‘Πανεθνικο Δικτυο:
Ακουγοντας την γνωμη των προσφυγων
Στην
Πολιτικη και Πρακτικη της Ευρωπαικης
Ενωσης’
Εναρμονισμενο απο την υπηρεσια προσφυγων της
Βορειοανατολικης Αγγλιας,
με συνεργασια της
ACCESS-Ιρλανδιας και της Associazione Rieti Μεταναστων
Υποστηριζομενο απο την Ευρωπαικη Κοινοτητα, Γενικη Διευθυνση Δικαιου και Εσωτερικων
Θεματων, κατω απο προυπολογισμο B3-4113 αφιερωμενο στην υποστηριξη μετρων για την
προαγωγη της Ενσωματωσης των Προσφυγων στην Ευρωπαικη Ενωση.
Αναφορα Εργου: JAI.1999/D.4/1011

Ιανουαριο 2000 μεχρι Οκτωβριο 2000

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εργο που παρεχει ενα χωρο συζητησεων για την συλλογη και την συγκριση
Καλης Πρακτικης στα τρια κρατη μελη της Ευρωπαικης Ενωσης σχετικα με
την αποτελεσματικη συμμετοχη των ιδιων των Προσφυγων στις
διαδικασιες δημιουργιας και εφαρμογης πολιτικης και πρακτικης με
κεντρο το θεμα της Ενσωματωσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η περιληπτικη εκθεση περιγραφει τα κυρια ευρηματα και συστασεις που προεκυψαν
απο το ερευνητικο προγραμμα, ‘Διεθνες Δυκτιο: ¨Ακουγοντας την γνωμη των
προσφυγων στην πολιτικη και πρακτικη της Ευρωπαικης Ενωσης’, (Ιανουαριο –
Οκτωβριο 2000).
Οι Κυβερνησεις πολλων κρατων μελων της ΕΕ εχουν προσφατα στραφει στο να
αναπτυξουν στρατηγικες ενσωματωσεως που επιζητουν να συμπεριλαβουν αυτα τα
προσωπα που αναγνωριζονται ως προσφυγες σαν πληρη μελη της κοινωνιας. Αυτο
το εργο εχει αποδειξει οτι οι προσφυγες εχουν να παιξουν εστιακο ρολο στην
διαδικασια μεσω της οποιας αναπτυσσεται μια ενσωματικη πολιτικη και στην
καταλληλη ενεργοποιηση των στρατηγικων που τους συμπεριλαμβανουν ετσι ωστε η
ενσωματικη διαδικασια να ειναι επιτυχης.
Τα ευρηματα του εργου προερχονται απο τις αμεσες προσωπικες εμπειριες στην
ενσωματικη διαδικασια σαραντα πεντε ατομων, ανδρων και γυναικων, απο δεκαεφτα
χωρες προελευσεως η απο εθνικες ομαδες που ως προσφυγες εγκατασταθηκαν
στην Ιρλανδια, Ιταλια και ΗΒ. Μεσω της διαδικασιας του δικτυου η κατανοηση για το
τι και ποιον πρεπει να συμπεριλαβει η ενσωματωση, ωστε να ειναι επιτυχης,
μοιραστηκε μεταξυ
των προσφυγικων ομαδων, προσφυγικων
πρακτορων,
δημιουργων πολιτικης και παρεχοντων υπηρεσιων σε καθε ενα απο τα τρια κρατη
μελη της ΕΕ. Ο σκοπος αυτης της συνυπολογιστικης και συνεργασιμης διαδικασιας
ηταν να αναγνωρισθη μια Καλη Πρακτικη και να εξετασθουν οι πραγματοποιησιμοι,
ενδεικτικοι τροποι προοδου.

1.

Ενσωματωση: ‘Μηχανικη’ και ‘Οργανικη’

