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The European Commission's support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на
авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която
може да бъде използвана за информацията,
Podpora tvorby této publikace Evropskou komisí nepředstavuje schválení obsahu, které
odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být odpovědná za jakékoli použití informací
obsažených v této publikaci.
El apoyo de la Comisión europea para la producción de esta publicación no constituye una
aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión
no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης
δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις
των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που μπορεί να περιέχονται σε αυτήν
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce
un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la
Commissione non può̀ essere ritenuta responsabile per l'uso che può̀ essere fatto delle
informazioni ivi contenute.
Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini
yansıtmakta olup içeriğin onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer alan
bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
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PREAMBLE
ΠΡΟΛΟΓΟς
Τα μέρη που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το καταστατικό,
Λαμβάνουν υπόψη ότι ο στόχος αυτού του καταστατικού είναι να χρησιμεύσει ως οδικός χάρτης
για τους πρόσφυγες προκειμένου να ενταχθούν στη χώρα / κοινωνία προορισμού.
Λαμβάνουν υπόψη ότι αυτό το καταστατικό είναι πανευρωπαϊκό και βασίζεται σε θεμελιώδεις
καθολικές έννοιες και αξίες (κοινωνική αλλαγή, κοινωνική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή,
κοινωνική δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, ενδυνάμωση, ισότητα), οι οποίες
περιλαμβάνονται επίσης σε διεθνή έγγραφα όπως η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (1948) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Καταστατικό (1965).
Λαμβάνουν υπόψη ότι η απόλαυση των κοινωνικών δικαιωμάτων που αναφέρονται σε κάθε
τίτλο-title παραπάνω πρέπει να διασφαλιστεί χωρίς διακρίσεις για λόγους φυλής, χρώματος,
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, πολιτικής άποψης, εθνικής ή κοινωνικής
προέλευσης.
Είναι αποφασισμένα να καταβάλουν κάθε προσπάθεια από κοινού για τη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των νεοεισερχόμενων και για την προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της
κοινωνικής αρμονίας των προσφύγων μέσω κατάλληλων θεσμών και δράσεων.
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Όλα τα μέρη πρέπει να συμφωνούν με τις παρακάτω αξίες:
Μέρος Ι
1 Κοινωνική αλλαγή
2 Κοινωνική ανάπτυξη
3 Κοινωνική συνοχή
4 Κοινωνική δικαιοσύνη
5 Ανθρώπινα δικαιώματα
6 Ενδυνάμωση
7 Ισότητα
Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να σέβονται τις ακόλουθες προτεραιότητες:
Μέρος II
1 Ιθαγένεια
2 Στέγαση
3 Υγειονομική περίθαλψη
4 Εκπαίδευση
5 Απασχόληση
6 Κοινωνική αρμονία
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
INTRODUCTION
Αυτό το καταστατικό είναι ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τις τοπικές αρχές, τους παρόχους
εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλα συναφή ιδρύματα (όπως ΜΚΟ) που συνεργάζονται με
πρόσφυγες, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με κοινές αξίες (κοινωνική
αλλαγή, κοινωνική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, κοινωνική δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα,
ενδυνάμωση, ισότητα) και κοινά θέματα (ιθαγένεια, στέγαση, εκπαίδευση, υγειονομική
περίθαλψη, κοινωνική αρμονία, απασχόληση) όλης της Ευρώπης.
Υπάρχουν πολλές έρευνες για θέματα μετανάστευσης στις οποίες πολλές χώρες διεξάγουν
διάφορες μελέτες εναρμόνισης . Ωστόσο, καμία χώρα δεν φαίνεται να είναι σε θέση να
καθορίσει μια κοινή άποψη. Με αυτό το καταστατικό, αποσκοπείται η αφομοίωση των
προσφύγων. Χρησιμεύει ως προστασία και των δύο πλευρών (πρόσφυγες και κοινωνία
υποδοχής) όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ευθύνες.
Αυτό το καταστατκό έχει σχεδιαστεί σε δύο μέρη: (Α) Τιμές, (Β) Προτεραιότητες. Το πρώτο
μέρος περιλαμβάνει τους ακόλουθους τίτλους: κοινωνική αλλαγή, κοινωνική ανάπτυξη,
κοινωνική συνοχή, κοινωνική δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, ενδυνάμωση, ισότητα. Το
δεύτερο μέρος, από την άλλη πλευρά, περιλαμβάνει τους ακόλουθους τίτλους: ιθαγένεια,
στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, απασχόληση, κοινωνική αρμονία.
Αυτό το καταστατικό απευθύνεται σε κυβερνήσεις, τοπικές αρχές, ΜΚΟ, παρόχους εκπαίδευσης
ενηλίκων, πρόσφυγες, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς, ενδιαφερόμενους κ.λπ. Αυτό το
καταστατικό είναι διαθέσιμο σε 11 γλώσσες (αγγλικά, τουρκικά, ελληνικά, βουλγάρικα, τσέχικα,
ισπανικά, ιταλικά, αραβικά, περσικά, ρώσικα και γαλλικά) σε PDF στον ιστότοπο του έργου:
www.coresproject.net
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1.
VALUES
ΑΞΙΕΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΙΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
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1.1.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

SOCIAL CHANGE

Είναι αδύνατο να σκεφτούμε μια ομάδα ανθρώπων αμετάβλητη στον σύγχρονο κόσμο.
Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία όπου το μόνο πράγμα που δεν μεταβάλλεται είναι η αλλαγή.
Σήμερα, η κοινωνική αλλαγή είναι η πιο εμφανής από αυτές τις αλλαγές. Η κοινωνική αλλαγή
είναι ένα πολύ περίπλοκο και δυναμικό φαινόμενο που βασίζεται στον πληθυσμό, την
τεχνολογία, τους φυσικούς πόρους, την πολιτική, την οικονομία και παρόμοιους παράγοντες και
την αλληλεπίδρασή τους. Η κοινωνική αλλαγή είναι η αλλαγή που συμβαίνει σε διαφορετικές
εποχές, καταστάσεις, κατευθύνσεις και διαστάσεις των βασικών στοιχείων που κάνουν μια
κοινωνία μια γενική έννοια. Ωστόσο, αυτό που καθιστά δυνατή την πραγματική αλλαγή είναι οι
διαφορές που εμφανίζονται σε στοιχεία όπως ο πολιτισμός, η θρησκεία, η γλώσσα, η οικονομία
και η τεχνολογία τα οποία απαρτίζουν την κοινωνική δομή [1].
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Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται ως στόχο της πολιτικής τους την επίτευξη προϋποθέσεων
με τις οποίες μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά οι ακόλουθες αρχές:

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να γνωρίζουν ότι οι νεοαφιχθέντες (αιτούντες άσυλο,
πρόσφυγες και μετανάστες) φέρνουν μαζί τις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές και
πολιτικές απόψεις και αξίες τους στoυς νέους τόπους.
Ο συνδυασμός των αξιών των νεοαφιχθέντων με τις αξίες της κοινωνίας υποδοχής μπορεί να
οδηγήσει σε ξαφνική απόρριψη, μακρινή μεταβατική περίοδο ή μια πιο μέτρια υποδοχή και
σύνθεση.
Αυτός ο αρνητικός ή θετικός συνδυασμός, που ονομάζεται «κοινωνική αλλαγή», απαιτεί
χρόνο.
Οι κάτοικοι και οι νεοεισερχόμενοι θα πρέπει να αποδεχτούν, υιοθετήσουν και να
διατηρήσουν τις αξίες όλων.
Πρέπει να θεωρηθεί ότι η κοινωνική αλλαγή μπορεί να είναι διακριτική, αποκλειστική και
απαγορευτική.
Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να εξασφαλίσουν μια διαδικασία ενοποίησης, και
ανάπτυξης.
Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η κοινωνική αλλαγή είναι ένα
στοιχείο προόδου και ανάπτυξης.
Εάν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ενστερνιστούν τις προϋποθέσεις για κοινωνική αλλαγή
μπορεί να εμφανιστεί το φαινόμενο το ένα μέρος να κατηγορεί το άλλο .
Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με το τι είναι η κοινωνική
αλλαγή και πώς επιτυγχάνεται, και πρέπει να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα τόσο για τους
κατοίκους όσο και για τους νεοαφιχθέντες.
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1.2.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

SOCIAL DEVELOPMENT

Η κοινωνική ανάπτυξη μπορεί να οριστεί ως η άνοδος του κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου
μαζί με την οικονομική εξέλιξη και ανάπτυξη σε μια κοινωνία. Όσον αφορά τις κοινωνικές και
ανθρώπινες σχέσεις, η κοινωνική ανάπτυξη μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία απόκτησης
συμπεριφορών και προσεγγίσεων που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή στις αρχές και τις
αξίες της κοινωνίας , στην οποία τα άτομα δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις με τα άτομα γύρω
τους. Η κοινωνική ανάπτυξη αφορά τη βελτίωση της ευημερίας κάθε ατόμου στην κοινωνία,
ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του. Η επιτυχία της κοινωνίας συνδέεται
με την ευημερία κάθε πολίτη.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική ανάπτυξη σε μια χώρα ή κοινωνία, είναι σημαντικό να
πληρούνται ορισμένα στοιχεία (οικονομική ανάπτυξη, ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη της
μεσαίας τάξης και κοινωνική ενσωμάτωση [λειτουργική και πνευματική ενσωμάτωση ]).
Σύμφωνα με αυτήν τη μελέτη, τα στοιχεία (αξίες) που αναμένεται να υπάρχουν σε μια χώρα ή σε
μια κοινωνία στην οποία βρίσκονται πρόσφυγες είναι σχεδόν τα ίδια.
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According to this;
●

●

●

●

●
●

●

●

●
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Πρώτα απ 'όλα, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη αναμένεται να γνωρίζουν το γεγονός ότι κάθε
ανάπτυξη ή καινοτομία επιφέρει αλλαγές στη ζωή των ατόμων.
Οι πολιτικοί και οι ασκούντες εξουσία σε χώρες όπου βρίσκονται οι πρόσφυγες πρέπει να
αναγνωρίζουν ότι οι πρόσφυγες αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της κοινωνικής ανάπτυξης.
Στην ιστορία του κόσμου, οι καινοτομίες και οι διαφορές που προέκυψαν με τη
μετανάστευση κατέστησαν δυνατή την πρόοδο και την ανάπτυξη. Η κοινωνική αλλαγή είναι
επίσης μέρος αυτής της διαδικασίας προόδου και ανάπτυξης.
Επομένως, όλα τα μέρη πρέπει να αποδεχτούν ότι η οριζόντια οικονομική ανάπτυξη είναι
απαραίτητη για την κοινωνική αλλαγή.
Το οικονομικό εισόδημα αναμένεται να κατανεμηθεί ισότιμα και δίκαια.
Όλα τα μέρη πρέπει να αποδεχτούν ότι η κοινωνική ένταξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για την κοινωνική ανάπτυξη.
Η κοινωνική ένταξη αποτελείται από δύο διαφορετικά στοιχεία: λειτουργική και πνευματική
ένταξη. Όλα τα μέρη πρέπει να είναι λειτουργικά και πνευματικά ενωμένα σε κοινά
συναισθήματα.
Η λειτουργική ενσωμάτωση ενώνει όλα τα μέρη σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς
για ανάπτυξη και πρόοδο. Η πνευματική ενσωμάτωση δίνει έμφαση στις ενοποιητικές και
αναπτυσσόμενες πτυχές του πολιτισμού.
Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί κοινωνική ανάπτυξη χωρίς τη συμμετοχή όλων των
συμβαλλόμενων μερών.
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1.3.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

SOCIAL COHESION

Η κοινωνική συνοχή εμφανίζεται σήμερα ως έννοια της πολιτικής και της κοινωνιολογίας που
δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ των νεοεισερχόμενων (μετανάστες, αιτούντες άσυλο,
πρόσφυγες) και των κατοίκων. Ωστόσο, η κοινωνική συνοχή περιλαμβάνει γενικά την εξάλειψη
των διακρίσεων και του αποκλεισμού μεταξύ όλων των μελών της κοινωνίας, δημιουργώντας μια
αίσθηση ένταξης και εμπιστοσύνης . Ορισμένα στοιχεία στην κοινωνική δομή είναι πολύ
σημαντικοί δείκτες για την κοινωνική συνοχή. Κατά συνέπεια (α) η κοινωνική σύνδεση (β) οι
κοινωνικές σχέσεις και (γ) η κατανόηση του κοινού οφέλους αποκαλύπτει σημαντικά ευρήματα
για το βαθμό «συμβίωσης» σε μια χώρα ή κοινότητα. Επίσης οι χώρες και οι κοινωνίες με υψηλή
κοινωνική συνοχή φαίνεται να έχουν μηδενική πόλωση, χαμηλό επίπεδο συγκρούσεων, υψηλά
επίπεδα συνύπαρξης και κοινωνική εμπιστοσύνη. Αυτοί οι δείκτες προκύπτουν με την παροχή
μερικών βασικών αξιών.
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Η κοινωνική συνοχή που αναφέρεται σε αυτό το καταστατικό είναι μία από αυτές τις αξίες. Η
κοινωνική συνοχή θα είναι δυνατή μόνο μέσω μιας καλής κατανόησης του τι σημαίνει αυτή η
αξία.
●

