµάδες περιθωριοποιηµένων ατόµων”

De Santis G., 2010.

Οι παραπάνω ορισµοί επικεντρώνονται σε δραστηριότητες που αποσκοπούν να
επηρεάσουν τις επιλογές των δηµοσίων υπευθύνων λήψης αποφάσεων άµεσα ή
έµµεσα.
Η πολιτική συνηγορία ταυτίζεται µε το σύµπλεγµα των “σκόπιµων δραστηριοτήτων που
ξεκινούν από ιδιωτικές οµάδες για να επηρεάσουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής”

Gen, S. & Wright, A. C. (2018).
“συνηγορία που στοχεύει σε ότι επηρεάζει την πρακτική ή την ευηµερία της οµάδας που
αλλάζει πολιτικές ή κανονισµούς”

ή ως
“οποιαδήποτε προσπάθεια επηρεασµού των αποφάσεων οποιασδήποτε θεσµικής ελίτ για
λογαριασµό συλλογικού συµφέροντος”

Mosley J., 2013.
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Ένας ευρύτερος και περιγραφικός ορισµός
“Οι δραστηριότητες συνηγορίας µπορεί να περιλαµβάνουν:

● Δηµόσια εκπαίδευση και επιρροή της κοινής γνώµης
● Έρευνα για την ερµηνεία προβληµάτων και την πρόταση προτιµώµενων λύσεων
● Συστατική δράση και κινητοποιήσεις του κοινού
● Καθορισµός ατζέντας και σχεδιασµός πολιτικής
● Λόµπι
● Εφαρµογή πολιτικής, παρακολούθηση και ανατροφοδότηση
● Δραστηριότητα που σχετίζεται µε τις εκλογές.

Ωστόσο, δεν υπάρχει συµφωνία σχετικά µε το ποιες δραστηριότητες συνιστούν συνηγορία
και καµία πηγή δεν παρέχει πλήρη απολογισµό των πολλών ειδών δραστηριοτήτων και
στρατηγικών που χρησιµοποιούν οι οµάδες για να ασκήσουν επιρροή στις πολιτικές
διαδικασίες”.

Reid στο Gen, Sheldon and Wright, Conley, 2012

Ο τελευταίος προτεινόµενος ορισµός έχει το πλεονέκτηµα ότι περιλαµβάνει τόσο
πρωτοβουλίες που επιδιώκουν να αλλάξουν τη δηµόσια πολιτική µέσω άµεσης
συνοµιλίας ή συνεργασίας µε δηµόσιους φορείς λήψης αποφάσεων, όσο και
πρωτοβουλίες που επιδιώκουν την αλλαγή από τα κάτω, µέσω της δηµόσιας
κινητοποίησης, της πίεσης των µέσων ενηµέρωσης και της κοινωνικής σύγκρουσης.

Οι διακρίσεις που εντοπίζονται από MacIndoe:

επίσηµη συνηγορία, στην οποία περιλαµβάνονται οι άµεσες πιέσεις, διοικητικές πιέσεις,
οικοδόµηση συνασπισµών, δικαστική υπεράσπιση και µαρτυρίες εµπειρογνωµόνων,

και
συνηγορία βάσης, που ταυτίζεται µε το λόµπι της βάσης, τις δηµόσιες εκδηλώσεις, τη
δηµόσια εκπαίδευση, την προσέγγιση των µέσων ενηµέρωσης.

MacIndoe H., 2014.
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Η ανάπτυξη ενός λειτουργικού ορισµού της συνηγορίας που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, µε ειδική αναφορά στις δραστηριότητες
που προωθούνται στον τοµέα της µετανάστευσης, του ασύλου και της καταπολέµησης
του ρατσισµού, απαιτεί περαιτέρω µελέτη για τουλάχιστον τρεις τύπους προβληµάτων.
1. Το πρώτο τίθεται από την ανάγκη υιοθέτησης µιας συστηµικής προσέγγισης, η οποία
µέχρι τώρα έχει καταργηθεί κυρίως, η οποία αναγνωρίζει την ύπαρξη δύο διαφορετικών
συνδέσεων.

Α. Η σύνδεση µεταξύ της εξέλιξης των µεταναστευτικών πολιτικών από τη µια
πλευρά και της περιχαράκωσης της ξενοφοβίας και του ρατσισµού από την
άλλη.
Β. τη σύνδεση µεταξύ της διάχυσης διαφορετικών µορφών διακρίσεων,
ξενοφοβίας και ρατσισµού (συµπεριλαµβανοµένου του θεσµικού), της
ανεπάρκειας της “κοινωνικής ένταξης” και των πολιτικών ιθαγένειας, και του
επιπέδου άµεσης και ενεργητικής συµµετοχής των ενδιαφεροµένων στο
σχεδιασµό και την εφαρµογή αυτών των πολιτικών.

2. Ένα δεύτερο σχετικό θέµα αφορά στην προέλευση των πρωτοβουλιών συνηγορίας
και τη διαδικασία µε την οποία ορίζονται και αναπτύσσονται.
Αντικατοπτρίζουν ή όχι τις προτεραιότητες των ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν;

3. Η τρίτη σειρά προβληµάτων σχετίζεται µε τη θεωρία ή το όραµα της αλλαγής που
επιδιώκεται, το οποίο συνδέεται µε την ανάγνωση του τρέχοντος κοινωνικού,
οικονοµικού και πολιτικού συστήµατος. Εάν υποτεθεί, για παράδειγµα, ότι η ξενοφοβία
και ο ρατσισµός είναι δοµικά φαινόµενα και οδηγούν σε µορφές θεσµικών διακρίσεων,
µια έννοια συνηγορίας που περιλαµβάνει πρωτοβουλίες που στοχεύουν αποκλειστικά
σε δηµόσιους φορείς λήψης αποφάσεων και όχι µορφές αµοιβαίας βοήθειας,
αυτοοργάνωσης και κοινωνική κινητοποίηση, θα µπορούσε να φαίνεται ξεπερασµένη
και αναποτελεσµατική.

Λαµβάνοντας υπόψη αυτή την πολυπλοκότητα και τους περιορισµούς που µπορεί να
συναντήσει κάθε προσπάθεια να προσφερθεί ένας αρκετά περιεκτικός ορισµός, ο λειτουργικός

ορισµός της πολιτικής συνηγορίας που υιοθετήθηκε στο πρόγραµµα BABI είναι:

“Πολιτική συνηγορία είναι το σύνολο δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που
προωθούνται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και από άτοµα µε
µεταναστευτικό υπόβαθρο µε στόχο να επηρεάσουν και να αναπροσανατολίσουν τις
δηµόσιες πολιτικές σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, προς την πρόληψη και την
καταπολέµηση των διακρίσεων και του θεσµικού ρατσισµού αφενός και την προώθηση των
ατοµικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωµάτων αφετέρου, χάρη στην άµεση συµµετοχή
ατόµων µε µεταναστευτικό υπόβαθρο, ατόµων που έχουν υποστεί διακρίσεις και
κοινωνικά κινήµατα”.
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Δραστηριότητα 1.3
Ας ανταλλάξουµε τις εµπειρίες µας για τη συνηγορία

Περιγραφή της δραστηριότητας
Βήµα α. Οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε 4 οµάδες εργασίας. Καλούνται να
περιγράψουν ένα ή περισσότερα παραδείγµατα πρωτοβουλιών συνηγορίας στα οποία
συµµετείχαν ή γνώριζαν στην περιοχή δράσης τους και τον λόγο της επιλογής τους. Ο
συντονιστής υποστηρίζει τη συζήτηση καλώντας τους συµµετέχοντες να συζητήσουν
τις στρατηγικές που θεωρούν αποτελεσµατικές ή αναποτελεσµατικές (δυνατά σηµεία
και αδυναµίες) των πρωτοβουλιών που παρουσιάζονται, ώστε να µπορούν να αρχίσουν
να εντοπίζουν τα σηµαντικά στοιχεία που καθορίζουν µια εκστρατεία ως επιτυχηµένη ή
µη.
Βήµα β. Παρουσίαση στην ολοµέλεια των αποτελεσµάτων των οµάδων εργασίας.

Διάρκεια: 30 λεπτά

Δραστηριότητα 1.4
Παρουσίαση: Μια στρατηγική προσέγγιση για τη

συνηγορία

Περιγραφή της δραστηριότητας
Η συνεισφορά της παρουσίασης στοχεύει στο να προσφέρει ορισµένα θεωρητικά
στοιχεία για να συνοψίσει τις διαφορετικές στρατηγικές προσεγγίσεις που µπορούν να
επιλέξουν οι οργανώσεις και τα κινήµατα της κοινωνίας των πολιτών όταν χρειάζεται
να προωθήσουν µια δράση συνηγορίας και θα πρέπει να υπογραµµίσει τη σχέση
µεταξύ του “οράµατος της κοινωνικής αλλαγής” του οργανισµού/της οµάδας και τις
ισχύουσες στρατηγικές.

Διάρκεια: 30 λεπτά
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Πηγή: Lunaria, SOS Racisme, ANTIGONE & SOS Malta (επιµέλεια), “Be�er advocacy for Be�er Inclusion. Acting
against discrimination, for equality and citizenship right, sel. 6 -8. Διαθέσιµο στο:

h�ps://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/Be�er-Advocacy-for-Be�er-InclusionENG_def.pdf

Η διαφορετική ερµηνεία της σχέσης µεταξύ πολιτικής και κοινωνίας, µεταξύ
κοινωνικών παραγόντων και θεσµών και µια διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο µε
τον οποίο µπορεί να ενεργοποιηθεί µια διαδικασία αλλαγής, µπορεί να οδηγήσει στην
υιοθέτηση πολύ διαφορετικών στρατηγικών συνηγορίας. Η βιβλιογραφία έχει εντοπίσει
διαφορετικά µοντέλα συνηγορίας που αναπτύχθηκαν σε κοινωνικές οργανώσεις,
προσπαθώντας να εντοπίσει τους τύπους σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ ορισµένων
από τα συστατικά τους στοιχεία:
- οι θεωρίες της αλλαγής στις οποίες βασίζονται,
- οι στρατηγικές συνηγορίας που ακολουθούν,
- οι εισροές από τις οποίες προέρχονται,
- οι εµπλεκόµενοι φορείς,
- τις δραστηριότητες στις οποίες είναι δοµηµένες,
- οι επιλεγµένοι συνοµιλητές,
- τους επιδιωκόµενους στόχους και τα επιθυµητά αποτελέσµατα.

Κοινωνική αλλαγή: τρεις βασικές προσεγγίσεις
● Ο θεσµισµός προσδιορίζει την ικανότητα να επηρεάζει και να ανακατευθύνει τις

πολιτικές επιλογές των δηµόσιων φορέων λήψης αποφάσεων ως κινητήρια
δύναµη της κοινωνικής αλλαγής. Στην περίπτωση αυτή, η συνηγορία
απευθύνεται άµεσα ή έµµεσα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

● Η πολιτισµική προσέγγιση προσδιορίζει την αλλαγή του συλλογικού
φανταστικού ως κινητήρια δύναµη της αλλαγής. Στην περίπτωση αυτή, η
συνηγορία απευθύνεται στον κόσµο του πολιτισµού και των µέσων ενηµέρωσης,
στους διαµορφωτές της κοινής γνώµης ή/και στην κοινή γνώµη και στοχεύει
στην επίτευξη ευρείας συναίνεσης υπέρ µιας συγκεκριµένης πολιτικής ατζέντας.

● Η θεωρία της κοινωνικής δικαιοσύνης τοποθετεί ως πρωταγωνιστές τους
ανθρώπους που επηρεάζονται από διαφορετικές µορφές ανισότητας στο
επίκεντρο της πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής και τείνει να αναπτύξει µια
βαθιά κριτική ανάλυση του υπάρχοντος πολιτικού, οικονοµικού και κοινωνικού
πλαισίου. Η συµµετοχή µπορεί να λάβει διάφορες µορφές: σύγκρουση
διαµαρτυρίας, αυτοοργάνωση, αµοιβαία βοήθεια και αυτοδιαχείριση, που
επιδιώκουν να οικοδοµήσουν την κοινωνική αλλαγή από κάτω. την αναζήτηση
µιας κριτικής αντιπαράθεσης µε τους θεσµούς.

Βασικά σηµεία
Ένας ακριβής ορισµός του κύκλου συνηγορίας επιτρέπει τον στρατηγικό σχεδιασµό
πρωτοβουλιών και τον έγκαιρο εντοπισµό τυχόν κενών ή εµποδίων στην
αποτελεσµατική εφαρµογή τους. Η ανάλυση του εξωτερικού πλαισίου αφενός και της
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εσωτερικής κατάστασης της οµάδας / οργανισµού αφετέρου µπορεί να αναδείξει τα
πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες.

Μερικοί επαναλαµβανόµενοι κίνδυνοι
Ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον µπορεί να εµποδίσει τη δικτύωση και τις
πρωτοβουλίες συνηγορίας.

Η υπερβολική εξάρτηση από τους θεσµούς µπορεί να περιορίσει την ανεξαρτησία των
Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών όσον αφορά τις κοινωνικές/πολιτικές
απαιτήσεις. Τα θεσµικά φόρουµ διαβούλευσης / συνεργασίας µπορούν να εκφυλιστούν
σε µορφές συνεργασίας των ηγετών των κινηµάτων και των Οργανώσεων της
Κοινωνίας των Πολιτών και να διευρύνουν την απόσταση µε τις κοινωνικές βάσεις
αναφοράς τους.

Η επιλεγµένη στρατηγική συνηγορίας δεν λαµβάνει υπόψη τους διαθέσιµους
ανθρώπινους, επαγγελµατικούς και οικονοµικούς πόρους.

Η επίσηµη στρατηγική συνηγορίας, δίνει προτεραιότητα στους δηµόσιους φορείς
λήψης αποφάσεων και στοχεύει στην αλλαγή πολιτικής, περιλαµβάνει άσκηση πίεσης,
συνεργασία µε θεσµούς, οικοδόµηση καµπάνιας/συνασπισµού, προώθηση στρατηγικών
και νοµικών ενεργειών.

Η υπεράσπιση “από τα κάτω” περιλαµβάνει διάφορες µορφές δηµόσιας
κινητοποίησης, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και µέσων ενηµέρωσης, την κατασκευή
αυτο-οργανωµένων κοινωνικών εµπειριών.

Δράσεις άσκησης πίεσης, που στοχεύουν κυρίως στους επίσηµους υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής µε τους οποίους επιδιώκουν να δηµιουργήσουν µια άµεση σχέση για
να καθοδηγήσουν τις επιλογές τους. Η έµφαση δίνεται στην επίσηµη διαδικασία
χάραξης πολιτικής. Η άσκηση πίεσης είναι εξ ορισµού µια ελιτιστική στρατηγική (που
εφαρµόζεται και απευθύνεται σε ελίτ) που µπορεί να περιλαµβάνει, αλλά κυρίως δεν
περιλαµβάνει, τις κοινότητες αναφοράς και δεν χρειάζεται να παρεµβαίνει στην κοινή
γνώµη.
Παραδείγµατα δραστηριοτήτων άσκησης πίεσης: άµεσες επισκέψεις µε τον υπεύθυνο
λήψης αποφάσεων, πρόσκληση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε δηµόσιες
εκδηλώσεις.