Ενα κεντρικο ευρημα απο το ερευνητικο εργο αναγνωριζει οτι οι παρουσες
πρωτοβουλιες πολιτικης και οι ποροι εστιαζονται πρωταρχικα στα ‘μηχανικες’ και
συντελεστικες αποψεις της ενσωματωσης αποκλειοντας τις ‘οργανικες’ διαδικασιες
σχετικα με την κεντρικη σημασια του κοινωνικου συνυπολογισμου απο τα αρχικα
σταδια του αποικισμου. Πανω σε αυτο, τετοια μηχανικα μετρα εχουν στοχο τους
προσφυγες, ισοδυναμουν με μια διαδικασια ενσωματωσεως μονης κατευθυνσεως
που αστοχει να ασχοληθει με το γεγονος οτι η ενσωματωση με την πληρη εννοια του
αυτο-ορισμου του προσφυγα πρεπει απαραιτητα να ειναι μια διαδικασια διπλης
κατευθυνσεως στην πραξη, με συμμετοχη απο προσφυγες και τοπικες κοινοτητες.
Οποιαδηποτε στρατηγικη που βασιζεται στην μειωση του ορισμου της ενσωματωσης
στις μηχανικες αποψεις δεν θα ειναι αποτελεσματικη για την προαγωγη της
ενσωματωσης με την πληρη εννοια της.
Το εργο προσεφερε την δυνατοτητα στους συμμετεχοντες προσφυγες να
καθιερωσουν εναν αυτο-ορισμο ενσωματωσης ο οποιος παρειχε δυο παραλληλα
θεματα, που τα ονομασαμε ‘μηχανικα και οργανικα’ μεσα στην συνολικη εννοια.
Μηχανικη ενσωματωση σχετιζεται με την εισαγωγη η την ενσωματωση εισερχομενων
στα συστηματα και τις δομες του οικοδεσποτη. Οργανικη ενσωματωση σχετιζεται με
τον συνυπολογισμο με την εννοια της αισθησης οτι ανηκεις στην κοινωνια, που ειναι
κεντρικη στον αυτο-ορισμο της ενσωματωσης.
Παρολου που τα ‘μηχανικα’ μετρα ασχολουνται με πολλες απαιτησεις που αυτοαναγνωριστηκαν ωστε να γινει η ενοποιηση, αποτελουν μια διαδικασια μονης
κατευθυνσεως που περιλαμβανει η εισαγει το ατομο μεσα ‘στο συστημα’ με σκοπο
να μπορουν να εχουν μια ανεξαρτητη και λειτουργικη ζωη. Κατα βαθος δεν
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παρεχουν εγγυηση οτι το ατομο θα αισθανθει ποτε πληρως ενσωματωμενο, αφου
δεν παρεχουν μια στρατηγηκη για κοινωνικη ενσωματωση. Ατομικες εμπειριες
απεδειξαν οτι το αισθημα της ενσωματωσης δεν απεχτηθη ουτε σε εκεινους που
επωφεληθησαν απο την υπαρξη των ειδικων υπηρεσιων στην ξενη χωρα ουτε σε
αυτους που δεν ειχαν τιποτα στην διαθεση τους.
Υπαρχει μια δευτερη αποψη της ενσωματωσης που σχετιζεται με την αναγκη για μια
πιο ‘οργανικη’ εννοια του συνυπολογισμου και του να ανηκεις στην κοινωνια, και του
να αισθανεσαι οτι η ατομικοτητα σου μπορει να αναπτυχθει πληρως και να ζησει.
Αυτο ειναι που διαμορφωνει ενα τοπο καταφυγιου σε σπιτι και μια απλως υπαρξη σε
ζωη. Με την οργανικη εννοια τα ατομα ενσωματωνονται με τις κοινωνιες που τους
φιλοξενουν με μια διπλης κατευθυνσεως διαδικασια, οπως και πρεπει,
συμπεριλαμβανοντας και τους προσφυγες και την ιδια την κοινωνια που τους
φιλοξενει.
Ομως, οι ‘οργανικες’ αποψεις δεν εχουν προσελκυσει το ενδιαφερον των δημιουργων
πολιτικης γιατι θεωρουνται οτι ειναι εξω απο την νομοθεσια και το περιγραμμα
δομης. Υπαρχει λιγη δραση σχετικα με την πολιτικη και τους πορους που στοχευουν
να προαγουν την ενσωματωση με την ‘οργανικη’ εννοια, παρολα αυτα η εμπειρια των
προσφυγων δειχνει οτι κοινονικος συνυπολογισμος δεν συμβαινει απο μονος του, και
ως διαδικασια διπλης κατευθυνσεως δεν μπορει να γινει μεσω των απομονωμενων
ατομικων η συλλογικων προσπαθειων.
Οποιαδηποτε γνησια υπευθυνοτητα προαγωγης της ενσωματωσης, με την εννοια οτι
συμπεριλαμβανει τον αυτο-ορισμο των ιδιων των προσγυγων, θα ειναι
αποτελεσματικη μονο οταν περιλαμβανει μια στρατηγικη
κοινωνικου
συνυπολογισμου που αντιμετωπιζει τις συμπεριφορες και τις αντιληψεις που
βασιζονται στη προκαταληψη, μη ανεκτικοτητα, διακριση και ρατσισμο. Η πολιτικη
θεληση να καλλιεργησει ενα κλιμα βουλης, κατανοησης, επιγνωσης, αποδοχης και
πολλαπλης κουλτουρας ειναι κεντρικη σε οποιαδηποτε αποτελεσματικη στρατηγικη
ενσωματωσης. Η αποδοχη οτι υπαρχει ενα μερος για τους προσφυγες στην κοινωνια
και στην κοινοτητα που τους φιλοξενει ειναι μια σημαντικη προυποθεση για να
υπαρξει η δυνατοτητα της ενσωματωσης (με την εννοια του να ανηκουν)
Η εποικοδομηση ενος κλιματος επιτυχημενης ενσωματωσης ειναι ευθυνη της
κοινωνιας και των κυβερνησεων που τους φιλοξενει. Οι τοπικες κοινοτητες πρεπει να
ειναι η πρωταρχικη εστια πρωτοβουλιων προαγωγης της ενσωματωσης,
αντιμετωπισεως του κοινονικου αποκλεισμου και της μαχης κατα του ρατσισμου σε
ολες του τις μορφες. Η τοπικη κοινοτητα ειναι αυτο που κανει την ‘οργανικη’
ενσωματωση εφικτη. Ενσωματωση συμβαινει αρχικα στις τοπικες κοινοτητες γιατι
εκει ειναι που ο κοσμος ζει.

