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Πρόλογος

Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σήμερα παρόμοιες προ-
κλήσεις όσον αφορά την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία. Πρόκειται για ένα θέμα που 
αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, ενώ παραμένει εξαιρετικά περίπλοκο και ευαίσθητο. 

Η γήρανση του πληθυσμού και το δημογραφικό πρόβλημα καθιστούν πιθανή και ταυτόχρονα 
αναγκαία την είσοδο περισσότερων μεταναστών στην Ευρώπη κατά τα προσεχή έτη. Η ένταξη 
των μεταναστών έχει ζωτική σημασία για την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη. 
Για να τους επιτρέψουμε να αισθανθούν μέρος της κοινωνίας μας, πρέπει να τους εξασφαλί-
σουμε ισότιμη μεταχείριση, καθώς και τα κατάλληλα μέσα για την πλήρη συμμετοχή τους. Η 
ένταξη αποτελεί μια διαρκή, αμφίδρομη διεργασία που βασίζεται στα αμοιβαία δικαιώματα 
και υποχρεώσεις των μεταναστών και της κοινωνίας υποδοχής. 

Τον Ιούνιο του 2003, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων τόνισαν τη σημασία της αναπτυξιακής συνεργασίας και της ανταλλαγής, σε 
κοινοτικό επίπεδο, εμπειριών και πληροφοριών σχετικά με την ένταξη, με στόχο την αμοιβαία 
άντληση γνώσεων και διδαγμάτων. Για να ανταποκριθούν στην πρόσκληση αυτή, τα εθνικά 
κέντρα επαφής για την ένταξη, δηλαδή οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών που συνε-
δριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, αποφάσισαν να εκπονήσουν ένα εγχειρίδιο ορθής 
πρακτικής. 

Με χαροποιεί ιδιαίτερα η δημοσίευση της πρώτης έκδοσης του εγχειριδίου για την ένταξη, το 
οποίο παρέχει πληθώρα παραδειγμάτων και πρακτικών επιτυχημένης ένταξης στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φωτίζει τα πολλά διαφορετικά σχέδια και προγράμματα που υπάρχουν 
στην Ευρώπη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και επίσης παρέχει ορισμένα γενικά 
συμπεράσματα και διδάγματα. Ελπίζω ότι το εγχειρίδιο θα φανεί χρήσιμο στους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής και στους ειδικούς επαγγελματίες σε ολόκληρη την Ένωση. Θα συμβάλει 
επίσης στην ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για την ένταξη. 

Είμαι πεπεισμένος ότι τόσο οι «παλιοί» όσο και οι πιο καινούριοι που ασχολούνται με την 
ένταξη των μεταναστών θα αντλήσουν έμπνευση από το εγχειρίδιο, και ότι αυτό θα στη-
ρίξει τον κοινό μας στόχο, δηλαδή την εξεύρεση των καλύτερων λύσεων στις προκλήσεις 
της ένταξης. 

Jonathan Faull
Γενικός Διευθυντής 
ΓΔ Δικαιοσύνη, Ελευθερία  
και Ασφάλεια 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2004
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Γενικό	πλαίσιο

Η ιδέα για την εκπόνηση ενός εγχειριδίου για την ένταξη έλκει τις ρίζες της στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης του Ιουνίου 2003, όπου οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων τόνισαν τη σημασία της ανάπτυξης της συνεργασίας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών στο πλαίσιο της νεοσυσταθείσας ομάδας εθνικών σημείων επαφής για 
την ένταξη. Η σύνταξη του εγχειριδίου για την ένταξη αποφασίστηκε με σκοπό τη διάρ-
θρωση των πληροφοριών αυτών και την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων στα 
οποία θα μπορούσαν να βασιστούν τα κράτη μέλη κατά την ανάληψη και προώθηση 
πολιτικών πρωτοβουλιών για επιτυχημένη ένταξη. Συνεπώς, βασικός σκοπός του εγχει-
ριδίου είναι να λειτουργήσει ως οδηγός για την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. 

Το εγχειρίδιο εκπονήθηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ανεξάρτητο σύμβουλο, το 
Migration Policy Group, και καταρτίστηκε σε στενή συνεργασία με τα εθνικά σημεία 
επαφής για την ένταξη. Βασίζεται στα συμπεράσματα διαφόρων τεχνικών σεμιναρί-
ων που πραγματοποιήθηκαν στην Κοπεγχάγη (Φεβρουάριος 2004), στη Λισσαβόνα 
(Απρίλιος 2004) και το Λονδίνο (Ιούνιος 2004). Τα σεμινάρια, τα οποία οργανώθηκαν 
με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τα αρμόδια για την ένταξη υπουργεία 
των χωρών αυτών, και πραγματοποιήθηκαν από το Migration Policy Group, έφεραν σε 
επαφή  υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς επαγγελματίες, σε κυβερνητικό και 
μη κυβερνητικό επίπεδο, για να ανταλλάξουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές σε 
τρία ζητήματα: τα προγράμματα υποδοχής, τη συμμετοχή στα κοινά και την πολιτική 
ζωή, και την κατάρτιση δεικτών. Τα τρία κεφάλαια του εγχειριδίου απηχούν τη δομή των 
σεμιναρίων, το καθένα από τα οποία επικεντρώθηκε σε ένα από τα θέματα αυτά. Κατά 
την προετοιμασία των σεμιναρίων, για να πλαισιωθεί η συζήτηση, το Migration Policy 
Group εξέδωσε σειρά φυλλαδίων και επίσης μερίμνησε για την καταγραφή των συμπε-
ρασμάτων. Τα έγγραφα αυτά συζητήθηκαν στη συνέχεια στο πλαίσιο της ομάδας εθνι-
κών σημείων επαφής για την ένταξη. Τόσο στη διάρκεια των σεμιναρίων όσο και κατά 
την εκπόνηση του εγχειριδίου, τα εθνικά σημεία επαφής για την ένταξη συνεισέφεραν 
στις εργασίες παρουσιάζοντας  παραδείγματα ορθών πρακτικών και ελπιδοφόρες πρω-
τοβουλίες που έχουν εφαρμοστεί στις χώρες τους. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτέλεσαν τα 
ουσιώδη δομικά υλικά του παρόντος εγχειριδίου για την ένταξη. 

Το εγχειρίδιο απευθύνεται στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους ειδικούς 
επαγγελματίες. Ποιοι είναι αυτοί και ποιο είναι το κοινό τους σημείο που καθιστά το 
εγχειρίδιο χρήσιμο και για τους μεν και για τους δε; Σε γενικές γραμμές, οι υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικής διατυπώνουν γενικούς στόχους ένταξης, αποφασίζουν για τη διά-
θεση των πόρων, παρακολουθούν την υλοποίηση και αξιολογούν τα αποτελέσματα. Οι 
ειδικοί επαγγελματίες μετουσιώνουν, από την πλευρά τους, τις προοπτικές ένταξης σε 
συγκεκριμένα προγράμματα, καθορίζουν τους στόχους και αναλαμβάνουν δραστηριό-
τητες για την επίτευξή τους. Σαφώς υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εγχει-
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ριδίου η ενασχόληση με τη διαμόρφωση σφαιρικών πολιτικών ένταξης. Ένα ευρωπαϊκό 
εγχειρίδιο δεν μπορεί, εξάλλου, να ασχοληθεί με τη διεξοδική περιγραφή των συγκεκρι-
μένων δραστηριοτήτων ενός προγράμματος. Συνεπώς, το παρόν πόνημα περιγράφει 
τις βέλτιστες πρακτικές και προσφέρει διδάγματα που έχουν αντληθεί από τις πρακτικές 
των κρατών μελών σε δύο είδη προγραμμάτων ένταξης: συγκεκριμένα, στα μαθήματα 
υποδοχής για τους νεοαφιχθέντες μετανάστες και πρόσωπα αναγνωρισμένα ως πρό-
σφυγες (κεφάλαιο 1), και στη συμμετοχή στα κοινά (κεφάλαιο 2). Για να διαπιστώσουν 
καλύτερα την επιτυχία των προγραμμάτων και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματά τους, 
οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι ειδικοί επαγγελματίες μπορούν να καταρτίσουν 
δείκτες και κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης. Η χρήση των στοιχείων αυτών στη δημό-
σια πολιτική και στα προγράμματα ένταξης εξετάζεται στο κεφάλαιο 3. 

Με βάση τα κεφάλαια αυτά, οι συντάκτες του εγχειριδίου προτείνουν ένα σύστημα για 
τη μετουσίωση των στόχων ένταξης σε προγράμματα ένταξης (παράρτημα). Το σύστη-
μα αυτό μπορεί να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους ειδικούς 
επαγγελματίες να αποσαφηνίσουν τους στόχους των προγραμμάτων ένταξης, να υπο-
βάλουν εκθέσεις σχετικά με την υλοποίησή τους και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα. 
Με τον τρόπο αυτόν, θα διευκολυνθεί η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και  θα αποβεί 
πιο αποδοτική. Οι βέλτιστες πρακτικές περιγράφονται συνοπτικά στα τρία κεφάλαια. 
Η αναφορά μιας συγκεκριμένης χώρας σε σχέση με κάποια πρακτική, δεν αποκλείει τη 
χρησιμοποίηση της πρακτικής αυτής και σε άλλες χώρες. Τα διδάγματα που αντλούνται 
από τις πρακτικές επισημαίνονται σε ολόκληρο το κείμενο και εμφανίζονται ως συμπε-
ράσματα στο τέλος κάθε κεφαλαίου. 

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα διδάγματα και οι συστάσεις του παρόντος εγχειρι-
δίου θα πρέπει να εκλαμβάνονται αποκλειστικά γι’ αυτό που είναι: υποδείξεις με απο-
δέκτες τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους ειδικούς επαγγελματίες, καθώς και 
ένας κατάλογος ιδεών που μπορεί να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης. Θα πρέπει επίσης 
να τονίσουμε ότι αντιλαμβανόμαστε την εκπόνηση του εγχειριδίου ως μια διαρκή διερ-
γασία, ένα ζωντανό μέσο που δεν θα αναπτύσσεται απλώς με την πάροδο του χρόνου, 
αλλά θα επικαιροποιείται σε συνάρτηση με την επιτελούμενη πρόοδο, τις νέες εξελίξεις, 
τις λύσεις και τα αποτελέσματα. Έτσι για το 2006 προγραμματίζεται ήδη μια δεύτερη 
έκδοση επαυξημένη με καινούργια κεφάλαια. Τα τρία θέματα που επιλέχθηκαν για την 
πρώτη έκδοση απηχούν τις προτεραιότητες που επισημαίνονται στην ανακοίνωση για 
τη μετανάστευση, την ένταξη και την απασχόληση· με την πάροδο του χρόνου όμως το 
εγχειρίδιο θα καλύψει όλους τους τομείς πολιτικής που συνδέονται με την ένταξη, όπως 
η κατοικία, η περίθαλψη και η αγορά εργασίας. 

Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2004
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Εισαγωγή	

Η ένταξη των μεταναστών προκαλεί έντονη συζήτηση σε ολόκληρη τη  διευρυμένη 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα περισσότερα κράτη μέλη της οποίας θίγονται από τις μεταναστευ-
τικές ροές. Ορισμένες χώρες έχουν μετατραπεί από χώρες προέλευσης σε χώρες υποδοχής 
μεταναστών και έρχονται για πρώτη φορά αντιμέτωπες με το πρόβλημα της ένταξής τους. 
Οι παλαιότερες χώρες υποδοχής μεταναστών συγκλίνουν μαζί τους στις ανησυχίες όσον 
αφορά τους νεοαφιχθέντες μετανάστες, αλλά εξακολουθούν να προωθούν και τη συμμε-
τοχή των εγκατεστημένων μεταναστών τροποποιώντας υφιστάμενες πολιτικές που έχουν 
αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Όπως συμβαίνει και σε άλλους τομείς δράσης, οι ποικίλες 
προσεγγίσεις που συναντώνται στις χώρες της Ευρώπης υποδηλώνουν διαφορετικές απα-
ντήσεις στο ερώτημα τι μέσα θα προωθήσουν την ένταξη. Η αντίληψη και η πρακτική της 
ένταξης δεν διαφέρουν μόνο λόγω των ιστορικών ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας στον τομέα 
της μετανάστευσης. Τα διαφορετικά πολιτικά συστήματα και οι διαφορές όσον αφορά το 
ρόλο της κυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών έχουν οδηγήσει σε διαφορετικές προ-
σεγγίσεις όσον αφορά την ένταξη των νέων μεταναστών και προσφύγων. Η πολυμορφία 
αυτή  αποτυπώνεται στο ερώτημα σχετικά με τον καθορισμό των ομάδων που αποτελούν 
ή θα έπρεπε να αποτελούν στόχους της πολιτικής για την ένταξη. Διάφοροι ορισμοί χρησι-
μοποιούνται για τους «μετανάστες» ή τις «εθνικές μειονότητες». Οι μετανάστες δεύτερης 
γενιάς μπορούν να προσδιοριστούν από την υπηκοότητά τους ή, εάν πρόκειται για πολίτες 
της χώρας υποδοχής, από τον τόπο γέννησης των γονέων. Τα νέα κράτη μέλη προσέδιδαν 
ανέκαθεν μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τις μειονότητες, 
παρά στην ένταξη των μεταναστών. Δεν υπάρχει, εξάλλου, ομοφωνία για το αν οι «μετα-
νάστες», ανεξαρτήτως ορισμού, θα πρέπει να εξετάζονται ως ομοιογενής ομάδα. Θα ήταν 
μάλλον καλύτερο να εξετάζονται ως άτομα ή ως μέλη ειδικών υποκατηγοριών που ορίζονται 
βάσει της εθνικής ή της εθνοτικής τους προέλευσης, της θρησκείας, του φύλου, της ηλικίας, 
του λόγου εκπατρισμού (οικονομικοί μετανάστες, πρόσφυγες, ή μέλη οικογενειών τους) ή 
των δεξιοτήτων τους (επίπεδο ειδίκευσης). Η κοινωνία στο σύνολό της μπορεί επίσης να 
αποτελέσει κατάλληλο στόχο δράσης, εφόσον η ένταξη εκλαμβάνεται ως πορεία που οδηγεί 
στην κοινωνική συνοχή. Στην περίπτωση αυτή, οι πολιτικές αποτελούν ανταπόκριση στις 
βλαπτικές για την ένταξη επιπτώσεις της ραγδαίας κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής 
αλλαγής που υφίστανται οι περισσότερες ευρωπαϊκές κοινωνίες και στοχεύουν διάφορες 
ομάδες του πληθυσμού, ασχέτως εάν έχουν μεταναστευτική προέλευση. Κατά συνέπεια, το 
λήμμα της ένταξης μπορεί να καλύψει ένα μείγμα γενικών και ειδικών προσεγγίσεων που 
στοχεύουν διάφορες ομάδες και πραγματεύονται ποικιλομορφία θεμάτων. 

Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ενστερνίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και συμμερίζονται 
αξίες όπως η ισότητα, η καταπολέμηση των διακρίσεων, η αλληλεγγύη, το ανοικτό πνεύμα, 
η συμμετοχή και η ανεκτικότητα. Οι κυβερνήσεις αλληλοεπηρεάζονται σε διάφορα επίπεδα 
μέσω των διαρκών ανταλλαγών πολιτικών, που οδηγούν σε κάποιο βαθμό σύγκλισης των 
προσεγγίσεων, σκοπών και στόχων των πολιτικών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Κατά τον 
εντοπισμό των βασικών τομέων ή διαστάσεων της ένταξης, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν 
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πολλά κοινά σημεία. Παρά το γεγονός ότι ένας ενιαίος και ακριβής ορισμός της ένταξης 
κινδυνεύει να αποδειχθεί πολύ περιορισμένος, ο προσδιορισμός των βασικών διαστάσεων 
της ένταξης μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο «ορισμό εργασίας». Γενικός στόχος της ένταξης 
θεωρείται συχνά η αυτονομία: επιδίωξη των κυβερνήσεων είναι να δώσουν στους μετανά-
στες τη δυνατότητα να κινούνται ανεξάρτητα όσον αφορά τη στέγη, την απασχόληση, την 
εκπαίδευση, τα κοινωνικά δίκτυα και τη συμμετοχή στην κοινωνία. Η πρώτη ετήσια έκθεση 
της Επιτροπής για τη μετανάστευση και την ένταξη καταδεικνύει ότι σε όλα τα κράτη μέλη οι 
σημαντικότεροι στόχοι για την εξασφάλιση επιτυχημένης ένταξης είναι η πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας, οι γλωσσικές ικανότητες και ένα ικανοποιητικό επίπεδο εκπαίδευσης. Σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, η ένταξη στην αγορά εργασίας είναι ο τομέας στον οποίο οι  πολιτικοί 
στόχοι καθορίζονται πιο συγκεκριμένα, δεδομένου ότι οι κατευθυντήριες γραμμές στρατηγι-
κής για την απασχόληση του 2003 αποσκοπούν  στη σημαντική μείωση, μέχρι το 2010, του 
χάσματος μεταξύ των υπηκόων της ΕΕ και των υπηκόων τρίτων χωρών όσον αφορά την 
ανεργία. Η εξασφάλιση απασχόλησης συμβάλλει σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, καθώς 
και στην πρόσβαση σε προσιτή και ποιοτική στέγη. Πρόβλημα για τα περισσότερα κράτη 
μέλη συνιστούν η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών, οι κατοικίες χαμηλής ποιότητας, καθώς 
και η υπερβολική παρουσία μεταναστών σε υποβαθμισμένες αστικές συνοικίες. Αυτή η διά-
σταση της ένταξης στρέφει την προσοχή σε τοπικές και αστικές πολιτικές, καθώς και στον 
κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές αρχές κατά την πορεία ένταξης. 

Παρά το γεγονός ότι η έμφαση παραμένει στα κοινωνικοοικονομικά θέματα, οι κυβερνήσεις 
τονίζουν όλο και περισσότερο τη σημασία της κοινωνικοπολιτισμικής πτυχής, τις προσωπι-
κές διαστάσεις της ένταξης καθώς και τη συχνότητα και την ένταση των κοινωνικών αλληλε-
πιδράσεων. Η προσέγγιση αυτή υπογραμμίζει την αναγκαιότητα  ένταξης των μεταναστών 
σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας, ειδικότερα τη συμμετοχή τους στα κοινά, τα πολιτιστικά 
και τα πολιτικά δρώμενα. Εξάλλου, όταν η ένταξη εκλαμβάνεται ως αμφίδρομη διεργασία, η 
προσοχή στρέφεται προς τη στάση των κοινωνιών υποδοχής, των πολιτών, των δομών και 
των οργανώσεών τους. Οι διαφορετικές διαστάσεις της ένταξης συνδέονται μεταξύ τους και 
τα αποτελέσματα στον έναν τομέα ενισχύουν τους υπόλοιπους. Για παράδειγμα, η απασχό-
ληση είναι πολύτιμη για την ανάπτυξη των γλωσσικών και των ευρύτερων πολιτιστικών ικα-
νοτήτων και για την εδραίωση κοινωνικών δεσμών, οι οποίοι, με τη σειρά τους, διευρύνουν 
τις οικονομικές δυνατότητες. Η γνώση της γλώσσας είναι χρήσιμη στην αγορά εργασίας, ενώ 
παράλληλα προσφέρει μεγαλύτερες προοπτικές στον τομέα της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα 
φανερώνει γνώση του πληθυσμού και της κοινωνίας της χώρας υποδοχής.

Οι πολιτικές ένταξης αποσκοπούν στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων για τους μετα-
νάστες στους τομείς της απασχόλησης, της κατοικίας, της εκπαίδευσης, της υγείας κ.τ.λ. Οι 
νέοι μετανάστες καθώς και οι ήδη εγκατεστημένοι θα μπορέσουν να επιτύχουν καλύτερα 
τα αποτελέσματα  αυτά εάν αναπτύξουν ορισμένες δεξιότητες, όπως η γλωσσική επάρκεια 
και η γνώση της κοινωνίας υποδοχής. Από την άποψη αυτή, τα εισαγωγικά προγράμματα 
βοηθούν τους νέους μετανάστες να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να 
συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, πέρα από την έμφαση που δίνεται στην 
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ατομική προσαρμογή και στο ανθρώπινο κεφάλαιο, θα πρέπει επίσης να δοθεί έμφαση στην 
κοινωνική συνοχή και την ισότητα σε κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από πολυμορφία. Η 
ζήτηση δεξιοτήτων πρέπει να συνδυάζεται με ισχυρούς μηχανισμούς για την απόκτηση των 
δεξιοτήτων αυτών και τη δημιουργία δυνατοτήτων για τη χρησιμοποίησή τους. Η κοινωνία 
και οι θεσμοί της πρέπει να είναι ανοικτοί προς τους μετανάστες. Η απόκτηση δεξιοτήτων 
δεν εναπόκειται αποκλειστικά στην καλή διάθεση του μετανάστη, αλλά εναπόκειται και στις 
κυβερνήσεις και τους φορείς της κοινωνίας να εξασφαλίσουν μεγαλύτερες δυνατότητες συμ-
μετοχής που θα βασίζονται στην ισότητα και την έλλειψη διακρίσεων. Για τη θέσπιση δίκαιων 
και αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης, είναι ουσιώδης η ισόρροπη κατανομή των ευθυνών.