Θεσµική συνεργασία, είναι η επιδίωξη αλλαγών πολιτικής µέσω συνεργασίας µε
κυβερνητικούς θεσµούς. Είναι µια στρατηγική που µπορεί να παράγει πολύ
διαφορετικά αποτελέσµατα ανάλογα µε το εσωτερικό δηµοκρατικό σύστηµα του
θεσµού, την ικανότητα δικτύωσης, την πραγµατική διαθεσιµότητα του θεσµού να
ακούει και να εξετάζει τις κοινωνικές και πολιτικές απαιτήσεις που προωθούνται.
Παραδείγµατα δραστηριοτήτων θεσµικής συνεργασίας: συµµετοχή σε οµάδες εργασίας
και θεσµικές επιτροπές και διαβουλεύσεις.

71



Στρατηγικές νοµικές ενέργειες, αφορά στις δράσεις που απευθύνονται στο διοικητικό
µηχανισµό των θεσµών και επιχειρούν να επιφέρουν άµεσα αλλαγή πολιτικής χωρίς να
επηρεάζουν τις νοµοθετικές λειτουργίες.
Παραδείγµατα δραστηριοτήτων: στρατηγικές νοµικές ενέργειες κατά των διακρίσεων,
προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Εκπαίδευση/ευαισθητοποίηση, είναι στόχος για να επηρεαστούν οι πολιτικές
αποφάσεις έµµεσα, µέσω της οικοδόµησης συνασπισµών ή εκστρατειών ενεργώντας
στην κοινή γνώµη, στα µέσα ενηµέρωσης, καθώς και µε την προώθηση της γνώσης
εναλλακτικών µορφών παρέµβασης που πειραµατίζονται στην επικράτεια.
Παραδείγµατα δραστηριοτήτων: έρευνα, εργαστήρια, σεµινάρια, φόρουµ, δηµόσιες
εκδηλώσεις, εκδόσεις, βίντεο, πολιτιστικά δρώµενα, εκπαιδευτικές εκστρατείες,
εκστρατείες Τύπου και µέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κοινωνικός ακτιβισµός, στοχεύει να επηρεάσει την κοινή γνώµη προκειµένου να
οικοδοµηθεί µια ευρεία συναίνεση για πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές, εστιάζοντας
στην άµεση συµµετοχή ατόµων και οµάδων που πλήττονται από την
ανισότητα/διακρίσεις.
Παραδείγµατα δραστηριοτήτων: επιδείξεις, πορείες, καθιστικές απεργίες, λαϊκές
πρωτοβουλίες.

Αυτοοργάνωση και αυτοδιαχείριση, αυτές προωθούν µορφές κοινωνικής
αλληλοβοήθειας που επιδιώκουν να ανταποκριθούν άµεσα, στις κοινωνικές ανάγκες
και στην καταπολέµηση της παραβίασης των δικαιωµάτων που προκαλεί ο θεσµικός
ρατσισµός (δικαίωµα στη στέγαση, αυτοδιαχειριζόµενη υποδοχή, κλινικές υγείας των
ανθρώπων κ.λπ.).
Παράδειγµα δραστηριοτήτων: καταλήψεις, αυτοδιαχειριζόµενες κοινωνικές,
υγειονοµικές και νοµικές υπηρεσίες και υποδοχή.
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2η µέρα: 2η συνεδρία: Ο κύκλος της συνηγορίας

Μαθησιακοί στόχοι συνεδρίας
Προσδιορισµός των διαφορετικών βηµάτων του κύκλου συνηγορίας και κάποιες

προϋποθέσεις εκκίνσηης.

Μεθοδολογία εργασίας
Οµάδες εργασίας, παιχνίδι µε κάρτες, προσοµοίωση

Απαραίτητοι πόροι
1 διευκολυντής
1 εµπειρογνώµονας στην συνηγορία
1 αίθουσα ικανή να φιλοξενήσει 24 συµµετέχοντες/ουσες
4 πίνακες για να παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των οµάδων εργασίας
1 µεγάλη οθόνη για προβολή
4 σετ µε κάρτες συνηγορίας
4 περιγραφές υποδειγµατικών περιπτώσεων για τις δραστηριότητες 2.1. και 2.3.
Μεγάλη επιφάνεια για συγκέντρωση των παρουσιάσεων των οµάδων
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Δραστηριότητα 2.0
Εισαγωγή στη 2η συνεδρία

Περιγραφή της δραστηριότητας
Η συνεδρία στοχεύει στην ανάλυση της συνηγορίας µε συστηµατικό τρόπο και στον
προσδιορισµό των κύριων βηµάτων της διαδικασίας συνηγορίας. Οι εµπειρίες των
Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και των οµάδων βάσης δείχνουν ότι η
συνηγορία σπανίως αποτελεί µια γραµµική διαδικασία. Μερικές από τις πιο
επιτυχηµένες προσπάθειες συνηγορίας προέκυψαν από την ταχεία ανταπόκριση στις
ανάγκες ή/και τις ευκαιρίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της καθηµερινής
εργασίας και του ακτιβισµού τους. Η ικανότητα αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης ή αξιοποίησης ευκαιριών, ωστόσο, δεν αντικαθιστά τη σηµασία του
προσεκτικού σχεδιασµού. Η εξέταση της συνηγορίας µε συστηµατικό τρόπο βοηθά στο
σχεδιασµό και την εφαρµογή αποτελεσµατικών εκστρατειών υπεράσπισης.

Διάρκεια: 10 λεπτά

Δραστηριότητα 2.1
Οι κάρτες συνηγορίας

Περιγραφή της δραστηριότητας
Βήµα Α. Χωρισµός συµµετεχόντων σε 4 υπο οµάδες
Κάθε οµάδα λαµβάνει µια γραπτή σύντοµη περιγραφή µιας εµπειρίας συνηγορίας που
έχει προκύψει µέσα από την έρευνα που πραγµατοποίησε το Έργο BABI και ένα σύνολο
καρτών υπεράσπισης (µε τα διαφορετικά βήµατα της συνηγορίας). Ξεκινώντας από την
εµπειρία που περιγράφεται στην παραδειγµατική περίπτωση που έχει η κάθε οµάδα, οι
συµµετέχοντες καλούνται να επιλέξουν και να οργανώσουν τις διαφορετικές κάρτες
δηµιουργώντας µια “αφίσα” που απεικονίζει την ακολουθία του κύκλου συνηγορίας.

Διάρκεια: 30 λεπτά

Βήµα Β. Παρουσίαση των εργασιών των υπο οµάδων στην ολοµέλεια
Στην ολοµέλεια, κάθε οµάδα καλείται να παρουσιάσει την εργασία που έχει κάνει µε
τις κάρτες συνηγορίας και να εξηγήσει τους λόγους για τον τρόπο που επέλεξαν να τις
βάλουν σε µια σειρά. Ένας εµπειρογνώµονας διευκολύνει τη συζήτηση σχετικά µε τις
διαφορετικές επιλογές και παραγγελίες που προτείνονται από τις υπο οµάδες.

Χρόνος: 30 λεπτά
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Το σύνολο των καρτών µπορεί να προετοιµαστεί από τον διευκολυντή της εκπαίδευσης.
Κάθε κάρτα αντιπροσωπεύει µια φάση του κύκλου συνηγορίας. Μπορείτε να
προσθέσετε την κάρτα "παρακολούθηση και αξιολόγηση" που δεν αποτελεί βήµα του
κύκλου υπεράσπισης, αλλά µια δραστηριότητα για την τόνωση της συζήτησης των
οµάδων εργασίας σχετικά µε την ανάπτυξη του κύκλου συνηγορίας. Το παρακάτω
πρότυπο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή των καρτών µε χρωµατιστό
χαρτόνι.
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Δραστηριότητα µε τις κάρτες συνηγορίας
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Δραστηριότητα 2.2
Παρουσίαση από εµπειρογνώµονα. Ο κύκλος της

συνηγορίας

Περιγραφή της δραστηριότητας
Ένας εµπειρογνώµονας συνηγορίας καλείται να παρουσιάσει διαφορετικές
µεθοδολογικές προσεγγίσεις στον κύκλο συνηγορίας. Η παρουσίαση πρέπει να
υπογραµµίσει ότι δεν υπάρχει καθολικό µοντέλο του κύκλου συνηγορίας και ότι η
βέλτιστη σειρά των διαφόρων σταδίων του κύκλου συνηγορίας µπορεί να αλλάξει
ανάλογα µε την επιλεγµένη στρατηγική.

Διάρκεια: 30 λεπτά

Ο ακριβής ορισµός του Κύκλου Συνηγορίας διευκολύνει τον στρατηγικό σχεδιασµό
πρωτοβουλιών και τον έγκαιρο εντοπισµό τυχόν κενών ή εµποδίων. Η ανάλυση του
εξωτερικού πλαισίου αφενός και της εσωτερικής κατάστασης της οµάδας / οργανισµού
αφετέρου, µπορεί να αναδείξει πλεονεκτήµατα και αδυναµίες.
Μερικοί επαναλαµβανόµενοι κίνδυνοι:
* Το ανταγωνιστικό περιβάλλον εµποδίζει τη δικτύωση και τις πρωτοβουλίες
συνηγορίας.
* Η υπερβολική εξάρτηση από τους θεσµούς µπορεί να περιορίσει την ανεξαρτησία.
* Τα θεσµικά φόρουµ διαβούλευσης/συνεργασίας µπορούν να εκφυλιστούν σε µορφές
συνεργασίας ηγετών και να επεκτείνουν την απόσταση µε τις κοινωνικές βάσεις
αναφοράς.
* Η επιλεγµένη στρατηγική συνηγορίας δεν λαµβάνει υπόψη τους διαθέσιµους
ανθρώπινους, επαγγελµατικούς και οικονοµικούς πόρους.
Η σύλληψη και η ανάπτυξη µιας πρωτοβουλίας συνηγορίας περιλαµβάνει διάφορες
φάσεις εργασίας που δοµούν τον λεγόµενο κύκλο συνηγορίας. Ακολουθεί µια λίστα που
προτείνει η Care International (2014):

1. Ορισµός προβλήµατος
2. Ανάλυση περιβάλλοντος
3. Ορισµός του στόχου
4. Προσδιορισµός των φορέων που µπορούν να επιφέρουν αλλαγές
5. Διατύπωση ερωτήσεων πολιτικής και βασικών µηνυµάτων
6. Ανάλυση των διαθέσιµων εσωτερικών και εξωτερικών πόρων
7. Σχέδιο δράσης και εφαρµογή
8. Παρακολούθηση και αξιολόγηση
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Δραστηριότητα 2.3
Προσοµοίωση: Τι χρειαζόµαστε για να σχεδιάσουµε µια

δράση συνηγορίας

Βήµα Α. Παρουσίαση από εµπειρογνώµονα µιας υποδειγµατικής περίπτωσης
Ο εµπειρογνώµονας συνηγορίας εισάγει τη δραστηριότητα µε την παρουσίαση µιας
µελέτης περίπτωσης για να τονίσει τη σηµασία του ελέγχου των απαραίτητων και
διαθέσιµων οργανωτικών, κοινωνικών, πολιτικών και τεχνικών πόρων αφιερωµένων
στην συνηγορία, που υπάρχουν στην οµάδα/οργάνωση κάθε συµµετέχοντος. Είναι
σηµαντικό η παρουσίαση να ξεκινά από ένα συγκεκριµένο παράδειγµα που επιτρέπει
τον προσδιορισµό ορισµένων βασικών στοιχείων που µπορεί να είναι σηµαντικά για τη
βελτίωση των δράσεων συνηγορίας.

Διάρκεια: 15 λεπτά

Βήµα Β. Παιχνίδι ρόλων σε οµάδες εργασίας
Οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε 4 υποοµάδες. Κάθε οµάδα θα προσδιορίσει µια ένωση /
άτυπη οµάδα ή κίνηση που περιγράφεται σε ένα χαρτί που διανέµεται σε κάθε οµάδα.
Οι συµµετέχοντες θα κληθούν να προσδιορίσουν ορισµένα οργανωτικά στοιχεία,
κοινωνικούς/πολιτικούς στόχους και τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για την
προώθηση της δράσης συνηγορίας και να τα καταγράψουν.

Διάρκεια: 40 λεπτά

Βήµα Γ. Παρουσίαση αποτελεσµάτων οµάδων εργασίας στην ολοµέλεια
Όλες οι οµάδες παρουσιάζουν την περίπτωσή τους στην ολοµέλεια καθορίζοντας τον
κατάλογο ορισµένων θεµελιωδών στοιχείων που εντοπίστηκαν για να αναπτύξουν την
εµπειρία που περιγράφεται µε αποτελεσµατικό τρόπο και να παρακινήσουν την
επιλογή της οµάδας τους. Ο εµπειρογνώµονας θα βοηθήσει στον εντοπισµό των
διαφορών και των οµοιοτήτων µεταξύ των αποτελεσµάτων των οµάδων. Στο τέλος
µπορεί να µοιραστεί µια λίστα µε τα πιθανά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Διάρκεια: 30 λεπτά
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Το IoAccolgo (Welcome) είναι µια εκστρατεία που προωθήθηκε στην Ιταλία από
περίπου 42 εθνικούς οργανισµούς το 2019. Η εκστρατεία ξεκίνησε µε πρωτοβουλία
ορισµένων οργανώσεων που ασχολούνται µε τις πολιτικές υποδοχής, αλλά
συµµετείχαν πολλές άλλες εθνικές και τοπικές ενώσεις (συµπεριλαµβανοµένης της
Lunaria).

Στόχοι
● Έχουν οργανωθεί πολλές συναντήσεις για τον καθορισµό του κύριου στόχου και

των επιµέρους στόχων της εκστρατείας.
● Κοινός στόχος: η προώθηση της υποδοχής, της Αλληλεγγύης και της κοινωνικής

ένταξης των προσφύγων στην ιταλική κοινωνία.

Ειδικοί στόχοι
● Να ασκηθούν πιέσεις για την κατάργηση δύο νοµοθετικών διατάξεων

(νοµοθετικό διάταγµα ν. 113/2018 και Νοµοθετικό Διάταγµα ν. 53/2019). Αυτοί οι
νόµοι είχαν πολλές αρνητικές συνέπειες στην καθηµερινή ζωή των αιτούντων
άσυλο και των προσφύγων και στα δικαιώµατά τους, αλλά συνέβαλαν επίσης
στο να καταστήσουν την κοινή γνώµη πιο εχθρική προς τους µετανάστες και
τους αλλοδαπούς.

● Να προωθηθούν πρωτοβουλίες υποδοχής από τα κάτω.
● Να διευρυνθεί η συναίνεση της κοινής γνώµης για την υποδοχή των προσφύγων

και την αλληλεγγύη.
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Δραστηριότητες
● Flash mob στην Piazza di Spagna (Ρώµη) που έλαβε µεγάλη προβολή στα ΜΜΕ.
● Εκδηλώσεις στο δρόµο σε διάφορες πόλεις που είχαν ως στόχο να δείξουν το

σύµβολο της εκστρατείας (αλουµινοκουβέρτα).
● Συλλογή υπογραφών σε προσφυγή που απευθύνεται στην ιταλική κυβέρνηση µε

στόχο την ανάκληση των λεγόµενων “νόµων Salvini”.
● Storm-twi�er µε στόχο την ακύρωση συµφωνίας που υπέγραψαν η Ιταλία και η

Λιβύη για την αντιµετώπιση της “παράνοµης µετανάστευσης”.
● Δηµόσιες συναντήσεις µε βουλευτές µε στόχο να ζητηθεί η αναµόρφωση των

νόµων.
● Εκπόνηση ενός µανιφέστου 10 σηµείων µε στόχο την αλλαγή των πολιτικών της

ΕΕ (όπως το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Μετανάστευση).
● Ίδρυση τοπικών επιτροπών της εκστρατείας.
● Δηµιουργία ιστότοπου και σελίδας στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως FB.