Η μελετη εχει αναγνωρισει κριτικους παραγοντες στην λειτουργικοποιηση της
‘οργανικης’ ενσωματωσης οι οποιοι θα προαγουν ευκαιριες για αμοιβαιοτητα
και ενεργη υπηκοοτητα μεσα στις τοπικες κοινοτητες. Αυτο ειναι ιδιαιτερα
σημαντικο οπου Κυβερνησεις εχουν εφαρμοσει πολιτικες προγραμματισμενης
υποχρεωτικης διασπορας αυτων που επιζητουν ασυλο. Διασπορα εχει γινει
τυπικα σε περιοχες με λιγη η καθολου προηγουμενη γνωση/εμπειρια
φιλοξενιας η υποστηριξεως στην διαδικασια εγκαταστασεως των προσφυγων
και αυτων που επιζητουν ασυλο και χωρις κανενα καθιερωμενο κοινωνικο
δικτυο προσφυγων. Και ενω οι προσφυγες επιβεβαιωνουν οτι οι βασεις για
την επιτυχη και πρωιμη ενσωματωση κειται με τις συνθηκες της αρχικης
εγκαταστασεως, η μελετη ανεγνωρισε πως, στην πραξη, η διασπορα
δημιουργει συνθηκες αμεσου εγκαταστασεως που πραγματικα δεν επιτρεπει
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την συμμετοχη στην κοινοτητα. Αυτες οι διαδικασιες ειναι αποκλειστικες και
κατευναζουν αμεσα την δυνατοτητα να εδραιωθουν αμοιβαιες σχεσεις, και
ετσι δημιουργουν μια διακεκριμενη και στιγματισμενη ομαδα μεσα στην
κοινοτητα. Επιπροσθετα, αυτοι που επιζητουν ασυλο διασπερνονται σε
κοινοτητες που οι ιδιες υποφερουν κοινωνικο και οικονομικο αποκλεισμο, ετσι
που η ενσωματωση να πρεπει να αντιμετωπισθει μεσω διαφορετικων μετρων
παρα μεσω της εργατικης αγορας.
Η μελετη περιλαμβανει τα προβληματα που αντιμετωπιζουν οι προσφυγες στη
ενσωματωση μεσα στην Ευρωπη, οπου η επιτυχης ενσωματωση θα επετρεπε στους
προσφυγες να γινουν ενεργοι/συμμετεχοντες πολιτες συμβαλλοντας εξ ισου στην
κοινωνια και την κοινοτητα που τους φιλοξενει. Καθεαυτα τα ευρηματα θα πρεπει να
βοηθησουν να ξαναοργανωθει η σκεψη μακρια απο ‘το προβλημα των προσφυγων
στην Ευρωπη’ – οπου οι προσφυγες ειναι υπευθυνοι για την αποτυχια της
ενσωματωσης – στο προβλημα που εχουν τα Ευρωπαικα κρατη στο να δημιουργουν
θετικο περιβαλλον για ενσωματωση. Αυτο με την σειρα του θα βοηθουσε την
σημαντικη αναγκη να απαλλαγουν οι προσφυγες απο την κατηγορηματικη ετικεττα
που τους στιγματιζει και τους αποκλειει απο την αποδοχη τους στην κοινοτητα.

Συστασεις:
•

Ο ορισμος της ενσωματωσης στον οποιο βασιζεται η πολιτικη πρεπει να
συμπεριλαβει τις εννοιες των ιδιων των προσφυγων. Πολιτικες που βασιζονται
στην μειωση του ορισμου θα μειωσει την αποτελεσματικοτητα οποιασδηποτε
στρατηγικης ενσωματωσης.