Παρά το γεγονός ότι η ένταξη αποτελεί σχέση μεταξύ «κράτους» και «μετανάστη», είναι 
μια διεργασία που σηματοδοτείται από τις στενές εταιρικές σχέσεις μεταξύ κυβερνητικών 
και μη κυβερνητικών φορέων διαφόρων επιπέδων, όπως οι εργοδότες, οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, οι θρησκευτικές οργανώσεις, η κοινωνία των πολιτών, οι ενώσεις των μετανα-
στών, τα μέσα και οι ΜΚΟ που στηρίζουν τους μετανάστες. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν, για 
παράδειγμα, μεγάλη ευθύνη όσον αφορά το ρόλο τους ως δημόσιων εκπαιδευτών, καθώς 
και για την προώθηση μιας θετικής στάσης απέναντι στους μετανάστες, ώστε να καταπολε-
μηθούν οι ξενοφοβικές και ρατσιστικές τάσεις. Οι εργοδότες μπορούν να παρέχουν θέσεις 
απασχόλησης, επαγγελματική και γλωσσική εκπαίδευση, να συμβάλλουν στην ένταξη, να 
διευκολύνουν την πρόσβαση σε στέγη, και να ενημερώνουν τη δημόσια συζήτηση σχετικά 
με τα οικονομικά οφέλη της μετανάστευσης. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης τα μέσα μαζι-
κής ενημέρωσης όσον αφορά την ισορροπημένη πληροφόρηση και την ενημέρωση σχετικά 
με τη στάση του πληθυσμού έναντι των νεοαφιχθέντων. Η ανοικτή στάση και η καλοπροαί-
ρετη διάθεση αποτελούν ουσιώδη συστατικά της επιτυχημένης ένταξης, τα οποία μπορούν 
να τονωθούν μέσω εθελοντικών προγραμμάτων. Η ευθύνη για την ένταξη είναι  κοινή και 
προϋποθέτει τη συμμετοχή πολλών φορέων. 

Η ενεργός συμμετοχή των μεταναστών στηρίζεται στην προοδευτική εναρμόνιση των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους με τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις 
των υπηκόων της χώρας υποδοχής. Η πρόσβαση σε θεσμικά όργανα, υπηρεσίες και μέσα 
κοινωνικής συμμετοχής δημιουργούν τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στους μετανάστες 
να ασκήσουν ενεργά το ρόλο τους ως πολίτες. Αποφασιστική σημασία  για την έκβαση της 
διεργασίας αυτής έχει το κατά πόσο τα κάθε είδους σωματεία και σύλλογοι, από τους αθλητι-
κούς συλλόγους μέχρι τα πολιτικά κόμματα, δέχονται στους κόλπους τους τούς μετανάστες. 
Οι οργανώσεις κάθε είδους πρέπει να συμβάλουν στην προβολή της διαπολιτισμικής πραγ-
ματικότητας θέτοντας σε εφαρμογή πολιτικές ίσων ευκαιριών, αναδεικνύοντας μετανάστες 
σε όλα τα επίπεδα και συνεργαζόμενες με τους συλλόγους μεταναστών. Οι σύλλογοι των 
μεταναστών είναι επίσης βασικοί εταίροι στην άσκηση της συμμετοχικής διακυβέρνησης. 
Οι πολιτικές αποφάσεις, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, επηρεάζουν αισθητά τους κατοίκους που 
δεν είναι πολίτες της χώρας, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν μέσω διαφόρων συμβου-
λευτικών μηχανισμών. Ταυτόχρονα, θα μπορούσε να ενθαρρύνεται η πολιτογράφηση των 
μεταναστών.
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Σε	τι	συνίσταται	η	ανταλλαγή	βέλτιστων	πρακτικών

Ένας πιθανός ορισμός των βέλτιστων πρακτικών θα μπορούσε να είναι ο εξής: προ-
σεγγίσεις που, μέσω της έρευνας και της αξιολόγησης, έχουν αποδειχθεί αποτελεσμα-
τικές και βιώσιμες και παράγουν αξιοσημείωτα αποτελέσματα, και οι οποίες μπορούν 
να εφαρμοστούν και να προσαρμοστούν σε διαφορετικές καταστάσεις. 

• Διδάγματα μπορούν να αντληθούν και από τις καλές και από τις κακές πρακτικές
• Οι περισσότερες πρακτικές έχουν ισχυρά και αδύνατα σημεία
• Καμία πρακτική δεν μπορεί να επαναληφθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο
• Όλες οι πρακτικές πρέπει να προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες

Τα	έγγραφα	που	αναφέρονται	στις	βέλτιστες	πρακτικές	πρέπει	να	περιλαμβά-
νουν	τα	ακόλουθα	στοιχεία:

• Ποιο ήταν το πρόβλημα για το οποίο εφαρμόστηκε η πρακτική και ποιος το εντόπισε 
• Ποιοι ξεκίνησαν την πρακτική και ποιοι συμμετείχαν 
• Πώς εξελίχθηκε η πρακτική και ποια τα στάδια της εξέλιξης
• Θετικές ή/και αρνητικές επιπτώσεις 
• Μακροχρόνια χρηματοοικονομική βιωσιμότητα
• Αποτελεσματικότητα: οι επιπτώσεις της πρακτικής
• Αποδοτικότητα: ο λόγος επιπτώσεων/κόστους
• Διατηρησιμότητα: διαρκής αντίκτυπος και δυνατότητα επανάληψης 
• Εξωγενείς παράγοντες: π.χ. κάθε μη επιδιωκόμενη θετική και αρνητική επίπτωση 

της πρακτικής σε άτομα πέραν των άμεσων δικαιούχων
• Συνάφεια: η σημασία της πρακτικής για την ομάδα-στόχο

^

^
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Κεφάλαιο 1 
Εισαγωγή νεοαφιχθέντων μεταναστών 
και προσώπων που έχουν αναγνωρισθεί 
ως πρόσφυγες



Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των εισαγωγικών προ-
γραμμάτων. Οι συμμετέχοντες μπορούν να μάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, 
να εδραιώσουν δεσμούς με την αγορά εργασίας και να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά 
με την κοινωνία υποδοχής σε καλά σχεδιασμένα προγράμματα εξοπλισμένα με επαρ-
κείς πόρους. Οι κυβερνήσεις μπορούν να συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές, τους 
κοινωνικούς εταίρους και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και να αξιολογούν τακτικά 
τα προγράμματα για να σταθμίζουν την επιτυχία της προσπάθειας ένταξης. 

Η ένταξη είναι μια διαδικασία που διαρκεί αρκετά χρόνια και, σε πολλές περιπτώσεις, 
παρατείνεται πέραν του χρόνου πολιτογράφησης και συνεχίζεται μέχρι τη δεύτερη και 
την τρίτη γενιά μεταναστών. Η βούληση για ένταξη των μεταναστών εκδηλώνεται όταν 
οι κοινωνίες υποδοχής αναλαμβάνουν τη δέσμευση να υποδέχονται τους μετανάστες 
και να τους προσφέρουν ευκαιρίες εξοικείωσης με τη γλώσσα, τις θεμελιώδεις αξίες και 
τα ήθη και έθιμα της χώρας και όταν οι μετανάστες, από την πλευρά τους, εμφανίζονται 
αποφασισμένοι να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας υποδοχής. 

Τα προγράμματα υποδοχής είναι μια επένδυση για το μέλλον στην οποία θα πρέπει 
τόσο οι μετανάστες όσο και η κοινωνία να είναι διατεθειμένοι να συγκατατεθούν. Για 
τους μετανάστες, αποτελούν εφαλτήριο για την απόκτηση ζωτικών δεξιοτήτων ώστε να 
επιτύχουν την αυτονομία τους, και συνεπώς αξίζουν την προσπάθεια. Για την κοινωνία, 
η απόδοση της επένδυσης έγκειται στο γεγονός ότι οι μετανάστες γίνονται πολίτες με 
καλύτερα εφόδια, ικανοί να συνεισφέρουν στην κοινωνία.

Για τους περισσότερους μετανάστες, θεμελιώδη σημασία έχουν τα πρώτα στάδια της 
διαμονής τους στη χώρα υποδοχής. Ορισμένες κυβερνήσεις έχουν εγκαινιάσει εισαγω-
γικά προγράμματα για την αρχική φάση διαμονής των μεταναστών. Τα προγράμματα 
περιλαμβάνουν εν γένει τρεις πτυχές: τη γλωσσική διδασκαλία, την αγωγή του πολίτη 
και την επαγγελματική εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.
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1.1		 Επεξεργασία	των	προγραμμάτων

Η οργάνωση μαθημάτων διαφόρων επιπέδων σε ποικίλες μορφές και ενός φάσματος 
παιδαγωγικών μεθόδων μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία των γλωσσικών μαθημάτων 
που απευθύνονται σε μετανάστες με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και διαφο-
ρετική γνώση της χώρας υποδοχής και της γλώσσας της. Τα μαθήματα αυτά οδηγούν 
στην απόκτηση χρήσιμων προσόντων. Κατά προτίμηση, ολοκληρώνονται με δοκιμασί-
ες που πιστοποιούν το επίπεδο των γνώσεων των συμμετεχόντων. 

Γλωσσικά μαθήματα

Ιδίως στις χώρες όπου οι νεοαφιχθέντες μετανάστες και πρόσφυγες δεν έχουν ακόμη 
γνώση της τοπικής γλώσσας λόγω αποικιακών ή άλλων δεσμών, η γλωσσική διδα-
σκαλία αποτελεί τον πυρήνα των προσπαθειών που καταβάλλουν οι κυβερνήσεις για 
να διευκολύνουν την ένταξή τους στη χώρα. Τα μαθήματα απευθύνονται εν γένει σε 
νόμιμα διαμένοντες ενήλικες που δεν διαθέτουν επαρκή γνώση της επίσημης γλώσσας 
ή γλωσσών της χώρας. Πολλές κυβερνήσεις, παρά το γεγονός ότι αφιερώνουν πολλούς 

Στο Βέλγιο, ο δήμος της Γάνδης θέσπισε δημοτική υπηρεσία ένταξης χρηματοδοτού-
μενη από το δήμο και σε μεγάλο βαθμό από τη φλαμανδική κοινότητα στο πλαίσιο της 
αστικής πολιτικής και της πολιτικής ένταξης. Το πρόγραμμα υποδοχής της πόλης θέτει 
σε εφαρμογή φλαμανδική νομοθετική πράξη (που δημοσιεύτηκε το 2003 και τέθηκε σε 
ισχύ την 1η Απριλίου 2004), η οποία προβλέπει εισαγωγικά μαθήματα για νεοαφιχθέ-
ντα μέλη οικογενειών, νομιμοποιημένους μετανάστες, πρόσωπα αναγνωρισμένα ως 
πρόσφυγες, θύματα εμπορίας ανθρώπων και ανηλίκους. Η νομοθετική πράξη καλύπτει 
επίσης τους αιτούντες άσυλο που έχουν φθάσει σε ένα συγκεκριμένο στάδιο της δια-
δικασίας απόφασης κατά την οποία η αίτησή τους εξετάζεται διεξοδικά. Τα μαθήματα 
είναι υποχρεωτικά για ορισμένες κατηγορίες μεταναστών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μαθήματα ολλανδικής γλώσσας (μέχρι 1200 ώρες κατανεμημένες σε τέσσερα επίπε-
δα, εκ των οποίων οι 120 παρέχονται στο κέντρο υποδοχής) και 75 ώρες μαθημάτων 
«αγωγής του πολίτη». Τα μαθήματα «αγωγής του πολίτη» περιλαμβάνουν ενότητες για 
πρακτικά και διοικητικά θέματα και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση 
σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Στη Γάνδη, τα μαθήματα παραδίδονται 
στα τουρκικά, αραβικά, γαλλικά, αγγλικά, ρωσικά, ισπανικά, περσικά, αλβανικά και 
σομαλιανά, καθώς και στα ολλανδικά. Ο δήμος προσπαθεί επίσης, σε συνεργασία με 
άλλους οργανισμούς, να προσφέρει ένα ατομικό πρόγραμμα υποδοχής προσαρμοσμέ-
νο στις ανάγκες κάθε ατόμου,  το οποίο περιλαμβάνει συμβουλές για την απασχόληση, 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Σήμερα, περίπου 500 νεοαφιχθέντες ενήλικες παρα-
κολουθούν το εισαγωγικό πρόγραμμα. 

Για πληροφορίες: www.gent.be/integratiedienst/,  
Kom-Pas Centre: kom.pas@gent.be Z
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πόρους σε γλωσσικά προγράμματα, λυπούνται διότι δεν επιτυγχάνονται τα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσματα. 

Οι συμμετέχοντες συχνά κατανέμονται σε διαφορετικά επίπεδα γλωσσικής κατάρτισης. 
Στη Σουηδία, γίνεται αξιολόγηση των γλωσσικών ικανοτήτων ώστε να ταξινομηθούν σε 
τέσσερα επίπεδα (τα δύο επίπεδα αφορούν τους συμμετέχοντες με πανεπιστημιακές 
σπουδές). Στη Γερμανία, στα μαθήματα υποδοχής που παρέχονται στο πλαίσιο του 
γερμανικού νόμου του 2004 για τη μετανάστευση, η τοποθέτηση σε επίπεδα πραγματο-
ποιείται βάσει των προηγούμενων γλωσσικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων, καθώς 
και του επιπέδου προηγούμενης εκπαίδευσης. Αντιθέτως, η μεταναστευτική κατηγορία 
στην οποία ανήκει ο συμμετέχων δεν έχει πλέον, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, καμία 
σχέση με την τοποθέτησή του στο επίπεδο γλώσσας. Πολλές χώρες προσφέρουν χωρι-
στές τάξεις για αναλφάβητους  —συνήθως με πιο εντατική διδασκαλία— , καθώς και 
ειδικά μαθήματα για τους νέους μετανάστες. Συχνά, τα μαθήματα ολοκληρώνονται με 
γλωσσική δοκιμασία. Στη Δανία, για παράδειγμα, τα γλωσσικά μαθήματα και οι γλωσσικές 
δοκιμασίες σχετίζονται με τα επίπεδα του «κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για 
τις γλώσσες: μάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση» (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Όταν η μορφή των πιστοποιητικών είναι γνωστή στους εργοδότες και στα άλλα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα, διευκολύνεται η πρόσβαση των συμμετεχόντων στην αγορά εργα-
σίας ή σε άλλες δυνατότητες εκπαίδευσης, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
κατά την κατάρτιση του περιεχομένου και των μεθόδων διδασκαλίας. 

Στη Γερμανία, η αξιολόγηση των γλωσσικών μαθημάτων που πραγματοποιείται κατόπιν 
αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών φανερώνει τη ζωτική σημασία της γλωσσικής 
διδασκαλίας και πιστοποίησης των γραπτών γλωσσικών ικανοτήτων, δεδομένου ότι η 
γραπτή γνώση της γλώσσας είναι συχνά αναγκαία για να κινηθεί ο ενδιαφερόμενος στη 
γερμανική κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Παρότι η ικανότητα προφορικής επικοι-
νωνίας είναι απαραίτητη, η έμφαση στα γλωσσικά μαθήματα δεν θα πρέπει να δίνεται 
αποκλειστικά σ’ αυτήν. Η αξιολόγηση αποκαλύπτει ότι η γλωσσική κατάρτιση θα πρέπει 
να εστιάζεται στις συνθήκες που επικρατούν στη δημόσια και επαγγελματική ζωή, όπου 
πιθανόν ο μετανάστης πρέπει να γνωρίζει τη γερμανική γλώσσα. 

Το επαγγελματικό περιεχόμενο των εισαγωγικών μαθημάτων 

Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, τα εισαγωγικά μαθήματα πρέπει να σχεδιάζονται 
με τρόπο ευέλικτο που θα επιτρέπει την παράλληλη διδασκαλία της γλώσσας και τη 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας και δεν θα βασίζεται σε αυστηρά διαδοχικά πρότυπα 
γλωσσικής διδασκαλίας, επαγγελματικής κατάρτισης και ανώτερης εκπαίδευσης. Κατά 
προτίμηση, θα πρέπει να συνδυάζουν τη γλωσσική διδασκαλία με την επαγγελματική 
εκπαίδευση και να ενισχύουν τις υφιστάμενες δεξιότητες. 
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Εάν τα εισαγωγικά προγράμματα αποσκοπούν στην κοινωνική και επαγγελματική αυτο-
νομία, θα πρέπει να διατηρούν στενούς δεσμούς με την αγορά εργασίας. Οι μετανάστες 
που φθάνουν στη χώρα υποδοχής μέσω προγραμμάτων οικογενειακής επανένωσης 
ή ως πρόσφυγες συχνά δεν έχουν καμία σχέση με την αγορά εργασίας. Οι υπηρεσίες 
αρωγής  αναζήτησης εργασίας, τα συμβουλευτικά επαγγελματικά κέντρα, οι συμβάσεις 
εταιρικής σχέσης και η επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να αποτελέσουν  μέρος 
των προγραμμάτων υποδοχής, είτε σε συνδυασμό με τη γλωσσική διδασκαλία είτε 
χωριστά. Στη Δανία, παραδείγματος χάρη, η κατάρτιση που είναι προσαρμοσμένη στην  
αγορά εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει βραχυχρόνια εκπαίδευση, επιτόπια κατάρτιση 
σε κάποια επιχείρηση ή επιδοτούμενη πρόσληψη. Ενδέχεται επίσης να ορισθεί ένας 
επόπτης για το μετανάστη ή τον πρόσφυγα, ο οποίος θα τον βοηθήσει στην απόκτηση 
των κοινωνικών, γλωσσικών και επαγγελματικών του προσόντων. 

Τα μεικτά προγράμματα απασχόλησης-γλώσσας είναι συχνά πολύτιμα, διότι οι συμμε-
τέχοντες επωφελούνται ιδιαίτερα από τη γλωσσική διδασκαλία όταν αυτή εντάσσεται 
στο πλαίσιο της εργασίας ή της κατάρτισης. Οι νεοαφιχθέντες επιτυγχάνουν ταχύτερα 
τους στόχους τους, εάν τους παρέχεται η δυνατότητα να πραγματοποιούν ταυτόχρονα 
πολλά πράγματα, και έτσι τα προγράμματα θα πρέπει να πραγματοποιούνται παράλ-
ληλα και όχι διαδοχικά. Στις Κάτω Χώρες, για παράδειγμα, τα αποκαλούμενα προγράμ-
ματα «διπλής κατεύθυνσης» συνίστανται στο συνδυασμό των μαθημάτων  ολλανδικής 
γλώσσας με κάποιο άλλο αντικείμενο (για παράδειγμα υποστήριξη για την ανατροφή 
των παιδιών, εργασία, επαγγελματική εκπαίδευση, εθελοντισμό ή κοινωνική ενεργο-
ποίηση). Συγκεκριμένα, τα άτομα που έχουν λάβει επαγγελματική εκπαίδευση ή/και 
διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία μπορούν να παρακολουθήσουν ένα εισαγωγικό 
μάθημα που αφορά την εργασία στον επαγγελματικό τους τομέα. Με τον τρόπο αυτόν, 
το περιεχόμενο του προγράμματος μπορεί να στηρίξει ενεργά την είσοδό τους στην 
αγορά εργασίας και να διευκολύνει την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής. 

Για την παροχή περισσότερων κινήτρων στους συμμετέχοντες, θα πρέπει να αποφεύ-
γεται στα μαθήματα η διαρκής επανάληψη των ίδιων πραγμάτων. Στόχος των εισαγωγι-
κών μαθημάτων θα πρέπει να είναι να παρέχεται σε κάθε νεοαφιχθέντα η δυνατότητα 
να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό του στην αγορά εργασίας, ώστε να μη σπαταλώ-
νται ζωτικοί ανθρώπινοι πόροι.  

Οι δυναμικοί τρόποι αξιολόγησης των δεξιοτήτων των νεοαφιχθέντων, που βασίζονται 
λιγότερο σε τυπικά κριτήρια και αξιολογούν διαφόρων ειδών εμπειρίες, είναι πιο χρή-
σιμοι για την ισχυροποίηση της εμπειρίας και των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί στη 
χώρα προέλευσης. 

Το πρόγραμμα SPECIMA στη Φιλανδία, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, απευθύ-
νεται στους μετανάστες με ακαδημαϊκές σπουδές ή άλλο ανώτερο τίτλο. Στόχος του 
προγράμματος είναι να εντοπίσει ειδήμονες με πραγματικό ενδιαφέρον, να προσδιορί-
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σει το επίπεδο τεχνογνωσίας τους και να τους τοποθετήσει σε φινλανδικές εταιρείες και 
οργανισμούς. Προβλέπει την αναγνώριση τίτλων, τη διαρκή κατάρτιση και απόκτηση 
προσόντων, καθώς και μέτρα δικτύωσης (www.mol.fi/migration/).

Η χρηματοδότηση της σουηδικής κυβέρνησης για το 2003 είχε προορισμό την επαγ-
γελματική εκπαίδευση ατόμων που έχουν παρακολουθήσει τριτοβάθμια εκπαίδευση 
στο εξωτερικό σε τομείς όπου παρατηρείται έλλειψη προσωπικού (εργαζόμενοι σε 
ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα, δάσκαλοι τεχνολόγοι και επιστήμονες), καθώς 
και στην κατάρτιση νοσηλευτών για τους άνεργους μετανάστες, ώστε να καλυφθεί η 
ανάγκη δίγλωσσων εργαζόμενων στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και την 
περίθαλψη των ηλικιωμένων. 