Πόροι
● Κοινό όραµα (αρνητική κρίση της κυβερνητικής πολιτικής για το άσυλο).
● Βαθιά γνώση των συγκεκριµένων συνεπειών αυτής της πολιτικής στην

καθηµερινή ζωή των προσφύγων.
● Κοινή συµφωνία για τις αλλαγές που πρέπει να ζητηθούν.
● 42 οργανισµοί που συµµετέχουν στο δίκτυο (σύµβουλοι πολιτικής, υπεύθυνος

επικοινωνίας, ακτιβιστές).
○ Συνεισφορά από ιδιωτικό ίδρυµα.
○ Συνεισφορά από όλα τα µέλη.
○ Εµπλοκή ενός πρακτορείο ΜΜΕ.
○ Ένας διαχειριστής κοινωνικών µέσων.

● Πολλοί ειδικοί στους νόµους περί ασύλου.
● Ένας εκπρόσωπος αναγνωρισµένος από τη συµµαχία.
● Ένα σύστηµα σχέσεων µε µέλη της Βουλής.
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Κοινωνικό / Πολιτικό όραµα
● Μακροπρόθεσµο όραµα για κοινωνικό µετασχηµατισµό
● Μια σαφής δήλωση αποστολής
● Προθυµία να ακούσουµε νέες κοινωνικές απαιτήσεις
● Προθυµία αναζήτησης, οικοδόµησης και εδραίωσης συµµαχιών
● Προθυµία αλληλεπίδρασης µε τον συνοµιλητή

Οργανωτικοί πόροι
● Οργάνωση
● Ενότητα και συνοχή
● Συνείδηση
● Αξιοπιστία
● Συµµαχίες και δικτύωση
● Δηµοκρατικές εσωτερικές διαδικασίες
● Ανθρώπινοι και οικονοµικοί πόροι
● Προθυµία να αγωνιστεί
● Κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης
● Ικανότητα κινητοποίησης µεγάλου αριθµού ατόµων
● Καλοί ηγέτες
● Ικανότητα να φέρει τους ανθρώπους µαζί

Τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες
● Ικανότητα παρακολούθησης της δηµόσιας πολιτικής
● Ερευνητική ικανότητα
● Ικανότητα διαµόρφωσης εναλλακτικών προτάσεων
● Ικανότητα διαπραγµάτευσης και διαχείρισης συγκρούσεων
● Ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών
● Μεθοδολογικές γνώσεις σχετικά µε την συνηγορία
● Δεξιότητες επικοινωνίας, εργαλεία και πόροι
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Δραστηριότητα 2.4
Οπτικός χάρτης της εργασίας που έγινε την πρώτη µέρα
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Προαιρετική δραστηριότητα
Επίσκεψη σε αντιρατσιστική οργάνωση/κίνηµα

Περιγραφή
Η προαιρετική δραστηριότητα στοχεύει στην ενίσχυση της ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης σχετικά µε µια συγκεκριµένη εµπειρία υπεράσπισης που προωθείται
από µια ένωση, κίνηµα, ή άτυπη αντιρατσιστική οµάδα. Όταν η εµπειρία δεν διαθέτει
αυτόνοµο χώρο, η επίσκεψη µπορεί να αντικατασταθεί από µια συνάντηση µε
ακτιβιστές στο χώρο εκπαίδευσης ή µια ηλεκτρονική συνάντηση.

Διάρκεια: 1,5 ώρες

Είναι πολύ σηµαντικό να προετοιµάσετε καλά αυτή τη δραστηριότητα. Ένας
διαµεσολαβητής ή διοργανωτής της κατάρτισης θα πρέπει να συµφωνήσει εγκαίρως µε
τους ακτιβιστές της οµάδας που πρόκειται να επισκεφθείτε σχετικά µε το περιεχόµενο
της συνάντησης και τον τρόπο διεξαγωγής της, εξηγώντας το πλαίσιο κατάρτισης στο
οποίο έχει τεθεί και επισηµαίνοντας το ενδιαφέρον για την ανάδειξη των κύριων
στοιχείων που σχετίζονται µε τον κύκλο συνηγορίας. Η επίσκεψη µπορεί να χωριστεί σε
3 κύρια µέρη.
Το πρώτο µέρος µπορεί να αφιερωθεί στην αυτο-παρουσίαση της οµάδας και µιας
τουλάχιστον εµπειρίας πρωτοβουλίας / εκστρατείας συνηγορίας που προωθείται από
την οµάδα. Θα πρέπει να προκύψουν τα ακόλουθα στοιχεία: η κοινωνική αποστολή της
οµάδας, η κοινωνική της βάση, οι εσωτερικές συµµετοχικές διαδικασίες και η σχέση της
µε την τοπική κοινότητα, περιγραφή µιας ή περισσοτέρων δράσεων συνηγορίας µε
αναφορά στα ακόλουθα στοιχεία: προέλευση/ορισµός του προβλήµατος, κύριοι στόχοι
και στόχοι, εµπλεκόµενοι φορείς και εταίροι, επιλεγµένες στρατηγικές, δραστηριότητες
που πραγµατοποιήθηκαν, διαθέσιµοι πόροι και αποτελέσµατα. Το δεύτερο µέρος
µπορεί να αφιερωθεί σε µια συζήτηση βασισµένη σε ερωτήσεις και παρεµβάσεις από
τους συµµετέχοντες στην εκπαίδευση.
Στο τρίτο µέρος µπορεί να προσφερθεί χρόνος για κοινωνικοποίηση και ανταλλαγή
εµπειριών.
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2η µέρα: 3η συνεδρία: Ανάλυση περιεχοµένου

Μαθησιακοί στόχοι
Υποστήριξη µιας ακριβούς ανάλυσης περιβάλλοντος για την περιγραφή του

προβλήµατος.

Μεθοδολογία εργασίας
Παρουσίαση από εµπειρογνώµονα, world café.

Απαραίτητοι πόροι
1 διευκολυντής
1 διοργανωτής της κατάρτισης
1 εµπειρογνώµονας για τη δραστηριότητα 3.1
1 αίθουσα ικανή να φιλοξενήσει 24 συµµετέχοντες/ουσες
1 πίνακας για να συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της
συζήτησης στην ολοµέλεια
1 µεγάλη οθόνη για προβολή
4 περιγραφές υποδειγµατικών περιπτώσεων που θα προταθούν στο world café.
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Δραστηριότητα 3.0
Εισαγωγή στην 3η συνεδρία

Περιγραφή
Αυτή η συνεδρία είναι αφιερωµένη στην ανάδειξη της σηµασίας της πραγµατοποίησης
µιας στέρεης ανάλυσης του πλαισίου προκειµένου να καθοριστεί λεπτοµερώς το
πρόβληµα που πρέπει να επιλυθεί µε µια αποτελεσµατική εκστρατεία συνηγορίας και
να προσελκύσει την προσοχή των συνοµιλητών. Η παρουσίαση ενός εµπειρογνώµονα
δείχνει τις δυνατότητες και τους περιορισµούς των δεδοµένων και των δεικτών σε σχέση
µε τη συνηγορία. Το world café προσφέρει την ευκαιρία να αναλογιστούµε τα διάφορα
εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να περιγράψουν το πλαίσιο/πρόβληµα
µε αποτελεσµατικό τρόπο, εστιάζοντας παράλληλα στη διάκριση µεταξύ ποσοτικών και
ποιοτικών δεικτών, δεδοµένων και πληροφοριών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην
έλλειψη δεδοµένων και δεικτών χρήσιµων για την παρακολούθηση των διακρίσεων, του
ρατσισµού και των συνθηκών διαβίωσης των µεταναστών και των προσφύγων σε
τοπικό επίπεδο. Αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει να δείξει τη σηµασία της άµεσης
συλλογής πληροφοριών επί τόπου και από τους ενδιαφερόµενους ανθρώπους.

Διάρκεια: 10 λεπτά

Δραστηριότητα 3.1
Παρουσίαση: Οι δυνατότητες και οι περιορισµοί των

δεικτών ως χρήσιµο εργαλείο για δράσεις συνηγορίας

Περιγραφή
Ξεκινά µε µια σύντοµη παρουσίαση από έναν εµπειρογνώµονα σχετικά µε ορισµένα
διεθνή δεδοµένα/δείκτες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανάλυση των
συνθηκών διαβίωσης των µεταναστών, των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των
ατόµων που υφίστανται διακρίσεις. Την παρουσίαση ακολουθεί συζήτηση, ερωτήσεις
και σχόλια των συµµετεχόντων.

Διάρκεια: 30 λεπτά
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Το περιεχόµενο
Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν προκλήσεις
στις προσπάθειές τους να διασφαλίσουν ότι οι µετανάστες και οι πρόσφυγες
συµπεριλαµβάνονται και συµµετέχουν στις κοινωνίες υποδοχής. Η µισαλλοδοξία, η
ξενοφοβία και ο ρατσισµός, τα εγκλήµατα µίσους και οι διακρίσεις εις βάρος των
µεταναστών και των προσφύγων εγείρουν ανησυχίες σε πολλά Κράτη Μέλη.
Ταυτόχρονα, τα κράτη µέλη θέτουν όρια, αυστηρές πολιτικές στα σύνορα, περιορισµούς
στους ανθρώπους που ζουν σε χώρες της Ε.Ε. Ευλόγως προκύπτουν τα παρακάτω
ερωτήµατα:

● Ποιος ανήκει στην οµάδα-στόχο των πολιτικών ένταξης;
● Τι ακριβώς σηµαίνει ο όρος "ένταξη";
● Γιατί χρειαζόµαστε τους δείκτες µέτρησης της ένταξης;
● Ποιος είναι ο ρόλος των δεικτών µέτρησης της ένταξης;

Δείκτες: Ένας ορισµός
Οι δείκτες αποτελούν σηµαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση της κοινωνικής
ανάπτυξης και για την εκτίµηση του αντίκτυπου συγκεκριµένων πολιτικών. Πρόκειται
για ποικίλες µετρήσεις που ρυθµίζουν τη διαδικασία ένταξης σε εθνικό επίπεδο.
Προέρχονται από ευρωπαϊκά και διεθνή κανονιστικά πρότυπα που χρησιµοποιούνται
για την αξιολόγηση του βαθµού "ένταξης και ενσωµάτωσης". Οι δείκτες από µόνοι τους
δεν σηµαίνουν πολλά, δεδοµένου ότι η ένταξη είναι µια πολυδιάστατη διαδικασία και
ορισµένες πτυχές είναι πιο δύσκολο να µετρηθούν από άλλες.
Οι κύριες διαστάσεις που παρακολουθούνται χάρη στη χρήση δεικτών είναι:

● Δεξιότητες µεταναστών και ένταξη στην αγορά εργασίας.
● Συνθήκες διαβίωσης.
● Συµµετοχή των πολιτών και κοινωνική ένταξη.
● Διαφορές φύλου στην ένταξη των µεταναστών.
● Ένταξη νέων µε µεταναστευτικό υπόβαθρο.
● Νοµικό πλαίσιο, σχεδιασµός και εφαρµογή πολιτικής.

Ορισµένα θεσµικά έγγραφα καθορίζουν τις κύριες προτεραιότητες των πολιτικών
µετανάστευσης και ασύλου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο:

● Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ένταξη µεταναστών, προσφύγων & αιτούντων
άσυλο,

● Εθνικές Στρατηγικές για την ένταξη των µεταναστών,
● Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των δικαιούχων & αιτούντων διεθνούς

προστασίας.

Δείκτες και συνηγορία
Ένα εργαλείο για να γνωρίσουµε για το πλαίσιο µιας στρατηγικής συνηγορίας.
Η συνηγορία είναι πάντα ένα πολύπλοκο ζήτηµα. Οι γραµµικές λύσεις συνήθως δεν
λειτουργούν. Παρ' όλα αυτά, µπορούµε ακόµα να παρατηρήσουµε κάποιους κοινά
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σηµεία. Μπορούµε να χαράξουµε µια γραµµή, µεταξύ ευρωπαϊκών, εθνικών και
τοπικών δεικτών, εάν είναι δυνατόν. Είναι σηµαντικό να συνδυαστούν οι δείκτες µε τις
πραγµατικές ανθρώπινες εµπειρίες.

Συνηγορία για πολιτική ενδυνάµωση: πώς να επιλέξετε τους δείκτες
Δεν υπάρχουν δείκτες που να "µετρούν" την πολιτική ενδυνάµωση, καθώς αυτή η
έννοια εξαρτάται από πολλές σχετικές µεταβλητές και η σηµασία τους εξαρτάται από
το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο των πληθυσµών προσφύγων και µεταναστών.
Γενικό πλαίσιο: δηµογραφικά δεδοµένα, εισόδηµα, πολιτισµός προέλευσης, µάθηση για
το συγκρουσιακό παρελθόν των προσφύγων και των µεταναστών.
Πλαίσιο υποδοχής: πρόσβαση στη στέγαση, πρόσβαση σε βασικές δηµόσιες υπηρεσίες
(υγειονοµική περίθαλψη, εκπαίδευση κ. λπ.), απασχόληση
Νοµικό πλαίσιο: το νοµικό καθεστώς και η πρόσβαση στην ιθαγένεια θα καθορίσει την
πρόσβαση στις υπηρεσίες του κράτους πρόνοιας και τα πολιτικά δικαιώµατα
Κοινωνικό πλαίσιο: η ικανότητα συµµετοχής σε οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών, πρόσβασης σε δίκτυα αλληλεγγύης και συµµετοχή σε υπάρχοντες πολιτικούς
αγώνες.

Η συνηγορία προωθεί την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική ένταξη και
τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Ο πρώτος τρόπος συµβολής στο σχεδιασµό κατάλληλων δεικτών είναι η συµµετοχή στις
επικρατούσες διαδικασίες.

Ορισµένες βασικές διαστάσεις που πρέπει να παρακολουθούνται για τη µέτρηση της
πρόσβασης στην ευηµερία:

● Προνοιακά επιδόµατα.
● Κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού.
● Το εθνικό σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας και τον τρόπο µε τον οποίο

περιλαµβάνει πολίτες εκτός ΕΕ.
● Κοινωνικές παροχές και επιδόµατα για πολίτες εκτός ΕΕ.
● Οι συνθήκες κατά τη διάρκεια της πανδηµίας Covid-19.
● Διοικητικά εµπόδια για τους πολίτες τρίτων χωρών όσον αφορά τη λήψη

Κοινωνικών Υπηρεσιών.
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Δραστηριότητα 3.2
Worlds cafe, ο ορισµός του προβλήµατος

Βήµα Α. Ένας διευκολυντής παρουσιάζει τη δραστηριότητα (10 λεπτά)

Βήµα Β. Οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε στρογγυλές τράπεζες. Κάθε στρογγυλή
τράπεζα προσδιορίζει µια προβληµατική κατάσταση που σχετίζεται µε ένα από τα
ακόλουθα θέµατα:

1. Θεσµικός ρατσισµός και διακρίσεις,
2. Πρόνοια,
3. Απασχόληση,
4. Εκπαίδευση,
5. Μεταναστευτικές πολιτικές.