•

Η δυνατοτητα να ανηκουν πρεπει να υφισταται. Για να επιτραπει η ενσωματωση
πρεπει να υπαρχει η θεμελιωδης αποδοχη της κοινωνιας και των κοινωτητων
που τους φιλοξενουν οτι υπαρχει μερος για τους προσφυγες σε αυτην την
κοινωνια. Αυτο απαιτει την εφαρμογη θετικων μετρων για την βελτιωση των
σχεσεων φυλων και κοινωνιας.Το θεμα του ρατσισμου σαν αιτια και σαν συνεπεια
της μη ενσωματωσης ειναι κεντρικο. Ο ρατσισμος επιδρα βαρια στους ιδιους τους
προσφυγες και απειλει την ιδια την ασφαλεια και την προστασια που αποζητησαν
στην ξενη χωρα

•

Η ενσωματωση ειναι μια διαδικασια που πρεπει να να προαγεται μεσω και των
‘οργανικων’ και των ‘μηχανικων’ αποψεων, που ειναι αλληλοεξαρτομενες. Ενω οι
περισσοτερες πολιτικες και οι ποροι στοχευουν το μηχανικο επιπεδο, δεν
μπορουν να ειναι επιτυχεις οταν δεν υπαρχει μια στρατηγικη για κοινωνικο
συνυπολογισμο με φροντιδα στην προαγωγη της ιδεας του να ανηκεις με την
εννοια τοσο την κοινωνικη οσο και την ατομικη. Η κεντρικοτητα των οργανικων
διαδικασιων πρεπει να αναγνωριστει και αυτες να συνδυαστουν με τις μηχανικες
ωστε να παρεχουν ενα ολοκληρωτικο μοντελο για ενσωματωση.

•

Η ενσωματωση πρεπει να ειναι μια διπλης κατευθυνσεως διαδικασια στην πραξη,
με ουσιαστικους ρολους και υπευθυνοτητες και για τους προσφυγες και για την
ξενη κοινοτητα. Ειναι κρισιμο να γινει πραγματικη αναμιξη των προσφυγων και
της κοινοτητας που τους φιλοξενει και να πλαισιωθει αυτη συμπλοκη μεσα σε μια
αντιρατσιστικη και πολυπαραδοσιακη συζητηση.

•

Η δυνατοτητα της ενσωματωσης και το μεγεθος της επιτυχιας της εξαρταται απο
τις συνθηκες της απευθειας εγκαταστασεως.
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•

2.

•

Η επιτυχης ενσωματωση ειναι επομενως ενας συνδυασμος αποδοχης και
προαγωγης του να ανηκεις, παραλληλα σε ενα πλαισιο ανθρωπινων
δικαιωματων, που μαζι παρεχουν το περιβαλλον για κοινωνικο και οικονομιο
συνυπολογισμο.

Οι προσφυγες ως ενεργοι φορεις στην διαδικασια της
αναπτυξεως πολιτικης ενσωματωσεως και της πρακτικης της
εφαρμογης.
Ενα κεντρικο ευρημα της ερευνητικης μελετης εξακριβωνει την αναγκη να
αναγνωριστει η συμπληρωματικοτητα στους ρολους και τις υπευθυνοτητες ολων
των ενδιαφερομενων μελων στην διπλη κατευθυνση της διαδικασιας
ενσωματωσεως. Ειναι καθαρα εμφανες οτι οι ιδιοι οι προσφυγες ειναι ενας
αξιολογος πορος εχοντας ενα ζωτικο και ενσωματωμενο ρολο να παιξουν στην
υποστηριξη της διαδικασιας ενσωματωσης. Ομως, οι προσφυγες μπορουν να
παιξουν αυτο τον ρολο μονο οταν υπαρχει υπευθυνοτητα στην αναπτυξη
αποτελεσματικων μηχανισμων και δομων για την ακροαση και θεσπιση της
εκφραζομενης εμπειριας των. Αυτο θα εξασφαλιζε την αναπτυξη της πολιτικης
που βασιζεται στην μαρτυρια. Η εφαρμογη αυτου του τυπου αναπτυξιακου
μοντελου για συνυπολογιστικη πολιτικη θα εξασφαλιζε στους προσφυγες την
δυνατοτητα και εξουσιοδοτηση του ενεργου φορεα στην διαδικασια της ιδιας της
ενσωματωσης τους παρα να ειναι ο στοχος η το αντικειμενο της.