Τα ποσοστά εγκατάλειψης των σπουδών στα εισαγωγικά προγράμματα είναι υψηλά, 
συχνά επειδή οι συμμετέχοντες βρίσκουν απασχόληση πριν από το τέλος των μαθημά-
των. Πολλές κυβερνήσεις εκφράζουν, ωστόσο, την ανησυχία ότι παρόμοιες θέσεις απα-
σχόλησης μπορεί να απαιτούν περιορισμένες δεξιότητες και ότι, λαμβάνοντας υπόψη 
την έλλειψη ασφάλειας όσον αφορά την απασχόληση σ’ αυτόν τον τομέα της οικονομί-
ας,  οι μετανάστες δεν πρέπει να προσφεύγουν στην κοινωνική πρόνοια, εάν δεν δια-
θέτουν τις δεξιότητες για μια πιο εξειδικευμένη θέση εργασίας. Καλύτερη λύση θα ήταν 
η προσαρμογή της μορφής και του περιεχομένου των εισαγωγικών προγραμμάτων 
στους ήδη εργαζόμενους μετανάστες. Η Δανία, για παράδειγμα, αναπτύσσει προγράμ-
ματα κατ’ οίκον εκμάθησης της γλώσσας μέσω του Διαδικτύου, έτσι ώστε η εκμάθηση 
της γλώσσας να είναι ανεξάρτητη από την επαγγελματική εκπαίδευση. Τα μαθήματα 
μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται στη δημόσια ή την ιδιωτική επιχείρηση όπου 
λαμβάνει επαγγελματική εκπαίδευση ή έχει βρει απασχόληση ο συμμετέχων, ή στο 
δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου λαμβάνει συμπληρωματική εκπαίδευση. 

Τα μαθήματα μερικής απασχόλησης, η διδασκαλία εξ αποστάσεως ή η διδασκαλία μέσω 
του Διαδικτύου, καθώς και ανάλογα μοντέλα, διευκολύνουν τους συμμετέχοντες να 
συνεχίζουν τα εισαγωγικά προγράμματα και να αναλαμβάνουν ταυτόχρονα μια θέση 
απασχόλησης. 

Σε διάφορες χώρες, οι δημοτικές αρχές που πραγματοποιούν τα εισαγωγικά προγράμ-
ματα, καταρτίζουν μεμονωμένα σχέδια εργασίας και κατανέμουν τα μαθήματα ανάλογα 
με τις ανάγκες των ατόμων. Παρότι ο στόχος παραμένει πάντοτε η εξεύρεση των προ-
γραμμάτων που ενδείκνυνται περισσότερο για κάθε άτομο, δεν είναι πάντοτε εφικτή η 
προσφορά ολόκληρου του φάσματος των υπηρεσιών που απαιτούνται για στοχοθετη-
μένη εκπαίδευση. Τούτο ισχύει ιδίως στις λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές. 

Η συγκέντρωση πόρων επιτρέπει σε όμορους δήμους να παρέχουν διαφορετικά είδη 
μαθημάτων. Επιτρέπει επίσης στους συμμετέχοντες να ζουν σε ένα δήμο και να παρα-
κολουθούν μαθήματα ή να εργάζονται σε άλλον, αποφεύγοντας έτσι, σε περίπτωση 
μετακόμισης, τη χαλάρωση των οικογενειακών δεσμών ή του κοινωνικού ιστού. 
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Η πτυχή της «αγωγής του  πολίτη» στα εισαγωγικά μαθήματα 

Το ζητούμενο είναι να κομίζουν τα εισαγωγικά μαθήματα το μήνυμα μιας φιλόξενης 
κοινωνίας που παρέχει στο νεοαφιχθέντα τα κίνητρα να αισθανθεί υπεύθυνος για την 
κοινότητα στην οποία πρόκειται να ζήσει. 

Πέρα από τη γλώσσα, τα εισαγωγικά μαθήματα τονίζουν συχνά τη σημασία της «αγω-
γής του πολίτη», και παρέχουν στους μετανάστες γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία και 
τις αξίες της κοινωνίας. Τα μαθήματα μπορούν να καλύπτουν τις θεμελιώδεις αρχές 
του Συντάγματος, όπως για παράδειγμα ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της δημοκρατίας, καθώς και τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και την 
παρουσίαση  ευκαιριών για πολιτική και κοινωνική συμμετοχή. Σημαντικές συνιστώ-
σες πολλών προγραμμάτων είναι η αγωγή σχετικά με την ισότητα των φύλων και τα 
δικαιώματα των παιδιών.

Οι πρακτικές γνώσεις θεωρούνται επίσης σημαντικές σε πολλές χώρες. Το ολλανδικό 
πρόγραμμα ένταξης περιλαμβάνει, παραδείγματος χάρη, μαθήματα για την εξοικείωση 
των συμμετεχόντων με το ολλανδικό σύστημα περίθαλψης, το σύστημα εκπαίδευσης 
και κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και με τα ήθη και έθιμα της χώρας. Τα προγραμματιζό-
μενα μαθήματα για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, γνώσεις 
σχετικά με διάφορες μειονοτικές —από άποψη προέλευσης και θρησκείας— ομάδες 
της χώρας και σχετικά με τους κοινωνικούς κανόνες. 

Όσον αφορά τις αξίες, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο μόνιμος πληθυσμός παρουσιάζει 
επίσης πολλές διαφορές από άποψη αξιών και συμπεριφορών και δεν ανταποκρίνεται 
πάντοτε στα πρότυπα που παρουσιάζονται στους μετανάστες. 

Η εισαγωγή στις αξίες εκφράζεται καλύτερα ως η κοινή προσπάθεια κατά την οποία 
τόσο οι νεοαφιχθέντες όσο και η κοινωνία υποδοχής προσπαθούν να ανταποκριθούν 
στα πρότυπα που ορίζουν οι κανόνες της χώρας. 

Πώς η πτυχή της αγωγής του πολίτη ενσωματώνεται στην κατάρτιση των εισαγωγικών 
προγραμμάτων; Ορισμένες κυβερνήσεις επιθυμούν να τοποθετούν τα μαθήματα αγω-
γής του πολίτη στην αρχή της επιμορφωτικής διαδρομής του μετανάστη, και να μην τα 
αφήνουν για ένα μεταγενέστερο στάδιο που οι γλωσσικές του/της δεξιότητες θα αντα-
ποκρίνονται σε πιο περίπλοκα γνωστικά αντικείμενα. Μερικές κυβερνήσεις, εξάλλου, 
επιθυμούν να συνδυάσουν την κοινωνική μαθητεία με τη γλωσσική διδασκαλία, αφού 
ο συνδυασμός αυτός μπορεί να προσδώσει ενδιαφέρον περιεχόμενο στις τάξεις εκπαί-
δευσης ενηλίκων. Στην Αυστρία, δεν υπάρχει ειδική «δέσμη» μαθημάτων για κοινωνικά 
θέματα, τα οποία καλύπτονται στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας. Ο γερμανικός 
νόμος μετανάστευσης του 2004 προβλέπει μαθήματα ένταξης που περιλαμβάνουν 
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ένα στοιχειώδες και ένα προχωρημένο μάθημα γλώσσας (το καθένα περιλαμβάνει 300 
ώρες διδασκαλίας και αμφότερα διαρκούν περίπου ένα χρόνο) που ακολουθούνται από 
μάθημα αγωγής διάρκειας 30 ωρών σχετικά με το νομικό σύστημα, τον πολιτισμό και 
την ιστορία της Γερμανίας. Τα μαθήματα γλώσσας και αγωγής περιλαμβάνουν τελικές 
εξετάσεις.
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Στη Φραγκφούρτη, των γλωσσικών μαθημάτων διάρκειας 600 ωρών προηγούνται 40 
ώρες μαθήματος προσανατολισμού στην πόλη. Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει ταξίδι με 
τον υπόγειο, περίπατο στην πόλη και επίσκεψη στη δημοτική διοικητική αρχή, καθώς και 
πληροφορίες για τους θεσμούς και το γερμανικό νομικό σύστημα. Το μάθημα παρέχεται 
σε οκτώ γλώσσες και διδάσκεται από «παλιούς» μετανάστες. 

Πληροφορίες: Υπηρεσία Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων της Φραγκφούρτης, 
www.stadt-frankfurt.de/amka/Z
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1.2		 Εναρμόνιση	των	φιλοδοξιών	με	τους	πόρους	

Θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις προσδοκίες των κυβερνήσεων από τους 
νεοαφιχθέντες και τη σταθερή προσφορά και ποιότητα των εισαγωγικών προγραμμάτων.

Παρά το γεγονός ότι η μορφή των εισαγωγικών μαθημάτων και ο αριθμός των προ-
βλεπόμενων ωρών ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, τα μαθήματα αυτά απαιτούν εν 
γένει ουσιαστικούς πόρους και διοικητικό δυναμικό. Τούτο ισχύει κυρίως όταν τα 
προγράμματα επιδιώκουν να συνδυάσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δεξιό-
τητες με τις ανάγκες των ατόμων. Οι κυβερνήσεις δεν παρέχουν μόνο τα μαθήματα, 
αλλά υποστηρίζουν οικονομικά τους συμμετέχοντες στη διάρκεια των προγραμμάτων 
προσανατολισμού πλήρους απασχόλησης. Συχνά, ο στόχος είναι να παρέχεται μια 
μορφή αποζημίωσης που προσεγγίζει κατά το δυνατό ένα μισθό. Στη Δανία, παρα-
δείγματος χάρη, το εισαγωγικό πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν, ενώ οι μετανάστες ή 
οι πρόσφυγες που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους μέσω της εργασίας 
ή της οικογενειακής στήριξης έχουν δικαίωμα σε επίδομα ένταξης. Το τριετές πρό-
γραμμα αποτελείται από μαθήματα εξοικείωσης με τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την 
κοινωνία της χώρας και ενεργοποίησης στην αγορά εργασίας και περιλαμβάνει κατά 
μέσο όρο τουλάχιστον 37 ώρες εβδομαδιαίως. Στη Σουηδία, η περίοδος ένταξης δεν 
υπερβαίνει σε γενικές γραμμές τα δύο έτη και περιλαμβάνει κατά μέσο όρο περίπου 
525 ώρες εκμάθησης της σουηδικής γλώσσας και προετοιμασίας για συμμετοχή στην 
αγορά εργασίας. Η Φινλανδία προβλέπει σήμερα την επέκταση της περιόδου ένταξης 
πέραν των τριών ετών για ορισμένους μετανάστες, όπως για παράδειγμα οι ασθενείς, 
οι μητέρες μικρών παιδιών, οι αναλφάβητοι και ορισμένες κατηγορίες νέων. Ακόμη και 
τα προγράμματα μικρότερης εμβέλειας συνεπάγονται πάντοτε τη δέσμευση πόρων. 
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Συχνά οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν σε λίστα αναμονής για τη μελλοντική παρα-
κολούθηση των μαθημάτων. 

Παράλληλα, η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε ορισμένες 
χώρες και υπάρχουν κυρώσεις όσον αφορά την ανανέωση της άδειας παραμονής ή τις 
παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Στη Δανία, το επίδομα ένταξης μειώνεται για όσους 
απουσιάζουν  αδικαιολόγητα από τα μαθήματα. Στην Αυστρία και στο σύστημα που 
πρόκειται να θεσπίσουν οι Κάτω Χώρες, οι συμμετέχοντες πληρώνουν τα μαθήματα με 
το ενδεχόμενο μερικής επιστροφής των χρημάτων εάν ολοκληρώσουν με επιτυχία τα 
μαθήματα. Ο γερμανικός νόμος μετανάστευσης του 2004 προβλέπει πιθανές κυρώσεις 
για αδικαιολόγητες απουσίες και κάποια οικονομική συνεισφορά των συμμετεχόντων, 
που προβλέπεται στο 1 ευρώ την ώρα εξαιρουμένων των δικαιούχων επιδομάτων 
κοινωνικής πρόνοιας. Στη Γαλλία, τα ικανοποιητικά ποσοστά παρακολούθησης των 
μαθημάτων διευκολύνουν τη διαδικασία πολιτογράφησης. Οι στρατηγικές δεν μπορούν 
να βασίζονται (μόνο) σε κυρώσεις, αλλά και σε κίνητρα που επιβραβεύουν την παρακο-
λούθηση και την ολοκλήρωση των μαθημάτων. 

Τα υποχρεωτικά προγράμματα και η χρήση κυρώσεων ή/και κινήτρων θα πρέπει να 
αξιολογούνται ύστερα από κάποιο διάστημα για να διαπιστώνεται εάν βελτιώνουν την 
ποιότητα των μαθημάτων και αυξάνουν την παρακολούθηση. 

Όταν τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν, η αξιοσημείωτη δαπάνη που συνεπάγονται 
προκαλεί αντιπαραθέσεις στην κυβέρνηση, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες αναλαμβάνουν 
την υποχρέωση να καταδείξουν τα μακροχρόνια οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτή-
ματα της γλωσσικής διδασκαλίας προς τους μετανάστες. Στα νέα κράτη μέλη, οι δημο-
σιονομικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων ένταξης των μεταναστών είναι ακόμη πιο 
σημαντικές σε σχέση με την Ευρώπη των 15 και θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα 
συνεισφοράς εξωτερικών ή κοινοτικών πηγών. Οι συνεισφορές του ιδιωτικού τομέα 
μπορούν επίσης να συζητηθούν περισσότερο στο μέλλον. 

Η βέλτιστη πρακτική δείχνει ότι τα προγράμματα θα πρέπει να παρέχουν εύκολη πρό-
σβαση, να είναι προσιτά και υψηλής ποιότητας, ενώ ο αντίκτυπός τους θα πρέπει να 
αξιολογείται τακτικά.

Όταν στα μαθήματα ένταξης περιλαμβάνονται και μέτρα πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας, οι κυβερνήσεις έρχονται αντιμέτωπες με ιδιαίτερα σημαντικές προκλήσεις 
όσον αφορά την υλοποίησή τους. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να προσφέρονται εξατο-
μικευμένα μαθήματα. Τα εισαγωγικά προγράμματα μερικές φορές παρέχουν ενιαίες 
λύσεις, παρότι θα έπρεπε να προσαρμόζονται στο εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τις 
προοπτικές απασχόλησης κάθε ατόμου. Στις χώρες που εμφανίζουν σημαντικές εισροές 
μεταναστών ή διαθέτουν λιγότερους πόρους ενδείκνυνται ενδεχομένως περισσότερο 
τα  ανοικτά κέντρα, στα οποία οι μετανάστες μπορούν να λάβουν ατομική καθοδήγηση 

*

*



και να συζητήσουν ειδικά «σχέδια ένταξης» χωρίς να υπεισέρχονται σε μια περίπλοκη 
διαδικασία αναζήτησης. 

Στη θέση των ολοκληρωμένων μαθημάτων «αγωγής του πολίτη», οι χώρες μπορούν 
να προσφέρουν μονοήμερα μαθήματα όπως οι γαλλικές «ημερίδες κοινωνικής εκπαί-
δευσης», που εντάσσονται στις προσπάθειες που καταβάλλει το κράτος στο πλαίσιο 
μιας «σύμβασης ένταξης». Στη διάρκεια μιας ημερίδας κοινωνικής εκπαίδευσης, το 
άτομο μαθαίνει τα θεμελιώδη δικαιώματα, τους θεσμούς και τις βασικές αρχές και αξίες 
της γαλλικής δημοκρατίας. Μια ημέρα ενημέρωσης αφιερώνεται επίσης στη ζωή στη 
Γαλλία και ασχολείται με θέματα υγείας, σχολικής εκπαίδευσης, στέγης, κατάρτισης και 
απασχόλησης. Τα μονοήμερα αυτά μαθήματα παρέχονται στις τέσσερις κυριότερες 
γλώσσες προέλευσης μεταναστών στη Γαλλία. 

Στην Πορτογαλία, η ενότητα αγωγής του πολίτη του εθνικού προγράμματος «καταφύ-
για της Πορτογαλίας» διαρκεί 12 ώρες. Προωθεί την άσκηση της ενεργού συμμετοχής  
του πολίτη και χωρίζεται σε τρεις επιμορφωτικές ενότητες: «το άτομο, το κράτος και οι 
περιφερειακές και τοπικές οργανώσεις» (4 ώρες), «ίσες ευκαιρίες και μεταχείριση όσον 
αφορά την πρόσβαση στην εργασία, την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευ-
ση» (6 ώρες) και «μορφές πρόσβασης στην ενημέρωση» (2 ώρες). 

Εκτός από την ποικιλομορφία που παρατηρείται στις ώρες διδασκαλίας, τα εισαγωγικά 
μαθήματα μπορούν να περιλαμβάνουν διάφορα επίπεδα ανάλογα με την κατηγορία 
των μεταναστών στη οποία απευθύνονται. Οι κυριότερες ομάδες-στόχοι για τα εισα-
γωγικά προγράμματα είναι οι μόνιμα διαμένοντες μετανάστες που έχουν προοπτική 
παραμονής στη χώρα υποδοχής, καθώς και πρόσωπα αναγνωρισμένα ως πρόσφυγες 
που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις εθνικές πολιτι-
κές ένταξης, οι ομάδες-στόχοι για τα εισαγωγικά προγράμματα ένταξης μπορούν να 
επεκταθούν και σε άλλες ομάδες, όπως, παραδείγματος χάρη, οι κοινοτικοί μετανά-
στες, οι προσωρινοί μετανάστες, οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας, οι αιτούντες 
άσυλο, οι επί μακρόν εγκατεστημένοι μετανάστες, υπήκοοι που επιστρέφουν στη 
χώρα, καθώς και εθνοτικές ή εθνικές μειονότητες. Λόγω, ωστόσο, της έλλειψης διαθέ-
σιμων πόρων, τα μαθήματα ένταξης θα παραμένουν εν γένει προσιτά στους μόνιμους 
μετανάστες και τα πρόσωπα τα αναγνωρισμένα ως πρόσφυγες. Ωστόσο και οι προ-
σωρινοί μετανάστες από την πλευρά τους μπορεί να έχουν ανάγκη ορισμένες αρχικές 
και βασικές πληροφορίες σχετικά με την κοινωνία υποδοχής, όπως για παράδειγμα 
για την πρόσβαση στις νοσοκομειακές υπηρεσίες επείγουσας βοήθειας, τις εκκλησί-
ες, την αστυνομία κ.λπ. Οι βασικές αυτές πληροφορίες μπορούν να αποτρέψουν την 
κοινωνική απομόνωση και να στηρίξουν τους προσωρινούς μετανάστες στην καθη-
μερινή τους ζωή με τους γείτονές τους και την κοινότητα στην οποία ζουν. Ενδεικτικά 
μπορούμε να αναφέρουμε εγχειρίδια ή φυλλάδια που καλύπτουν τις διάφορες πτυχές 
της κοινωνικής ζωής και περιέχουν γενικές πληροφορίες για τα ήθη και τα έθιμα της 
κοινωνίας υποδοχής, καθώς και τις τοπικές εκδηλώσεις. Τα εγχειρίδια μπορούν να 
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δημοσιεύονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή ή ως ηχογραφημένα βιβλία, και μπο-
ρούν να μεταφράζονται στις γλώσσες διάφορων μεταναστευτικών ομάδων. Αυτό το 
είδος ένταξης που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη μείωση των κοινωνικών εντάσεων 
και όχι στην απασχολησιμότητα, αποτελεί ένα καλό μέσο ένταξης των προσωρινών 
μεταναστών χωρίς τη δέσμευση ιδιαίτερα σημαντικών πόρων.

*

Πολλές χώρες έχουν εκπονήσει εγχειρίδια για μετανάστες. Για παράδειγμα,  το εγχειρίδιο 
«Handbook on Immigrants’ Rights and Entitlements in Ireland» του μεταναστευτικού 
συμβουλίου της Ιρλανδίας έχει σκοπό να παρέχει πληροφορίες σε ομάδες μεταναστών 
και σε όλες τις δημόσιες, ιδιωτικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις που βρίσκονται 
σε επαφή μαζί τους. Παρέχει επισκόπηση της σχετικής νομοθεσίας και κάνει διάκριση 
μεταξύ διαφορετικών ομάδων όπως οι εργαζόμενοι μετανάστες, οι επιχειρηματίες και 
οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι διεθνείς φοιτητές, οι οικογένειες μεταναστών και οι 
ιρλανδοί υπήκοοι, οι επισκέπτες, οι κάτοχοι άδειας παραμονής, οι γονείς και τα αδέλφια 
παιδιών που είναι ιρλανδοί υπήκοοι, καθώς και άτομα που διαμένουν στη χώρα χωρίς 
άδεια. Καλύπτει τα δικαιώματα καθεμιάς από τις παραπάνω κατηγορίες, ενώ σε παράρ-
τημα παρέχει τις διευθύνσεις των συναφών οργανισμών και φορέων. 

www.immigrantcouncil.ie/handbook.htmZ

$

Πέρα από τα εκτενέστερα εισαγωγικά προγράμματα που παρέχονται μόνο σε ορισμένες 
κατηγορίες νεοαφιχθέντων, μερικές χώρες παρέχουν και το κατάλληλο επίπεδο βοήθει-
ας για την ένταξη άλλων ομάδων μεταναστών. 