Οι συµµετέχοντες µετακινούνται µεµονωµένα από το ένα τραπέζι στο άλλο κάθε 25
λεπτά. Σε κάθε τραπέζι καλούνται να ανταλλάξουν τις απόψεις τους σχετικά µε το
βασικό πρόβληµα και τα µέσα (δεδοµένα και άλλες πηγές) που θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν για την περιγραφή του. Το κύριο θέµα και οι πηγές βρίσκονται σε
κάθε τραπέζι (100 λεπτά).

Βήµα Γ. Στην ολοµέλεια, οι αφίσες που συµπληρώνονται παρουσιάζονται από τους
συµµετέχοντες (60 λεπτά).
Η συζήτηση στην ολοµέλεια υποστηρίζεται από εµπειρογνώµονα ακολουθώντας τα
αποτελέσµατα των οµάδων εργασίας

Συνολική Διάρκεια: 170 λεπτά
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2η µέρα: 4η συνεδρία: Συµµετοχή και Δικτύωση

Μαθησιακοί στόχοι
Βελτίωση δικτύωσης και συµµετοχής

Μεθοδολογία εργασίας
Προσοµοίωση, ολοµέλεια και βίντεο παρουσιάσεις

Απαραίτητοι πόροι
1 διευκολυντής
1 αίθουσα ικανή να φιλοξενήσει 24 συµµετέχοντες/ουσες
1 διοργανωτής της κατάρτισης
1 πίνακας για να συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της
συζήτησης στην ολοµέλεια
1 µεγάλη οθόνη για προβολή
4 περιγραφές προβληµατικών περιπτώσεων που θα προταθούν στο world cafe
1 θεµατικός εµπειρογνώµονας για τη Δραστηριότητα 4.1.
1 πρόσκληση που απευθύνεται σε οµάδες εργασίας στη Δραστηριότητα 4.2.
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Δραστηριότητα 4.0
Εισαγωγή στην 4η συνεδρία

Περιγραφή
Αυτή η συνεδρία έχει στόχο να τονίσει τη σηµασία της δικτύωσης στις εκστρατείες
υπεράσπισης. Η παρουσίαση ενός εµπειρογνώµονα εστιάζει στα κύρια στοιχεία που
πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιτυχή κατασκευή και διαχείριση ενός δικτύου και
στους κύριους κινδύνους/εµπόδια που πρέπει να αποφευχθούν. Η προσοµοίωση µιας
συγκεκριµένης εµπειρίας προτείνεται για να τονίσει τη σηµασία της διαµεσολάβησης
διαφορετικών απόψεων και πιθανών συγκρούσεων προκειµένου να καθοριστούν κοινοί
στόχοι και να λειτουργήσει συλλογικά.

Διάρκεια: 10 λεπτά

Δραστηριότητα 4.1
Παρουσίαση από εµπειρογνώµονα. Πολιτική συνηγορία και

δικτύωση

Περιγραφή
Στην ολοµέλεια γίνεται µια παρουσίαση από έναν ειδικό µέσα από την οποία
παρέχονται βασικές πληροφορίες σχετικά µε τα κύρια στοιχεία που πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη κατά την δόµηση και τη διαχείριση ενός δικτύου (30 λεπτά).
Ακολουθούν ερωτήσεις και σχόλια από τους συµµετέχοντες.

Διάρκεια: 60 λεπτά
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Τα δίκτυα υπεράσπισης είναι οµάδες οργανισµών και ατόµων που εργάζονται από
κοινού για να επιτύχουν αλλαγή πολιτικών, αλλαγή πρακτικών, αλλαγή στάσεων και
κοινής γνώµης. Διαφορετικά δίκτυα δηµιουργούνται σύµφωνα µε τους διαφορετικούς
στόχους και τις στρατηγικές υπεράσπισης που προβλέπονται για την επίτευξη τέτοιων
στόχων.
Ο σχεδιασµός ενός δικτύου απαιτεί απαντήσεις σε βασικά ζητήµατα ως βάση για την
έναρξη αυτού του δικτύου:

● Συνολικοί και συγκεκριµένοι στόχοι
● Μέλη
● Δραστηριότητες
● Αποτελέσµατα
● Ανάλυση περιβάλλοντος και δείκτες

Βήµατα για τη ρύθµιση ενός δικτύου
1. Αναλύστε τα προβλήµατα και καθορίστε τους στόχους που συµφωνήθηκαν από

τα µέλη του δικτύου.
2. Αποφασίστε για τον συντονιστή και τους διαφοροποιηµένους ρόλους των

εταίρων.
3. Καθορίστε τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν και τα µέτρα ή τις ενέργειες που

πρέπει να ληφθούν.
4. Σχεδιάστε το µοντέλο εργασίας και ορίστε κανόνες.

Προϋποθέσεις κατασκευής δικτύου
● Κατανοήστε ότι ένα δίκτυο είναι ένα µέσο και όχι αυτοσκοπός.
● Κατανοήστε ότι τα δίκτυα είναι προσωρινές δηµιουργίες.
● Κατανοήστε ότι τα δίκτυα δεν δηµιουργούνται από τη µια µέρα στην άλλη.
● Τα δίκτυα πρέπει να βασίζονται στους δικούς τους πόρους.
● Τα δίκτυα χρειάζονται ποικιλοµορφία µελών.
● Τα δίκτυα χρειάζονται ευέλικτη διαχείριση και ικανότητα προσαρµογής µε την

πάροδο του χρόνου στις µεταβαλλόµενες συνθήκες

Βασικοί κανόνες για καλό προγραµµατισµό
Η οικοδόµηση ενός δικτύου απαιτεί δηµοκρατική συµπεριφορά, τόσο σε επίπεδο γνώσης
των διακυβευόµενων θεµάτων όσο και κατάλληλης εµπειρογνωµοσύνης. Τα δίκτυα
πρέπει να σχεδιάζονται µε συµµετοχικό τρόπο και να µην υπαγορεύονται οι διαδικασίες
από τα πάνω. Ο σχεδιασµός δεν πρέπει να επικεντρώνεται µόνο στην υλοποίηση των
δραστηριοτήτων, αλλά και στην ανάπτυξη του ίδιου του δικτύου.

Ο ρόλος και η συνεισφορά των εταίρων και φορέων που συµµετέχουν στο δίκτυο
Η προστιθέµενη αξία του δικτύου στους συµµετέχοντες οργανισµούς καθώς και η
συµπληρωµατικότητα των αρµοδιοτήτων κάθε εταίρου είναι εξίσου σηµαντικές και
πρέπει να προσδιοριστούν προκειµένου να αποφευχθεί η σύγκρουση συµφερόντων
µεταξύ του σκοπού του δικτύου και των µελών του.
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Καλή διακυβέρνηση ενός δικτύου
Ο καθορισµός κανόνων και ο καθορισµός του τρόπου λειτουργίας ενός δικτύου είναι
ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία του. Ο καθορισµός των κανόνων θα πρέπει να
υπόκειται σε ευρεία διαβούλευση µεταξύ των εµπλεκόµενων.

Γενικές κατευθυντήριες γραµµές για τη χρηστή διακυβέρνηση στη δικτύωση:
● Συνεχής ενηµέρωση για τις ανάγκες και τις προσδοκίες της οµάδας-στόχου σας.
● Σεβασµός στην κουλτούρα των εταίρων και τον τρόπο εργασίας του.
● Προσεκτικότητα και ενεργός ακρόαση.
● Δηµιουργία καλής και αξιόπιστης ατµόσφαιρας.
● Η λήψη αποφάσεων να λαµβάνονται µε δηµοκρατικό τρόπο και µε τη

συµµετοχή όλων.
● Τακτική επικοινωνία µε τους συµµετέχοντες στο δίκτυο και αλληλοενηµέρωση

για την πορεία επίτευξης των στόχων και αποτελεσµάτων του.
● Η δράση πρέπει να αντικατοπτρίζει την προστιθέµενη αξία της εταιρικής

σχέσης.
● Συνεχής έλεγχος εάν οι κοινά καθορισµένοι στόχοι εξακολουθούν να ισχύουν

και εάν όλοι οι εταίροι εξακολουθούν να τους υποστηρίζουν.

Κοινά εµπόδια και αδυναµίες στη δικτύωση
Τα πιο συνηθισµένα εµπόδια και οι λόγοι για την αποτυχία ενός δικτύου συνοψίζονται
στα εξής:

● Κοινωνική αναντιστοιχία µεταξύ εταίρων και παραγόντων.
● Κοινωνική αναντιστοιχία µεταξύ ανάλυσης προβληµάτων και ορισµού δικτύου.
● Έλλειψη πόρων, κυρίως από άποψη χρόνου.
● Έλλειψη τεχνογνωσίας για τη διαδικασία και τη λειτουργία των δικτύων.
● Έλλειψη κοινών και σαφώς ορισµένων στόχων.
● Έλλειψη εµπιστοσύνης σχετικά µε την επιρροή και τη δύναµη του δικτύου καθώς

και την ίδια τη σκοπιµότητα του ίδιου του δικτύου.
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Δραστηριότητα 4.2
Δουλεύοντας για έναν κοινό στόχο. Προσοµοίωση

υποδειγµατικής περίπτωσης.

Βήµα Α. Ο διευκολυντής παρουσιάζει τη δραστηριότητα (10 λεπτά).

Βήµα Β. Οι συµµετέχοντες/ουσες χωρίζονται σε 4 υποοµάδες. Κάθε οµάδα
αντιπροσωπεύει µια ΜΚΟ ή µια άτυπη οµάδα. Όλες οι οµάδες εργασίας λαµβάνουν
πρόσκληση (θα διανεµηθεί γραπτή πρόσκληση) από ένα ίδρυµα για να συµµετάσχουν
σε µια διαβούλευση που αποσκοπεί στη βελτίωση µιας προσέγγισης “ποικιλοµορφίας”
στις δηµόσιες πολιτικές. Κάθε οµάδα καλείται να εντοπίσει και να γράψει τα κύρια
προβλήµατα και ορισµένες πιθανές προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των
δηµόσιων πολιτικών. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει επίσης να συζητήσουν πιθανά
οργανωτικά και συµµετοχικά µοντέλα της δικτύωσης κατά τη διάρκεια των διαδικασιών
λήψης αποφάσεων (30 λεπτά).
Βήµα Γ. Παρουσίαση στην ολοµέλεια και συζήτηση. Στην ολοµέλεια αναφέρεται η
επιλογή που έγινε από τις οµάδες και οι προτάσεις και τα προβλήµατα
κατηγοριοποιούνται. Εάν οι δύο κατηγορίες (προβλήµατα και προτάσεις) περιέχουν
περισσότερα από 10 σηµεία, ολόκληρη η οµάδα καλείται να συµφωνήσει για την τελική
επιλογή (30 λεπτά).

Συνολική διάρκεια: 70 λεπτά
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Το πρόβληµα
Η ρητορική µίσους αποτελεί υποβάθµιση της φήµης µιας κοινωνικής οµάδας,
στερεοτυπική βάση ορισµένων εθνικών φυλετικών ή θρησκευτικών χαρακτηριστικών,
που συνοδεύεται από υποκίνηση εχθρότητας, βίας και διακρίσεων εναντίον αυτής της
οµάδας. Η ρητορική µίσους συµβάλλει σε ένα γενικό κλίµα µισαλλοδοξίας που µε τη
σειρά του καθιστά πιο πιθανές τις επιθέσεις εναντίον αυτών των οµάδων. Ρητορική
µίσους στο διαδίκτυο ορίζεται ως “οποιαδήποτε χρήση τεχνολογίας ηλεκτρονικών
επικοινωνιών για τη διάδοση αντισηµιτικών, ρατσιστικών, µεγαλοµανών, εξτρεµιστικών ή
τροµοκρατικών µηνυµάτων ή πληροφοριών”.
Τα διεθνή και τα θεσµικά όργανα της ΕΕ δίνουν ολοένα και µεγαλύτερη προσοχή στο
φαινόµενο της διαδικτυακής ρητορικής µίσους και το αναγνωρίζουν ως ένα αυξανόµενο
πρόβληµα σε όλη την Ευρώπη και πέρα   από αυτήν. Ωστόσο, υπάρχει ένα σαφές χάσµα
µεταξύ αυτής της αυξανόµενης ευαισθητοποίησης µεταξύ των αρχών και των θεσµών
και των προσπαθειών που καταβάλλονται σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο για τη
συλλογή εµπειρικών δεδοµένων σχετικά µε τη ρητορική µίσους στο διαδίκτυο και για τη
θέσπιση νοµοθεσίας και πολιτικών από τους εθνικούς νοµοθέτες και τις κυβερνήσεις.
Μια στρατηγική προσέγγιση του προβλήµατος θα απαιτούσε µια εγκάρσια,
συντονισµένη και πολυδιάστατη δέσµευση ικανή να εµπλέξει όλους τους σχετικούς
παράγοντες σε έναν κοινό στόχο: µετανάστες, µειονότητες, άτοµα που υφίστανται
διακρίσεις και τις αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις, αντιρατσιστικές οργανώσεις,
µέσα ενηµέρωσης και εταιρείες µέσων κοινωνικής δικτύωσης, εθνικοί και τοπικοί
θεσµοί, η επιβολή του νόµου και το δικαστικό σώµα, η αστυνοµία και οι δυνάµεις
ασφαλείας, η εκπαίδευση, ο πολιτισµός, η έρευνα, η ψυχαγωγία, ο κινηµατογράφος και
ο αθλητισµός. Η διασταύρωση και ο συντονισµός των στρατηγικών επιβολής του νόµου
κατά των ρατσιστικών λόγων είναι στην πραγµατικότητα απαραίτητες προϋποθέσεις
για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και του αντικτύπου τους, καθώς και ο
ηγετικός ρόλος των µεταναστών, των προσφύγων, των Ροµά και των θρησκευτικών
µειονοτήτων στον ορισµό και την εφαρµογή τους.