Μεσω της διαδικασιας του Δικτυου τα διαφορα ενδιαφερομενα μελη που
συμμετειχαν ηρθαν να αντιληφθουν πως ειναι οι ιδιοι οι προσφυγες και ποσο
θα πρεπει να αναγνωριστουν ως
ζωτικος πορος στην διαδικασια
ενσωματωσης. Το εργο εδειξε οτι οι προσφυγες ειναι μια πηγη εξειδικευμενης
και τοπικης γνωσεως για την πληροφορηση στην διαδικασια αναπτυξεως
μιας αποτελεσματικης και συνυπολογιστικης πολιτικης. Ειναι κεντρικοι στην
διαδικασια εποικοδομησης αμοιβαιας κατανοησης, επιγνωσεως και
εμπιστοσυνης πανω στην οποια βασιζεται η πληρης αποδοχη και συμμετοχη
στην κοινοτητα. Μπορουν να συνεργαστουν με αυτους που προσφερουν
υπηρεσιες εκπαιδευσεως και να παρεχουν υπηρεσιες. Μπορουν να δωσουν
πρακτικη βοηθεια και συναισθματικη υποστηριξη σε αυτους που επιζητουν
ασυλο και σε αλλους προσφυγες μεσω του οργανισμου κουλτουρας και
κοινοτητας. Ολοι αυτοι οι ρολοι ειναι ενας σημαντικος πορος και αξιολογο
ενεργητικο για μια πραγματικα αποτελεσματικη στρατηγικη ενσωματωσης.
Ομως, η εκφραζομενη εμπειρια των προσφυγων δειχνει επισης οτι ειναι το μελος με
τους πιο αδυναμους πορους στην διαδικασια ενσωματωσης. Ειναι ενας χαμενος
πορος μεσα στην ελλειψη πρακτικης εξουσιοδοτησης να εφαρμοσουν την
εξειδικευμενη γνωση τους και να χρησιμοποιησουν τις ικανοτητες τους ως ενεργοι
φορεις στην διαδικασια της δικης τους ενσωματωσης. Οι εμπειριες τους ειναι οι πιο
τυπικες της αντικειμενικοποιησεως και του αποκλεισμου στη διαδικασια. Οι εμπειριες
τους οντας στο περιθωριο, την ευπαθεια και την ανασφαλεια συμπιεζονται με τις
προσφορες συνεργασιων απο Μη Κυβερνητικους Οργανισμους και αλλους, που
τελικα αποδεικνυονται να μην ειναι γνησιοι ουτε να βασιζονται στην ιση αναμειξη των
ενδιαφερομενων. Αυτο δεν παρεχει ουτε δυνατοτητα ουτε εξουσιοδοτηση. Τα
ευρηματα μας εδειξαν οτι αυτες οι αποκλειστικες διαδικασιες, ειτε ‘πνευματωδεις’ ειτε
‘μη πνευματωδεις’, οδηγησαν στο να αντιμετωπιζουν οι προσφυγες επιπροσθετη
απογοητευση, εξαντληση, αποδραστηριοποιηση και δυσπιστια.
Επομενως, μεσα στην διπλη κατευθυνση της διαδικασιας ενσωματωσεως, οι
προσφυγες αρνουνται ενεργη συμμετοχη με:

5

-

Αντικειμενικοποιηση, μενοντας στο περιθωριο και τον αποκλεισμο
Συμβουλες που οδηγουν στην πειρατια ιδεων (οπως παραδειγμα η ειδικοτητα
τους εγινε μονο πορος οταν αρπαχτηκε απο αλλους). Προσφορες για συνεργασια
που απεδειχθησαν να μην εξουσιοδοτουν γιατι δεν ειναι ουτε γνησιες ουτε
συνυπολογιστικες.

-

Ποροι που χανονται σε μη αποτελεσματικες πρωτοβουλιες πριν ακομα
κληθουν οι προσφυγες για την αναγνωριση των ειδικων προβληματων
που πρεπει να λυθουν.
Μια ελλειψη ‘προσανατολιστικης’ γνωσης των συστηματων, δομων,
χρηματοδοτησεων και δικαιωματων της ξενης χωρας
Μια ελλειψη χρηματοδοτησεων στους Μη Κυβερνητικους Οργανισμους και
Οργανισμους Κοινοτητας Προσφυγων ωστε να δυναται να αναπτυχθουν
μονοι τους και να εχουν τη σχετικη υποστηριξη που θα βασιζεται στην δικη
τους αναγνωριση των αναγκων
Συστηματα χωρις μετρητα χρηματα
Το ‘κρυμμενο’ κοστος του εθελοντισμου
Μια απουσια δικτυων με επιρροη
Απογοητευτικες
προσπαθειες,
αποδραστηκοποιηση,
εξαντληση,
δυσπιστια και κουραση απο συμβουλες, που ολα επιδεινωνουν την
απομονωση και τον κοινωνικο αποκλεισμο

-

-

Επομενως στην πρακτικη, ενω οι προσφυγες βλεπονται σαν το ενα μερος της
εξισωσεως στην διπλη κατευθυνση της διαδικασιας ενσωματωσης, στην
πραγματικοτητα δεν μπορουν πρακτικα ουτε εξουσιοδοτουνται να εκτελεσουν το δικο
τους κομματι. Συγχρονως, η ξενη χωρα, που ειναι το αλλο μισο της εξισωσεως, δεν
συμμετεχει στην διαδικασια εφοσον δεν υπαρχει καμμια κινηση απο αυτους για να
την ενθαρρυνει. Σε αυτο το πλαισιο η ενσωματωση παραμενει μια ανιση διαδικασια
και δεν μπορει να επιτυχει.