●

●
●

●

●

●

●
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Η κοινωνική συνοχή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συμμετοχή και την προθυμία όλων
των μερών.
Είναι πολύ σημαντικό όλα τα μέρη να συνυπάρχουν χωρίς προκατάληψη και ανεξάρτητα από
οποιοδήποτε προσωπικό, ομαδικό και κοινοτικό συμφέρον ή προνόμιο.
Πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι όλα τα μέρη είναι εξίσου σημαντικά και απαραίτητα.
Πρέπει να ληφθεί κοινωνική μέριμνα για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών με βάση την
ισότητα. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ισότιμη χρήση της εκπαίδευσης, της υγείας, της
εργασίας , της στέγασης, των τροφίμων και του ρουχισμού .
Η κοινωνική σύνδεση είναι απαραίτητη για την κοινωνική συνοχή και περιλαμβάνει την
αίσθηση του ανήκειν, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το αίσθημα της δικαιοσύνης.
Οι κοινωνικές σχέσεις είναι απαραίτητες για την κοινωνική συνοχή και περιλαμβάνουν
ισχυρά κοινωνικά δίκτυα, εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και καθορισμό ή υιοθέτηση του
πλουραλισμού.
Η κατανόηση του κοινού οφέλους είναι απαραίτητη για την κοινωνική συνοχή και
περιλαμβάνει τη συμμετοχή των πολιτών, τη συμμόρφωση με τους κοινωνικοπολιτιστικούς
κανόνες και την κατανόηση της αλληλεγγύης.
Η δομή που θα δημιουργηθεί με βάση την κοινωνική συνοχή θα πρέπει να στοχεύει σε μια
δημοκρατική, πολυπολιτισμική κοινωνία, οικονομικά δυναμική και με υψηλό αίσθημα
κοινωνικής εμπιστοσύνης.
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1.4.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
SOCIAL JUSTICE
Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι μια έννοια που διαμορφώνεται με βάση τη δικαιοσύνη. Στη
σημερινή μεταμοντέρνα κοινωνία, η έννοια της δικαιοσύνης έρχεται αντιμέτωπη με τους
ανθρώπους σε πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής. Μία από τις πιο σημαντικές έννοιες που
διαμορφώνουν το εννοιολογικό πλαίσιο και την ύπαρξη δικαιοσύνης είναι η ισότητα. Πρώτα απ
'όλα, τα μέλη μιας κοινωνίας (νεοεισερχόμενοι ή κάτοικοι) πρέπει να είναι ίσοι από κάθε άποψη.
Η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης μπαίνει στο παιχνίδι σε αυτό το σημείο. Η κοινωνική
δικαιοσύνη είναι η έννοια που εκφράζει αυτήν την ισότητα ακριβώς στην κοινωνική και
κοινοτική ζωή. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της μετανάστευσης, όταν οι κινήσεις των
ανθρώπων είναι τόσο συγκεντρωμένες και διαφοροποιημένες, η κοινωνική δικαιοσύνη μεταξύ
των κατοίκων και των νεοεισερχόμενων αποτελεί σημαντική ατζέντα στην εθνική και διεθνή
σκηνή. Ωστόσο, αν ξεκινήσουμε από κάποιες βασικές αξίες θα ενισχυθεί η αίσθηση της ισότητας
μεταξύ των ανθρώπων και θα διευκολυνθεί η αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων.
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Για αυτό το λόγο, είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στα ακόλουθα σημεία:
●

●

●
●

●

●

Είναι πολύ σημαντικό για τις κυβερνήσεις να ενεργήσουν σύμφωνα με το σύνταγμα και υπό
αυτό το πρίσμα να είναι διαφανείς με βάση την ισότητας . Αυτή η συμπεριφορά θα
διασφαλίσει την εμπιστοσύνη του κοινού, ιδίως των κατοίκων (πολίτες).
Οι διαφορές μεταξύ των ατόμων όπως η φυλή, το χρώμα, οι πεποιθήσεις και οι κουλτούρες
των μελών της κοινότητας δεν πρέπει να είναι καταστροφικές και διαφοροποιημένες. Η
αποδοχή αυτών των διαφορών είναι απαραίτητη.
Όλα τα μέρη αναμένεται να αποδέχονται και να σέβονται το ένα το άλλο.
Πρέπει να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός των δικαιωμάτων μεταξύ των συμβαλλόμενων
μερών. Κάθε άνθρωπος έχει αναφαίρετα δικαιώματα αλλά και ευθύνες.
Όλα τα μέρη υποστηρίζουν ότι οι διαφορές είναι στην πραγματικότητα πηγή αλλαγής και
ανάπτυξης. Επομένως, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι η συνεργασία και η ίση κατανομή
αγαθών είναι απαραίτητες για ανάπτυξη και αλλαγή.
στ. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια δίκαιη κατανομή ευημερίας στην κοινωνία.
Υπάρχουν τέσσερις αλληλένδετες αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητα, πρόσβαση,
συμμετοχή και δικαιώματα.
- Ισότητα σημαίνει ότι διασφαλίζεται η δίκαιη κατανομή των διαθέσιμων πόρων στην
κοινωνία,
- Πρόσβαση σημαίνει ότι όλα τα άτομα έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας κ.λπ.
- Συμμετοχή σημαίνει να επιτρέπεται στα άτομα να συμμετέχουν σε αποφάσεις που
επηρεάζουν τη ζωή τους.
- Δικαιώματα σημαίνει προστασία των προσωπικών ελευθεριών σε πληροφορίες σχετικά με
περιστάσεις και αποφάσεις που επηρεάζουν τα άτομα και την προσφυγή σε αποφάσεις που
πιστεύεται ότι είναι άδικες [2]
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1.5.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
HUMAN RIGHTS
Ερωτήσεις όπως τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, τι πρέπει να είναι και ούτω καθεξής είναι
μεταξύ των ερωτήσεων για τις οποίες αναζητείτε απάντηση εδώ και εκατοντάδες χρόνια.
Μπορούν να υπάρξουν διαφορετικοί ορισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, ο γενικά
αποδεκτός ορισμός ορίζεται ως "βασικά δικαιώματα και ελευθερίες που έχουν όλοι οι άνθρωποι
λόγω του ότι είναι άνθρωποι". Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια σειρά δικαιωμάτων που
στοχεύουν στην άμεση προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Επίσης, σύμφωνα με τον ΟΗΕ,
τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία, την
ελευθερία από τη δουλεία και τα βασανιστήρια, την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, το
δικαίωμα στην εργασία και την εκπαίδευση, και πολλά άλλα. Όλοι δικαιούνται αυτά τα
δικαιώματα, χωρίς διακρίσεις [3]. Είναι σημαντικό να έχουμε κάποιες βασικές αξίες προκειμένου
να καθιερώσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα εξίσου μεταξύ κατοίκων και νεοεισερχόμενων.
Αυτά τα βασικά δικαιώματα βασίζονται σε κοινές αξίες όπως αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη , ισότητα,
σεβασμός και ανεξαρτησία / ελευθερία.
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Αυτές οι αξίες ορίζονται και προστατεύονται από το νόμο [4].
●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
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Αξιοπρέπεια είναι ο σεβασμός που έχει ο άνθρωπος για την ύπαρξή του, για τη δική του
προσωπικότητα. Είναι η εσωτερική αξία που κάνει τους ανθρώπους ανθρώπινους. Σε αυτό το
καταστατικό η αξιοπρέπεια θεωρείται αμοιβαία.
Η δικαιοσύνη μπορεί να αναφέρεται στην ισότητα που σημαίνει μια νομική αρχή που
επιτρέπει τη χρήση της διακριτικότητας και της αμεροληψίας κατά την εφαρμογή της
δικαιοσύνης. Η αμεροληψία πρέπει να εξετάζεται μαζί με την κοινωνική δικαιοσύνη, την
ισότητα και την αλληλεγγύη σε μια κοινωνία.
Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ισότητας, όπως
πολιτικοί, κοινωνικοί, νομικοί, φυσικοί και οικονομικοί. Είναι σημαντικό να παρέχουμε όλους
αυτούς τους τομείς ισότητας σε όλους τους ανθρώπους (νεοεισερχόμενους ή κατοίκους).
Ο σεβασμός είναι λέξεις και συμπεριφορές που δείχνουν στους ανθρώπους ότι τους
νοιάζονται και τους εκτιμούν. Σεβασμός είναι η εκτίμηση σκέψεων, πεποιθήσεων, εθίμων,
παραδόσεων και του τρόπου ζωής των ανθρώπων. Σεβασμός είναι να γνωρίσουμε αυτούς
τους ανθρώπους με κατανόηση και να είμαστε προσεκτικοί, εξυπηρετικοί και μετρημένοι.
Η ελευθερία είναι απαραίτητη αξία που αποτελεί τη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η
ελευθερία εδώ είναι τα αναφαίρετα δικαιώματα ελευθερίας που έχουν όλοι οι άνθρωποι
(νεοεισερχόμενοι ή κάτοικοι).
Τα ανθρώπινα δικαιώματα ανήκουν σε όλους τους ανθρώπους.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να αφαιρεθούν.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα εξαρτώνται το ένα από το άλλο.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά χωρίς προκατάληψη [5].
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ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
EMPOWERMENT
Ενδυνάμωση είναι μια έννοια που συναντήσαμε στις κοινωνικές επιστήμες τα τελευταία χρόνια,
ειδικά από τη δεκαετία του 1960. Έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται σε τομείς και επαγγέλματα
όπως η εκπαίδευση, η ψυχολογία και η κοινωνική εργασία. Ενδυνάμωση ουσιαστικά σημαίνει ότι
οι άνθρωποι, οι οικογένειες, οι ομάδες, οι οργανώσεις ή οι κοινωνίες παρεμβαίνουν στη ζωή τους
και αναπτύσσουν τον έλεγχο της. Η ενδυνάμωση θεωρεί τους ανθρώπους ως ενεργά και
συμμετοχικά άτομα με δυνητική εξουσία. Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία κατά την οποία το
άτομο γίνεται πιο δυνατό και πιο αποφασιστικό με αποτέλεσμα να έχει τον έλεγχο της ζωής του
και να διεκδικεί τα δικαιώματά του.
Σε αυτήν τη διαδικασία, είναι σημαντικό να γίνουν προσπάθειες ενδυνάμωσης τόσο για τους
νεοεισερχόμενους όσο και για τους κατοίκους. Είναι σημαντικό να ενισχυθούν όλα τα μέρη .
Πράγματι, η ενδυνάμωση δεν προσφέρει μονομερή προοπτική. Υπό το πρίσμα των άλλων αξιών
που έχουν εκφραστεί μέχρι τώρα, αναμένεται να ενισχυθεί όσον αφορά την διεκδίκηση-αξίωση
των δικαιωμάτων του ατόμου. Για αυτό, είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή σε ορισμένα σημεία.
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Όπως;
●