Τα καθήκοντα της οµάδας εργασίας
Φανταστείτε ότι εσείς και τα άλλα µέλη της οµάδας είστε ένα δίκτυο οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών και άτυπων οµάδων. Κάθε µέλος αντιπροσωπεύει µια
διαφορετική οργάνωση. Λαµβάνετε πρόσκληση από τον Εθνικό Φορέα Ισότητας για µια
συνάντηση διαβούλευσης µε στόχο τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων που
σχετίζονται µε την ενίσχυση της παρακολούθησης της διαδικτυακής ρητορικής µίσους
και την ορθή εφαρµογή του νόµου. Καλείστε να συζητήσετε στην οµάδα για να ορίσετε
ορισµένα κύρια προβλήµατα (µέγιστο 10) που πρέπει να αντιµετωπίσετε και ορισµένες
πιθανές ενέργειες (µέγιστο 10) που πρέπει να βελτιωθούν. Σηµειώστε τα αποτελέσµατα
της οµάδας για να τα παρουσιάσετε στην ολοµέλεια. Συζητήστε επίσης πιθανά
οργανωτικά και συµµετοχικά µοντέλα του δικτύου για διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
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Δραστηριότητα 4.3
Διαρθρωτικός ρατσισµός και συµµετοχή. Παρουσίαση από

δύο ακτιβιστές του αντιρατσιστικού κινήµατος

Η δραστηριότητα στοχεύει στην ανάπτυξη µιας συζήτησης στην ολοµέλεια
σχετικά µε το αµφιλεγόµενο θέµα της συµµετοχής και της ηγεσίας στον αντιρατσιστικό
κόσµο, λαµβάνοντας υπόψη το πλαίσιο του δοµικού ρατσισµού και τη συγκρουσιακή
σχέση µεταξύ των ιστορικών αντιρατσιστικών ενώσεων και των οντοτήτων/κινηµάτων
που δηµιουργούνται από άτοµα που υφίστανται διακρίσεις. Οι έννοιες του δοµικού,
θεσµικού και συστηµικού ρατσισµού εµβαθύνονται από τις συνεισφορές δύο
ακτιβιστών (30 λεπτά). Τις παρουσιάσεις ακολουθούν ερωτήσεις και σχόλια από τους
συµµετέχοντες.
Βήµα Α. Παρουσίαση
Βήµα Β. Συζήτηση στην ολοµέλεια

Συνολική διάρκεια: 60 λεπτά
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Ανεξάρτητα από τις στρατηγικές που θα επιλεγούν, η δηµοκρατία και η συµµετοχή
είναι δύο αρχές αναφοράς που πρέπει να καθοδηγούν τις πρωτοβουλίες συνηγορίας και
πολιτικής υπεράσπισης που προωθούνται από οργανώσεις και κοινωνικά κινήµατα που
κινούνται σε έναν ορίζοντα µεγαλύτερης κοινωνικής δικαιοσύνης. Σε
αυτό-οργανωµένες πραγµατικότητες βάσης ή σε µικρότερους οργανισµούς είναι
ευκολότερο να εξασκηθεί κανείς στη συµµετοχή. Αντίθετα, σε µεγαλύτερους και πιο
σύνθετους οργανισµούς η κατασκευή συµµετοχικών µονοπατιών απαιτεί µεγαλύτερη
προσοχή, ιδιαίτερα όταν ο στόχος είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών και εκστρατειών για
την καταπολέµηση των κοινωνικών ανισοτήτων, των διακρίσεων και του ρατσισµού. Η
ουσία του θέµατος αφορά το επίπεδο και τις µορφές εµπλοκής οµάδων ανθρώπων που
επηρεάζονται άµεσα από την ανισότητα και τις διακρίσεις, ανεξάρτητα από το αν
στοχεύουν σε κοινωνική αλλαγή, πολιτιστική αλλαγή ή αλλαγή δηµόσιας πολιτικής.
Μεταξύ των παραγόντων που εµποδίζουν τη συµµετοχή υπάρχουν: υποκειµενικά
εµπόδια (υλικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την καθηµερινή επιβίωση, έλλειψη
χρόνου, επίπεδο εκπαίδευσης ή εµπειρία του πολίτη) οργανωτικά εµπόδια (έλλειψη
προσωπικού ή ακτιβιστών αφιερωµένων στην ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής,
συγκέντρωση χρόνου και πόρων στην παροχή υπηρεσιών και όχι στην πολιτική και
κοινωνική συµµετοχή, δράση σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, διατήρηση µιας σχέσης
προσανατολισµένης προς τον “χρήστη” και όχι άµεσης συµµετοχής στη ζωή του η
οµάδα/οργάνωση)· εµπόδια θεσµικής προέλευσης (έλλειψη αναγνώρισης ενδιάµεσων
παραγόντων, προτίµηση για πιο δοµηµένους οργανισµούς, επιλεκτικά συστήµατα
διαπίστευσης και διαβούλευσης, πολιτική τοποθέτηση που νοµιµοποιεί τις ανισότητες).
Οι µορφές και τα επίπεδα συµµετοχής µε τα οποία έγιναν πειραµατισµοί είναι
πολλαπλά και µπορεί να αφορούν µόνο τις ρίζες και τη διαδικασία συνηγορίας. Οι
κοινωνικές ανάγκες ή οι αξιώσεις για δικαιώµατα που εκφράζονται απευθείας από τα
άτοµα που είναι “χρήστες¨κοινωνικών υπηρεσιών και προγραµµάτων µιας οργάνωσης
εµπνέουν πολλές δράσεις συνηγορίας, αλλά δεν συνεπάγεται απαραίτητα και η άµεση
συµµετοχή τους στον σχεδιασµό και την ανάπτυξη των κοινωνικών και πολιτικών
πρωτοβουλιών που προωθούνται από τα υποκείµενα στα οποία απευθύνονται οι
υπηρεσίες. Μερικές µορφές συµµετοχής αντιπροσωπεύονται από τη συµµετοχή
αποκλεισµένων/υπό διακρίσεις ατόµων σε εκστρατείες ενηµέρωσης στα µέσα
ενηµέρωσης (π.χ. µέσω της δηµοσίευσης συνεντεύξεων ή αφηγήσεων), σε δηµόσιες
εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις ή σε συναντήσεις που διοργανώνονται.
Η δηµιουργία εσωτερικών οµάδων συζήτησης, η διοργάνωση σεµιναρίων, το άνοιγµα
χώρων κοινωνικοποίησης και η χρήση συµµετοχικών κοινωνικών ερευνών, χρήσιµων
για µια εις βάθος ανάλυση του εξωτερικού κοινωνικού πλαισίου και των αναδυόµενων
κοινωνικών αναγκών, είναι µερικά από τα εργαλεία που δοκιµάστηκαν για τη
διευκόλυνση συµµετοχικών διαδικασιών χωρίς αποκλεισµούς.
Όπως θα δούµε πιο ξεκάθαρα στο επόµενο κεφάλαιο, οι απαιτήσεις που φαίνεται να
προκύπτουν µε την αυξανόµενη πίεση από άτοµα που υφίστανται διακρίσεις είναι: η
ύπαρξη αυτόνοµων χώρων πολιτικής έκφρασης, µεγαλύτερη προβολή στα µέσα
ενηµέρωσης και άµεση σχέση µε τους θεσµούς.
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Πηγή: Lunaria, SosRacisme, Antigone, Sos Malta (επιµέλεια), «Be�er advocacy for Be�er Inclusion.
Ενεργώντας κατά των διακρίσεων, για την ισότητα και τα δικαιώµατα του πολίτη, σελ. 23-25   διαθέσιµο

εδώ:h�ps://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/Be�er-Advocacy-for-Be�er-InclusionENG_def.pdf

Η διάκριση µεταξύ υπηκόων και µη υπηκόων, που βασίζεται σε µια έννοια της
ιθαγένειας µε επίκεντρο την εθνικότητα και τον τόπο γέννησης, διατρέχει την ιστορία
των φιλελεύθερων δηµοκρατιών. Χάρη σε αυτή τη διάκριση, τα
φιλελεύθερα-δηµοκρατικά έθνη-κράτη έχουν στερήσει “νόµιµα” θεµελιώδη δικαιώµατα
από ολόκληρες κοινωνικές οµάδες µέσα σε µια φαινοµενικά σταθερή δηµοκρατική
τάξη37.
Η διάκριση µεταξύ υπηκόων και µη υπηκόων, µεταξύ ηµεδαπών και αλλοδαπών,
µπορεί να θεωρηθεί ως η “µητέρα των διακρίσεων” που διαποτίζει όχι µόνο την εθνική
νοµοθεσία για τη µετανάστευση και το άσυλο, αλλά και τους κανόνες που ρυθµίζουν
την ιδιοκτησία και τη συγκεκριµένη πρόσβαση σε ορισµένα θεµελιώδη ατοµικά,
κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα. Η παγκόσµια οικονοµική και χρηµατοπιστωτική
κρίση που ξεκίνησε το 2008, µαζί µε τις επακόλουθες πολιτικές λιτότητας, συνέβαλαν
στην εµβάθυνση του χάσµατος που χωρίζει τους πολίτες της ΕΕ από τους πολίτες από
χώρες εκτός ΕΕ.
Τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά θεσµικά όργανα τείνουν µέχρι στιγµής να καταργήσουν
την υπάρχουσα σχέση µεταξύ των µοντέλων διακυβέρνησης των πολιτικών
µετανάστευσης και ασύλου και της εξάπλωσης µορφών διακρίσεων και ρατσισµού που
επηρεάζουν ιδιαίτερα τους µετανάστες, τους αιτούντες άσυλο, τους πρόσφυγες, τους
Ροµά, τους Αφρο-απογόνους και τις θρησκευτικές µειονότητες. Ωστόσο, αυτή η σχέση
γίνεται ολοένα και πιο εµφανής τα τελευταία χρόνια, όταν για να αντιµετωπίσουµε τις
ανθρωπιστικές, µεταναστευτικές και προσφυγικές “κρίσεις” υιοθετήθηκαν πολιτικές
επιλογές αποκλειστικά εµπνευσµένες από την έννοια της “έκτακτης ανάγκης”. Οι
αποφάσεις αυτές ορίστηκαν για να διασφαλίσουν την καλή “διακυβέρνηση” της
µετανάστευσης, αντιθέτως, συνέβαλαν στον πολλαπλασιασµό των διακρίσεων, της
ξενοφοβίας και του ρατσισµού σε κοινωνικό, πολιτικό και θεσµικό επίπεδο.
Η ανθρωπιστική κρίση του 2015, οι πολυάριθµες παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων που έπληξαν εκατοντάδες πρόσφυγες κατά µήκος της Βαλκανικής Οδού,
η τρέχουσα κρίση στα σύνορα µεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας, οι µετανάστες που
έχασαν τη ζωή τους στη Μάγχη και οι πολυάριθµοι θάνατοι που συνεχίζουν να
σπιλώνουν τη Μεσόγειο υπογραµµίζουν το χάσµα µεταξύ της επίσηµης προστασίας
των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος
του ασύλου, που κατοχυρώνεται στη νοµοθεσία της ΕΕ, και της αποτελεσµατικής
εγγύησης αυτών των δικαιωµάτων. Επιπλέον, καθιστούν όλο και πιο σαφή την
τρέχουσα άρρηκτη σχέση µεταξύ της µετανάστευσης, των µεταναστευτικών πολιτικών

37 Arendt H., «The Decline of the Nation State and the End of Human Rights», The Origins of Totalitarianism, 1953.
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και της εδραίωσης των δοµικών και θεσµικών µορφών ξενοφοβίας και ρατσισµού38. Η
ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του
ρατσισµού 2020-2025, έχει υιοθετήσει την έννοια του δοµικού ρατσισµού εντοπίζοντας
τις ρατσιστικές διακρίσεις, ιδέες και συµπεριφορές όχι µόνο µε πράξεις που αποδίδονται
σε άτοµα, αλλά και µε πράξεις και εκδηλώσεις στο δηµόσιο, θεσµικό, κοινωνικό και
πολιτιστικό σύστηµα που συµβάλλει µε διάφορες µορφές στην εδραίωση και την
συνέχιση των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων, των ανισοτήτων και των
διακρίσεων39.
Η αξιολόγηση του κοινοτικού νοµικού πλαισίου για τις διακρίσεις και τον ρατσισµό
είναι ένας από τους στόχους που προσδιορίζονται στο Σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει
διάφορα µέτρα για την παρακολούθηση της εφαρµογής από τα κράτη µέλη της Οδηγίας
43/2000, η   οποία εφαρµόζει την αρχή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ προσώπων
ανεξαρτήτως φυλετικής και εθνικής καταγωγής», για την απαγόρευση των διακρίσεων
στους τοµείς της απασχόλησης, των συνθηκών εργασίας, της εκπαίδευσης και της
κοινωνικής προστασίας, και της απόφασης πλαισίου για την καταπολέµηση του
ρατσισµού και της ξενοφοβίας του Συµβουλίου της 28ης Νοεµβρίου 2008, µε στόχο την
επιβολή κυρώσεων στις εκδηλώσεις ρατσισµού και ξενοφοβίας.
Η αναγνώριση του δοµικού και συστηµικού χαρακτήρα της ξενοφοβίας και του
ρατσισµού είναι ένα απαραίτητο βήµα κατά την προσπάθεια εντοπισµού των βαθιών
ριζών των διακρίσεων και των πολλαπλών παραβιάσεων δικαιωµάτων που επηρεάζουν
µετανάστες, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, νέους όπως τους αποκαλούµε “παιδιά
µεταναστών” ή δεύτερης γενιάς µετανάστες, θρησκευτικές µειονότητες κ.ο.κ.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην καταπολέµηση των µορφών θεσµικού
ρατσισµού που ορίζονται ως το σύνολο πράξεων, συµπεριφορών, καταχρήσεων,
παρενοχλήσεων, διακρίσεων και βίας που πραγµατοποιούνται από πρόσωπα ή
οντότητες που διαδραµατίζουν θεσµικό ρόλο σε πολιτικό ή διοικητικό επίπεδο µε βάση
την εθνικότητα ή εθνική καταγωγή, θρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές,
σωµατικά χαρακτηριστικά, πολιτιστικές πρακτικές και νοµικό καθεστώς40. Οι
εκδηλώσεις του θεσµικού ρατσισµού µπορεί να περιλαµβάνουν τους κανόνες που
µπορεί να περιέχονται στους νόµους για τη µετανάστευση, τις απελάσεις, τη διοικητική
κράτηση κ.λπ. και τις διοικητικές πρακτικές (π.χ. παράνοµες επαναπροωθήσεις που
εµποδίζουν την αποτελεσµατική άσκηση του δικαιώµατος ασύλου ή διαδικασίες που
εµποδίζουν την πρόσβαση σε δικαιώµατα) που έχουν σκοπό ή αποτέλεσµα να

40 Τα παιδιά αλλοδαπών πολιτών που γεννήθηκαν στην Ιταλία έχουν το δικαίωµα να αποκτήσουν την ιταλική
υπηκοότητα υποβάλλοντας µια απλή δήλωση προθέσεων στο Γραφείο Πολιτικής Κατάστασης του δήµου κατοικίας τους
εντός ενός έτους από τη συµπλήρωση των 18 ετών, εάν µπορούν να αποδείξουν ότι έχουν γεννηθεί στην Ιταλία και έχουν
διαµείνει νόµιµα και συνεχώς στην Ιταλία από τη γέννηση έως την ηλικία των 18 ετών. Παιδιά αλλοδαπών γονέων που
δεν γεννήθηκαν αλλά µεγάλωσαν στην Ιταλία δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για ιταλική υπηκοότητα υπό τους
ίδιους όρους µε τους αλλοδαπούς ενήλικες, π.χ. αποδεικνύοντας τη νόµιµη διαµονή στην Ιταλία για τουλάχιστον 10
χρόνια και απαιτήσεις ελάχιστου εισοδήµατος.

39 Δείτε: A. Rivera, “Razzismo”, στο: UTET, Diri�i umani. Cultura dei diri�i e dignità della persona nell'epoca della
globalizzazione, 6 τόµ., 2007; Nale�o G. (επιµέλεια), Rapporto sul razzismo in Italia (Έκθεση για τον ρατσισµό στην Ιταλία),
Manifestolibri, 2009; Lunaria, Antigone, Sos Racisme, Adice, Kisa (επιµέλεια), Τα λόγια είναι πέτρες. Ανάλυση ρητορικής
µίσους στον δηµόσιο λόγο σε 6 ευρωπαϊκές χώρες, 2019; Lunaria (επιµέλεια από), Chronicle of Ordinary Racism. Πέµπτο
λευκό βιβλίο για τον ρατσισµό στην Ιταλία, 2020. Anthony Chima, Gli italiani bianchi sono capaci di discutere di razzismo;
(Μπορούν οι λευκοί Ιταλοί να συζητήσουν για τον ρατσισµό;), 29 Ιανουαρίου
2021,h�ps://www.vice.com/it/article/y3gebx/italiani-bianchi-capaci-di-discutere-di-razzismo.