Οι λαθρομετανάστες (μετανάστες χωρίς χαρτιά) και οι αιτούντες άσυλο αποκλείονται εν 
γένει από τα εισαγωγικά μαθήματα, δεδομένου ότι οι κυβερνήσεις επιθυμούν να αποφύ-
γουν να τους δημιουργήσουν προσδοκίες, εφόσον δεν διαθέτουν ασφαλές νομικό καθε-
στώς. Ενίοτε παρέχεται στους αιτούντες άσυλο περιορισμένη πρόσβαση σε δραστηριό-
τητες ένταξης και τούτο για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να διασφαλίσουν το 
μέλλον τους, ανεξάρτητα από την έκβαση της αίτησής τους. Σε ορισμένες χώρες, όπως 
η Πολωνία, τα άτομα που τυγχάνουν καθεστώτος προσωρινής προστασίας μπορούν, 
όπως και τα πρόσωπα τα αναγνωρισμένα ως πρόσφυγες, να παρακολουθήσουν εξατο-
μικευμένο πρόγραμμα ένταξης δωδεκάμηνης διάρκειας. Οι τοπικοί ή οι μη κυβερνητικοί 
φορείς συνήθως δεν προβαίνουν σε διακρίσεις βάσει του νομικού καθεστώτος των 
συμμετεχόντων σε δραστηριότητες ένταξης. 
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1.3		 Συνεργασία	με	εταίρους

Η ένταξη αποτελεί κοινή ευθύνη και πολλοί φορείς συνεργάζονται για να αναπτύξουν 
πολιτικές ποιότητας και να επιτύχουν θετικά αποτελέσματα. Έχει ζωτική σημασία να 
είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι ανοικτοί και να ανταποκρίνονται θετικά στην ενημέρωση και 
την εμπειρία εκείνων με τους οποίους συνεργάζονται είτε πρόκειται για τους εταίρους, 
τους χρηματοδότες ή τους δικαιούχους των δραστηριοτήτων τους.

Ασχέτως εάν οι πολιτικές υλοποιούνται από τις δημόσιες αρχές ή από μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, καθοριστικό παράγοντα αποτελεί ο βαθμός συντονισμού μεταξύ του 
φορέα ανάθεσης και του οργανισμού ανάληψης. Για να αποφύγουν το ενδεχόμενο 
υπερβολικής  αποστασιοποίησης από την εκτέλεση των προγραμμάτων, τα αρμό-
δια υπουργεία θα πρέπει να παρέχουν συστηματικά στους οργανισμούς ανάληψης 
διαύλους ανατροφοδότησης και πρόσβαση στη χάραξη της πολιτικής. Οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι, οι κυβερνητικές οργανώσεις και οι ενώσεις 
των μεταναστών αποτελούν μέρος της αλυσίδας ένταξης μαζί με το κράτος και τους 
επιμέρους μετανάστες που υποδέχεται. Κατά τη συνεργασία πολλών φορέων, είναι 
σημαντικό να διασφαλίζεται η διαφάνεια των δραστηριοτήτων και να εξασφαλίζεται 
στους μετανάστες εύκολη πρόσβαση. Για παράδειγμα, στη Φινλανδία, η πολύγλωσση 
τράπεζα πληροφοριών στο διαδίκτυο (www.caisa.hel.fi) επιτρέπει την αναζήτηση 
πληροφοριών ανά θέμα, έτσι ώστε ο χρήστης να μη χρειάζεται να γνωρίζει εκ των προ-
τέρων τις αρμοδιότητες κάθε αρχής.

*

Εισαγωγή νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσώπων που έχουν αναγνωρισθεί ως πρόσφυγες

Στην Πορτογαλία, τα Εθνικά Κέντρα Στήριξης Μεταναστών (CNAI) στη Λισσαβόνα και 
το Πόρτο συνδυάζουν τις υπηρεσίες έξι υπουργείων (Υπηρεσίας Συνοριακού Ελέγχου 
— SEF, Επιθεώρησης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Παιδείας), καθώς και 
οργανισμών που παρέχουν ειδική στήριξη όσον αφορά τη νομοθεσία περί μετανάστευ-
σης, την επανένωση των οικογενειών, την αναγνώριση των προσόντων και την επαγ-
γελματική ένταξη. Πρέπει ακόμη να ενισχυθεί η συμμετοχή κοινωνικο-πολιτιστικών 
διαμεσολαβητών προερχόμενων από τις διάφορες μεταναστευτικές κοινότητες, διότι 
είναι βασικός ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν στη διαδικασία επικοινωνίας 
και στην επίλυση των προβλημάτων. Υπάρχει, συνδεδεμένο με το CNAI, ένα δίκτυο 25 
Τοπικών Κέντρων Στήριξης Μεταναστών (CLAI) που παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, 
καθώς και ένα κέντρο τηλεφωνικών κλήσεων — SOS Μετανάστες, το οποίο λειτουργεί 
12 ώρες το εικοσιτετράωρο σε τέσσερις γλώσσες. 

www.acime.gov.ptZ

$
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Τοπικό επίπεδο

Οι εταιρικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων επιπέδων εξουσίας διέπονται από τον κατα-
μερισμό των αρμοδιοτήτων και διαβουλεύσεις σχετικά με το σχεδιασμό των πολιτικών 
και την κατανομή των κονδυλίων. 

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν ισχυρή παράδοση εκτεταμένης αποκέντρωσης, 
και οι τοπικές αρχές έχουν σε αυτές την ευθύνη για πολλές από τις υπηρεσίες που 
παρέχονται στον πληθυσμό, περιλαμβανομένων των νεοαφιχθέντων μεταναστών 
και προσφύγων. Η Λιθουανία, για παράδειγμα, έχει μεταφέρει σε τοπικό επίπεδο την 
ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος ένταξης των προσφύγων. Οι τοπικές αρχές 
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές όσον αφορά τη συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών 
και οργανισμών που παρεμβαίνουν στη διαδικασία ένταξης, επιτρέποντας έτσι στους 
μετανάστες την ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης. Η Γαλλία είναι μια από 
τις χώρες που αξιοποιεί το δυναμικό αυτό βασιζόμενη σε ένα σύστημα περιφερειακών 
και τοπικών κέντρων υποδοχής σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία υποδέχονται τους 
νεοαφιχθέντες, διαπιστώνουν τις ανάγκες τους από άποψη εκπαίδευσης και κοινωνικής 
αρωγής, τους παρέχουν συμβουλές σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες και οργανώνουν 
την αρχική εισαγωγή τους στη γαλλική κοινωνία. Στην Ιταλία, οι συμφωνίες-πλαίσια που 
έχουν συναφθεί μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής και των 
περιφερειών συντονίζουν τις πολιτικές ένταξης που εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο. Η 
γλωσσική διδασκαλία αποτελεί βασική συνιστώσα, ιδίως στις συμφωνίες για τις περιφέ-
ρειες της Τοσκάνης, της Ούμπρια και του Βένετο. 

Σε ορισμένες χώρες, ο (κεντρικός) επικεφαλής οργανισμός συνάπτει επίσημες συμφω-
νίες με τους δήμους με σκοπό τη ρύθμιση των αρμοδιοτήτων κάθε επιπέδου κυβερνη-
τικής εξουσίας. Οι συμφωνίες αυτές καθορίζουν εν γένει τον αριθμό των ατόμων που 
μπορούν να εγκατασταθούν σε κάθε δήμο και βάσει του αριθμού αυτού, η κυβέρνηση 
τους παρέχει επιχορηγήσεις που συνίστανται σε ένα εφάπαξ ποσό για κάθε άτομο. Οι 
επιχορηγήσεις προορίζονται για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που αναλαμ-
βάνει ο δήμος λόγω της υποδοχής των προσφύγων, όπως έξοδα διαβίωσης, μαθήματα 
γλώσσας, και έξοδα για τους συμπληρωματικούς πόρους που μπορεί να απαιτηθούν 
στους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία. Το σύστημα αυτό έχει σκοπό να αποφύγει 
τις λεπτομερείς κυβερνητικές οδηγίες παρέχοντας ταυτόχρονα οικονομικά κίνητρα 
που επιβραβεύουν τους δήμους που εφαρμόζουν επιτυχημένα προγράμματα ένταξης. 
Για παράδειγμα, εάν ο συμμετέχων επιτύχει τους στόχους του προγράμματος σε χρόνο 
συντομότερο από τον αρχικά καθορισθέντα, καταβάλλεται στο δήμο ολόκληρο το 
ποσό της επιχορήγησης. 

Το δανικό σύστημα αποτελεί παράδειγμα αυτής της προσέγγισης. Βάσει του νόμου 
του 1999 για την ένταξη των μεταναστών, οι δήμοι έχουν την ευθύνη για την εκτέλεση 
των εισαγωγικών προγραμμάτων, αλλά η κυβέρνηση χρηματοδοτεί όλες τις δαπάνες. 
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Η διάρθρωση των επιχορηγήσεων γίνεται με τρόπο ώστε να δημιουργούνται κίνητρα 
στους δήμους: καταβάλλονται υψηλότερες επιχορηγήσεις για υψηλότερα επίπεδα δρα-
στηριότητας, ενώ καταβάλλονται και ειδικές επιχορηγήσεις για κάθε μετανάστη ή πρό-
σφυγα που επιτυγχάνει στις εξετάσεις δανικής γλώσσας ή που έχει τακτική απασχόληση 
για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών. Η νομοθεσία για την ένταξη των νεοαφιχθέντων 
μεταναστών και προσφύγων περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τη συνεργασία μεταξύ 
των δήμων και για την ανάθεση ορισμένων καθηκόντων σε ιδιωτικές εταιρείες, εκπαι-
δευτικά ιδρύματα ή μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Σε κάθε πόλη ή δήμο της φινλανδικής επαρχίας της δυτικής Uusimaa, υπάρχει μια 
υπηρεσία μετανάστευσης που καθοδηγεί σειρά ομάδων που ασχολούνται με τη μετα-
νάστευση. Πέραν των εκπροσώπων μετανάστευσης, οι ομάδες περιλαμβάνουν γενικά 
εκπροσώπους της υπηρεσίας κοινωνικής πρόνοιας, της υπηρεσίας απασχόλησης, του 
κέντρου περίθαλψης, της υπηρεσίας σχολικής εκπαίδευσης, του συστήματος εκπαί-
δευσης ενηλίκων, του ιδρύματος κοινωνικής ασφάλισης και της τοπικής υπηρεσίας 
κατοικίας. Υπάρχει ένα δελτίο για κάθε μετανάστη που επιτρέπει την παρακολούθηση 
του έργου και της διαδρομής του. Το δελτίο αυτό επικαιροποιείται από διάφορα μέλη 
της ομάδας που διατηρούν τακτική επαφή με το εν λόγω άτομο. Υπάρχουν ειδικές 
ομάδες για τα παιδιά, οι αποκαλούμενες «παιδικές ομάδες», οι οποίες καλύπτουν όλα 
τα παιδιά και τους νέους μετανάστες που πηγαίνουν σχολείο ή σε παιδικούς σταθμούς, 
και καταγράφουν την κατάστασή τους και τις ανάγκες τους για ενίσχυση ή άλλα μέτρα. 
Στις ομάδες αυτές συμμετέχουν δημοτικοί υπάλληλοι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση, 
κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται στα σχολεία, πολλοί διευθυντές σχολείων και 
δάσκαλοι, καθώς και εκπαιδευτές-θεραπευτές. 

Εφόσον προτεραιότητα των κεντρικών κυβερνήσεων είναι η εξασφάλιση της ποιότητας 
των παρεχόμενων από τους δήμους υπηρεσιών, συνδέοντας για παράδειγμα άμεσα τη 
χρηματοδότηση με τα αποτελέσματα, μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι αυτό που χρει-
άζεται είναι μεγαλύτερη επιρροή (εκ μέρους των δήμων) στη διαδικασία χάραξης της 
πολιτικής έτσι ώστε οι εθνικοί κανονισμοί-πλαίσια να ανταποκρίνονται καλύτερα στην 
τοπική πραγματικότητα. Η ύπαρξη πιο ξεκάθαρων εταιρικών σχέσεων και ενός μόνιμου 
πλαισίου μπορούν να μετατρέψουν τις τοπικές αρχές από απλά εκτελεστικά όργανα σε 
φορείς με άμεση πρόσβαση στη χάραξη της πολιτικής. 

Κοινωνικοί εταίροι

Η αυτονομία των μεταναστών αποβαίνει επικερδής για τους κοινωνικούς εταίρους, η 
εμπλοκή των οποίων στο σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση των προ-
γραμμάτων ένταξης θα ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. 

Καθώς η μετανάστευση και η ένταξη των μεταναστών συνδέονται όλο και στενότερα με 
τους κοινωνικοοικονομικούς στόχους των ευρωπαϊκών κοινωνιών, η προσοχή εστιάζεται 
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περισσότερο στο ρόλο των κοινωνικών εταίρων στην ένταξη. Τα συνδικάτα δραστηριο-
ποιούνται ιδιαίτερα στους τομείς της καταπολέμησης των διακρίσεων και της ισότητας 
των ευκαιριών, καθώς και στην παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης. Κατά την περίοδο 
της ένταξης, οι εργοδότες μπορούν επίσης να αποδείξουν έμπρακτα ότι είναι συνυπεύ-
θυνοι για την ένταξη οργανώνοντας εκδηλώσεις υποδοχής, προσφέροντας αρωγή όσον 
αφορά την εξεύρεση στέγης και την πρόσβαση στις υπηρεσίες, και παρέχοντας μαθήματα 
γλώσσας, καθώς και μαθήματα ειδικού επαγγελματικού λεξιλογίου. Οι εταιρείες οι οποίες 
παρέχουν θέσεις μαθητευόμενων στους νεοαφιχθέντες μπορούν να αναλάβουν την 
ευθύνη της γλωσσικής τους  εκπαίδευσης, προωθώντας έτσι το συνδυασμό της γλώσσας 
με το επαγγελματικό περιεχόμενο. Πιο συγκεκριμένα, οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες 
απασχολούν αλλοδαπούς εργάτες σε μόνιμη βάση μπορούν να καθιερώσουν προγράμ-
ματα για τους νεοαφιχθέντες. Για τους ήδη εγκατεστημένους μετανάστες, οι επιχειρήσεις 
μπορούν να οργανώσουν επιμόρφωση σε θέματα οικονομικά και άλλα ώστε να βοηθή-
σουν τους αλλοδαπούς επιχειρηματίες ή τους μετανάστες να καταστούν προμηθευτές. 

Στην Ιταλία, στο πλαίσιο του περιφερειακού μεταναστευτικού συμβουλίου, η επαρχία 
του Belluno (Βένετο), σε συνεργασία με το εμπορικό επιμελητήριο και έναν τοπικό κοι-
νωνικό συνεταιρισμό, προώθησαν ένα πρόγραμμα υποδοχής και κατοικίας για εργαζό-
μενους εκτός ΕΕ με σκοπό να διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και 
την κοινωνία. Σε πρώτη φάση, υπεγράφη μια συμφωνία από επιχειρηματίες και επαγ-
γελματικούς συλλόγους που ασχολούνται με την αναζήτηση της κατάλληλης στέγης και 
με την εναρμόνιση της προσφοράς και της ζήτησης κατοικιών για μετανάστες.

Οι κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα θα μπορούσαν σε μεγαλύτερο βαθμό να συμπε-
ριλάβουν τις επιχειρήσεις στις δημόσιες συζητήσεις για την ένταξη των μεταναστών 
συνδέοντας τα κρατικά προγράμματα με τα προγράμματα κοινωνικής ευθύνης των 
επιχειρήσεων. 

Παρά το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις είναι εκείνες που αναλαμβάνουν συχνά τη βασική 
ευθύνη της ένταξης των μεταναστών εκείνων που ενδέχεται να μείνουν μόνιμα στη 
χώρα υποδοχής, ο ιδιωτικός τομέας θα μπορούσε να παίξει ιδιαίτερο ρόλο όσον αφορά 
τη στήριξη των μεταναστών άλλων κατηγοριών, όπως οι προσωρινοί μετανάστες. Στην 
Ισπανία, στην περίπτωση της προσωρινής μετανάστευσης, η νομοθεσία υποχρεώνει 
τους εργοδότες να παρέχουν κατάλληλη στέγη στους μετανάστες. Στην Κύπρο, όλα τα 
μέτρα υποδοχής (συμπεριλαμβανομένης της στέγης) των προσωρινών οικονομικών 
μεταναστών υλοποιούνται από τους εργοδότες ή με τη συνδρομή των εργοδοτών 
(προσωρινές άδειες εργασίας διάρκειας μικρότερης των έξι ετών που χορηγούνται για 
συγκεκριμένη θέση απασχόλησης και εργοδότη). Σε περίπτωση που οι εργοδότες δεν 
πληρούν τις υποχρεώσεις τους, υφίστανται κυρώσεις και δεν τους χορηγείται καμία 
καινούργια άδεια για την απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων.
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Οι κυβερνήσεις μπορούν να παρέχουν συνδρομή στις μικρότερες επιχειρήσεις και 
άλλες επαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και στα συνδικάτα, σε κλάδους της οικονο-
μίας στους οποίους έχουν βρει απασχόληση πολλοί μετανάστες, συμπληρώνοντας τις 
εκπαιδευτικές δυνατότητες των οργανισμών αυτών. 

Μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Με την ένταξη των νεοαφιχθέντων ασχολείται ένα ευρύ φάσμα μη κυβερνητικών 
φορέων. Εκκλησιαστικές και άλλες κοινωνικές οργανώσεις, καθώς και «τυπικές ΜΚΟ» 
διαφόρων μεγεθών διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην εφαρμογή των πολιτικών 
διασφαλίζοντας συχνά τη λειτουργία των κρατικών δομών ένταξης των μεταναστών. 
Η ισπανική κυβέρνηση, για παράδειγμα, θεωρεί τα κονδύλια χρηματοδότησης των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων ουσιαστικό μέσο της ενταξιακής πολιτικής της, ενώ αξιο-
σημείωτη είναι η αυτονομία που παραχωρεί στις συγχρηματοδοτούμενες οργανώσεις. 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν υπάρχει σήμερα καμία διάταξη σε εθνικό επίπεδο για την 
υποδοχή των νεοαφιχθέντων μεταναστών, και οι ΜΚΟ παρέχουν ένα ευρύ φάσμα προ-
γραμμάτων προσανατολισμού. Η Τσεχική Δημοκρατία και η Σλοβενία συνεργάζονται 
επίσης στενά με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις για την υλοποίηση σχεδίων στέγης, 
γλωσσικής διδασκαλίας, ένταξης στην αγορά εργασίας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στην Εσθονία, η δομή που είναι κατά κύριο λόγο 
υπεύθυνη για τις πολιτικές ένταξης είναι το Ίδρυμα Ένταξης, ένας οργανισμός ιδιωτικού 
δικαίου που ίδρυσε η εσθονική κυβέρνηση. Στις αρμοδιότητες του ιδρύματος περιλαμ-
βάνονται, μεταξύ άλλων, η πρόσκληση υποβολής προσφορών για δημόσια έργα και ο 
συντονισμός της αποτελεσματικής χρήσης διαφόρων πόρων στον τομέα αυτόν, όπως 
για παράδειγμα η υλοποίηση διαφόρων έργων μεγάλης κλίμακας που χρηματοδοτού-
νται από αλλοδαπούς χορηγούς. 

*

Η Unió de Pagesos είναι μια καταλονική συνδικαλιστική οργάνωση αγροτών που παρέ-
χει καθοδήγηση σε εποχιακούς εργαζόμενους κατά την παραμονή τους στην Ισπανία. 
Οργανώνει ένα μάθημα για «αναπτυξιακούς φορείς» που έχει στόχο την κατάρτιση των 
εποχιακών μεταναστών στην Καταλονία ώστε κατά την επιστροφή τους στη χώρα προέ-
λευσης να μπορέσουν να μοιραστούν την εμπειρία τους και να προωθήσουν συλλογικά 
σχέδια για την οικονομική και κοινωνική βελτίωση. Η επιμόρφωση αυτή μπορεί να 
καλύπτει διάφορα θέματα: πληροφορική, γεωργία, σχέδια αναπτυξιακής συνεργασίας, 
γλώσσες, κ.λπ. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εταιρεία Fusion Personnel, η οποία παρέχει προσωπικό ευκαι-
ριακής απασχόλησης σε κηπευτικές δραστηριότητες, έχει καταρτίσει για τους εργαζο-
μένους της, οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι νεοαφιχθέντες μετανάστες, ένα 
πρόγραμμα εκπαίδευσης που περιλαμβάνει μαθήματα αλφαβητισμού, αριθμητικής και 
γλώσσας, ενώ το προσωπικό λαμβάνει άδεια για να συμμετέχει.

www.bitc.org.uk/resources/case_studies/fusionsfl.html
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Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις μοιράζονται την ευθύνη της διαδικασίας ένταξης και 
εξασφαλίζουν την άμεση επικοινωνία μεταξύ των κατοίκων και των μεταναστών. Επειδή 
συνεργάζονται με διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, με τον ιδιωτικό τομέα, ιδρύματα, 
άλλες κυβερνητικές οργανώσεις και τοπικές ομάδες ως οργανώσεις υπεύθυνες για την υλο-
ποίηση και ως εταίροι, συμβάλλουν στο διάλογο που διεξάγεται στην κοινωνία σχετικά με 
τα επιθυμητά αποτελέσματα και την πορεία της ένταξης. Οι μη κυβερνητικές και οι εκκλη-
σιαστικές οργανώσεις μπορούν επίσης να κινητοποιήσουν εθελοντές και να οργανώσουν 
«προγράμματα υποδοχής» ή άλλες δραστηριότητες ανταλλαγής. Στην Πορτογαλία, π.χ., η 
καθολική εκκλησία, μέσω των ενοριών της, παρέχει σε ολόκληρη τη χώρα μαθήματα γλώσ-
σας, στα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις διδάσκουν εθελοντές. 