●

●

●

●

●
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Κάθε άτομο, ομάδα, οικογένεια και κοινωνία έχει κάποια πλεονεκτήματα.
Η ενδυνάμωση αναγνωρίζει ότι κάθε άτομο, οικογένεια, ομάδα ή κοινότητα έχει πόρους,
περιουσιακά στοιχεία, σοφία, γνώση και αξιοπρέπεια. Αναγνωρίζει επίσης ότι έχουν τη
δυνατότητα να αλλάξουν τη ζωή τους.
Θέματα όπως ασθένειες, τραύματα, κακοποίηση που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι μπορεί να
είναι επιβλαβή. Ωστόσο, παρέχουν επίσης την ευκαιρία να αντιμετωπιστούν οι διάφορες
προκλήσεις.
Οι αρνητικές εμπειρίες μπορεί να γίνουν ευκαιρίες για το άτομο, την οικογένεια ή την
κοινότητα. Οι δυσμενείς συνθήκες και τα βάσανα μπορεί να οδηγήσουν σε νέες εμπειρίες. Η
ενδυνάμωση μπορεί να προσφέρει ευελιξία σε άτομα που συχνά αντιμετωπίζουν
προβλήματα για να απαλλαγούν από αυτά. Έτσι, οι άνθρωποι συμφωνούν ότι πρέπει να
μάθουν τις δικές τους στρατηγικές για να ξεπεράσουν τις αντιξοότητες.
Είναι γεγονός ότι άτομα, ομάδες και κοινότητες είναι ανοιχτά στην ανάπτυξη και την εξέλιξη.
Η βασική προσέγγιση στην οργάνωση και διατήρηση της σχέσης μεταξύ του
νεοεισερχόμενου και του κατοίκου θα πρέπει να βασίζεται σε αυτήν την αξία. Το σημαντικό
είναι να προσδιορίσουμε τα σημεία όπου τα άτομα, οι ομάδες και οι κοινότητες είναι
ανοιχτές στην ανάπτυξη και την εξέλιξη.
Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της ενδυνάμωσης, η καλύτερη υπηρεσία μπορεί να παρέχεται
μέσω της συνεργασίας με ανθρώπους, οπότε η καλύτερη πρόοδος μπορεί επίσης να
επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας . Επομένως, είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται τα
άτομα με αυτήν την αξία.
Κάθε περιβάλλον είναι γεμάτο πόρους.
Υπάρχουν άτομα, οικογένειες, ομάδες, ενώσεις και ιδρύματα που θέλουν να βοηθήσουν τους
άλλους σε κάθε περιβάλλον. Όταν τους δοθεί η ευκαιρία, μπορούν να κάνουν κάθε είδους
συνεισφορές με γνώση, ταλέντο, περιουσιακά στοιχεία και πόρους. Τόσο αυτή η συνέργεια
όσο και η δύναμη πρέπει να χρησιμοποιούνται στη σχέση και τη λειτουργία μεταξύ των
νεοεισερχόμενων και των κατοίκων.
Η αλληλεγγύη, η φροντίδα και η σχέση είναι πολύ σημαντικές αξίες στην κοινωνική ζωή. Έχει
ένα ενοποιητικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων.
Η ενδυνάμωση στο δημόσιο τομέα μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενίσχυσης των
κοινωνικών σχέσεων στην οικογένεια, τη γειτονιά, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τη χώρα.
Όλα τα μέρη αναμένεται να έχουν επίγνωση και να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια.
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1.7.