38 Το σχέδιο είναι διαθέσιµο εδώ:
h�ps://ec.europa.eu/info/sites/default/files/a_union_of_equality_eu_action_plan_against_racism_2020_-2025_en.pdf
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καταστρέψουν ή να υπονοµεύσουν την αναγνώριση, απόλαυση ή άσκηση, επί ίσοις
όροις, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό,
οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τοµέα και σε οποιονδήποτε άλλο τοµέα της
δηµόσιας ζωής ή/και προσβολής της αξιοπρέπειας του ατόµου, δηµιουργίας κλίµατος
εκφοβισµού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού και προσβλητικού. Αυτοί οι
κανόνες, οι ιδέες και οι πρακτικές βρίσκονται σήµερα στο επίκεντρο του δηµόσιου λόγου
για τη µετανάστευση. Συµβάλλουν στην παραγωγή και αναπαραγωγή του ρατσισµού,
Οι µορφές δοµικού ρατσισµού επηρεάζουν ευρύτερα την κοινωνικοοικονοµική σφαίρα,
τον κόσµο της πληροφορίας και του πολιτισµού και την κοινωνία στο σύνολό της. Στην
πραγµατικότητα, ο συστηµικός ρατσισµός δεν έχει µόνο θεσµική προέλευση. Είναι
δοµικά ριζωµένος στο οικονοµικό και κοινωνικό σύστηµα, χάρη στη διατήρηση εκείνων
των σχέσεων ανισότητας στις οποίες βασίζεται το νεοφιλελεύθερο καπιταλιστικό
µοντέλο ανάπτυξης. Ο θεσµικός ρατσισµός και ο δοµικός ρατσισµός
αλληλεπικαλύπτονται, συµπλέκονται και αλληλοτροφοδοτούνται και δεν είναι πάντα
δυνατό να καθιερωθεί µε βεβαιότητα µια σειρά ιεραρχίας µεταξύ του ρόλου που
διαδραµατίζουν οι θεσµοί, οι οικονοµικές εξουσίες, τα µέσα ενηµέρωσης και η
κοινωνική συµπεριφορά στην παραγωγή και αναπαραγωγή διαφορετικών µορφές
διακρίσεων και ρατσισµού.
Οι σύγχρονες µορφές ρατσισµού υπερβαίνουν κατά πολύ τον βιολογικό ρατσισµό και
αλλάζουν συνεχώς στόχους, όπως, για παράδειγµα, δείχνει πολύ καθαρά η πρόσφατη
ιστορία του ρατσισµού στην Ιταλία. Στη δεκαετία του 1980 οι διακρίσεις και ο ρατσισµός
στόχευαν κυρίως µετανάστες από τη Βόρεια Αφρική, στη δεκαετία του 1990 Αλβανούς,
στα πρώτα χρόνια του 2000 Ρουµάνους πριν από την ένταξη της Ρουµανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Την τελευταία δεκαετία, η προκατάληψη, το στίγµα και η
ποινικοποίηση γενικά εµπλέκουν µετανάστες και αιτούντες διεθνούς προστασίας που
φτάνουν στην Ιταλία δια θαλάσσης, ειδικά (αλλά όχι µόνο) από την αφρικανική ήπειρο.
Ο δοµικός και συστηµικός χαρακτήρας του ρατσισµού καθιστά εποµένως απαραίτητη
την ανάπτυξη ενός πολύ περίπλοκου, πολλαπλού, πολυδιάστατου και συστηµικού
έργου για την πρόληψη και την αντιµετώπισή του, ικανό να διασχίσει όλες τις
διαστάσεις της δηµόσιας ζωής (πολιτική, θεσµική, µέσα ενηµέρωσης, κοινωνική,
πολιτιστική, αθλητική, κ.λπ.) και να εµπλέξουν, µε τον πιο συντονισµένο δυνατό τρόπο,
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς: πρώτα και κύρια τις φυλετικές µειονότητες, που
πλήττονται άµεσα από τις διακρίσεις, αλλά και τα µέλη της πλειοψηφικής κοινότητας ή
εκείνων που αντιλαµβάνονται τους εαυτούς τους ως τέτοιους. Οι τελευταίοι έχουν στην
πραγµατικότητα µια θέση µεγαλύτερης ισχύος και έχουν άµεση πολιτική, κοινωνική,
οικονοµική και πολιτιστική ευθύνη στην παραγωγή και αναπαραγωγή της ξενοφοβίας
και του ρατσισµού.
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Δραστηριότητα 4.4
Ανακεφαλαίωση και παρουσίαση των εργασιών που έγιναν

τη 2η ηµέρα µέσω οπτικού χάρτη

Διάρκεια: 10 λεπτά
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
Επίσκεψη σε µια αντιρατσιστική πρωτοβουλία / οργάνωση

Περιγραφή
Η προαιρετική δραστηριότητα στοχεύει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά
µε µια συγκεκριµένη εµπειρία συνηγορίας που προωθείται από µια οργάνωση, κίνηµα ή
άτυπη αντιρατσιστική οµάδα. Όταν η εµπειρία δεν διαθέτει αυτόνοµο χώρο, η επίσκεψη
µπορεί να αντικατασταθεί από µια συνάντηση µε ακτιβιστές στο χώρο εκπαίδευσης ή
µια διαδικτυακή συνάντηση.

Διάρκεια περίπου: 1,5 ώρα
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3η µέρα: 5η συνεδρία: Χτίζοντας ένα πλάνο συνηγορίας

Μαθησιακοί στόχοι
Σύνταξη ενός σχεδίου συνηγορίας µε επίκεντρο τα ακόλουθα βήµατα: α) ορισµό του
προβλήµατος και των στόχων, β) δικτύωση, γ) καθορισµός στόχων δράσης και
στρατηγικών, δ) καθορισµός δραστηριοτήτων, και ε) καθορισµός βασικών µηνυµάτων
και στρατηγικής επικοινωνίας.

Μεθοδολογία εργασίας
Συνεδρίες ολοµέλειας, εργασία σε οµάδες εργασίας

Απαραίτητοι πόροι
1 διευκολυντής
1 αίθουσα ικανή να φιλοξενήσει 24 συµµετέχοντες/ουσες και 4 οµάδες εργασίας
1 πίνακας για να συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της
συζήτησης στην ολοµέλεια
1 µεγάλη οθόνη για προβολή του
Περιγραφή κάποιων γενικών θεµατικών ενοτήτων που παρουσιάζονται µέσω των
καρτών συνηγορίας
1 θεµατικός εµπειρογνώµονας για τη Δραστηριότητα 5.0
4 “Υποδείγµατα σχεδίων συνηγορίας”
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Δραστηριότητα 5.0
Εισαγωγή στην 5η συνεδρία

Ένας εµπειρογνώµονας ανακεφαλαιώνει τα κύρια βήµατα του κύκλου
συνηγορίας ως έναν τρόπο εισαγωγής στη συνεδρία, οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε 4
µικρές οµάδες που θα πειραµατιστούν στη σύνταξη ενός σχεδίου συνηγορίας.

Η κάθε οµάδα καλείται να επιλέξει ένα από παρακάτω (ή να προτείνει κάποια νέα)
θεµατική για το πλάνο συνηγορίας:

1. Διακρίσεις στη στέγαση
2. Διακρίσεις στην εργασία
3. Διακρίσεις στον αθλητισµό
4. Προώθηση σωστής ενηµέρωσης για µετανάστες, πρόσφυγες και άτοµα που

υφίστανται διακρίσεις
5. Δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού συστήµατος για την υποστήριξη των

θυµάτων του ρατσισµού
6. Απελάσεις και παράνοµες επαναπροωθήσεις στα σύνορα
7. Μεροληπτική υποδοχή µεταξύ Ουκρανών και άλλων αιτούντων άσυλο
8. Το δικαίωµα συµµετοχής σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες
9. Διακρίσεις στη χορήγηση αδειών διαµονής και εργασίας

Διάρκεια: 15 λεπτά
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1ο θέµα: Διακρίσεις και ρατσισµός στην αγορά εργασίας
Οι µεροληπτικές και ρατσιστικές συµπεριφορές είναι συχνά εµφανείς στα εµπόδια που
συναντούν καθηµερινά οι µετανάστες στην αγορά εργασίας. Το “καθεστώς” του
µετανάστη σηµαίνει συχνά ότι τα προσόντα που αποκτήθηκαν σε άλλες χώρες δεν
αναγνωρίζονται και τα γλωσσικά εµπόδια οδηγούν σε διακρίσεις και διαφοροποίηση
µεταξύ της απασχόλησης µεταναστών και γηγενών. Οι µετανάστες υφίστανται
διακρίσεις από τη στιγµή που υποβάλλουν αίτηση εργασίας. Αλλά ακόµα και όταν
βρουν δουλειά, συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν άνιση µεταχείριση. Χαµηλότεροι µισθοί,
έλλειψη προοπτικών καριέρας, επισφαλείς και δύσκολες συνθήκες εργασίας,
παρενόχληση, εκβιασµός και άδικες απολύσεις είναι µερικές µόνο από τις καταστάσεις
που βιώνουν. Ακόµη και σήµερα, οι τοµείς της γεωργίας, της οικιακής εργασίας και της
φροντίδας, των logistics, των κατασκευών και της εστίασης αποδεικνύονται οι τοµείς
που εκφράζουν µια έντονη “εθνικοποίηση” της εργασίας.
Ο FRA (Οργανισµός Θεµελιωδών Δικαιωµάτων) δηµοσίευσε µια έκθεση το 2019 µε βάση
τις µαρτυρίες 237 ενήλικων µεταναστών εργαζοµένων που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν
εργοδότες στην ΕΕ που εκµεταλλεύονται την ευάλωτη θέση των µεταναστών
εργαζοµένων, αναγκάζοντάς τους να εργάζονται απεριόριστες ώρες και πληρώνοντάς
τους πολύ άσχηµα ή καθόλου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι µετανάστες συχνά
εργάζονται σε επικίνδυνα περιβάλλοντα και δεν λαµβάνουν καν τον ελάχιστο
εξοπλισµό ασφαλείας που απαιτείται από τη νοµοθεσία. Οι εργαζόµενοι που
ερωτήθηκαν ζούσαν σε ανεπίσηµους οικισµούς ή σε εργοτάξια χωρίς τρεχούµενο νερό
και αποχέτευση.
Μία από τις λίγες πανευρωπαϊκές έρευνες που αξιολογούν συγκεκριµένα την εµπειρία
των διακρίσεων στο χώρο εργασίας των εργαζοµένων για διάφορους λόγους είναι η
Ευρωπαϊκή Έρευνα Συνθηκών Εργασίας (EWCS) του Eurofound. Μεταξύ 2005 και 2015,
το ποσοστό των εργαζοµένων που συµµετείχαν στην έρευνα που δήλωσαν ότι είχαν
υποστεί διακρίσεις (µε βάση την ηλικία, την “εθνοτική” καταγωγή και το χρώµα του
δέρµατος, την εθνικότητα, το φύλο, τη θρησκεία, την αναπηρία και τον σεξουαλικό
προσανατολισµό) στο χώρο εργασίας αυξήθηκε από 5 τοις εκατό σε 7 τοις εκατό, µε
διαφορετικά επίπεδα και τάσεις εξέλιξης µεταξύ των κρατών µελών. Μεταξύ των
µορφών διάκρισης, η διάκριση λόγω ηλικίας ήταν η πιο κοινή και αναφέρθηκε
συχνότερα τόσο από νέους όσο και από µεγαλύτερους εργαζόµενους.
Η αναφορά Ρατσισµός και διακρίσεις στην απασχόληση στην Ευρώπη της ENAR 2013-17
αναλύει τον ρατσισµό και τις διακρίσεις στον κόσµο της εργασίας σε 23 χώρες της ΕΕ
κατά τη διάρκεια πέντε ετών, υπογραµµίζοντας την έλλειψη επιβολής των
υφιστάµενων νόµων κατά των διακρίσεων και την επιµονή ορισµένων νόµων και
πολιτικών που περιορίζουν την πρόσβαση των µεταναστών στην αγορά εργασίας. Στο
Βέλγιο, η έρευνα έδειξε ότι οι υποψήφιοι για εργασία µε ονόµατα που ακούγονται
“ξένα” έχουν 30 τοις εκατό λιγότερες πιθανότητες να προσκληθούν σε συνέντευξη για
δουλειά από τους αιτούντες µε παρόµοιο προφίλ αλλά µε περισσότερα φλαµανδικά
ονόµατα. Στην Ουγγαρία, ένας στους δύο Ροµά ανέφερε ότι υπέστη διακρίσεις κατά την
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αναζήτηση εργασίας. Οι µεροληπτικές πρακτικές προσλήψεων και οι διαρθρωτικές
ανισότητες σηµαίνουν ότι οι µετανάστες και οι µειονότητες τείνουν να έχουν
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και να υπερεκπροσωπούνται σε ορισµένους τοµείς όπως
η γεωργία και οι υπηρεσίες φροντίδας. Στην Ιρλανδία, τα περισσότερα αναφερόµενα
περιστατικά ρατσισµού συµβαίνουν στον χώρο εργασίας (31 τοις εκατό). Στη Γερµανία,
το µηνιαίο εισόδηµα των ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής είναι σχεδόν 25 τοις εκατό
χαµηλότερο από το µέσο εθνικό καθαρό µηνιαίο εισόδηµα. Στην Ιταλία και την Ελλάδα,
οι µετανάστες εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν απάνθρωπες και εκµεταλλευτικές
συνθήκες εργασίας, ιδιαίτερα στον αγροτικό τοµέα. Οι αφρικανές γυναίκες στην
Ευρώπη αντιµετωπίζουν πολλαπλά εµπόδια στην αγορά εργασίας: είναι ιδιαίτερα
ευάλωτες σε διακρίσεις, εκµετάλλευση, σεξουαλική παρενόχληση και κακοµεταχείριση.
Επιπλέον, πολλές φορές ενώ έχουν πολλά προσόντα απασχολούνται µόνο σε
συγκεκριµένους τοµείς, ιδιαίτερα στην οικιακή εργασία. Στη Γαλλία, οι γυναίκες
αφρικανικής καταγωγής έχουν τα χαµηλότερα ποσοστά δραστηριότητας στην αγορά
εργασίας. Στην Κύπρο, οι περισσότερες µετανάστριες που εργάζονται ως οικιακοί
βοηθοί υπόκεινται σε πολλαπλές διακρίσεις, άδικες και καταχρηστικές µεταχειρίσεις,
βία και/ή σεξουαλική κακοποίηση. Στο Βέλγιο, το 50 τοις εκατό των καταγγελιών για
διακρίσεις στο χώρο εργασίας που καταγράφηκαν το 2014 από την υπηρεσία ισότητας
προέρχονται από γυναίκες λόγω θρησκείας (µουσουλµανική).