Μεταξύ των διαφόρων μη κυβερνητικών φορέων, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των 
συλλόγων των μεταναστών στη διαδικασία ένταξης. Σε επίπεδο βάσης, οι σύλλογοι των 
μεταναστών είναι συχνά ικανοποιητικοί πάροχοι υπηρεσιών, όπως η γλωσσική διδα-
σκαλία για αρχαρίους ή τα μαθήματα «αγωγής του πολίτη». Τα μέλη των κοινοτήτων των 
νεοαφιχθέντων είναι επίσης κατά κανόνα η πρώτη πηγή ανεπίσημων πληροφοριών και 
συμβουλών, και συχνά λειτουργούν ως πρότυπα. Οι μετανάστες, είτε σε ατομικό επίπε-
δο είτε συμμετέχοντας σε δίκτυα, πραγματοποιούν αξιοσημείωτη εθελοντική εργασία, 
ιδίως με προορισμό την ίδια τους την κοινότητα· αυτό που απαιτείται είναι περισσότερο 
η ανάπτυξη αυτής της εργασίας και όχι η εκμετάλλευσή της. Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
σημαντική η πρόσβαση των μεταναστευτικών συλλόγων στις πηγές χρηματοδότησης. 

Στο Βέλγιο, το Ίδρυμα Βασιλιάς Baudouin, με την επιχορήγηση «αμοιβαία στήριξη για 
νεοαφιχθέντες» στηρίζει σχέδια που καταρτίζουν ομάδες ή σύλλογοι νέων μεταναστών 
προς όφελός τους ή προς όφελος άλλων νέων μεταναστών. Στόχος είναι η ενίσχυση των 
δικτύων αμοιβαίας βοήθειας των νεοαφιχθέντων, ώστε να μπορούν να συνδυάσουν 
καλύτερα τις ιδιωτικές και τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουν οι κοινότητες υποδοχής 
ή οι δημόσιες αρχές. Μια νέα πρόσκληση υποβολής σχεδίων απευθύνεται επίσης στις κοι-
νοτικές οργανώσεις, τις ομάδες κατοίκων, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις που 
επιθυμούν να εδραιώσουν δεσμούς με τους νέους μετανάστες (www.kbs-frb.be).

Οι σύλλογοι των μεταναστών ως πιθανές πηγές παροχής συμβουλών και πληροφοριών 
προς τους νεοαφιχθέντες μπορούν να συνδεθούν με τα προγράμματα ένταξης ανα-
λαμβάνοντας την παροχή κατάρτισης και λειτουργώντας ως πρότυπα επιτυχημένης 
ένταξης. Η παροχή στήριξης για την ενίσχυση του δυναμικού τους και η αποκατάσταση 
της επαφής τους με τις επαγγελματικές οργανώσεις θα συνέβαλαν στη διασφάλιση του 
ελέγχου της ποιότητας. 
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1.4		 Αξιολόγηση	και	προσαρμογή	των	προγραμμάτων	

Το ζητούμενο είναι τα προγράμματα να βασίζονται σε αξιολογήσεις που καταδεικνύουν 
τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα που έχουν προκύψει σε σχέση με προηγούμενες 
ομάδες νεοαφιχθέντων. 

Τα εισαγωγικά προγράμματα ή σχέδια για τους νεοαφιχθέντες μετανάστες και τα πρό-
σωπα τα αναγνωρισμένα ως πρόσφυγες μπορούν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο 
ώστε «να δρομολογηθεί σωστά η ένταξη» για τους μετανάστες και τις οικογένειές τους. 
Συγχρόνως συνιστούν σημαντική δέσμευση πόρων για τις κυβερνήσεις. Κάθε μελλοντι-
κή απόφαση σχετικά με ισχνούς πόρους πρέπει να βασίζεται περισσότερο σε αποδεί-
ξεις παρά σε υποθέσεις, ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Οι 
αξιολογήσεις πρέπει να έχουν ως αφετηρία στόχους που έχουν συμφωνηθεί από κοινού. 
Στη Σουηδία, το συμβούλιο ένταξης έχει καταρτίσει μια σειρά «εθνικών στόχων» για το 
πρόγραμμα προσανατολισμού. Κάθε δήμος και κάθε αρχή διατυπώνουν τους στόχους 
τους βάσει αυτών των γενικών κατευθύνσεων και θέτουν σε εφαρμογή τις δικές τους 
διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης. Το συμβούλιο ένταξης βοηθά τους 
δήμους στην εξεύρεση των κατάλληλων εργαλείων αξιολόγησης. Στη Γαλλία, οι δήμοι 
είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν σε τακτική βάση τις επιμέρους συμβάσεις 
ένταξης ώστε να διασφαλίζεται ότι υπάρχει πρόοδος, καθώς και ότι η σύμβαση εξακο-
λουθεί να απηχεί τις ανάγκες του μετανάστη ή του πρόσφυγα. Στην Ιταλία, το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής παρακολουθεί την εξέλιξη των συμφωνιών-πλαισίων 
με τις περιφέρειες μέσω ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών που αξιολογούν το χάσμα 
μεταξύ στόχων και αποτελεσμάτων. 

Ο δήμος του Southampton οργάνωσε το 2003 μια ημερίδα ένταξης για τους πρόσφυ-
γες, που περιλάμβανε συναντήσεις με τις υπηρεσίες του δήμου, άλλους δημόσιους 
οργανισμούς και εθελοντικές οργανώσεις. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενίσχυση των 
οργανώσεων των προσφύγων (συμμετείχαν 27 επικεφαλής και εκπρόσωποι προσφύ-
γων) και η μύησή τους στο θεσμικό πλαίσιο και τον πολιτισμό της κοινότητας υποδο-
χής. Οργανώθηκαν ομάδες εργασίας η ημερήσια διάταξη των οποίων εστιάστηκε στα 
προβλήματα, τις ανησυχίες, και τα ερωτήματα που είχαν θέσει οι εκπρόσωποι των προ-
σφύγων πριν από την εκδήλωση. Αποφασίστηκε η συνέχιση των εκδηλώσεων με πρω-
τοβουλίες, όπως λέσχες για την πραγματοποίηση των σχολικών εργασιών, εκπαιδευτικές 
εκδηλώσεις από τις οργανώσεις αρωγής των προσφύγων (RETAS και CLEAR), εκπαίδευση 
νέων ως προπονητών κολύμβησης και ποδοσφαίρου κ.λπ.

Για πληροφορίες: 
gavin.barker@southampton.gov.uk, anthony.pascoe@southampton.gov.uk

$
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Πολλές κυβερνήσεις προχωρούν σε χρηματοδότηση βάσει των αποτελεσμάτων για 
να διασφαλίζουν την ποιότητα των προγραμμάτων που ανατίθενται σε εξωτερικούς 
συνεργάτες. Παραδείγματος χάρη, το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών προγραμμα-
τίζει τη χρησιμοποίηση ανάλογων μεθόδων στο πλαίσιο προγράμματος εκπαίδευσης 
για τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά. Το πρόγραμμα θα παρέχεται στο μεγαλύτερο 
μέρος του από ιδρύματα διαρκούς εκπαίδευσης ή από φροντιστήρια ξένων γλωσσών, 
που θα λάβουν βασική χρηματοδότηση 85 %, ενώ το υπόλοιπο 15 % θα χορηγείται σε 
συνάρτηση με τα αποτελέσματα. 

Στη Γερμανία, πολλά πιλοτικά σχέδια σχετικά με μαθήματα ένταξης προηγήθηκαν της 
έγκρισης του νόμου του 2004 περί μετανάστευσης. Σε πολλές περιπτώσεις πλαισιώ-
θηκαν  από πανεπιστημιακούς ή αξιολογήθηκαν εμπεριστατωμένα από τις αρμόδιες 
αρχές. Παράδειγμα αποτελεί το πιλοτικό μάθημα ένταξης με θέμα «γνώση της κοινω-
νίας» που πραγματοποιήθηκε στη Νυρεμβέργη την περίοδο 2001-2003. Δεν επρόκειτο 
για μάθημα ένταξης για νεοαφιχθέντες, αλλά για μια σειρά μαθημάτων με σκοπό τη 
μετάδοση πολιτικών, ιστορικών και πρακτικών γνώσεων σε μετανάστες με γνώση της 
γερμανικής που διέμεναν επί μακρόν στη Γερμανία και ενδεχομένως ήταν ήδη υποψή-
φιοι για πολιτογράφηση. Η αξιολόγηση πρότεινε επίσης την ανάπτυξη υλικού διδασκα-
λίας στο Διαδίκτυο (e-learning) (www.uni-bamberg.de/~ba6ef3/main_g.htm).

Στο ομόσπονδο κράτος Schleswig Holstein, το Υπουργείο Εξωτερικών ανέθεσε μια 
μελέτη των μαθημάτων ένταξης με βάση το φύλο για να διαπιστωθεί εάν υπήρχε ισό-
τιμη πρόσβαση για άντρες και γυναίκες. Εξετάστηκε το ενδεχόμενο παροχής μαθημά-
των παρόμοιων με εκείνα που προβλέπονται βάσει του νέου μεταναστευτικού νόμου. 
Αντίθετα με τις προβλέψεις, η μελέτη αποκάλυψε ότι οι γυναίκες συμμετείχαν στα 
μαθήματα σε υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τους άνδρες και ότι πρόσθετα κίνητρα 
απαιτούνταν μάλλον για τους άρρενες μετανάστες. Οι λόγοι που οι άνδρες και οι γυναί-
κες ακολουθούσαν μαθήματα γλώσσας ήταν σχεδόν οι ίδιοι: επιθυμούσαν να μάθουν 
τα γερμανικά κυρίως για να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, να επικοι-
νωνούν με τις αρχές και να μιλούν με τους γείτονές τους. Εξάλλου, άνδρες και γυναίκες 
είχαν παρεμφερή αποτελέσματα στο αρχικό τεστ πριν από την έναρξη του μαθήματος 
γλώσσας, με εξαίρεση τους «κλασικούς» αλλοδαπούς εργαζόμενους οι οποίοι διαμέ-
νουν στη χώρα 20-30 χρόνια.

Τα πιλοτικά σχέδια μπορούν να είναι μικρά. Στην Ουγγαρία, ένα πιλοτικό πρόγραμμα 
ένταξης εξάμηνης διάρκειας, το «MATRA», περιέλαβε έξι ανύπαντρους ενήλικες άρρε-
νες, ένα παντρεμένο ζευγάρι με τρία παιδιά και δύο ανύπαντρες γυναίκες (χωρίς παιδιά). 
Ήταν ένα εντατικό πρόγραμμα που περιελάμβανε 1 200 ώρες μαθήματα γλώσσας, 
700 ώρες πολιτιστικού και νομικού προσανατολισμού, δωρεάν στέγη και μεταφορικά, 
καθώς και χρηματοδοτική συνδρομή για τα λοιπά έξοδα διαμονής. Η αξιολόγηση αυτού 
του πιλοτικού σχεδίου χρησιμοποιείται σήμερα για τη διαμόρφωση μιας περιεκτικής 
πολιτικής ένταξης στην Ουγγαρία, ενώ οι συστάσεις απευθύνονται σε μια ομάδα υψη-
λού επιπέδου που απαρτίζουν υφυπουργοί των αντίστοιχων υπουργείων.

$

$
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Πέραν της αξιολόγησης των σχεδίων και των προγραμμάτων, η υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας στον τομέα της ένταξης μπορεί να αποβεί 
χρήσιμο εργαλείο για πολιτικές που βασίζονται σε στοιχεία. Για παράδειγμα, ο γερμα-
νικός νόμος μετανάστευσης του 2004 υποχρεώνει την κυβέρνηση να υποβάλει στο 
Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τη χρηματοδότηση των μαθημάτων 
ένταξης έως τον Ιούλιο του 2007, δυόμισι χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του νόμου. 
Ομοίως, όταν το φινλανδικό κοινοβούλιο ενέκρινε το νόμο του 1999 για την ένταξη των 
μεταναστών, ζήτησε από την κυβέρνηση να υποβάλει εντός τριετίας από την έναρξη 
ισχύος του νόμου έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, τα επιτευχθέντα αποτελέσμα-
τα, καθώς και συστάσεις για το μέλλον. Με βάση την έκθεση που υπέβαλε η κυβέρνηση 
το 2002, καταρτίζεται τροποποίηση του νόμου ένταξης ώστε να καθορίζεται με μεγα-
λύτερη ακρίβεια η  κατανομή των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των διαφόρων 
αρχών, καθώς και ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ δήμων και κυβέρνησης 
και μεταξύ των διοικητικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα. Προβλέπεται η δημιουργία 
συμβουλευτικών συμβουλίων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για να εξασφαλιστεί 
η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων συμβαλλομένων. 

Χρήσιμο θα ήταν να συγκεντρωθούν οι αξιολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε 
διάφορες χώρες και βάσει των εμπειριών όσο γίνεται περισσότερων χωρών να  καταρτι-
σθεί μια σειρά προαιρετικών κανόνων ποιότητας για τα  μαθήματα γλώσσας και αγωγής 
του πολίτη. Επιθυμητό θα ήταν η κατάρτιση των προτύπων αυτών να γίνεται σε στενή 
διαβούλευση με τους διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 

*
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Κεφάλαιο	1:	Συμπεράσματα	

1. Τα προγράμματα ένταξης είναι μια επένδυση στο μέλλον στην πραγματοποίηση της 
οποίας θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να συγκατατεθούν τόσο ο μετανάστης όσο 
και η κοινωνία. Αποτελούν για τους μετανάστες ένα εφαλτήριο που τους επιτρέπει 
να αποκτήσουν τις ουσιώδεις δεξιότητες για να καταστούν αυτόνομοι και επομένως 
αξίζουν την καταβαλλόμενη προσπάθεια. Για την κοινωνία, η απόδοση της επέν-
δυσης έγκειται στο ότι οι μετανάστες καθίστανται πολίτες με περισσότερα εφόδια 
ικανοί να συνεισφέρουν στην κοινωνία. 

2.	 Η οργάνωση μαθημάτων σε διάφορα επίπεδα με τη χρησιμοποίηση διαφόρων 
μορφών και ενός ευρέος φάσματος παιδαγωγικών μεθόδων μπορεί να συμβάλει 
στην επίτευξη επιτυχημένης γλωσσικής εκπαίδευσης για μετανάστες με διαφορε-
τικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο ή διαφορετική προηγούμενη γνώση της χώρας και 
της γλώσσας. Τα μαθήματα αυτά εξασφαλίζουν προσόντα που μπορούν να φανούν 
χρήσιμα. Στην καλύτερη περίπτωση, τα προγράμματα προβλέπουν τη διενέργεια 
δοκιμασίας μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων ώστε να πιστοποιείται το επίπε-
δο εκμάθησης.

3.	 Όταν η μορφή των πιστοποιητικών είναι γνωστή στους εργοδότες και τα άλλα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, αποδεικνύονται χρήσιμα στο συμμετέχοντα για την περαι-
τέρω πρόσβασή του στην αγορά εργασίας ή σε δυνατότητες επιμόρφωσης, οι 
οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό του περιεχομένου και 
των μεθόδων διδασκαλίας. 

4.	 Η βέλτιστη πρακτική συνεπάγεται την οργάνωση ευέλικτων εισαγωγικών μαθημά-
των, που επιτρέπουν την παράλληλη διδασκαλία γλώσσας και τη συμμετοχή στην 
αγορά εργασίας και δεν βασίζονται σε αυστηρά διαδοχικά πρότυπα γλωσσικής 
διδασκαλίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανώτερης εκπαίδευσης. Το ιδανικό 
θα ήταν τα μαθήματα να ενσωματώνουν τη γλωσσική και επαγγελματική εκπαίδευ-
ση και να ενισχύουν τις υφιστάμενες δεξιότητες. 

5.	 Οι δυναμικοί τρόποι αποτίμησης των δεξιοτήτων των νεοαφιχθέντων που βασίζο-
νται λιγότερο σε επίσημα κριτήρια και αξιολογούν διάφορα είδη εμπειριών είναι πιο 
χρήσιμοι για την πιστοποίηση της εμπειρίας και των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί 
στη χώρα προέλευσης. 

6.	 Με την παροχή μαθημάτων μερικής παρακολούθησης, διδασκαλίας εξ αποστάσεως 
ή μέσω του Διαδικτύου και παρεμφερών μοντέλων παρέχεται στους συμμετέχοντες 
η δυνατότητα να συνεχίσουν τα προγράμματα ένταξης ταυτόχρονα με την πρόσλη-
ψή τους σε μια θέση απασχόλησης. 

7.	 Η συγκέντρωση των πόρων επιτρέπει σε όμορους δήμους να παρέχουν διαφορετι-
κά είδη μαθημάτων. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ζουν 
σε ένα δήμο και να παρακολουθούν μαθήματα ή να εργάζονται σε άλλον, αποφεύ-
γοντας έτσι τη χαλάρωση των οικογενειακών δεσμών ή του κοινωνικού ιστού που 
είναι πιθανή σε περίπτωση μετακόμισης. 
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8.	 Τα μαθήματα ένταξης στην ιδανική τους μορφή μεταδίδουν το μήνυμα μιας κοινω-
νίας υποδοχής που παρέχει κίνητρα στο νεοαφιχθέντα να αισθανθεί υπεύθυνος για 
την κοινότητα στην οποία πρόκειται να ζήσει. 

9.	 Η εισαγωγή στις αξίες θα πρέπει να είναι μια κοινή προσπάθεια κατά την οποία 
τόσο οι νεοαφιχθέντες όσο και η κοινωνία αποδοχής προσπαθούν να ανταποκρι-
θούν στα πρότυπα που ορίζουν οι κανόνες της χώρας. 

10.	 Πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις προσδοκίες των κυβερνήσεων από 
τους νεοαφιχθέντες και τη διαρκή προσφορά και την ποιότητα των προγραμμάτων 
ένταξης. 

11.	 Τα υποχρεωτικά προγράμματα και η χρήση κυρώσεων ή/και κινήτρων θα πρέπει να 
αξιολογούνται ύστερα από κάποιο διάστημα ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο με 
τον τρόπο αυτόν βελτιώνεται η ποιότητα των μαθημάτων και αυξάνεται η παρακο-
λούθηση. 

12.	 Η βέλτιστη πρακτική προβλέπει ότι τα προγράμματα θα πρέπει να είναι εύκολα 
στην πρόσβαση, προσιτά και υψηλής ποιότητας ενώ θα πρέπει να αποτιμώνται 
τακτικά οι επιπτώσεις τους. 

13.	 Πρακτική ορισμένων χωρών είναι, πέραν των πιο εκτενών προγραμμάτων ένταξης 
που παρέχονται μόνο σε ορισμένες κατηγορίες νεοαφιχθέντων, να παρέχεται το 
κατάλληλο επίπεδο βοήθειας για την ένταξη και άλλων ομάδων μεταναστών. 

14.	 Η ένταξη αποτελεί κοινή ευθύνη και πολλοί παράγοντες συνεργάζονται για να 
αναπτύξουν ικανοποιητικές πολιτικές και να επιτύχουν θετικά αποτελέσματα. Είναι 
πολύ σημαντικό όλοι οι εμπλεκόμενοι  να είναι ανοικτοί στις πληροφορίες που 
τους παρέχουν οι φορείς με τους οποίους συνεργάζονται, είτε πρόκειται για τους 
εταίρους υλοποίησης ενός έργου, τους χρηματοδότες ή τους δικαιούχους των δρα-
στηριοτήτων τους. 

15.	 Οι εταιρικές σχέσεις ανάμεσα σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης διέπονται από 
τον καταμερισμό των ευθυνών και διαβουλεύσεις για τη χάραξη πολιτικής και την 
κατανομή του προϋπολογισμού. 

16.	 Η αυτονομία των μεταναστών μπορεί να αποβεί επικερδής για τους κοινωνικούς 
εταίρους οι οποίοι θα ήταν επιθυμητό να ασχοληθούν με το σχεδιασμό, τη χρημα-
τοδότηση και την εφαρμογή των προγραμμάτων ένταξης. 

17.	 Οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ενταχθούν περισσότερο, σε όλα τα επίπεδα δια-
κυβέρνησης, στις δημόσιες συζητήσεις για την ένταξη των μεταναστών μέσω της 
σύνδεσης των κρατικών προγραμμάτων με τα προγράμματα κοινωνικής ευθύνης 
των επιχειρήσεων. 

18.	 Οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να προσφέρουν συνδρομή σε μικρότερες επιχει-
ρήσεις και άλλες επαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και στα συνδικάτα, σε κλά-
δους της οικονομίας στους οποίους πολλοί μετανάστες έχουν βρει απασχόληση, 
συμπληρώνοντας τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των εν λόγω φορέων. 
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19.	 Οι σύλλογοι των μεταναστών ως πιθανές πηγές συμβουλών και πληροφοριών προς 
νεοαφιχθέντες μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα ένταξης και να  αναλά-
βουν την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης, λειτουργώντας επίσης ως πρότυπα 
επιτυχημένης ένταξης. Θα μπορούσαν να λαμβάνουν στήριξη για την ενίσχυση του 
δυναμικού τους και να έρχονται σε επαφή με επαγγελματικές οργανώσεις ώστε να 
διασφαλίζεται ο έλεγχος της ποιότητας. 

20.	 Τα προγράμματα θα πρέπει να βασίζονται σε αξιολογήσεις που εμφανίζουν τα θετι-
κά και τα αρνητικά αποτελέσματα που έχουν προκύψει σε σχέση με προηγούμενες 
ομάδες νεοαφιχθέντων. 