ΙΣΟΤΗΤΑ
EQUALITY
Ισότητα, με τη συντομότερη και απλούστερη μορφή, σημαίνει την απουσία διακρίσεων μεταξύ
των ανθρώπων όσον αφορά τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Όλα τα άτομα στην
κοινωνική δομή αναμένεται να γίνουν εξίσου αποδεκτά ανεξάρτητα από οποιαδήποτε
χαρακτηριστικό. Παρόλο που το ζήτημα της ισότητας αναφέρθηκε και έγινε ευρέως
διαδεδομένο μετά τη Γαλλική Επανάσταση με πολιτική και διοικητική έννοια, εξακολουθεί να
είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα . Ειδικά όταν πρόκειται για μελέτες και πρακτικές
μετανάστευσης τον 21ο αιώνα, το ζήτημα της ισότητας πρέπει να βρίσκεται σε πολύ κεντρική
θέση. Πράγματι, το γεγονός ότι περιλαμβάνεται ως βασική αξία σε αυτή τη μελέτη οφείλεται σε
αυτήν τη θέση. Η ισότητα επιβάλλει ορισμένες βασικές ευθύνες σε όλα τα μέλη της κοινότητας,
ειδικά σε αυτούς που έχουν θέση ευθύνης . Αυτές οι ευθύνες πρέπει να γίνονται αντιληπτές
κυρίως όσο αφορά τις αξίες που έχουν εκφραστεί μέχρι τώρα.
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Σε αυτό το καταστατικό, η ισότητα έχει κάποια χαρακτηριστικά.
●
●

●

●

●

●

Η ισότητα αποδέχεται την παρουσία κάποιων φυσικών ανισοτήτων.
Ισότητα σημαίνει απουσία όλων των ανισοτήτων και ειδικά προνομιούχων τάξεων στην
κοινωνία.
Η ισότητα προϋποθέτει τη χορήγηση και εγγύηση ίσων δικαιωμάτων και ελευθεριών σε
όλους τους ανθρώπους.
Η ισότητα προβάλλει το σύστημα ίσων και επαρκών ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους
στην κοινωνία.
Η ισότητα υποστηρίζει μια ίση και δίκαιη κατανομή πλούτου και πόρων. Στοχεύει στο
ελάχιστο δυνατό χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών
Η ισότητα αποδέχεται την αρχή της προστασίας παρέχοντας βοήθεια στα πιο αδύναμα
τμήματα της κοινωνίας [6].

Όλοι όσοι υιοθετούν την αξία της ισότητας αναμένεται να ενεργούν σύμφωνα με αυτήν και
να υιοθετήσουν αξίες όπως κοινωνική αλλαγή, κοινωνική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή,
κοινωνική δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, ενδυνάμωση .
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ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ
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2.1.

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
CITIZENSHIP
Η ιστορικότητα της έννοιας της σύγχρονης ιθαγένειας, την οποία περιγράφουμε σήμερα ως η
απλούστερη μορφή του να ανήκεις σε μια χώρα ή πατρίδα, τη δημοκρατική συμμετοχή και τη
δίκαιη πρόσβαση των δημοσίων δικαιωμάτων, δεν βασίζεται στην πολύ παλιά ιστορία.
Παρατηρείται ότι η έννοια της ιθαγένειας έχει γίνει κοινή με την εξάπλωση των εθνικών κρατών
ως βασική μορφή πολιτικού συστήματος, και η σύγχρονη ζωή, που ξεκίνησε με τη Βιομηχανική
Επανάσταση, πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των μαζών που εντείνονται στην πόλη και των
οποίων το επίπεδο εκπαίδευσης αυξάνεται συνεχώς, μαζί με την απασχόληση στη βιομηχανία
και στη συνέχεια στον τομέα των υπηρεσιών, καθώς και στις πολιτικές διαδικασίες. Σήμερα, η
ιθαγένεια θεωρείται πρωτίστως ως ευκαιρία και υποχρέωση συμμετοχής σε μια σύγχρονη
δημοκρατική κοινωνία. Αυτά τα δικαιώματα και οι ευθύνες περιλαμβάνουν προνόμια όπως είναι
η ψήφος, η ύπαρξη σε διάφορες μονάδες στην κοινότητα, η στρατιωτική θητεία, η φορολόγηση
και η εξυπηρέτηση με παρόμοιους τρόπους, καθώς και δικαιώματα και ευθύνες όπως η
συμμόρφωση με το νόμο. Όλα αυτά σημαίνουν ότι τα άτομα συμμετέχουν στα βασικά στοιχεία
του πολιτικού συστήματος στο οποίο είναι μέλη . Ωστόσο, στην παγκόσμια πραγματικότητα του
21ου αιώνα, τον οποίο ονομάζουμε εποχή της παγκοσμιοποίησης ή της μετανάστευσης, τόσο η
έννοια του εθνικού κράτους όσο και οι έννοιες της κλασικής ιθαγένειας απειλούνται κατά κάποιο
τρόπο από νέες γεωπολιτικές και, παραδόξως, επιστρέφουν-retutn για να έχουν κάποια
σημασία. Ενώ η κατανόηση του παγκόσμιου κράτους έχει αποκτήσει σημασία αντί του εθνικού
κράτους , επίσης και, η έννοια της παγκόσμιας ιθαγένειας αποκτά σημασία αντί της κλασικής
ιθαγένειας [7].
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Σε αυτή τη μελέτη, η έννοια της ιθαγένειας αντιμετωπίζεται από αυτό το πλαίσιο. Ως εκ τούτου,
στη διασφάλιση της προσαρμογής των νεοαφιχθέντων προσφύγων με τους κατοίκους,

●

●

●

●
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πρώτα απ 'όλα, η ιδέα της παγκόσμιας ιθαγένειας αναμένεται να υιοθετηθεί. Αυτό που
εννοείται από την έννοια της παγκόσμιας ιθαγένειας είναι ότι οι άνθρωποι διαδραματίζουν
ενεργό ρόλο στις κοινωνίες στις οποίες είναι μέλη και ζουν σε κοινωνική αρμονία με άλλους
προκειμένου να καταστήσουν τον κόσμο ή την κοινωνία πιο ισότιμο, δίκαιο και βιώσιμο.
τα δικαιώματα ιθαγένειας πρέπει να παρέχονται νόμιμα για την κάλυψη όλων των
αλλοδαπών ή των νεοεισερχόμενων. Αυτό που εννοείται εδώ είναι ότι οι χώρες εφαρμόζουν
ξεχωριστές πρακτικές υπηκοότητας για μετανάστες και πρόσφυγες στις εσωτερικές τους
πολιτικές.
επιπλέον, αναμένεται θετική διαφοροποίηση για τους πρόσφυγες που υποβάλλουν αίτηση
για υπηκοότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η γλωσσική επάρκεια που αναμένεται από τους
μετανάστες ή το γενικό επίπεδο πολιτιστικών γνώσεων για τη χώρα μπορεί να είναι
χαμηλότερα. Συνιστάται επίσης να προσφέρεται η δυνατότητα στους μετανάστες να
παρακολουθούν μαθήματα γλωσσών με πολύ λιγότερους περιορισμούς.
συνιστάται να παρουσιάζεται το δικαίωμα υπηκοότητας που προσφέρεται στους πρόσφυγες
με πιο ολοκληρωμένα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Συνιστάται επίσης η
απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Σε αυτό το σημείο, είναι πολύ σημαντικό
να σχεδιάζονται ίσα δικαιώματα και πρακτικές με την τοπική κοινότητα.
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2.2.