Συστασεις:
•

Στοιχεια δειχνουν οτι αυτοι που ειναι οι στοχευμενοι δικαιουχοι μιας πολιτικης
πρεπει να ειναι μερος της διαδικασιας μεσω της οποιας παραλαμβανουν αυτα τα
οφελη για να ειναι αυτη η πολιτικη αποτελεσματικη. Αυτο σημαινει οτι ο
συνυπολογισμος των προσφυγων στην διαδικασια ενσωματωσης πρεπει να
αναγνωριζεται σαν ενοποιημενος με την Καλη Αξια αντι να πλαισιωνεται μεσα
στην εννοια της επιπροσθετης αξιας.

•

Εφοσον αναγνωριζεται οτι η ενσωματωση ειναι διπλης κατευθυνσεως διαδικασια,
πρεπει να ειναι διπλης κατευθυνσεως διαδικασια και στην λειτουργικη
πραγματικοτητα. Οι προσφυγες πρεπει να ειναι συνεργατες στην ερευνα που
αποτελει βαση για την αναπτυξη πολιτικης που βασιζεται σε αποδειξεις και στις
δομες μεσω των οποιων η πολιτικη εφαρμοζεται στη πραξη. Συνεργασιες πρεπει
να ειναι γνησια συνυπολογιστικες (και οχι απλα αποσπαστικες) και ισοτιμες. Οι
συνεργασιες ειναι τοσο αποτελεσματικες οσο ειναι γνησιες. Η εμπειρια ολων των
ενδιαφερομενων αναγνωριζει οτι μηχανισμοι συνυπολογιστικων αποφασεων και
συνεργασιες στην παροχη υπηρεσιων δεν ειναι απλες διαδικασιες στην πραξη.

•

Ειναι, επομενως, μια συσταση αυτου του Δικτυου οτι αυτοι που ερευνουν την
Καλη Πρακτικη στην ενσωματωση πρεπει να αναγνωριζουν οτι η Καλη Πρακτικη
βρισκεται στην ιδια την διαδικασια. Ο συνυπολογισμος προερχεται απο μια
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διαδικασια που ειναι η ιδια συνυπολογιστικη. Οποιοδηποτε και αν ειναι το δομικο
και νομοθετικο πλαισιο που υφισταται στην ξενη χωρα, η αποτελεσματικοτητα της
διαθεσιμης υποστηριξεως και των υπηρεσιων εξαρταται απο την διαδικασια μεσω
της οποιας διετεθηκαν; δηλαδη, πως ερευνηθηκαν/ανεγνωριστηκαν οι αναγκες,
πως ανεπτυχθηκε η πολιτικη και πως οι υπηρεσιες σχεδιαστηκαν και
παρεδοθηκαν.
Δινοντας την δυνατοτητα και την εξουσιοδοτηση στους
προσφυγες να ειναι ενα ενοποιημενο μερος της διαδικασιας της δικης τους
ενσωματωσης προαγει και ενθαρρυνει ενεργους πολιτες σε αντιθεση απο την
εξαρτηση και την παραμονη τους στο περιθωριο.

3.

Υπονοουμενα για μια μελουσα πολιτικη στην ενσωματωση:

•

Για να παρουν οι προσφυγες ενα ενοποιητικο και ισο μερος στην
διαδικασια ενσωματωσης, χρειαζονται την δυνατοτητα να εποικοδομησουν
ικανοτητες. Στοιχεια απο την Κυβερνητικη Μοναδα Κοινωνικου
Αποκλεισμου του ΗΒ παραδεχονται το κοστος συμμετοχης ολων αυτων
που εμειναν στο περιθωριο της κοινωνιας σε μια διαδικασια ενεργης
υπηκοοτητας.

•

Οι Μη Κυβερνητικες Οργανωσεις (ΜΚΟ) εχουν ιδιαιτερη υπευθυνοτητα να
αναγνωρισουν με διαυγεια τα ορια του ρολου τους ως αντιπροσωποι της
γνωμης των προσφυγων. Αυτο εχει ιδιαιτερη αντιχηση στους Μη
Κυβερνητικους Οργανισμους μια και αναπτυσσονται ωστε να παρεχουν
υπηρεσιες. Οι παρεχοντες υπηρεσιες εχουν καθηκον να απαντουν στις
αναγκες αυτων που τις χρησιμοποιουν και να αναγνωριζουν τα
δικαιωματα των στο να συμμετεχουν στην αναπτυξη και διανομη αυτων
των υπηρεσιων. Το Δικτυο ανακαλυψε οτι οι ΜΚΟ ειναι επισης ενα
κρισιμο σημειο στην εισαγωγη των προσφυγων στην ευρυτερη κοινωνια.
Επομενως και αυτοι χρειαζονται πορους για αυτον το διπλο ρολο.