21.	 Οι αξιολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες χώρες θα μπορούσαν 
να συγκεντρωθούν και βάσει των εμπειριών όσο γίνεται περισσότερων χωρών να 
καταρτιστεί μια σειρά προαιρετικών ποιοτικών προτύπων για τη γλωσσική και την 
κοινωνική εκπαίδευση. Κατά προτίμηση, αυτό θα μπορούσε να γίνει κατόπιν στενών 
διαβουλεύσεων με διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς.   







Κεφάλαιο 2
Κοινωνική συμμετοχή
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Το κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται το ευρύ πεδίο κοινωνικής συμμετοχής από δύο 
οπτικές γωνίες. Πρώτον, εξετάζει οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες και περι-
γράφει πώς αυτές μπορούν να γίνουν πιο προσιτές στους μετανάστες, βελτιώνοντας 
έτσι το αίσθημα των μεταναστών ότι είναι μέλη της κοινωνίας. Δεύτερον, εξετάζει 
την εμπλοκή των ατόμων όσον αφορά την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά. 
Μετανάστες και μη μπορούν να κινητοποιηθούν για θέματα θρησκευτικού διαλό-
γου ή για τις διάφορες πτυχές της ενεργού συμμετοχής του πολίτη: συμμετοχή στις 
εκλογές ή σε συμβουλευτικά όργανα, πολιτογράφηση και κοινωνική συμμετοχή, 
περιλαμβανομένου του εθελοντισμού. Στο τέλος του κεφαλαίου, ένα πλαίσιο με 
τίτλο «για ανοικτές οργανώσεις χωρίς αποκλεισμούς» περιγράφει τα βήματα που 
πρέπει να γίνουν ώστε τα παραδοσιακά ιδρύματα και οργανώσεις να είναι ανοικτά 
σε όλους τους πολίτες. 

Οι στρατηγικές που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες και συνθήκες των μετανα-
στών και επενδύουν στις δεξιότητές τους βελτιώνουν το αίσθημα ότι ανήκουν στην 
κοινωνία και συμμετέχουν σε αυτήν. Οι δημόσιες και ιδιωτικές οργανώσεις θα πρέπει να 
βασίζουν τις στρατηγικές αυτές στην ισότητα και την εξάλειψη των διακρίσεων. Ευχής 
έργο θα ήταν να είναι προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες, να είναι  ευέλικτες και 
να υπόκεινται σε τακτική αξιολόγηση. 

Οι δημόσιες και οι ιδιωτικές οργανώσεις θα πρέπει να είναι ανοικτές σε όλους τους πολί-
τες —μετανάστες και μη— και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που έχουν οι πολίτες 
ως μέλη, δικαιούχοι, εργοδότες και εργαζόμενοι, ως καταναλωτές και πάροχοι υπηρεσι-
ών, ως πολιτικοί αρχηγοί και ψηφοφόροι, ως γονείς και παιδιά, ως δάσκαλοι και μαθη-
τές. Στις οργανώσεις αυτές παρατηρείται μεγάλη αλληλεπίδραση μεταξύ μεταναστών 
και λοιπών πολιτών, ενώ ο ανοικτός χαρακτήρας τους ενθαρρύνει τους μετανάστες να 
ενταχθούν ενεργά στη ζωή των οργανώσεων και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. Έτσι 
ενισχύονται αμοιβαία η προθυμία και η συνειδητή πρόθεση των μεταναστών να δια-
δραματίσουν ενεργό ρόλο, καθώς και η δέσμευση των οργανώσεων να συμπεριλάβουν 
στους κόλπους τους όλα τα άτομα. 

Το άνοιγμα των ιδρυμάτων και οργανισμών δεν αποτελεί αυτόματη διαδικασία, αλλά 
απαιτεί τη συνεχή και ενεργό υποστήριξη των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα επί-
πεδα. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι ειδικοί επαγγελματίες πρέπει να κατανο-
ήσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα ενός διαφορετικού πληθυσμού ώστε να επιτρέψουν 
την πλήρη συμμετοχή όλων των πολιτών ανεξάρτητα από την πολιτισμική, εθνοτική 
και εθνική τους προέλευση. Η δυνατότητα ανταπόκρισης στις ιδιαίτερες ανάγκες και η 
στενή συνεργασία με εξειδικευμένες οργανώσεις, όπως οι σύλλογοι των μεταναστών 
ή οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, που είναι αφιερωμένες στην αρωγή των μετανα-
στών και των προσφύγων αποτελούν μέρος μιας επιτυχημένης στρατηγικής για τη 
συμμετοχή τους. 

*
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2.1		 Διαπολιτισμική	ικανότητα	

Η προσαρμογή των υπηρεσιών στις ειδικές ανάγκες διαφόρων ομάδων του πληθυσμού 
είναι μια κοινή προσπάθεια που απαιτεί την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας 
των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών. 

Βασική απαίτηση μιας δίκαιης κοινωνίας είναι να έχουν όλα τα μέλη της τη δυνατότητα 
πρόσβασης στις υπηρεσίες. Οι πάροχοι των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών έχουν 
την ευθύνη να περιορίσουν και να εξαλείψουν κάθε φραγμό πρόσβασης που μπορεί 
να αντιμετωπίζουν ειδικές ομάδες του πληθυσμού. Οι μετανάστες είναι μια από τις 
ομάδες που αντιμετωπίζουν συχνά εμπόδια λόγω γλωσσικών ή πολιτιστικών διαφορών. 
Επομένως η ενεργός συμμετοχή τους στην κοινωνία εξαρτάται από την κοινή προσπά-
θεια εντοπισμού και εξάλειψης αυτών των εμποδίων. 

Οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνι-
κές για να εξασφαλίσουν την καλύτερη πρόσβαση των μεταναστών στις υπηρεσίες. 
Παρότι κάθε προσπάθεια μείωσης των φραγμών πρόσβασης θα έχει θετικό αποτέλεσμα 
στη συμμετοχή των μεταναστών, οι πιο επιτυχημένες στρατηγικές ένταξης είναι εκείνες 
που βασίζονται στη συνολική αλλαγή της οργανωτικής αντίληψης. Με τον τρόπο αυτό 
τα μέτρα για την προσαρμογή του οργανισμού στην πολυμορφία δεν παραμένουν 
μεμονωμένες προσπάθειες, αλλά εντάσσονται στους στόχους και την ταυτότητα του 
οργανισμού στο σύνολό του. Η τοποθέτηση ατόμων μεταναστευτικής προέλευσης σε 
συμβούλια και επιτροπές συμβάλλει ώστε, κατά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, να 
εκφράζεται ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι οργανώσεις μπορούν να ανατρέξουν στα 
υπάρχοντα μητρώα ατόμων με διαφορετική γλωσσική και πολιτισμική προέλευση για 
να ορίσουν τα μέλη των οργάνων. Οι τοπικές αρχές ή κυβερνήσεις μπορούν να δια-
τηρούν μια βάση δεδομένων με άτομα διαφορετικής προέλευσης που διαθέτουν τα 
κατάλληλα προσόντα και επιθυμούν να συμπεριληφθούν στη σύνθεση οργάνων λήψης 
αποφάσεων ή συμβουλευτικών οργάνων. 

Τόσο για τις οργανώσεις που βρίσκονται ακόμη στα πρώτα στάδια μεταβολής της οργα-
νωτικής τους αντίληψης όσο και για εκείνες που έχουν διανύσει ολόκληρη τη διαδικα-
σία, κρίσιμο στοιχείο είναι η κατάρτιση εξοπλισμένου προσωπικού για την εφαρμογή 
και προώθηση των στρατηγικών ένταξης. Κυρίως μέσω της στρατολόγησης και της επι-
μόρφωσης μπορούν οι οργανώσεις να δημιουργήσουν μια ομάδα προσωπικού με δια-
πολιτισμικές ικανότητες. Οι ικανότητες αυτές μπορούν να ενταχθούν στην περιγραφή 
της θέσης απασχόλησης κατά την πρόσληψη εκπαιδευτών και σχολικού προσωπικού, 
υπαλλήλων των τοπικών αρχών, νοσοκομειακού προσωπικού, κοινωνικών λειτουργών 
και άλλων. Παρότι η διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση των μελών του προσωπικού που 
έρχονται σε επαφή με το κοινό είναι ιδιαίτερα σημαντική, και η πρόσληψη σε ανώτερες 
θέσεις που δεν συνεπάγονται άμεση επαφή με τους χρήστες θα πρέπει επίσης να βασί-
ζεται σε ανάλογα κριτήρια. Εξάλλου, και οι οργανώσεις εκείνες  που ασχολούνται με 

*
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τη χάραξη πολιτικής ή το σχεδιασμό παρά με την άμεση παροχή υπηρεσιών θα πρέπει 
επίσης να πάρουν τη διαφορετικότητα στα σοβαρά. 

Οι κρατικές πρωτοβουλίες μπορούν να προωθήσουν την πρόσληψη προσωπικού 
με μεταναστευτικό υπόβαθρο τόσο στον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. 
Παραδείγματος χάρη, στο πλαίσιο της εφαρμογής του δανικού λευκού βιβλίου και 
σχεδίου δράσης «το όραμα και οι στρατηγικές της κυβέρνησης για καλύτερη ένταξη», 
το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2003, η κυβέρνηση θα δημοσιεύσει μια «εργα-
λειοθήκη» ιδεών για να ενθαρρύνει την πολυμορφία στη σύνθεση του προσωπικού του 
δημόσιου τομέα μέχρι τα τέλη του 2004. Στην Ιταλία, 60 πολιτικοί διαμεσολαβητές που 
μπορεί να είναι μετανάστες ή ιταλοί υπήκοοι είναι συνδεδεμένοι με τις κρατικές κοινω-
νικές δομές έξι περιφερειών της Νότιας Ιταλίας, ενώ 30 διαμεσολαβητές εργάζονται σε 
τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης.  

Οι οργανώσεις πρέπει να δίνουν προσοχή στην πρόσληψη νέων ατόμων, αλλά να αξι-
οποιούν και τις ικανότητες του υπάρχοντος προσωπικού. Μπορούν για παράδειγμα 
να αναγνωρίζουν και, κατά περίπτωση, να ανταμείβουν τις γλωσσικές δεξιότητες, τις 
πολιτιστικές γνώσεις και τις επαφές του προσωπικού τους εντός της κοινότητας. Οι 
μεγαλύτερες οργανώσεις μπορούν να δημιουργήσουν μητρώα ή βάσεις δεδομένων με 
τα προσόντα, τα οποία θα περιλαμβάνουν μέλη του προσωπικού με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο ή εξοικειωμένα με τη γλώσσα ή τον πολιτισμό των μεταναστών. Οι διευθυ-
ντές μπορούν να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν οικονομικά τη μελέτη γλωσσών από 
τους εργαζόμενους. Η εκπαίδευση σε διαπολιτισμικά θέματα θα πρέπει να παρέχεται 
στο προσωπικό όλων των επιπέδων, ενώ μπορεί να ενσωματωθεί στις λειτουργικές 
εκπαιδευτικές μονάδες.

Παράδειγμα εκπαίδευσης: το τσεχικό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
οργανώνει ένα πιλοτικό πρόγραμμα διδασκαλίας μέσω του Διαδικτύου με σκοπό να 
συμβάλει στην ένταξη των αλλοδαπών. Το πρόγραμμα θα παρέχει σταδιακά μαθήματα 
στους υπαλλήλους του υπουργείου και των υπηρεσιών απασχόλησης στις συνοικίες. 
Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι να καταρτίσει μια μέθοδο που θα προ-
σφέρει διαπολιτισμική τεχνογνωσία στους εκπαιδευτές των υπηρεσιών απασχόλησης, 
οι οποίοι θα μπορούν στη συνέχεια να εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους σχετικά με τον 
τρόπο εργασίας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

$

Στην Αυστρία, το χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα EQUAL σχέδιο 
«Interkulturlotsen» (www.interkulturlotsen.at) παρέχει εκπαίδευση στους βασικούς 
συνεργάτες οργανισμών δημόσιας διοίκησης, καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων που είτε το εργατικό δυναμικό τους αποτελείται σε μεγάλο 
βαθμό από μετανάστες ή έχουν πολλούς πελάτες με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Η 
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διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνει μαθήματα πολιτισμικής ευαισθητοποίησης, σεμινάρια 
για ειδικά θέματα όπως η ηθική παρενόχληση, η ισότητα ανδρών και γυναικών, νομικά 
θέματα καταπολέμησης των διακρίσεων και διαχείριση της διαφορετικότητας. Ακόμη 
επικεντρώνεται στις επικοινωνιακές ικανότητες και τη διαπολιτισμική διαμεσολάβηση 
και παρέχει σχετική εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες γίνονται «διαπολιτισμικοί οδηγοί» 
που ενεργούν ως διαμεσολαβητές, συνομιλητές με άτομα που έχουν υποστεί διακρί-
σεις και εμπειρογνώμονες όσον αφορά την ίση μεταχείριση κατά την απασχόληση. 

Η πρόσληψη και η επαγγελματική εκπαίδευση είναι συμπληρωματικές στρατηγικές για 
τον εφοδιασμό του προσωπικού με διαπολιτισμικές ικανότητες. Το ζητούμενο είναι η 
ενίσχυση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων μεταξύ των εργαζομένων να αποτελεί στα-
θερή προτεραιότητα και όχι εφάπαξ προσπάθεια. 

Ακόμη και όταν οι προσλήψεις και τα μαθήματα είναι στοχοθετημένα, οι πάροχοι 
υπηρεσιών γενικού χαρακτήρα δεν μπορούν με το δικό τους προσωπικό να καλύψουν 
ολόκληρο το φάσμα της γλωσσικής, πολιτισμικής και θρησκευτικής ποικιλομορφίας. Γι’ 
αυτό θα πρέπει το προσωπικό να έχει άνετη και άμεση πρόσβαση σε καταρτισμένους 
διερμηνείς ή συμβούλους εξειδικευμένους, παραδείγματος χάρη, σε θέματα πολιτισμι-
κά και θρησκευτικά. Πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση για τη βέλτιστη χρήση των υπη-
ρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης. Όταν οι ικανότητες ή το δυναμικό του ιδρύματος 
γενικού χαρακτήρα είναι ανεπαρκείς, μεγάλο πλεονέκτημα μπορούν να αποτελέσουν οι 
στενοί δεσμοί με εξειδικευμένους οργανισμούς. 

Στην αυτόνομη κοινότητα της Μαδρίτης, οι μετανάστες μπορούν να απευθύνονται σε 
ειδικά συμβουλευτικά κέντρα εάν οι γενικές υπηρεσίες —οι οποίες παραμένουν το 
πρώτο σημείο επαφής— αποφασίσουν ότι ο συγκεκριμένος μετανάστης θα ωφεληθεί 
από μια πιο εμπεριστατωμένη διαβούλευση. Σε διάρκεια δύο ετών, τα κέντρα κοινωνικής 
βοήθειας για μετανάστες (CASI), τη διαχείριση των οποίων έχουν αναλάβει μη κυβερνητι-
κές οργανώσεις, έχουν σχεδόν διπλασιάσει τον αριθμό των εξεταζόμενων περιπτώσεων.

Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή τις διαπολιτισμικές τους 
γνώσεις σε όλες τις επαφές τους με πελάτες. Η προσωπική επικοινωνία μπορεί να γίνει 
ευκολότερη με την προσαρμογή του ωραρίου λειτουργίας και των μεταφορικών δυνα-
τοτήτων. Οι στρατηγικές πληροφόρησης μπορούν να προσφύγουν σε διαφορετικές 
γλώσσες και μέσα για να προσεγγίσουν συγκεκριμένες κοινότητες. Στις οργανώσεις 
που χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο δικτυακούς τόπους, μπορεί να εγκατασταθεί 
ειδικό λογισμικό που επιτρέπει την ηλεκτρονική διάδοση πληροφοριών σε διάφορες 
γλώσσες χωρίς τα προβλήματα σελιδοποίησης, εκτύπωσης και αναγνωσιμότητας που 
πλήττουν συχνά κάθε μη λατινικό αλφάβητο. Η μετάδοση των πληροφοριών θα πρέπει 
να είναι ενεργητική, και να μην αναμένεται από τους μετανάστες να απευθυνθούν στην 
οργάνωση. Οι στρατηγικές πληροφόρησης θα πρέπει να βασίζονται στη γνώση των 
κοινοτήτων, ενώ συνιστάται συνεργασία με τα δίκτυα των μεταναστών. 

43
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Οι βέλτιστες πρακτικές καταδεικνύουν ότι οι οργανώσεις γενικού χαρακτήρα που 
συνεργάζονται στενά με εμπειρογνώμονες ή με εξειδικευμένες οργανώσεις βελτιώνουν 
σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα πρόσβασης των μεταναστών στις υπηρεσίες τους. 

Οι οργανώσεις γενικού χαρακτήρα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν 
τους μετανάστες εάν βελτιώνουν συνεχώς το επίπεδο της διαπολιτισμικής τους ικανό-
τητας. Για τη συγκέντρωση των αντιδράσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαρθρω-
μένοι μηχανισμοί ανατροφοδότησης και διαχείρισης των καταγγελιών. Ταυτόχρονα, 
οι μετανάστες μπορούν να χρησιμοποιούν καλύτερα τις υπηρεσίες εάν είναι ενημε-
ρωμένοι για τους κανόνες που διέπουν την πρόσβαση σ’ αυτές και για το φάσμα των 
προτεινόμενων επιλογών.

*

Ο δήμος και η διοίκηση του νοσοκομείου της Αλεξάνδρειας (Βόρεια Ιταλία), υπό την 
αιγίδα του περιφερειακού μεταναστευτικού συμβουλίου, προσπαθούν να αντιμετωπί-
σουν τις δυσχέρειες των γυναικών από τις χώρες του Μαγκρέμπ να έχουν πλήρη πρό-
σβαση στις υπηρεσίες περίθαλψης κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό. Διενεργήθηκε 
μελέτη σχετικά με την προσωπική κατάσταση και τις κυρίαρχες συμπεριφορές μεταξύ 
των αλλοδαπών γυναικών εν γένει όσον αφορά τη μητρότητα και τη γέννηση, καθώς 
και τις απόψεις τους για τις οικείες δομές υγειονομικής περίθαλψης. Εν συνεχεία, το 
προσωπικό των επαρχιακών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης (ιατρεία, μαιευτήρια 
και παιδιατρικά τμήματα) και των δημοτικών υπηρεσιών για τα παιδιά (παιδικοί σταθ-
μοί) εκπαιδεύτηκε σε πολυεθνικά ζητήματα. Το τελευταίο μέτρο στοχεύει άμεσα στον 
πληθυσμό των χωρών του Μαγκρέμπ, άνδρες και γυναίκες, με στόχο να βελτιωθεί το 
επίπεδο των γνώσεών τους σχετικά με τους σκοπούς και τις μεθόδους που χρησιμοποι-
ούν οι υπηρεσίες περίθαλψης και οι κοινωνικές υπηρεσίες. 

Στο πλαίσιο ενός αυστριακού σχεδίου που αφορά τους μετανάστες σε σχέση με τις υπη-
ρεσίες υγείας, τα μαθήματα για τους μετανάστες οδήγησαν σε δραστηριότητες ανάπτυ-
ξης των διαπολιτισμικών ικανοτήτων του συνήθους προσωπικού. Η οργάνωση ZEBRA 
ξεκίνησε το 1997 στο Graz να παρέχει στους μετανάστες εκπαίδευση για να συνδρά-
μουν τα μέλη των κοινοτήτων τους να έχουν καλύτερη πρόσβαση στο σύστημα υγείας, 
να παρέχουν συμβουλές και να παρέχουν γλωσσική βοήθεια κατά τις επισκέψεις στο 
γιατρό. Κατέστησαν έτσι εθελοντές «σύνδεσμοι». Στη συνέχεια δημιουργήθηκε μάθημα 
για «συμβούλους υγείας», βασιζόμενο στην αρχή ότι και οι ίδιες οι υπηρεσίες υγείας θα 
είχαν όφελος από τις διαπολιτισμικές γνώσεις και ικανότητες. Οι μετανάστες που εκπαι-
δεύονται σήμερα ως σύμβουλοι υγείας δεν βοηθούν μόνο τα μέλη της κοινότητάς τους, 
αλλά συμβουλεύουν επίσης τους οργανισμούς περίθαλψης γενικού χαρακτήρα. 

www.zebra.org.at.