ΣΤΕΓΑΣΗ
HOUSING
Η στέγαση είναι θέμα κορυφαίας προτεραιότητας όχι μόνο για τους πρόσφυγες αλλά και για όλα
τα άτομα που συμμετέχουν σε μεταναστευτικά κινήματα. Η ιδέα του πού, πώς και υπό ποιες
συνθήκες διαμονής σε ένα νέο τόπο ,είναι το πιο σημαντικό ζήτημα από την πρώτη στιγμή των
ατόμων που συμμετέχουν σε μεταναστευτικά κινήματα. Το να βρίσκουν καταφύγιο στον τόπο
άφιξης είναι το πιο απαραίτητο πράγμα. Σήμερα, η στέγαση είναι ένας από τους πιο
προβληματικούς τομείς, ιδίως σε χώρες που δέχονται ή φιλοξενούν αιτούντες άσυλο και
πρόσφυγες. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό στη νομοθεσία πολλών χωρών, όσο αφορά τη
μετανάστευση, σχετικά με το δικαίωμα των προσφύγων στη στέγαση. Η στέγαση των
προσφύγων είναι επίσης πολύ περιορισμένη στον 21ο αιώνα .Είναι πολύ δύσκολο για τις χώρες
να προσφέρουν διαμονή ακόμη και στους πολίτες τους μέσω κοινωνικής στέγασης και
παρόμοιων πρακτικών. Ωστόσο, για να οικοδομηθεί μια υγιή και μακροχρόνια σχέση μεταξύ του
κατοίκου και του νεοεισερχόμενου, είναι πολύ σημαντικό για όλα τα άτομα να ζουν σε κοινούς
χώρους διαβίωσης με αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για
την πραγματοποίηση της ιδανικής διαβίωσης, η οποία εκφράζεται από διαφορετικούς ορισμούς
όπως ένταξη, προσαρμογή, αποδοχή, κοινωνική αρμονία ή κοινωνική συνοχή. Οι ευκαιρίες
που πρέπει να παρέχονται στους πρόσφυγες στη στέγαση αναμένεται να έχουν κάποια
χαρακτηριστικά.
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Η συντριπτική πλειονότητα των προσφύγων μένει σε πάρκα, κήπους, χώρους λατρείας ή
δρόμους μέχρι να βρουν μόνιμη κατοικία. Ως εκ τούτου, οι αρχές αναμένεται να παρέχουν
χώρους όπου οι πρόσφυγες θα μπορούν να διαμένουν, τουλάχιστον προσωρινά, έως ότου
βρεθεί ένα μόνιμο μέρος.
Είναι πολύ σημαντικό αυτά τα μέρη να είναι ανθρώπινα και αξιοπρεπή.
Σε αυτά τα μέρη, θα πρέπει να παρέχονται βασικές υπηρεσίες υποδομής , όπως ηλεκτρική
ενέργεια, ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση και τηλεφωνικό δίκτυο.
Είναι σημαντικό να υπάρχουν κατάλληλα μέρη τόσο για πρόσφυγες που θέλουν να διαμείνουν
με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους όσο και για πρόσφυγες που θέλουν να ζήσουν μόνοι
τους.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση ότι τα παιδιά δε θα βρίσκονται στο ίδιο
περιβάλλον με ενήλικες οι οποίοι δεν είναι μέλη της οικογένειάς τους.
Συνιστάται τα παιδιά να συμπεριλαμβάνονται σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε γειτονικές
περιοχές όπου υπάρχουν ευκαιρίες για διαμονή.
Σε αυτά τα περιβάλλοντα όπου άλλα ενήλικα άτομα στεγάζονται προσωρινά, είναι σημαντικό
να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες και να έχουν ψυχο-κοινωνική υποστήριξη.
Εκτός από αυτές τις προσωρινές ευκαιρίες διαμονής, οι πρόσφυγες αναμένεται να
κατευθύνονται από τις αρχές σε μέρη όπου μπορούν να εγκατασταθούν μόνιμα .
Η παροχή πρόσβασης σε παρόμοιες υποδομές με αυτές που αναφέρονται παραπάνω έχει
μεγάλη σημασία σε αυτούς τους μόνιμους οικισμούς.
Εάν ζητηθεί ή κριθεί απαραίτητο, αναμένεται να παρέχεται προσωρινή και περιοδική
οικονομική υποστήριξη στους πρόσφυγες.
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο τρόπος κοινωνικής αρμονίας ή κοινωνικής συνοχής σχετίζεται
στενά με ίσες ευκαιρίες στέγασης σε όλες τις μελέτες που διεξήχθησαν και σχεδιάστηκαν για
τη στέγαση.
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2.3.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

HEALTHCARE

Το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης είναι μια βασική υπηρεσία
κοινωνικής πολιτικής που οι χώρες υποχρεούνται να παρέχουν στους πολίτες τους σε όλο τον
κόσμο. Αυτή η υποχρέωση είναι εγγυημένη σύμφωνα με τους νομοθεσία των χωρών. Επομένως,
ένας πολίτης μιας χώρας μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που χρειάζεται σε
συνταγματική βάση. Ωστόσο, το πραγματικό πρόβλημα αφορά το δικαίωμα των ατόμων που
είναι πολίτες άλλης χώρας και πρέπει να έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη .
Διάφορα διεθνή έγγραφα, όπως η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των
Ηνωμένων Εθνών και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, τονίζουν το δικαίωμα υγειονομικής
περίθαλψης των ανθρώπων. Επιπλέον, αυτό το δικαίωμα γίνεται αποδεκτό ως έγκυρο για όλους
τους ανθρώπους, όχι μόνο για τους πολίτες των χωρών. Οι χώρες υπογράφουν επίσης συμβάσεις
σχετικά με αυτές τις απόψεις ή ιδέες. Ωστόσο, όταν πρόκειται για την εφαρμογή, φαίνεται ότι οι
χώρες τονίζουν πρώτα την έννοια της ιθαγένειας. Στη συνέχεια, επεξεργάζονται το σύστημα
κοινωνικής ασφάλισης. Εάν υπάρχει ασφάλιση υγείας ή προστασία, το άτομο μπορεί να
επωφεληθεί από τις υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, αυτή η στάση δημιουργεί μια δυσμενής κατάσταση
τόσο για τους πολίτες όσο και για τους νεοαφιχθέντες μετανάστες, τους αιτούντες άσυλο και
τους πρόσφυγες. Εδώ, θα αναφερθούν ειδικά τα πρότυπα των υπηρεσιών υγείας που αναμένεται
να προσφερθούν στους πρόσφυγες.
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Πρώτα απ 'όλα, οι πρόσφυγες αναμένεται να μην υφίστανται διακρίσεις κατά την πρόσβαση
σε εγκαταστάσεις υγείας που τους παρέχονται νόμιμα.
Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας πρέπει να παρέχεται σε κοινούς χώρους και εγκαταστάσεις
με άλλους πολίτες.
Συνιστάται οι πρόσφυγες να είναι προετοιμασμένοι για διάφορα εμπόδια που ενδέχεται να
προκύψουν κατά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.
Οι επαγγελματίες υγείας καθώς και άλλοι επαγγελματίες αναμένεται να ενημερωθούν για τις
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης χωρίς αποκλεισμούς.
Συνιστάται να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα σε τομείς όπως η γλωσσική ανεπάρκεια
και η εσφαλμένη επικοινωνία που ενδέχεται να προκύψουν κατά την πρόσβαση των
προσφύγων σε υπηρεσίες υγείας. Εφαρμογές όπως η γραμμή γλωσσικής υποστήριξης μέσω
διαδικτύου ή τηλεφώνου ή κάρτες λεκτικής κατανόησης μπορούν να ληφθούν υπόψη.
Οι πρόσφυγες πρέπει να διασφαλίζονται έτσι ώστε όχι μόνο να επωφελούνται δωρεάν από
τις υπηρεσίες υγείας έκτακτης ανάγκης, αλλά και να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε νοσηλεία
ή / και στις υπηρεσίες περιπατητικής φροντίδας.
Οι πρόσφυγες θα πρέπει να υποστηρίζονται από δημόσιες (εθνικές και / ή τοπικές) ή μη
κυβερνητικές πηγές σε θέματα όπως φάρμακα και άλλες ιατρικές παροχές .
Συνιστάται οι πρόσφυγες να συμπεριλαμβάνονται στο δημόσιο σύστημα υγείας , δεδομένου
ότι η υγεία των προσφύγων είναι επίσης ζήτημα δημόσιας υγείας.
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2.4.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