Καθήκον της οµάδας εργασίας
Ζητείται από τους συµµετέχοντες να σχεδιάσουν µια εκστρατεία συνηγορίας για την
προώθηση των ίσων ευκαιριών στην εργασία και για τη διασφάλιση του σεβασµού των
µειονοτήτων, προωθώντας την υπέρβαση της πιο διαδεδοµένης εκµετάλλευσης και της
“µαύρης” και αδήλωτης εργασίας.
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2ο θέµα: Κατά των διακρίσεων - Δικαίωµα στον ελεύθερο χρόνο
Ιστορικό
Η Βαρκελώνη είναι βασικός προορισµός για νυχτερινή διασκέδαση. Αλλά η βραδινή
έξοδος µπορεί να µετατραπεί σε εφιάλτη για µερικούς ανθρώπους, επειδή ο ρατσισµός
εξακολουθεί να είναι παρών στη νυχτερινή ζωή. Τα κλαµπ έχουν το δικαίωµα να
απαγορεύσουν την είσοδο σε άτοµα, πολλές φορές οι λόγοι απόρριψης είναι
ρατσιστικοί. Το δικαίωµα άρνησης εισόδου, όπως κατοχυρώνεται στους Κανονισµούς
για Δηµόσια Θεάµατα και Δραστηριότητες Αναψυχής (Άρθρο 50) αναγνωρίζει ότι “η
επιβολή του δικαιώµατος άρνησης εισόδου δεν πρέπει ποτέ να οδηγεί σε διάκριση
οποιουδήποτε µέλους του κοινού λόγω του τόπου γέννησής του, της εθνικότητάς του, το
φύλο, τη θρησκεία, τις απόψεις, θέµατα υγείας όπως αναπηρία, το σεξουαλικό
προσανατολισµό ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, προσωπική ή κοινωνική περίσταση”. Το
SOS Racisme έχει λάβει πολλές υποθέσεις που αναφέρουν ορισµένους ωυχτερινούς
χώρους διασκέδασης που αρνούνται επανειληµµένα το δικαίωµα εισόδου σε άτοµα που
υφίστανται διακρίσεις. Με την επαναλειτουργία της νυχτερινής ζωής µετά την
πανδηµία του Covid και τους περιορισµούς που επιβλήθηκαν από αυτήν, τα κρούσµατα
αυξήθηκαν ξανά, πράγµα που σηµαίνει ότι οι διακρίσεις εξακολουθούν να συµβαίνουν
τακτικά σε ορισµένα κλαµπ. Πολλές τοπικές αρχές, όπως η πόλη της Βαρκελώνης και
άλλες τοπικές κυβερνήσεις, έχουν λάβει τις εξουσίες από τη Generalitat να καθορίζουν
τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ωστόσο, δεν έχουν προβεί σε
καµία ενέργεια. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου µια παράβαση έχει διαπιστωθεί, αλλά δεν
ορίζεται ποινή (συνήθως πρόστιµο).

Περιγραφή της υπόθεσης συνηγορίας
Το 2017 το SOS Racisme ξεκίνησε µια εκστρατεία “El racisme surt de festa” (ο ρατσισµός
να φύγει από τα πάρτι) για να εκθέσει, να καταγγείλει και να ευαισθητοποιήσει για την
εξάλειψη των ρατσιστικών διακρίσεων στην πρόσβαση σε χώρους αναψυχής στη
Βαρκελώνη. Στόχος της εκστρατείας είναι να παρέχει εργαλεία σε άτοµα που
υφίστανται διακρίσεις, να ευαισθητοποιήσει το κοινό ώστε να συµµετάσχουν στην
καταγγελία του ρατσισµού, να πιέσει τις εταιρείες αναψυχής να σεβαστούν το νόµο και
να πείσουν τις διοικήσεις να τιµωρήσουν τυχόν παράνοµες πρακτικές. Αρχικά, το SOS
Racisme δηµοσιοποίησε τα στοιχεία των καταγγελιών που έλαβε στο ανάλυσης της
κατάστασης του ρατσισµού στην Καταλονία στην ετήσια έκθεσή του και προώθησε µια
συζήτηση στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη σηµασία της ανάληψης δράσης και
της καταγγελίας τέτοιων περιπτώσεων.
Στη συνέχεια, το SOS Racisme δηµιούργησε µια οµάδα εργασίας ακτιβιστών που
συζήτησαν την προβληµατική, µοιράστηκαν κάποιες κοινές πρακτικές για την
αντιµετώπιση τέτοιων καταστάσεων και σχεδίασε διαφορετικές δράσεις για την
κοινωνική συνηγορία και την ευαισθητοποίηση. Οι ενέργειες που προέκυψαν από αυτή
την οµάδα ήταν:
- Ανάπτυξη σύντοµου οδηγού ώστε το θύµα να γνωρίζει τα δικαιώµατά του και το τι
πρέπει να κάνει όταν του/της αρνούνται την είσοδο.
- Παραγωγή πέντε οπτικοακουστικών µαρτυριών µε το ίδιο αφηγηµατικό νήµα, τα
οποία µεταδόθηκαν στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µαζί µε ένα βίντεο
ευαισθητοποίησης για την
εκστρατεία:h�ps://www.youtube.com/watch?v=vZugFMn7Xd8&list=PL6sTQdZ8s9kda4MX

138

https://www.youtube.com/watch?v=vZugFMn7Xd8&list=PL6sTQdZ8s9kda4MXs0rK860OY30L9yJeN


s0rK860OY30L9yJeN. Τον Δεκέµβριο του 2017, το SOS Racisme πραγµατοποίησε µια
“νύχτα δοκιµών”, δηλαδή µια δοκιµή µε κρυφή κάµερα για την καταγραφή τέτοιων
πρακτικών. Αυτή ήταν η τρίτη έκδοση ενός τεστ που διεξήχθη το 2011 και το 2014 και
επέλεξαν να επισκεφθούν τους ίδιους χώρους (το Boulevard Culture Club, το Jamboree
Dance Club και το Sala Apolo) που είχαν συγκεντρωθεί παράπονα από τη SOS Racisme.
Τα αποτελέσµατα και το βίντεο δηµοσιοποιήθηκαν ως µέσο ευαισθητοποίησης και
καταγγελίας τέτοιων πρακτικών
διακρίσεων:h�ps://sosracisme.org/el-racisme-governa-la-festa
Η κατάσταση της πανδηµίας του COVID από το 2020 και οι περιορισµοί στη νυχτερινή
αναψυχή οδήγησαν σε προσωρινή διακοπή των δραστηριοτήτων της εκστρατείας. Το
2022 µε την επαναλειτουργία των νυχτερινών κέντρων άρχισε και η υποδοχή κάποιων
περιπτώσεων διακρίσεων που κατευθύνονται κυρίως σε συγκεκριµένο κλαµπ “Waka”.
Αυτό ορίζει και την ανάγκη να συνεχιστεί η εκστρατεία ώστε οι ενέργειες της να
συµβάλλουν στην εξάλειψη αυτών των πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις στην
πρόσβαση σε χώρους αναψυχής στη Βαρκελώνη. Η οµάδα ακτιβιστών συνηγορίας
εργάζεται στην παρούσα σε ένα νέο σχέδιο υπεράσπισης.

Καθήκον της οµάδας εργασίας
Λαµβάνοντας υπόψη το πλαίσιο που δίνεται και το γεγονός ότι η οµάδα συνηγορίας
επανεξετάζει τη στρατηγική της αφού η κατάσταση των ρατσιστικών διακρίσεων στο
δικαίωµα εισόδου εξακολουθεί να αποτελεί πρόβληµα που υπονοµεύει τα δικαιώµατα
πολλών ατόµων που υφίστανται διακρίσεις στο πλαίσιο της νυχτερινής ζωής µετά την
πανδηµία στη Βαρκελώνη, συντάξτε ένα σχέδιο συνηγορίας που να αντιµετωπίζει αυτό
το πρόβληµα και να βασίζεται στις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει.
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Είναι σηµαντικό ένας συντονιστής και ένας εµπειρογνώµονας συνηγορίας να
υποστηρίζουν τη συζήτηση των οµάδων εργασίας ενθαρρύνοντάς τες να
επικεντρωθούν σε κάθε βήµα. Προτείνεται στην κάθε φάση να υπάρχουν κάποιες
διευκολυντικές ερωτήσεις, παραδείγµατα αυτών µπορείτε να δείτε παρακάτω.

Ορισµός του προβλήµατος: Ποιο είναι το πρόβληµα? Ποια δεδοµένα/πληροφορίες
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να δείξουν τη σηµασία του ζητήµατος; Ποια είναι η
κύρια πηγή πληροφοριών; Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που επηρεάζονται άµεσα από
το πρόβληµα που µπορεί να εµπλέκονται στην ανάλυση πλαισίου; Είναι σηµαντικό
αυτές οι ερωτήσεις να απαντώνται όσο το δυνατόν λεπτοµερέστερα.

Καθορισµός των στόχων. Ποιες είναι οι επιθυµητές αλλαγές; Είναι µετρήσιµες; Ποιες
είναι οι πιθανές αλλαγές; Ποιος µπορεί να είναι ο κοινός στόχος της εκστρατείας
συνηγορίας; Ποιοι είναι οι συγκεκριµένοι στόχοι;

Δικτύωση. Ποιοι είναι οι διαθέσιµοι εσωτερικοί οργανωτικοί πόροι (ανθρώπινοι,
δοµικοί και οικονοµικοί); Ποιοι είναι οι πιθανοί σύµµαχοι και οι κοινωνικοί παράγοντες
που µπορούν να εµπλακούν σε ένα δίκτυο αφιερωµένο στο θέµα/ζήτηµα που πρέπει να
αντιµετωπιστεί; Ποιες είναι οι δραστηριότητες που πρέπει να προγραµµατιστούν για
την κατασκευή του δικτύου (χαρτογράφηση, κοινοί χώροι, ώρες και στόχοι
συναντήσεων, ανταλλαγή πληροφοριών κ.λπ.).

Στόχοι και στρατηγικές. Ποιος µπορεί να κάνει την αλλαγή; Πώς µπορούν να
προσεγγιστούν; Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της καµπάνιας; Ποια είναι η καλύτερη
στρατηγική που πρέπει να υιοθετηθεί για την επίτευξή τους; Μπορεί να είναι χρήσιµο η
στρατηγική να λαµβάνει υπόψη τους διαθέσιµους πόρους του οργανισµού/δικτύου.

Δραστηριότητες. Ποιες είναι οι συγκεκριµένες δραστηριότητες που πρέπει να
προγραµµατιστούν και να υλοποιηθούν; Είναι σηµαντικό να ενθαρρύνουµε τους
συµµετέχοντες να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριµένοι και να προγραµµατίζουν τις
δραστηριότητες λαµβάνοντας υπόψη τον διαθέσιµο χρόνο και τους οργανωτικούς,
ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους.

Βασικά µηνύµατα και στρατηγική επικοινωνίας. Ποια είναι τα βασικά µηνύµατα
που πρέπει να επικοινωνηθούν; Ποιος είναι ο στόχος αυτών των µηνυµάτων; Ποια είναι
τα καλύτερα κανάλια επικοινωνίας για να τους προσεγγίσετε; Ποιοι είναι οι
απαραίτητοι επαγγελµατικοί, κοινωνικοί και οικονοµικοί πόροι που χρειάζεται να
ενεργοποιηθούν; Τι είναι δυνατό να προγραµµατιστεί σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο;
Ένα παράδειγµα προτύπου µπορεί να προταθεί για να διευκολυνθεί η σύνταξη ενός
σχεδίου εµβρυϊκής επικοινωνίας, µε βάση το Φυλλάδιο 5.2.B. Το πρότυπο µπορεί να
συνοδεύεται από τις ακόλουθες σύντοµες σηµειώσεις.
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Σηµειώσεις

Συχνότητα Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική συχνότητα για τις
δράσεις σας, µπορεί να αφορά σε συναντήσεις σε σταθερή
βάση ή εκδηλωσεις σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία.

Δράση Τι είδους δράση σχεδιάζετε;

Στόχος Ποιος είναι ο στόχος της καµπάνιας σας;
Γιατί το σχεδιάζετε και ποιο είναι το αναµενόµενο
αποτέλεσµα;

Κοινό Ποιο είναι το κοινό στόχος της καµπάνιας; (Μπορείτε να το
προσδιορίσετε ανά ηλικία, ειδικότητα, γεωγραφική περιοχή
κ.ο.κ).

Μέσο /
Κανάλι

Ποιο µέσο χρησιµοποιείτε; Το µέσο και τα κανάλια
επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται µπορεί να αλλάξει
ανάλογα µε τη διαφορετικότητα του κοινού στόχου.

Μηνύµατα
κλειδιά

Ποια είναι τα βασικά µηνύµατα που θέλετε να διαδώσετε; Τα
µηνύµατα µπορούν να αλλάξουν ανάλογα µε το διαφορετικό
κοινό και πρέπει να είναι σύντοµα, απλά και µε σαφήνεια.

Θέση Η τοποθεσία της δράσης / εκδήλωσης.

Μορφή Καθορίστε τη µορφή που θα χρησιµοποιηθεί για τη διάδοση
των µηνυµάτων (δελτίο τύπου, µηνύµατα κοινωνικού
δικτύου, δηµόσιες παρουσιάσεις).

Παρακολούθη
ση

Καθορίστε τους δείκτες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για τη µέτρηση της δράσης σας.

Έξοδα Χρειάζεστε χρήµατα; Προσπαθήστε να υπολογίσετε τον
απαιτούµενο προϋπολογισµό.

Υπεύθυνα
άτοµα

Προσδιορίστε το/α υπεύθυνο/α άτοµο/α για τη διαχείριση της
επικοινωνίας και την παραγωγή περιεχοµένου. Η συνεργασία
µεταξύ ενός υπεύθυνου επικοινωνίας και ενός
εµπειρογνώµονα στο θέµα της εκστρατείας θα πρέπει να
ενθαρρύνεται.
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Εργαλείο 5.2.Γ. Ένα παράδειγµα προτύπου που θα χρησιµοποιηθεί για
τη σύνοψη ενός σχεδίου συνηγορίας

Η εργασία µπορεί να διευκολυνθεί µε τη διανοµή ενός προτύπου το οποίο οι
συµµετέχοντες µπορούν να χρησιµοποιήσουν για κάθε επιλεγµένη στρατηγική: τον
στόχο, τους απαραίτητους πόρους, τους στόχους, τους συµµάχους και τους αντιπάλους,
τις προγραµµατισµένες ενέργειες, το επιθυµητό αποτέλεσµα, τον υπεύθυνο, την
ηµεροµηνία/ώρα, τους διαθέσιµους πόρους. Είναι σηµαντικό να θυµάστε ότι υπάρχουν
πολλοί τρόποι σύνταξης ενός σχεδίου συνηγορίας και διαφορετικές µορφές για την
επισηµοποίηση τους σε γραπτό έγγραφο. Εποµένως, δεν υπάρχει ιδανικό πρότυπο.
Κάθε οργανισµός, οµάδα ή δίκτυο χρησιµοποιεί τη µορφή που διευκολύνει καλύτερα
την ανάπτυξη της εκστρατείας υπεράσπισης.
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3η µέρα: Τελική συνεδρία. Συλλογή και µοίρασµα των
αποτελεσµάτων της εκπαίδευσης

Μαθησιακοί στόχοι
Να συνοψιστούν τα κύρια στοιχεία µιας πρότασης εκστρατείας συνηγορίας σε µια
συνοπτική έκθεση πολιτικής συνηγορίας, να µοιραστούν τα κύρια αποτελέσµατα της
εκπαίδευσης.

Μεθοδολογία εργασίας
Ολοµέλεια, οµάδες εργασίας

Απαραίτητοι πόροι
1 διευκολυντής
1 αίθουσα ικανή να φιλοξενήσει 24 συµµετέχοντες/ουσες και 4 οµάδες εργασίας
1 πίνακας για να συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της
συζήτησης στην ολοµέλεια
1 µεγάλη οθόνη για προβολή του
1 θεµατικός εµπειρογνώµονας για τη Δραστηριότητα 6.2
Μεγάλου µεγέθους κόλλες που θα χρησιµοποιηθούν σε οµάδες εργασίας
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Δραστηριότητα 6.0
Εισαγωγή στην 6η συνεδρία

Η τελευταία συνεδρία του εκπαιδευτικού είναι αφιερωµένη στην παρουσίαση και
συζήτηση στην ολοµέλεια των πλάνων συνηγορίας που είχαν προετοιµαστεί από τις
οµάδες εργασίας κατά τις προηγούµενες συνεδρίες.