$

$

* Οι διαπολιτισμικές ικανότητες μπορούν να καθιερωθούν ως (ευρωπαϊκό) πρότυπο ποι-
οτικής διαχείρισης το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη όταν οι κυβερνήσεις αποφασίζουν 
την υποστήριξη που θα χορηγήσουν στις οργανώσεις ή κατά τις δημόσιες υποβολές 
προσφορών. 
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Λόγω του ευρέος φάσματος παρόχων υπηρεσιών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, 
για την προώθηση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν διά-
φορες στρατηγικές. Οι οργανώσεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ 
διάφορων τεχνικών ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στην πολιτισμική και τη 
γλωσσική ποικιλομορφία. Το γερμανικό ομόσπονδο κράτος της Βόρειας Ρηνανίας-
Βεστφαλίας ανταποκρίθηκε σ’ αυτή την ανάγκη στο «Εγχειρίδιο για την ένταξη». Το 
εν λόγω εγχειρίδιο απευθύνεται στους δήμους και περιέχει περιγραφές επιτυχημένων 
«διοικητικών λύσεων» για την υλοποίηση των πολιτικών ένταξης. Παρέχει παραδείγμα-
τα για μεγάλους και για μικρούς δήμους και πληροφορίες σχετικά με τα μέσα που χρη-
σιμοποιούνται για να παρουσιάσουν την πρακτική, σχετικά με τις δαπάνες και τα οφέλη 
καθώς και τους παράγοντες επιτυχίας. Οι δήμοι μπορούν να επιλέξουν τα παραδείγματα 
εκείνα που ανταποκρίνονται καλύτερα στην κατάστασή τους και να προσφύγουν στα 
παρεχόμενα εργαλεία για να διευκολύνουν τη συμμετοχή των μεταναστών στις δομές 
και υπηρεσίες τους. Στη Γερμανία, οι «μεταναστευτικές υπηρεσίες» (Migrationsdienste), 
τις οποίες διαχειρίζονται εκκλησιαστικές και λαϊκές οργανώσεις κοινωνικής πρόνοιας, 
χρησιμοποιούν διαφορετικά μοντέλα ανοίγματος προς τους μετανάστες.

2.2		 Συμμετοχή	των	πολιτών	και	των	μεταναστών	

Η ενεργός συμμετοχή στα κοινά αναδεικνύει τις δεξιότητες των μεταναστών και υπο-
δεικνύει τρόπους για την καλύτερη χρησιμοποίησή τους τόσο για τον ίδιο το μετανάστη 
όσο και για την κοινωνία στο σύνολό της. 

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες αποτελεί σημαντική πτυχή της συμμετοχής στην κοινωνία, 
αλλά είναι μόνο ένα στοιχείο μεταξύ πολλών άλλων. Μετανάστες και μη αναπτύσσουν 
διάλογο μεταξύ τους και με την κοινωνία στους εθελοντικούς συλλόγους, στις θρη-
σκευτικές ομάδες ή στον πολιτικό στίβο. Στους χώρους αυτούς εκδηλώνεται η ενεργός 
συμμετοχή του πολίτη και εκεί η συμμετοχή σε κοινές προσπάθειες συμβάλλει στην 
ένταξη. Ενώ στον τομέα της παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προ-
σοχή στους φραγμούς πρόσβασης στην παροχή υπηρεσιών και στα μέσα άρσης των 
φραγμών αυτών, η έμφαση στην ενεργό συμμετοχή του πολίτη υπογραμμίζει τις δεξιό-
τητες κάθε ατόμου και υποδεικνύει τρόπους για την άντληση του μεγαλύτερου δυνατού 
οφέλους τόσο για τους μετανάστες όσο και για την κοινωνία στο σύνολό τους. 

Παρότι οι οργανώσεις όλων των τομέων αναλαμβάνουν την ευθύνη να μεγιστοποι-
ήσουν το δυναμικό συμμετοχής, σε ορισμένους τομείς της κοινωνίας υπάρχουν ιδι-
αίτεροι τρόποι εξασφάλισης της συμμετοχής των πολιτών και των μεταναστών. Κατ’ 
επέκταση, οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω τομείς μπορούν να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να δημιουργήσουν ευκαιρίες συμμετοχής των μετα-
ναστών. Στον τομέα της θρησκευτικής συμμετοχής, ο διάλογος μπορεί να αποτελέσει 
το μέσο εξασφάλισης της συμμετοχής των μεταναστών και των άλλων πολιτών που 
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ανήκουν σε διαφορετικές θρησκείες και δόγματα. Τα συμβουλευτικά όργανα και τα 
εκλογικά δικαιώματα αποτελούν στάδια της πορείας προς την πλήρη συμμετοχή του 
πολίτη που απορρέει από την πολιτογράφηση. Τέλος, ο εθελοντισμός μεταξύ των 
μεταναστών είναι ένας καλός τρόπος προώθησης της συμμετοχής τους στα κοινά 
στον κοινωνικό στίβο. 

2.2.1		 Θρησκευτικός	διάλογος	

Η θρησκεία παίζει συχνά θετικό ρόλο στη διαδικασία ένταξης, η οποία μπορεί να βελτι-
ωθεί με τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για διάλογο ανάμεσα στις θρησκευτι-
κές κοινότητες αφενός των μεταναστών και αφετέρου της κοινωνίας υποδοχής. 

Όπως και η κουλτούρα, η θρησκεία μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κοινωνικής ένταξης, 
ενώ παρέχει πολλές δυνατότητες θετικής αλληλεπίδρασης. Μπορεί να αποτελέσει σημα-
ντικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της συμμετοχής στα κοινά και των  σχετικών ικανοτήτων.

Τα σημαντικότερα χριστιανικά δόγματα έχουν μακρά παράδοση εγκαθίδρυσης δομών 
διαλόγου μεταξύ τους και οι δομές αυτές λαμβάνονται συχνά ως αφετηρία για τις συζη-
τήσεις με άλλα δόγματα ή θρησκείες. Οι εκκλησίες της χώρας υποδοχής μπορούν να 
ανοίξουν οικουμενικό διάλογο με τις εκκλησίες των μεταναστών. Μπορούν επίσης να 
συμμετέχουν στον διαθρησκευτικό διάλογο και να τον ενθαρρύνουν. Ο διαθρησκευτι-
κός διάλογος μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ ειδικών κοινοτήτων (όπως για παρά-
δειγμα το αβρααμικό φόρουμ στη Γερμανία που περιλαμβάνει χριστιανούς, μουσουλ-
μάνους και εβραίους — βλ. www.interkultureller-rat.de), ή μπορεί να είναι διευρυμένος. 
Για παράδειγμα, το βρετανικό διαθρησκευτικό δίκτυο ασχολείται με την οικοδόμηση 
ικανοποιητικών σχέσεων ανάμεσα στην κοινότητα Baha’i, τους βουδιστές, τους χριστι-
ανούς, τους ινδουιστές, την κοινότητα Jain, τους εβραίους, τους μουσουλμάνους, τους 
σιχ και τους πιστούς του ζωροαστρισμού. Έρευνα που διενήργησε το δίκτυο δείχνει ότι 
στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν σήμερα περισσότερες από 130 τοπικές διαθρησκευτι-
κές ομάδες, συμβούλια και φόρουμ (www.interfaith.co.uk).

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να στηρίζουν τον διαθρησκευτικό διάλογο διευκολύνοντας 
την εγκαθίδρυση πλαισίων διαλόγου και παρέχοντας, εν ανάγκη, χρηματοδότηση.

Οι κυβερνήσεις έχουν σαφώς ενθαρρύνει τον διαθρησκευτικό διάλογο ως μέσο για 
την πρόληψη συγκρούσεων ή εντάσεων μεταξύ των κοινοτήτων και, ιδίως μετά την 
11η Σεπτεμβρίου 2001, ως μέσο αντιμετώπισης του φονταμενταλισμού. Τα διάφορα 
επίπεδα διακυβέρνησης μπορούν να συμβάλουν στο διάλογο μεταξύ των θρησκειών 
οργανώνοντας πλατφόρμες συζήτησης ή συμβάλλοντας στη διευθέτηση του νομικού 
καθεστώτος των εκκλησιών των μεταναστών. Παρά την επιτυχία των πρωτοβουλιών 
αυτών σε πολλές περιπτώσεις, πρέπει να σημειωθεί ότι ο διάλογος, περιλαμβανομένου 
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του διαθρησκευτικού διαλόγου, δεν αποτελεί γρήγορη λύση και δεν μπορεί πάντοτε να 
επιλύσει τις επικείμενες συγκρούσεις. 

Πέρα από την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων θρησκευτικών ομά-
δων, οι κυβερνήσεις πρέπει να επιδιώξουν την εγκαθίδρυση διαλόγου ανάμεσα στην 
κυβέρνηση και τους θρησκευτικούς εκπροσώπους. Για παράδειγμα, το 1992 η βρετανική 
κυβέρνηση ίδρυσε το Inner Cities Religious Council (ICRC), φορέα στον οποίο προεδρεύ-
ει ένας υπουργός της κυβέρνησης και τον οποίο απαρτίζουν εκπρόσωποι της χριστιανι-
κής, της ινδουιστικής, της εβραϊκής, της μουσουλμανικής κοινότητας και της κοινότητας 
των σιχ. Το ICRC εστιάζει την προσοχή του στην αστική ανανέωση και την  κοινωνική 
ένταξη, ενώ συμβάλλει στην πολιτική  συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών (www.
neighbourhood.gov.uk/faith_communities.asp?pageid=169). Υπάρχει επίσης μια 
«ομάδα θρησκευόμενων για την κοινοτική συνοχή» που ασχολείται με ανάλογα θέματα. 
Προβληματικό είναι ενδεχομένως το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαίος συνομιλητής για 
όλες τις θρησκείες ή θρησκευτικές ομάδες. Ενίοτε οι δημόσιες αρχές πρέπει να λάβουν 
δύσκολες αποφάσεις για τις οργανώσεις τις οποίες επιλέγουν ως συνομιλητές.

Οι περισσότερες διαβουλεύσεις μεταξύ κυβερνήσεων και θρησκευτικών ομάδων αφο-
ρούν τις επιπτώσεις του διαχωρισμού κράτους εκκλησίας, πρόβλημα κοινό σε πολλές 
αν όχι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα που καλύπτουν όλο το 
φάσμα από τον αυστηρά «λαϊκό χαρακτήρα» μέχρι την ύπαρξη κρατικής εκκλησίας. Σε 
πολλές χώρες, η διάκριση μεταξύ του θρησκευτικού και του λαϊκού πεδίου έχει αναχθεί 
σε θέμα δημόσιας συζήτησης σε σχέση με τους μουσουλμάνους κατοίκους. Κατά τις 
διαπραγματεύσεις για το ρόλο της θρησκείας στη δημόσια ζωή, είναι ουσιώδες όλοι όσοι 
συμμετέχουν στη συζήτηση να είναι  καλά ενημερωμένοι. Η γαλλική κυβέρνηση πρόκει-
ται, για παράδειγμα, να δημοσιεύσει έναν «δημοκρατικό οδηγό» που θα διανεμηθεί στα 
σχολεία, ο οποίος θα εξηγεί τους κανόνες που ισχύουν όσον αφορά τον λαϊκό χαρακτήρα 
του κράτους και τη λειτουργία του. Αντίθετα, η γνώση των θρησκειών είναι ουσιώδης για 
την κυβέρνηση και για τον πληθυσμό της χώρας. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν 
να συνεισφέρουν στον εμπλουτισμό των σχετικών γνώσεων ετοιμάζοντας το κατάλληλο 
ενημερωτικό υλικό και καταρτίζοντας τις μεθόδους που θα επιτρέψουν στους δημόσιους 
υπαλλήλους, τους δημοσιογράφους και τον γενικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων 
των μαθητών, να αποκτήσουν καλύτερη γνώση των θρησκειών. Ανάλογα προγράμματα 
εμφανίζονται συχνότερα στον τομέα του πολιτισμού, τα επιτυχημένα πρότυπα του οποί-
ου θα μπορούσαν να προσαρμοστούν και στο χώρο της θρησκείας.

2.2.2		 Συμμετοχή	του	πολίτη	

Η συμμετοχή στην πολιτική ζωή είναι μία από τις σημαντικότερες συνιστώσες της ενερ-
γού συμμετοχής στα κοινά. Η συμμετοχή των μεταναστών στην πολιτική δημιουργεί 
δυνατότητες ένταξης και θα πρέπει να υποστηρίζεται στις διάφορες μορφές της, όπως 
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για παράδειγμα η απόκτηση υπηκοότητας, τα εκλογικά δικαιώματα στις τοπικές εκλο-
γές  και οι συμβουλευτικές δομές. 

Η πολιτική συμμετοχή έχει πολλές όψεις: ψηφοφορία, ένταξη σε πολιτικά κόμματα, 
παρακολούθηση πολιτικών συζητήσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμμετοχή σε 
προεκλογικές εκστρατείες, επαφή με πολιτικούς, σύνταξη επιστολών προς τους εκπρο-
σώπους της κυβέρνησης, υποψηφιότητα στις εκλογές κτλ. 

Για να αποκτήσουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα οι μετανάστες πρέπει να γίνουν πολίτες 
της χώρας στην οποία διαμένουν. Όσον αφορά τα άτομα που δεν έχουν την υπηκοό-
τητα της χώρας, η προσοχή εστιάζεται στην έννοια της πολιτικής ιθαγένειας. Στην ανα-
κοίνωση για μια κοινοτική πολιτική μετανάστευσης, τον Νοέμβριο του 2000, η Επιτροπή 
όρισε την πολιτική ιθαγένεια ως ιδιότητα η οποία εγγυάται ένα σύνολο  θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τα οποία οι μετανάστες σταδιακά θα αποκτούν επί 
σειρά ετών. Η πολιτική ιθαγένεια συμβάλλει στην επιτυχημένη ένταξη των μεταναστών 
στην κοινωνία και μπορεί να αποτελέσει το πρώτο στάδιο στη διαδικασία απόκτησης 
της υπηκοότητας του επίμαχου κράτους μέλους. Η Επιτροπή προσδιορίζει πιο συγκε-
κριμένα την έννοια αυτή τον Ιούνιο του 2003 στην ανακοίνωσή της σχετικά με τη μετανά-
στευση, την ένταξη και την απασχόληση στην οποία συνιστά να χορηγείται σε όλους τους 
πολίτες το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές. 

Πέραν της εκλογικής διαδικασίας, οι μετανάστες έχουν συχνά την ευκαιρία να συμ-
μετέχουν σε συμβουλευτικά όργανα ή φόρουμ. Οι χώροι αυτοί μπορεί να αποτελέ-
σουν πολύτιμα εργαλεία για πολιτική συμμετοχή, εκπροσώπηση και υπεράσπιση 
των συμφερόντων των αλλοδαπών κατοίκων, ιδίως σε τοπικό επίπεδο. Όσον αφορά 
όλες τις μορφές πολιτικής συμμετοχής, η διαφαινόμενη τάση είναι η συμμετοχή 
των μεταναστών να αυξάνεται παράλληλα με το χρόνο παραμονής τους στη χώρα 
υποδοχής και σε συνάρτηση με ατομικούς παράγοντες όπως η ηλικία, η εκπαίδευση 
και το εισόδημα. Η συμμετοχή τους εξαρτάται, ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό και από 
τη δημιουργία των κατάλληλων δομών, καθώς και από το πόσο ανοικτοί είναι οι 
δημόσιοι φορείς. 

Εκλογικά δικαιώματα 

Η αντιπροσωπευτικότητα και η δημοκρατική νομιμότητα των πολιτικών ενισχύονται 
με τη χορήγηση επίσημων πολιτικών δικαιωμάτων στους μετανάστες. Αφού εξασφαλι-
στούν τα δικαιώματα, για την έμπρακτη εφαρμογή τους θα πρέπει να μεριμνούν όλοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς, περιλαμβανομένων των πολιτικών κομμάτων. 

Στις δημοκρατικές κοινωνίες, τα εκλογικά δικαιώματα βρίσκονται στον πυρήνα της 
πολιτικής συμμετοχής. Ιδίως σε τοπικό επίπεδο, τα εκλογικά δικαιώματα παρέχουν 
στους μετανάστες πολιτική εκπροσώπηση στις αποφάσεις που επηρεάζουν τα πιο 
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άμεσα συμφέροντά τους. Για παράδειγμα, πολλοί είναι οι μετανάστες τους οποίους 
αφορούν ιδιαίτερα πολιτικές σε τομείς όπως η κοινωνική κατοικία, οι υπηρεσίες υγείας 
και η εκπαίδευση, στους οποίους οι δημοτικές αρχές έχουν συνήθως εκτεταμένες αρμο-
διότητες. Τα περισσότερα κράτη μέλη της Ένωσης χορηγούν σήμερα τοπικά εκλογικά 
δικαιώματα στους μετανάστες, με διάφορους περιορισμούς. 

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να χορηγούν εκλογικά δικαιώματα σε όλους τους κατοίκους, 
τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, και να ελαχιστοποιούν τους φραγμούς χρήσης των 
δικαιωμάτων αυτών, όπως τα τέλη συμμετοχής ή οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι 
μετανάστες πρέπει να ενθαρρύνονται στη χρήση των εκλογικών τους δικαιωμάτων με 
ενημερωτικές εκστρατείες και με ενίσχυση του δυναμικού, στηριζόμενοι κυρίως στα 
δίκτυα που έχουν δημιουργήσει οι μεταναστευτικές οργανώσεις.  

Η Ιρλανδία είναι η χώρα με τους λιγότερους περιορισμούς όσον αφορά τις τοπικές εκλο-
γές, δεδομένου ότι η απαιτούμενη διάρκεια διαμονής είναι σχετικά σύντομη (συνήθης 
διαμονή από την 1η Σεπτεμβρίου 2003 για τις τοπικές εκλογές της 11ης Ιουνίου 2004). 
Οι αιτούντες άσυλο, τα πρόσωπα που έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες και μετανά-
στες όλων των εθνικοτήτων μπορούν να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους. Στο 
Λουξεμβούργο, οι αλλοδαποί αποκτούν εκλογικά δικαιώματα μετά από πέντε χρόνια 
διαμονής (οι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ έχουν μόνο το δικαίωμα του εκλέγειν, ενώ οι 
υπήκοοι των χωρών ΕΕ έχουν και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι). Το 2003 ξεκίνησε εθνική 
εκστρατεία για την ενθάρρυνση των αλλοδαπών να εγγραφούν στους εκλογικούς κατα-
λόγους. Η διαδικασία δεν είναι αυτόματη και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μεταβούν για 
εγγραφή στο δημαρχείο. Δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας στο επίπεδο της κυβερ-
νητικής επιτροπής αλλοδαπών, η οποία περιελάμβανε εκπροσώπους διαφόρων υπηρε-
σιών και υπουργείων, καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τυπώθηκαν φυλλάδια 
και αφίσες σε διάφορες γλώσσες. Χρήσιμη αποδείχθηκε μια ενημερωτική εκστρατεία 
που απευθύνθηκε σε άτομα με επιρροή στις κοινότητες των αλλοδαπών.  

Το ενδιαφέρον των μεταναστών για τις εκλογές μεγαλώνει με την παρουσία υποψηφίων 
που προέρχονται από το χώρο τους. Παρά το γεγονός ότι οι μετανάστες μπορούν να 
είναι ανεξάρτητοι υποψήφιοι (τούτο ίσχυε για τους περισσότερους υποψηφίους των 
μεταναστών στις δημοτικές εκλογές του Ιουνίου 2004 στην Ιρλανδία), τα παραδοσιακά 
πολιτικά κόμματα καλούνται να ενθαρρύνουν ενεργά τη συμμετοχή μεταναστών ως 
υποψηφίων. Είναι σημαντικό να παρέχεται στους υποψήφιους μετανάστες η δυνατότη-
τα να εκπροσωπούν τους πολίτες για ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο για 
τα θέματα των μεταναστών, πράγμα που θα οδηγούσε σε κοινωνικές διακρίσεις. 

Η συμμετοχή των μεταναστών θα αυξηθεί εάν τα πολιτικά κόμματα πάψουν να χρησιμο-
ποιούν στις δημόσιες διακηρύξεις τους ρητορική εχθρική προς τη μετανάστευση. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ιρλανδική οργάνωση NCCRI δρομολόγησε ένα αντιρατσιστικό πρωτό-
κολλο για τα πολιτικά κόμματα σε σχέση με τη συμπεριφορά τους κατά τις προεκλογικές 
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εκστρατείες, το οποίο υπέγραψαν όλα τα πολιτικά κόμματα του Κοινοβουλίου (www.
nccri.com/elections.html). Πολλά πολιτικά κόμματα προωθούν τη συμμετοχή των 
μεταναστών στην κοινωνία και τους θεσμούς της, αλλά αμελούν το ρόλο που μπορούν 
οι ίδιοι να παίξουν ως ζωντανό παράδειγμα, καθώς και την ανάγκη πραγματοποίησης 
ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων προσέγγισης. Συχνά οι μετα-
νάστες έχουν ελάχιστη πρόσβαση στους χρηματοδοτικούς πόρους και τα κοινωνικά 
δίκτυα που συμβάλλουν στην εκλογική επιτυχία, και στις περισσότερες χώρες χρειάζε-
ται να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για να στηριχθεί η συμμετοχή τους. 

Συμβουλευτικά όργανα 

Τα συμβουλευτικά όργανα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο έχουν τη δυνατότητα να κινη-
τοποιούν την πολιτική συμμετοχή των μεταναστών και να βελτιώνουν τις πολιτικές 
ένταξης γνωστοποιώντας τις απόψεις των εκπροσώπων των μεταναστών σε κρατικούς 
οργανισμούς και σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Το ζητούμενο θα ήταν να είναι η 
εργασία τους προορατική και να παρέχεται στα μέλη τους η στήριξη που θα τους επι-
τρέπει να παράγουν έργο υψηλής ποιότητας. 