•

Το Δικτυο ανακαλυψε οτι πολλοι απο τους συμμετεχοντες δημιουργους
πολιτικης θελησαν να αναμειχθουν απευθειας με την γνωμη των
προσφυγων και τις πρακτικες των ΜΚΟ. Ομως, μια τετοια υπευθυνοτητα
απαιτει επιπροσθετο χρονο και πορους για να επιτρεψει τα θετικα
μαθηματα απο αυτο το Δικτυο να υλοποιηθουν.

•

Μελλοντικα εργα που εχουν εστια την προαγωγη των διαδικασιων
ενσωματωσης χρειαζονται να λαβουν υποψη τους αυτα τα κρισιμα θεματα
των πορων σε αυτους τους τρεις τομεις.

4. Εκτιμηση απο την διαδικασια του Δικτυου:

Η συνοδευομενη Εκθεση με την Εκτιμηση της Διαδικασιας καθοριζει τις
απαντησεις και την αναλυση σχετικα με την διαδικασια του διεθνους δικτυου.
Συνολικα συμπερασματα περι της διαδικασιας βγαινουν απο ολους τους
συμμετεχοντες και η εκθεση περιεχει περιληψη των κυριων ευρυματων και
ενδεικνυει τις συστασεις απο τα επικτητα μαθηματα ωστε να πληροφορει
μελλοντικα προγραμματα.
7

Τα ευρυματα αυτου το Δικτυου εξαρτηθηκαν απο την ιδια την διαδικασια του
Δικτυου και το κατα ποσον ηταν συνυπολογιστικη. Οσο το Δικτυο εψαξε να
ακουστει η εκφραζομενη εμπειρια των προσφυγων, η συμμετοχη τους και ο
ρολος τους στη διαδικασια του εργου ησαν ταυτοσημες με αυτες τις αποψεις
του εργου που ηταν καθαρα επιτυχεις.
“Το εργο περειχε μια εξαιρετικη ευκαιρια σε μενα για να δω μια
συνεργασιακη προσβαση σε δραση; για να δω ομαδες
προσφυγων σε διαφορετικα εθνη να δουλευουν μαζι με ιδιους
σκοπους. Αυτο ειναι ιδιαιτερα χρησιμο σε μενα και στην δουλεια
μου μια και το ΗΒ αναπτυσσει τωρα μια Στρατηγικη Ενσωματωσης
για τους αναγνωρισμενους προσφυγες. Επιπροσθετα η αναπτυξη
του νεου Ευρωπαικου Ταμειου Προσφυγων στα κρατη μελη
σημαινει οτι στο μελλον θα εξεταζουμε προτασεις για εργα
Ενσωματωσης και θα κατανεμουμε κεφαλαια. Βλεποντας αυτο το
εργο σε δραση βοηθησε την πληροφορηση στη δημιουργια
τετοιων αποφασεων. (συμμετεχων δημιουργος πολιτικης)
“Το εργο με εκανε να σκεφτω πιο βαθια μερικες διαδικασιες που
ειναι απαραιτητες για την επιτυχη ενσωματωση, και για τα
πραγματικα εμποδια που υπαρχουν για τους πιο πολλους
προσφυγες. Καθε ευκαιρια να ακουστει η γνωμη των προσφυγων
ειναι πολυτιμη; πραγματικα, δινοντας περισσοτερες ευκαιριες
στους προσφυγες να ακουστει η γνωμη τους βοηθα τις πολιτικες
ενσωματωσης”. (συμμετεχων δημιουργος πολιτικης)
“Νομιζω οτι το εργο ενισχυσε την ιδεα οτι οι ιδιοι οι προσφυγες πρεπει
να εχουν ενα ρολο κλειδι στην αναπτυξη της πολιτικης ενσωματωσης.
Το προβλημα ειναι να καθοριστουν δομες και καναλια επικοινωνιας που
θα εξουσιοδοτουν αυθεντικα τους προσφυγες και θα κανουν την γνωμη
τους να ακουγεται”. (συμμετεχων δημιουργος πολιτικης)
“Ο σκοπος μου ηταν να συμπεριλαβω προσφυγες στην αναπτυξη και
εφαρμογη πολιτικης.
Αποτελεσμα αυτου του εργου ηταν οτι
ανακαλυψα χειροπιαστους τροπους για να το επιτευξω αυτο”.
(συμμετεχων δημιουργος πολιτικης)
“Για πολλους δημιουργους πολιτικης ηταν η πρωτη ευκαιρια να κανουν
ανοικτο και λεπτομερη διαλογο με ανθρωπους που προσφεραν την
σημασια του να εισαι προσφυγας καθαρα απο προσωπικη εμπειρια”.
(συμμετεχων πρακτορειο)