Διάρκεια: 10 λεπτά

Δραστηριότητα 6.1
Παρουσίαση στην ολοµέλεια του πλάνου συνηγορίας που

σχεδιάστηκε

Κάθε οµάδα εργασίας καλείται να συνοψίσει όλα τα βήµατα του Σχεδίου Συνηγορίας
που ετοίµασε µέσα από µία παρουσίαση στην ολοµέλεια. Η παρουσίαση στην
ολοµέλεια απαιτεί από τους συµµετέχοντες να εξηγήσουν εάν η οµάδα εργασίας
αντιµετώπισε οποιαδήποτε πρόκληση κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και την
εσωτερική συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε, ωθώντας τους έτσι να λάβουν κριτική
θέση σχετικά µε τις ευκαιρίες και τους περιορισµούς του σχεδίου συνηγορίας που
παρουσιάστηκε.

Διάρκεια: 50 λεπτά

Δραστηριότητα 6.2
Συνεισφορά εµπειρογνωµόνων για την εργασία που έγινε

και συζήτηση στην ολοµέλεια

Ένας εµπειρογνώµονας συνηγορίας αναλαµβάνει να διευκολύνει τη συζήτηση και να
κάνει τεχνικά σχόλια στα προτεινόµενα σχέδια.

Διάρκεια: 50 λεπτά
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Δραστηριότητα 6.3
Ανακεφαλαίωση και οπτικός χάρτης του αποτελέσµατος

της εργασίας που έγινε

Διάρκεια: 10 λεπτά
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Δραστηριότητα 6.4
Στρογγυλό τραπέζι: Συλλογική αξιολόγηση του

εκπαιδευτικού

Ο διευκολυντής καλεί τους συµµετέχοντες να δηµιουργήσουν έναν κύκλο και να
µοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά µε: τα logistics, το εκπαιδευτικό πρόγραµµα και το
περιεχόµενο, την αλληλεπίδραση µε τους άλλους συµµετέχοντες και εκπαιδευτές, τη
µεθοδολογία εργασίας και τα πιο σηµαντικά στοιχεία που κρατούν από το
εκπαιδευτικό. Εναλλακτικά, ο διευκολυντής µπορεί να ζητήσει µεµονωµένα σχόλια
γραµµένα σε σηµειώσεις post-it και να τα τοποθετήσει σε έναν οπτικό χάρτη που
τοποθετείται στον χώρο.

Διάρκεια: 75 λεπτά
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Προαιρετικό
Επίσκεψη σε αντιρατσιστική οργάνωση/κίνηµα

Η προαιρετική δραστηριότητα στοχεύει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά
µε µια συγκεκριµένη εµπειρία συνηγορίας που προωθείται από µια οργάνωση, κίνηµα ή
άτυπη αντιρατσιστική οµάδα. Όταν η εµπειρία δεν διαθέτει αυτόνοµο χώρο, η επίσκεψη
µπορεί να αντικατασταθεί από µια συνάντηση µε ακτιβιστές στο χώρο εκπαίδευσης ή
µια διαδικτυακή συνάντηση.

Διάρκεια: 1,5 ώρες

Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού!

152



Βιβλιογραφία
Anne C., 2020, 1983 o el nacimiento de una nueva generación de antirracistas. Available at:
h�p://bitly.ws/ujmU
Antigone, 2021, Social priorities, participation, and advocacy practices. The experience of 23
Greekantiracist realities. Available at: h�p://bitly.ws/ujmV
Arendt H.,1973/2004, "The Decline of the Nation-State and the End of the Rights of Man". In
TheOriginsof Totalitarianism, Shocken Books.
Baela-Lobedde D., 2019, La trampa del antirracismo 'white friendly'. Available at
h�p://bitly.ws/ujmW
Birindelli A.,1991, ”Gli stranieri in Italia: alcuni problemi di integrazione sociale”. In
Polis,5(2),
pp.300-314.
Boccuzzo G., 2011, Dispense del corso di Sistemi Informativi Statistici. Available at:
h�p://bitly.ws/ujmZ
Buraschi D., Aguilar Idañez, M.J., 2019, Racismo y antirracismo: Comprender para
transformar. Available at: h�p://bitly.ws/ujn5
Delvecchio F., 1995, Scale di misura e indicatori sociali, Cacucci Editore. Available at:
h�p://bitly.ws/ujir
Canadian Community Economic Development Network (Ccednet),2003,The Art of
Advocacy.
A Handbook For Non-Profit Organizations And Charities.Available at: h�p://bitly.ws/ujis
Care International, 2014, The Care International Advocacy Handbook. Available at:
h�p://bitly.ws/ujiw
Central European University (Hungary), University of Vienna, University of East London,
European Network Against Racism, 2018, Advocacy Handbook. Refugees’ access to higher
education and beyond.Available at: h�p://bitly.ws/ujiw
Civicus and others, 2015, Advocacy toolkit influencing the post-2015 development agenda.
Available at: h�p://bitly.ws/ujiB
Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, Un’Unione
dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025, 18 se�embre 2020,
h�p://bitly.ws/ujiE
Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al
consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, Un Nuovo
Pa�o sulla migrazione e l'asilo. Available at: h�p://bitly.ws/ujiM
Commissione per le politiche d'integrazione degli immigrati in Italia, 2001, Secondo
rapporto
sull' integrazione degli immigrati in Italia, Bologna, il Mulino.
De Santis G., 2010, “Voices from the Margins: Policy Advocacy and Marginalized
Communities”. In Canadian Journal of Non profit and Social Economy Research, Vol. 1, No.
1
Fall/Autumn, pp.23-45.
De Toma C., 2020, Advocacy Toolkit. Guidance on how to advocate for a more enabling
environment for civil society in your context, Open Forum for CSO Development
Effectiveness. Available at: h�p://bitly.ws/ujiR

153

http://bitly.ws/ujmU
http://bitly.ws/ujmV
http://bitly.ws/ujmW
http://bitly.ws/ujmZ
http://bitly.ws/ujn5
http://bitly.ws/ujir
http://bitly.ws/ujis
http://bitly.ws/ujiw
http://bitly.ws/ujiw
http://bitly.ws/ujiB
http://bitly.ws/ujiE
http://bitly.ws/ujiM
http://bitly.ws/ujiR


Education International, 2018, Promoting integration of migrants and refugees in and
through education. Available at: h�p://bitly.ws/ujiV
European Commission, 2021, European Action Plan on Integration. Available at:
h�p://bitly.ws/ujjJ
EUROSTAT, Indicators of Immigrant Integration- A Pilot Study. Available at:
h�p://bitly.ws/ujiW
Favell A., 2000,Europeanisation and the emergence of a new political field: Immigration
politics in Brussels,Translation of Culture et Conflict DEC2000,p.153-185.
Favilli C., “Il diri�o dell’ Unione europea e il fenomeno migratorio”, in Zorzella
N.,Giovanne�i
M. (a cura di), Ius Migrandi, Franco Angeli, 2021.
Gen S.,Wright A.C., 2018, “Strategies of policy advocacy organizations and their theoretical
affinities: Evidence from Q-Methodology”. In Policy Studies Journal, 46 (2), pp.298-326.
Gen S.,Wright A.C., 2012, "A framework for policy advocacy". In Faculty of Social Sciences -
Papers,955,pp.4-5.
Global protection Cluster, GBV Prevention and Response, 2014, Gender-based Violence in
Emergencies. Advocacy Handbook. Available at: h�p://bitly.ws/ujj2
Golini A. (ed.), 2004, L'immigrazione straniera: indicatori e misuredi integrazione. La
situazione in Italia e alcuni elementi su Piemonte e Torino, Fieri-Forum Internazionale ed
Europeo di Ricerche sull'Immigrazione.
Golini A.,2006, L’immigrazione straniera: indicatori e misure di integrazione, Bologna, il
Mulino.
Gómez-Reino C.M, 2006, Weak, disorganised and fragmented: Anti-Racist Mobilisation in
Spain.
Universidad Autónoma de Madrid, Working Papers Online Series 69/2006. Available at:
h�p://portal.uam.es/portal/page?_pageid=35,49194&_dad=portal&_schema=PORTAL
IMISCOE, Migration Research Hub, International Migration Policy and Law Analysis
(IMPALA).
Available at: h�ps://rb.gy/h1wq3a
International Migration Institute, DEMIC Policy. Available at: h�ps://rb.gy/ueumm4
Lunaria, Sos Racisme, Antigone, Sos Malta (edited by), Be�er advocacy for Be�er Inclusion.
Acting against discrimination, for equalityandcitizenshiprights, 2021.
Lo Schiavo L., 2009, Immigrazione, ci�adinanza, partecipazione: le nuove domande di inclusione
nello spazio pubblico. Processi di auto-organizzazione e partecipazione degli immigrati,
Department of Cognitive, Psychological, Pedagogical Sciences and Cultural Studies
(COSPECS), University of Messina,Quaderni di intercultura 1/2009.
Lunaria, 2021,Social priorities,participation, and advocacy practices. The experience of 20
Italian antiracist realities. Available at: h�p://bitly.ws/ujni
Lunaria, Adice, Antigone-Information and documentation center on racism, ecology, peace
and non-violence,Grenzenlos, Kisa e SOS Racisme (a cura di), 2019, Wordsare stones. Analisi
dell’  hate speech pubblico in sei paesi europei. Available at: h�p://bitly.ws/ujnf
MacIndoe H., 2014, How Competition and Specialization Shape Nonprofit Engagement in
Policy Advocacy, Non profit Policy Forum.
Mantovan C., 2007, Immigrazione e ci�adinanza. Auto-organizzazione e partecipazione dei
migranti in Italia, Milano, Franco Angeli.
Ministry of Immigration and Asylum, The National Strategy for Integration, Greek Policy
for Social Integration. Available at: h�p://bitly.ws/ujhi

154

http://bitly.ws/ujiV
http://bitly.ws/ujjJ
http://bitly.ws/ujiW
http://bitly.ws/ujj2
http://portal.uam.es/portal/page?_pageid=35,49194&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://rb.gy/h1wq3a
https://rb.gy/ueumm4
http://bitly.ws/ujni
http://bitly.ws/ujnf
http://bitly.ws/ujhi


Mosley J., 2013, “Recognizing New Opportunities: Reconceptualizing Policy Advocacy in
Everyday Organizational Practice?. In Social Work, Volume 58, Issue 3, July 2013, pp.
231-239.
Natale M., Strozza S., 1997, Gli immigrati in Italia. Quanti sono, chi sono, come vivono, Bari,
Cacucci.
Observatorio permanente de la inmigracion, 2015,La integración del inmigrante enEspaña:
fases, patrones, y dinámicas regionales durante el periodo 2007-2015. Available at:
h�p://bitly.ws/ujhR
Ribera Almandoz, O. Delclós, C. Garcés Mascareñas. B., 2020, Casa nostra, casa vostra?
Condicions i trajectòries d?accés a l?habitatge de sol.licitants d?asil i refugiats a Catalunya,
Barcelona,CIDOB.
Refugees Support Aegean, 2018, The ?hotspots?experiment: removing human rights from
the equation. Available at: h�p://bitly.ws/ujin
Reisch M., 2002, “Defining Social Justice in a Socially Unjust World”. In Families in Society:
The Journal of Contemporary Human Services, Volume 83,Number 4.
Rivera A., 2007, “Razzismo”, in UTET, Diri�i umani. Cultura dei diri�i e dignità della
persona nell’ epoca della globalizzazione, 6 vol.
Rozakou K., 2017, "Non recording the 'European refugee crisis' in Greece. Navigating
through irregular bureaucracy". In Focaal ? Journal of Global and Historical Anthropology,
77:36-49.
Ruppert A., Wahlgren J., 2018, Advocacy Handbook Refugees?access to higher education
and beyond.
Ruzza C.,2000, "Antiracism and EU institutions". In European Integration, vol.22,pp.145-171.
Saraceno C., 2011, Indicatori Sociali per la competitività o per la qualità sociale?. Available
at: h�ps://rb.gy/p5wde9
SOS Malta, 2021, Social priorities, participation, and advocacy practices. The experience of 15
Maltese antiracist realities. Available at: h�ps://rb.gy/bg1zan
SOS Racisme, 2021, Social priorities, participation, and advocacy practices. The experience of
20 Spanish antiracist realities. Available at: h�ps://rb.gy/l5pwkx
Reisch M.,2002, “Defining Social Justice in a Socially Unjust World”. In
FamiliesinSociety:The Journal of Contemporary Human Services, Vol.83, n.4.
Sciortino G., 2015, È possibile misurare l'integrazione degli immigrati” Lo stato dell'arte,
University of Trento, Department of Sociology and Social Research, Quaderni del
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, March, Quaderno n.63, h�ps://rb.gy/90gk8k
Spanish Observatory on Racism and Xenophobia (OBERAXE), Annual Reports are available
at: h�p://bitly.ws/ujii
Sprechmann S.,Pelton E., 2001, Advocacy Tools and Guidelines Promoting Policy Change,
CARE. Available at: h�p://bitly.ws/ujjd
Strozza S., Natale M., et al., 2000, La rilevazione delle migrazioni internazionali e la
predisposizione di un sistema informativo sugli stranieri, Roma, COGIS.
UNICEF, 2010, Advocacy Toolkit. A guide to influencing decisions that improve children’s
lives. Available at: h�p://bitly.ws/ujif
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development. The
17 Goals .Available at: h�ps://sdgs.un.org/goals
Urbán M., 2019, La Emergencia de Vox. Apuntes para combatir la extrema derecha española,
Barcelona, Sylone /Viento Sur.
Vecchi G., Modulo monitoring and evaluation, 4. Indicators. Available at: h�p://bitly.ws/ujic

155

http://bitly.ws/ujhR
http://bitly.ws/ujin
https://rb.gy/p5wde9
https://rb.gy/bg1zan
https://rb.gy/l5pwkx
https://rb.gy/90gk8k
http://bitly.ws/ujii
http://bitly.ws/ujjd
http://bitly.ws/ujif
https://sdgs.un.org/goals
http://bitly.ws/ujic


UNHCR, 1951-1967, The Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees.
Available at: www.unhcr.org
United Nations, 1990, International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families. Available at: h�p://bitly.ws/ujh5
World Health Organization, Human rights and health, Key facts. Available at:
h�p://bitly.ws/ujhd

Ιστοσελίδες

Accem h�ps://www.accem.es/

ANTIGONE h�ps://www.antigone.gr/en/angigone-ngo/

Asylum Information Database www.asylumineurope.org

Council of Europe www.coe.int

Cronacle di ordinario razzismo www.cronachediordinariorazismo.org

EUROSTAT h�ps://ec.europa.eu/eurostat/data/database

EKKE - National Centre for Social
Research

www.ekke.gr

Portal de Inmigración h�ps://extranjeros.inclusion.gob.es/

NIEM all in for integration h�p://www.forintegration.eu/

International Organization for Migration h�ps://www.iom.int/

Instituto Nazionale di Statistica www.istat.it

Lunaria www.lunaria.org

Migrant Integration Policy Index h�ps://www.mipex.eu/

Organization for Economic Co-operation
and Development (OECD)

www.oecd.org

The racist Violence Recording Network h�ps://rvrn.org/en/category/english/

SOS Malta h�ps://www.sosmalta.org/home

SOS Racisme www.sosracisme.org

The UN Refugee Agency www.unhcr.org
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