EDUCATION
Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα που κατοχυρώνεται από τη
Σύμβαση του 1989 για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Σύμβαση για το Καθεστώς των
Προσφύγων της Γενεύης του 1951 Παρ 'όλα αυτά, η πρόσβαση των προσφύγων στις
εκπαιδευτικές υπηρεσίες του 21ου αιώνα είναι ένας πολύ σημαντικός προβληματικός τομέας.
Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, οι πρόσφυγες
στον κόσμο έχουν πέντε φορές λιγότερες ευκαιρίες να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση από
τον παγκόσμιο μέσο όρο. Σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο (92%), μόνο το 61% των
παιδιών προσφύγων έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, αυτό το χάσμα
αυξάνεται σταδιακά καθώς μεγαλώνει η ηλικία Σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο( 84%),
μόνο το 23% των εφήβων προσφύγων παρακολουθούν τις έξι τάξεις της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 34%, λιγότερο
από το 1% των προσφύγων πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Τα παιδιά πρόσφυγες, οι νέοι και οι
ενήλικες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα προκειμένου να εργαστούν
σε επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης και να συμβάλουν σημαντικά στις κοινότητες στις οποίες
ζουν [8]. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την από κοινού διαβίωση , τη συνύπαρξη και / ή την
κοινωνική συνοχή. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στους πρόσφυγες θα πρέπει
επίσης να ακολουθούν ορισμένα παγκόσμια πρότυπα και χαρακτηριστικά.
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Πρώτα απ 'όλα, η αρχή της ίσης ευκαιρίας στην εκπαίδευση θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά
τρόπο που να καλύπτει όλα τα άτομα σε μια χώρα και η πρόσβαση στην εκπαίδευση πρέπει
να παρέχεται όχι μόνο στους πολίτες της χώρας αλλά και στους πρόσφυγες.
Τα περιβάλλοντα στα οποία παρέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης προσφύγων δεν πρέπει να
είναι προσωρινοί χώροι ή απομονωμένες περιοχές.
Αντιθέτως, είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε μικτά και ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα.
Όλα τα παιδιά και οι νέοι πρέπει να είναι μαζί, ανεξάρτητα από το εάν είναι νεοαφιχθέντες ή
όχι.
Όλοι οι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης πρέπει να έχουν εκπαιδευτικές
γνώσεις και πρακτικές οι οποίες δεν αποκλείουν κανένα άτομο.
Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί μια πολυπολιτισμική κουλτούρα καθώς και η
δημιουργία πολυπολιτισμικών περιβαλλόντων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σε αυτό το
σημείο, θα πρέπει να αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό και εφαρμογές πολυπολιτισμικής
εκπαίδευσης.
Πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά και οι νέοι μετέχουν μαζί στις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες παρατηρώντας ο ένας τον άλλον σε διαφορετικά περιβάλλοντα,
δημιουργώντας πιο οικείες σχέσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική εκπαίδευση ξεκινά στην οικογένεια, θα πρέπει να
πραγματοποιούνται ενημερωτικές δραστηριότητες όχι μόνο για παιδιά και νέους αλλά και
για τους γονείς, σχετικά με την ανοιχτή σε όλους πολυπολιτισμική κοινωνική δομή.
Συνιστάται να διασφαλιστεί ότι οι μελέτες της κοινωνίας των πολιτών πραγματοποιούνται
ως υποστηρικτικές ή συμπληρωματικές μελέτες καθώς και ως επίσημη εκπαίδευση.
Αναμένεται όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες να οργανώνονται και να εποπτεύονται
ώστε να είναι ίδιες, πολυπολιτισμικές και χωρίς αποκλεισμούς.
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

EMPLOYMENT
Η απασχόληση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς κοινωνικής πολιτικής των δύο
τελευταίων αιώνων. Το ζήτημα της απασχόλησης που ξεκίνησε με τη μετανάστευση ανθρώπων
από αγροτικές περιοχές σε πόλεις τον 19ο αιώνα, έγινε πιο περίπλοκο στη σύγχρονη κοινωνία.
Οι πολίτες τώρα ζητούν αξιοπρεπή απασχόληση. Οι απαιτήσεις εργασίας έχουν αλλάξει. Κατά
συνέπεια, οι απαιτήσεις για ελάχιστο μισθό έχουν μετατραπεί σε απαιτήσεις για μισθό ο οποίος
θα εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή. Η απασχόληση είναι το κλειδί για την ύπαρξη μέσα στο
καπιταλιστικό σύστημα. Είναι η πιο σημαντική και ύψιστης προτεραιότητας απαίτηση για όλους
τους ανθρώπους. Φυσικά, είναι ευθύνη των κυβερνήσεων να πληρούν αυτήν την απαίτηση.
Ωστόσο, η ύπαρξη διαφορετικών κοινωνικών τάξεων εντός του καπιταλιστικού συστήματος
εμποδίζει τον καθένα να έχει πρόσβαση σε ίδιες ευκαιρίες απασχόλησης . Ενεργώντας βάση τη
μεγιστοποίηση του κέρδους για την ισορροπία της αγοράς, το καπιταλιστικό σύστημα απαιτεί
φθηνότερο εργατικό δυναμικό για τη συνέχεια της συσσώρευσης κεφαλαίου. Αυτή η κατάσταση
προκαλεί διάφορους κινδύνους για τους πρόσφυγες οι οποίοι ήδη στερούνται βασικά
δικαιώματα και υποστήριξη. Επιπλέον, όταν εξετάζονται οι μελέτες σχετικά με αυτό το ζήτημα,
φαίνεται σαφώς ότι οι πρόσφυγες με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας έχουν αργή
πρόοδο στην κοινωνική συνοχή και τη συμβίωση [9].
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Πρώτα απ 'όλα, οι πρόσφυγες πρέπει να προστατεύονται από τους κινδύνους της άτυπης (μη
καταχωρημένης) εργασίας. Η προστασία είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στο θέμα της
απασχόλησης. (Στην πραγματικότητα, οι πρόσφυγες που πρέπει να εργαστούν άτυπα
εκτίθενται σε εργασιακή εκμετάλλευση. Απασχολούνται για πολλές ώρες με ανεπαρκείς
μισθούς και χωρίς ασφάλιση υγείας.)
Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η άτυπη εργασία είναι τόσο απώλεια φόρων όσο και
παράγοντας κοινωνικού κινδύνου. Αναμένεται ότι θα θεσπιστούν οι απαραίτητες
ενημερωτικές μελέτες και εποπτικοί μηχανισμοί για την αποτροπή της ανεπίσημης (μη
καταχωρημένης) απασχόλησης.
Πρέπει να θεσπιστούν οι απαραίτητες νομικές ρυθμίσεις σχετικά με την απασχόληση των
προσφύγων και θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τυχόν ανεπάρκειες .
Συνιστάται η απόκτηση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και
την επαγγελματική εμπειρία των προσφύγων προτού ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Κατά
συνέπεια, μπορεί να γίνει καθοδήγηση στον τομέα της απασχόλησης για τις τρέχουσες
ανάγκες απασχόλησης.
Αναμένεται να παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νεοαφιχθέντες πρόσφυγες. Αυτές
οι υπηρεσίες μπορούν να ληφθούν σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο .
Συνιστάται η εφαρμογή ενθαρρυντικών πρακτικών για επιχειρήσεις που προσφέρουν
ευκαιρίες απασχόλησης σε πρόσφυγες.
Οι θεσμικές και sectorial υποδομές πρέπει να ενισχυθούν όσον αφορά τον τομέα της
απασχόλησης.
Τέλος, το πιο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διεξαγωγή
αυτών των μελετών για την απασχόληση ,είναι ότι οι νεοαφιχθέντες πρόσφυγες θα
συμβάλουν στην αγορά εργασίας και στον κοινό πλούτο της χώρας. Πρέπει να διασφαλιστεί
ότι αυτή η συνεισφορά γίνεται κατανοητή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινότητες,
πρόσφυγες, διευθυντές-managers, πολιτικούς, καλλιτέχνες κ.λπ.).
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2.6.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ

SOCIAL HARMONY
Η προσαρμογή του ανθρώπου στο περιβάλλον και στην κοινωνία, η οποία ορίζεται ως κοινωνική
συνοχή / αρμονία, είναι μία από τις βασικές ανάγκες και χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Αυτό
που συνδέει τα ανθρώπινα όντα με τη ζωή είναι η συνοχή που παρέχουν στο περιβάλλον και την
κοινωνία στην οποία ζουν. Αυτό το ζήτημα έχει γίνει όλο και πιο σημαντικό στις μελέτες με θέμα
τη μετανάστευση τα τελευταία χρόνια και αντιμετωπίζεται υπό τους τίτλους της κοινωνικής
συνοχής ή της κοινωνικής αρμονίας. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι έχουν δοκιμαστεί διαφορετικές
μέθοδοι όπως η αφομοίωση, η προσαρμογή ή η ενσωμάτωση, προκειμένου οι νεοεισερχόμενοι
να ενταχθούν στην κοινωνία που εγκαθίστανται. Επιπλέον, ορισμένες μελέτες έχουν διεξαχθεί
στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής φιλοσοφίας. Ωστόσο, δεν εξήχθησαν ικανοποιητικά
αποτελέσματα σε καμία από αυτές τις μελέτες. Επιπλέον, ήταν αναπόφευκτο οι αναφερόμενες
μέθοδοι να είναι αναποτελεσματικές λόγω των διαφορετικών λόγων άφιξης, στόχων και / ή
προσδοκιών των νεοεισερχόμενων. Στην πραγματικότητα, όλες αυτές οι μέθοδοι αναμένουν
μονομερή συνοχή μόνο από νεοαφιχθέντα άτομα ή / και ομάδες. Με άλλα λόγια, όλες οι μέθοδοι
που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν περίμεναν τη συνοχή με την κυρίαρχη και σταθερή
κοινωνική δομή και πολιτισμό. Ωστόσο, μέσα στη μεταμοντέρνα δομή του 21ου αιώνα,
προβλέπεται ότι αυτή η κοινωνική συνοχή μπορεί να πραγματοποιηθεί και να διατηρηθεί με τις
προσπάθειες τόσο των νεοφερμένων όσο και των κατοίκων.
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Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της κοινότητας (κάτοικοι, πρόσφυγες, τοπικές κυβερνήσεις, μη
κυβερνητικές οργανώσεις, ιδιωτικός τομέας κ.λπ.) αναμένεται να συμμετάσχουν στη
διαδικασία. Στην πραγματικότητα, η κοινωνική συνοχή πρέπει να είναι αμοιβαία και όχι
μονομερής.
Αυτή η διαδικασία πρέπει να εξηγηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει κατανοητή από όλους .
Οι τεκμηριωμένες μέθοδοι πρέπει να χρησιμοποιούνται στην κοινωνική συνοχή ή οι καλές
πρακτικές πρέπει να μεταδίδονται χωρίς να υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος .
Συνιστάται να δοθεί έμφαση σε βασικές αξίες όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η
ισότητα, η δικαιοσύνη και η αξιοπρέπεια του ατόμου, τονίζοντας αυτές τις αξίες στην πράξη.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ενεργές και συμμετοχικές δημοκρατικές δομές βρίσκονται στο
επίκεντρο της κοινωνικής συνοχής.
Ο στόχος πρέπει να είναι οι μακροπρόθεσμες συνεργασίες και σχέσεις.
Οι ανάγκες και οι προτεραιότητες της κοινότητας ή της κοινωνίας πρέπει να αξιολογούνται
σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Οι τρέχουσες και οι μελλοντικές διαδικασίες θα πρέπει να
αναπτυχθούν βάσει αυτής της αξιολόγησης.
Τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες των κοινοτήτων ή της κοινωνίας πρέπει να εντοπιστούν
και να συμπεριληφθούν στη διαδικασία σχεδιασμού.
Θα πρέπει να γνωρίζουμε τα πλεονεκτήματα και τις επιπτώσεις των κοινωνικών δικτύων στις
διαδικασίες κοινωνικής συνοχής και να περιλαμβάνονται στη διαδικασία συνοχής.
Στόχος είναι να δημιουργηθούν νέες και κοινές κοινωνικές αξίες και προτεραιότητες σε
αυτήν τη διαδικασία συνοχής.
Η συμμετοχή και η αλληλεγγύη στην κοινωνία των πολιτών πρέπει να ενθαρρυνθεί.
Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε υπομονετικοί όσο αφορά την την κοινωνική συνοχή και να
αφήνουμε τη διαδικασία να εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. Δεν πρέπει να
λησμονούμε ότι καμία κοινωνική καινοτομία δεν συμβαίνει ξαφνικά.
Τέλος, πρέπει να δηλωθεί σε αυτό το καταστατικό ότι όλες οι αξίες και οι προτεραιότητες
που συζητήθηκαν μέχρι στιγμής είναι τα απαραίτητα στοιχεία των διαδικασιών που οδηγούν
συνολικά στην κοινωνική συνοχή. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι κάθε τίτλος στο καταστατικό
είναι ένας τρόπος για την επίτευξη του τίτλου κοινωνικής συνοχής και, απώτερος στόχος σε
αυτό το καταστατικό είναι η κοινωνική συνοχή .
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