“Πριν το εργο ειχα τον δικο μου ορισμο και κατανοηση της
ενσωματωσης, αλλα κατα την διαρκεια του εργου η προσωπικη μου
αντιληψη περι ενσωματωσης και εγκαταστασης βελτιωθηκε σημαντικα
εχοντας τις γνωμες και τις εμπειριες αλλων ανθρωπων”. (συμμετεχων
προσφυγας)

“Αυτη η διαδικασια μου εδωσε μια καθαρη και καλη κατανοηση του τι
σημαινει ενσωματωση και εγκατασταση. Νομιζα οτι η ενσωματωση ειναι
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υποχρεωση των προσφυγων επειδη αυτοι ψαχνουν για εγκατασταση.
Τωρα ξερω μετα απο τοσες συζητησεις οτι ενσωματωση σημαινει μια
διαδικασια διπλης κατευθυνσεως που αναμειγνυει τους προσφυγες και
την ξενη χωρα…. Μονο με την αλληλεπιδραση προσφυγων και τοπικης
κοινοτητας η αμοιβαια κατανοηση μπορει να επιτευχθει. Χρειαζεται να
αναπτυξουμε αμοιβαιους δεσμους μεταξυ των προσφυγων και του
πληθυσμου που τους φιλοξενει, που θα επισημανουν την θετικη
συμβολη των προσφυγων και την αξια της πολλαπλης κουλτουρας για
την κοινωνια. (συμμετεχων προσφυγας)
“Η εννοια της ενσωματωσης για τους δημιουργους πολιτικης φαινεται
σαν να ειναι ενας διακοπτης. Τον αναβεις και τον σβηνεις οποτε σου
αρεσει. Ελπιζω οτι αφοτου ακουσαν τους προσφυγες θα αρχισουν
τουλαχιστον να σκεφτονται διαφορετικα”. (συμμετεχων προσφυγας)
“Αισθανομαι οτι αναμειχτηκα πιο ενεργα στην διαδικασια δινοντας την
γνωμη και τις εμπειριες μου σαν προσφυγας ζωντας σε ξενη χωρα. Θα
μπορουσα να ειμαι ακομα πιο ενεργος με το να δινω βοηθεια και
υποστηρηξη σε αλλους προσφυγες και με το να διευκολυνω την
επιγνωση της καταστασεως των προσφυγων και των αυτων των
θεματων”. (συμμετεχων προσφυγας)
“Νομιζω οτι εχουμε τις απαντησεις στους ρολους μεσα στα χερια μας.
Οι δημιουργοι πολιτικης και τα πρακτορεια μπορουν να διαβασουν την
δουλεια αυτου του ερευνητικου προγραμματος και να δουν το
σημαντικο ρολο των ερευνητικων εργων σαν κι αυτου”. (συμμετεχων
προσφυγας)

“Οσο αναφορα το εργο υπαρχουν ακομα πραγματα να κανουμε για να
εχουμε πρακτικα επιτευγματα. Ετσι νομιζω πως πρεπει να γινει: μια και
ανακαλυψαμε οτι η ενσωματωση ειναι διαδικασια διπλης κατευθυνσεως
και επομενως ανακατευει πολλους ανθρωπους και οργανισμους απο τις
κοινοτητες των προσφυγων και απο τα σχετικα κυβερνητικα
πρακτορεια, ενα πραγμα που μπορει να γινει ειναι να εξασφαλισουμε οτι
αυτες οι κοινοτητες και τα σωματα και απο τις δυο πλευρες εχουν
επιγνωση των ευρηματων μας και τα εφαρμοζουν στην πραξη. Αυτη
ειναι παρα πολυ δουλεια και απαιτει μεγαλη προσπαθεια και θεληση,
αλλα μπορει να γινει. Φερνοντας τα ευρηματα στην πραξη αντι στην
αρχειοθετηση-εκει θα πρεπει να ειναι το επομενο σταδιο”. (συμμετεχων
προσφυγας)

Ιανουαριος 2001
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Για αντιγραφο της πληρους εκθεσεως (100 σελιδες) και της εκθεσεως
Εκτιμησεως της Διαδικασιας (26 Σελιδες) παρακαλουμε να ερθετε σε
επαφη με:
Georgina Fletcher
Co-ordinator, Regional Refugee Forum
North of England Refugee Service
2 Jesmond Road West
Newcastle upon Tyne.
NE2 4PQ
UK
Web site
E-mail
Tηλ:
φαξ:

www.refugee.org.uk
gf@refugee.org.uk
00 44 191 245 7311
00 44 191 245 7320
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