Οι συμβουλευτικές δομές χορηγούν πολιτικά δικαιώματα χαμηλού επιπέδου, αλλά μπο-
ρούν να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μεταναστών στον δημόσιο βίο. Σε τοπικό επί-
πεδο, μπορούν να βελτιώσουν και να εναρμονίσουν τις σχέσεις μεταξύ των αλλοδαπών 
κατοίκων και άλλων τομέων συλλογικής έκφρασης (αρχές, δημόσια διοίκηση, υπήκοοι). 
Σε εθνικό επίπεδο, οι κυβερνήσεις μπορούν να λάβουν υπόψη τις απόψεις των μετανα-
στών κατά την κατάρτιση νομοσχεδίων ή προγραμμάτων που αφορούν την ένταξη. Στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν συμβουλευτικές δομές και συχνά οι κυβερ-
νήσεις είναι εκείνες που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία της σύστασής τους. Στην 
Τσεχική Δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, η επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων έχει αναλάβει το ρόλο παροχής συμβουλών και διαμόρφωσης 
πολιτικής. Στην Εσθονία, ένα προεδρικό στρογγυλό τραπέζι για τις εθνικές μειονότητες 
συγκαλεί συζητήσεις για θέματα πολιτικού και δημόσιου βίου, μεταξύ των οποίων και 
θέματα που αφορούν την εθνικότητα. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ίδρυση συμβουλευτικών οργάνων αποτελεί νομική υπο-
χρέωση μόλις η κοινότητα των μεταναστών φθάσει ένα ορισμένο μέγεθος. Για παρά-
δειγμα, στο Λουξεμβούργο, οι δήμοι στους οποίους οι αλλοδαποί υπερβαίνουν το 20 % 
είναι υποχρεωμένοι να συγκροτήσουν συμβουλευτικές επιτροπές. Στη Δανία, ο νόμος 
για την ένταξη προβλέπει τη δημιουργία του εθνικού συμβουλίου εθνοτικών μειονο-
τήτων, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των τοπικών συμβουλίων ένταξης. Οι 
φορείς αυτοί μπορούν να ιδρυθούν από τους δήμους· μέχρι σήμερα υπάρχουν περίπου 
70 τοπικά συμβούλια ένταξης. 

*
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Τα συμβουλευτικά όργανα, ιδίως σε εθνικό επίπεδο, περιλαμβάνουν συχνά εκπροσώ-
πους μη κυβερνητικών και μεταναστευτικών συλλόγων παράλληλα με τους εκπροσώ-
πους των δημόσιων αρχών και τους κοινωνικούς εταίρους. Ενδεικτικά αναφέρονται 
το πορτογαλικό συμβουλευτικό συμβούλιο για θέματα ένταξης, ο ιταλικός εθνικός 
οργανισμός για το συντονισμό της πολιτικής ένταξης των μεταναστών, και το ισπανικό 
φόρουμ ένταξης. Σε τοπικό επίπεδο, τα συμβουλευτικά όργανα απαρτίζουν συχνά τοπι-
κά εκλεγμένοι αντιπρόσωποι μαζί με μετανάστες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα όργανα 
που απαρτίζουν μόνο μετανάστες συνεδριάζουν τακτικά μεταξύ τους και συναντούν 
σποραδικά τις δημόσιες αρχές και άλλους φορείς.

Οι διαβουλεύσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πολυμορφία των μεταναστευτικών 
πληθυσμών, ενώ πρέπει να εξευρεθούν κοινά αποδεκτοί μηχανισμοί για την επιλογή 
των αντιπροσώπων. Στο Λουξεμβούργο, οι 15 εκπρόσωποι των μεταναστών στο 
Εθνικό Συμβούλιο Αλλοδαπών επιλέγονται σε συνάρτηση με την ποσοτική εκπρο-
σώπηση της κοινότητάς τους στον πληθυσμό σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. 
Στις Κάτω Χώρες, κατά τον εθνικό διάλογο, οι μειονότητες εκπροσωπούνται από ομο-
σπονδίες οργανώσεων μειονοτικών ομάδων η αποδοχή των οποίων εξαρτάται από 
την αντιπροσωπευτικότητά τους η οποία ελέγχεται περιοδικά. Σε ορισμένες χώρες, οι 
συμβουλευτικές επιτροπές εκλέγονται. Άλλες προσφεύγουν σε εμπειρογνώμονες ή σε 
προσωπικότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ένταξης των μεταναστών. 
Δεν είναι, ωστόσο, πάντοτε σαφές κατά πόσο τα μέλη των οργάνων αυτών συμμετέ-
χουν ως άτομα ή εκπροσωπούν την εκλογική τους περιφέρεια ή την οργάνωσή τους. 
Εξάλλου δυσχερής μπορεί να είναι η πρόσβαση σε ορισμένες κοινότητες μεταναστευ-
τικού πληθυσμού. 

Η ευελιξία στη σύνθεση των συμβουλευτικών οργάνων εξυπηρετεί καλύτερα το σκοπό 
των διαβουλεύσεων, με την επίγνωση ότι η αντιπροσωπευτικότητα μπορεί να επιτευ-
χθεί με διάφορους τρόπους. Η παροχή σε παρατηρητές και μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου 
της δυνατότητας να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις μπορεί να ενισχύσει τη διαφάνεια 
και την εμπιστοσύνη στις συμβουλευτικές δομές. 

Παρότι τα συμβουλευτικά όργανα δεν έχουν την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις, 
έχουν συνήθως το δικαίωμα να συσκέπτονται και να υποβάλλουν προτάσεις. Μπορούν 
να διατυπώνουν απόψεις με ιδία πρωτοβουλία, αλλά, σε γενικές γραμμές, τα συμβου-
λευτικά όργανα ανταποκρίνονται στις πολιτικές ή νομοθετικές προτάσεις της κυβέρνη-
σης μετέχοντας στις ακροάσεις και υποβάλλοντας γραπτές παρατηρήσεις επί νομοσχε-
δίων. Αποτέλεσμα αυτών είναι ότι η ημερήσια διάταξη των οργάνων αυτών καθορίζεται 
συνήθως από την ημερήσια διάταξη της κυβέρνησης. Συχνά, η συνεισφορά τους έρχε-
ται σε ύστερο στάδιο της διαδικασίας κατάρτισης των πολιτικών και έχει περιορισμένο 
αντίκτυπο στην οριστική μορφή της νομοθεσίας ή του προγράμματος. 
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Λόγω των περιορισμών αυτών, τα συμβουλευτικά όργανα δεν μπορούν να υποκα-
ταστήσουν τα πλήρη εκλογικά δικαιώματα και παραμένουν για τις κυβερνήσεις ένα 
παράλληλο μέσο ανατροφοδότησης από τις κοινότητες στις οποίες στοχεύουν οι πολι-
τικές και ενέργειές τους. Παρέχουν επίσης ευκαιρίες για προβολή και άσκηση επιρροής 
των μεταναστών, δυνατότητες που θα πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως δεδομένου ότι 
η ύπαρξη ενός καλά «οργανωμένου σημείου αναφοράς» δεν επιτρέπει εύκολα σε δημό-
σιους και ιδιωτικούς φορείς να αποφεύγουν τις διαβουλεύσεις. Θα πρέπει να ενθαρρυν-
θεί η λειτουργία τους ως «σχολείων δημοκρατίας» για τους μετανάστες, χωρίς να τους 
επιτραπεί να παραμείνουν απλοί χώροι συζήτησης. Ειδικότερα, θα πρέπει να επιδιώκε-
ται η σύναψη στενότερων δεσμών με το Κοινοβούλιο ή με τα δημοτικά συμβούλια. Σε 
πολλούς ιταλικούς δήμους, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Τορίνο, μετανάστες χωρίς 
δικαίωμα ψήφου διαδραματίζουν συμβουλευτικό ρόλο μετέχοντας στο δημοτικό συμ-
βούλιο μαζί με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους.
 

Η επιρροή των μεταναστών είναι μεγαλύτερη όταν η συνεισφορά είναι υψηλής ποιότητας 
και όταν οι ομάδες είναι προορατικές. Για να μπορέσουν, ωστόσο, να εξασφαλίσουν συνει-
σφορές που θα έχουν έγκαιρο και σημαντικό αντίκτυπο στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, 
οι κοινότητες πρέπει να έχουν την ικανότητα να επιδίδονται σε ενημερωμένο και διαρκή 
δημόσιο διάλογο. Παρά το γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του δυναμικού 
μπορεί να έχουν αξιοσημείωτη επιτυχία, το έργο των συμβουλευτικών οργάνων συχνά 
περιορίζεται σημαντικά από το γεγονός ότι τα μέλη τους κατά κανόνα δεν αμείβονται. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα «κοινοτικά δίκτυα», είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση 
σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης υπέρ της φυλετικής ισότητας 
Συνδέοντας κοινότητες. Στην Πορτογαλία το πρόγραμμα Επιλογές δεύτερης γενιάς επιδι-
ώκει την προώθηση της κοινωνικής ένταξης νέων από υποβαθμισμένες συνοικίες, ιδίως 
μεταναστών δεύτερης και τρίτης γενιάς. Σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, 
το πρόγραμμα παρέχει εκπαίδευση και πραγματοποιεί σημαντική επένδυση με τη δημι-
ουργία Ψηφιακών Κέντρων Ένταξης (CID — Digital Inclusion Centres), που στοχεύουν 
στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων για πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία 
της πληροφορίας. Στο πιο συγκεκριμένο πλαίσιο της κοινωνικής συμμετοχής, η σουη-
δική κυβέρνηση ξεκίνησε ένα ειδικό πρόγραμμα επιχορηγήσεων εθνικών οργανώσεων 
μεταναστών με σκοπό την αύξηση των ευκαιριών συμμετοχής τους στη δημόσια ζωή. 
Σήμερα υπάρχουν περίπου 30 εθνικές μεταναστευτικές οργανώσεις, ορισμένες από τις 
οποίες διαθέτουν μικρές γραμματείες. 

Οι διαβουλεύσεις δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται στους κόλπους «ειδικών 
μεταναστευτικών οργάνων». Ορισμένοι δήμοι έχουν συγκροτήσει τοπικές συμβουλευτι-
κές δομές που αντιμετωπίζουν ειδικά θέματα (οικογένεια, εκπαίδευση, οικονομικά, ενέρ-
γεια, περιβάλλον, οικονομική και εμπορική ανάπτυξη, κατοικία, απασχόληση, κινητικότη-
τα, νεολαία, αθλητισμός κ.λπ). Θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν οι μετανάστες να συμμε-
τέχουν από κοινού με τους πολίτες στο έργο των συμβουλευτικών αυτών οργάνων. 
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Πολιτογράφηση 

Η χορήγηση υπηκοότητας μπορεί να αποτελέσει μέσο ένταξης. Η διευκόλυνση της 
πολιτογράφησης μειώνει το χάσμα των δικαιωμάτων μεταξύ πολιτών και μακροχρόνιων 
μεταναστών και μπορεί να διανοίξει ένα ευρύτερο φάσμα δυνατοτήτων συμμετοχής. 

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ο φυσιολογικός δρόμος της νόμιμης ένταξης 
εμπεριέχει την προοδευτική παγίωση του καθεστώτος και την επέκταση των δικαιω-
μάτων σε πολλά στάδια εντός ορισμένων ετών. Σε γενικές γραμμές δεν προβλέπεται 
γρήγορη πολιτογράφηση. Η συνεχής ροή μεταναστών και η παρουσία ενός αυξανόμε-
νου αριθμού μόνιμα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών υποχρέωσε, ωστόσο, πολλές 
κυβερνήσεις να τροποποιήσουν τους κανόνες πολιτογράφησης, πράγμα που συχνά 
καθιστά ευκολότερη την απόκτηση υπηκοότητας. 

Συνεπεία των αλλαγών αυτών, ο αριθμός των αιτήσεων πολιτογράφησης έχει αυξη-
θεί, παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις παραμένει χαμηλότερος των προσδοκιών. Το 
Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης για 
τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση υποβολής αίτησης πολιτογράφησης, 
για να εξεταστούν διεξοδικά τα κίνητρα και οι φραγμοί μεταξύ των οποίων και εκείνοι 
που αφορούν ορισμένες εθνικότητες. Παρότι η έλλειψη ενημέρωσης αποτελεί συχνά το 
λόγο του χαμηλού αριθμού των αιτήσεων, οι μετανάστες επιλέγουν επίσης να ασκήσουν 
διαφορετικά δικαιώματα ανάλογα με την κατάστασή τους. Ορισμένοι μετανάστες δεν 
επιδιώκουν την πολιτογράφηση διότι θα έχαναν έτσι την υπηκοότητα της χώρας προ-
έλευσης ή διότι θα εξέπιπταν κληρονομικών τίτλων ή του δικαιώματος της ιδιοκτησίας 
γης στη χώρα τους. Η χορήγηση εκλογικών δικαιωμάτων και η απλοποίηση των διαδικα-
σιών πολιτογράφησης συνιστούν επομένως συμπληρωματικές στρατηγικές. Εξάλλου, 
η σμίκρυνση του χάσματος μεταξύ των δικαιωμάτων των πολιτών και των αλλοδαπών 
θα μετέτρεπε την επιλογή πολιτογράφησης από στρατηγική επίτευξης ασφάλειας του 
δικαίου σε θετική έκφραση αλλαγής πολιτικής ταυτότητας.

Σε ορισμένες χώρες, η πολιτογράφηση θεωρείται ο καρπός και η ύστατη απόδειξη 
ένταξης των μεταναστών. Γλωσσικές και άλλες δοκιμασίες χρησιμοποιούνται για να 
διαπιστωθεί το επίπεδο ένταξης των αιτούντων. Ανάλογες δοκιμασίες μπορεί να έχουν 
αρνητική επίπτωση στα ποσοστά πολιτογράφησης λόγω της δυσκολίας τους ή λόγω της 
υποχρεωτικής καταβολής τελών συμμετοχής. 

Όταν πραγματοποιούνται δοκιμασίες για την πολιτογράφηση, αυτές πρέπει να συνδέ-
ονται με τις ιδιαίτερες συνθήκες των συγκεκριμένων ατόμων. Θα πρέπει να παρέχεται 
στους μετανάστες η δυνατότητα πρόσβασης σε προπαρασκευαστικά μαθήματα προσι-
τά και καλής ποιότητας. 

*
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Παρά το γεγονός ότι η πολιτογράφηση θεωρείται συχνά ο «τελικός σταθμός» της πορεί-
ας ένταξης, η πρόσβαση στην υπηκοότητα δεν είναι «μαγική συνταγή». Οι μετανάστες 
δεύτερης και τρίτης γενιάς που κατέχουν την υπηκοότητα της χώρας ενδέχεται να εξα-
κολουθούν να βιώνουν διακρίσεις και να μην αισθάνονται μέλη της τοπικής κοινωνίας. 
Γι’ αυτό θα πρέπει να δοθεί έμφαση και σε άλλες δυνατότητες συμμετοχής, ενώ θα ήταν 
επιθυμητό να επιβεβαίωθεί η τάση διευκόλυνσης της πολιτογράφησης.

2.2.3		 Κοινωνική	συμμετοχή	

Ο εθελοντισμός είναι μια μορφή κοινωνικής συμμετοχής  κατά την οποία οι μετανάστες 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως ενεργοί πολίτες. Η διευκόλυνση της συμμετοχής 
τους και η αξιολόγηση της συνεισφοράς τους συμβάλλουν στην ένταξή τους και ενερ-
γοποιούν τις δεξιότητές τους. 

Η κοινωνική συμμετοχή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων τόσο στις οργα-
νώσεις γενικού χαρακτήρα όσο και στις μεταναστευτικές οργανώσειες. Μέσω της συμ-
μετοχής τους σε κοινωνικούς φορείς και κοινωνικά σχέδια οι μετανάστες συμμετέχουν 
ενεργά στην κοινωνία και οικοδομούν γέφυρες με την κοινωνία υποδοχής και τα μέλη 
της. Η κοινωνική συμμετοχή περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: ενεργό 
συμμετοχή σε ομάδες ερασιτεχνικής απασχόλησης, λέσχες, αθλητικούς συλλόγους, 
σχολικά συμβούλια, περιβαλλοντικές ενώσεις, συλλόγους για τη διαφύλαξη της πολι-
τιστικής κληρονομιάς, συνοικιακούς συλλόγους ή ομάδες διεθνούς αλληλεγγύης. Η 
πτυχή του εθελοντισμού καταδεικνύει την αξία και τα ειδικά χαρακτηριστικά της κοι-
νωνικής συμμετοχής των μεταναστών. 

Οι νεοαφιχθέντες μετανάστες έρχονται συχνά σε επαφή με τις εθελοντικές οργανώσεις 
σε πρώιμο στάδιο δεδομένου ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι εθελοντές 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην ένταξη των νεοαφιχθέντων. Οι εθελοντές αναλαμβάνουν 
διάφορες λειτουργίες, όπως οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών, πληροφοριών και κοι-
νωνικής πρόνοιας. Προγράμματα ατομικής «υποδοχής», «καθοδήγησης» ή «επαφής», 
συχνά εγκαθιδρύουν πολύτιμους δεσμούς μεταξύ των νεοαφιχθέντων και της κοινωνί-
ας υποδοχής. Στην Εσθονία, ένα πρόγραμμα οικογενειακής ανταλλαγής μεταξύ παιδιών 
προερχόμενων από οικογένειες ομιλούντων και μη ομιλούντων την εσθονική γλώσσα 
σημείωσε επιτυχία όσον αφορά τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών, 
καθώς και των κοινωνικών τους ικανοτήτων και της αμοιβαίας ανοχής. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος αυτού, νέοι κυρίως μη εσθονικής καταγωγής μπορούν να παραμείνουν 
από μία εβδομάδα έως δύο μήνες σε μια εσθονική οικογένεια εγκατεστημένη στην 
ύπαιθρο και να λάβουν ενεργά μέρος στην καθημερινή της ζωή. Στόχος της ανταλλα-
γής είναι να μειώσει τις γλωσσικές δυσχέρειες των παιδιών, να τα μυήσει στον εσθονικό 
πολιτισμό, την ιστορία και τις παραδόσεις, και να προαγάγει τους δεσμούς μεταξύ εσθο-
νικών και αλλοδαπών οικογενειών.

*
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Oι μετανάστες από την πλευρά τους συμμετέχουν εθελοντικά και σε μεταναστευτικούς 
συλλόγους και σε παραδοσιακές οργανώσεις. Η συμμετοχή πολλών ατόμων σε «αυτο-
οργανώσεις» μεταναστών δεν αναγνωρίζεται πάντοτε ως μορφή εθελοντισμού, παρά 
το γεγονός ότι οι περισσότερες οργανώσεις μεταναστών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 
από την εθελοντική εργασία των μελών τους. Οι οργανώσεις αυτές επικεντρώνονται 
συχνά στην αλληλοβοήθεια, αλλά καλύπτουν και ένα ευρύ φάσμα άλλων δραστηριο-
τήτων. Πολλοί μετανάστες δραστηριοποιούνται σε οργανώσεις που προωθούν την από 
κοινού ανάπτυξη. Άλλοι συμμετέχουν στο οικολογικό κίνημα. Στην πραγματικότητα, 
οι σύλλογοι των μεταναστών εμφανίζουν συχνά μεγαλύτερη ποικιλομορφία από τους 
παραδοσιακούς συλλόγους, και καλύπτουν ποικιλία λειτουργιών όπως για παράδειγμα 
η ψυχαγωγία, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, η θρησκεία και η  πολιτική, καθώς και η εξέ-
ταση πρακτικών προβλημάτων. 

Η συμμετοχή σε οργανώσεις γενικού χαρακτήρα αποτελεί τη δεύτερη πτυχή της κοι-
νωνικής συμμετοχής των μεταναστών. Στον κλάδο του εθελοντισμού, η επιτυχημένη 
συμμετοχή των μεταναστών εξαρτάται συχνά από το πόσο ανοικτές είναι οι δομές 
στρατολόγησης. Η στρατολόγηση σε εθελοντικές οργανώσεις πραγματοποιείται συνή-
θως από στόμα σε στόμα, έτσι ώστε η έλλειψη ανεπίσημων επαφών μεταξύ των μετανα-
στών και της πλειονότητας του πληθυσμού να τείνει να αναπαράγεται και στη σύνθεση 
των εθελοντικών οργανώσεων. Επίσης, μερικές φορές οι μετανάστες δεν γνωρίζουν 
επαρκώς το φάσμα των λειτουργιών των εθελοντικών οργανώσεων. Εντούτοις, οι οργα-
νώσεις που απασχολούν εθελοντές αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο τα οφέλη 
της πολυμορφίας των εθελοντών τους ώστε να αντικατοπτρίζουν τη φυσιογνωμία των 
κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούνται. Στην Ιρλανδία, πολλές ομάδες στήριξης 
ατόμων που ζητούν άσυλο ενσωμάτωσαν με επιτυχία τους αιτούντες άσυλο στις επιτρο-
πές διαχείρισης των οργανώσεών τους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα εθνικά φιλανθρωπικά 
ιδρύματα έχουν στρατολογήσει εργαζόμενους που προέρχονται από όλες τις τοπικές 
κοινότητες. Η αξιολόγηση ενός προγράμματος της βρετανικής κυβέρνησης (Black and 
Minority Ethnic Twinning) υποδηλώνει ότι οι παραδοσιακές οργανώσεις πρέπει να είναι 
προορατικές όσον αφορά την αναζήτηση εθελοντών, ότι ορισμένοι δυνητικοί εθελο-
ντές μπορεί να εκδηλώνουν δυσπιστία, αλλά ότι είναι επίσης σημαντικό να τονίζεται η 
δυνατότητα της ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Στη Γερμανία, το σχέδιο «Στήριξη για την κοινωνική συμμετοχή επανεγκατεστημένων 
ατόμων (Spätaussiedler)» του ιδρύματος Πολίτες για τους πολίτες έλαβε κρατική χρη-
ματοδότηση για το 2001. Η ομάδα-στόχος αποτελείται από πολίτες της περιοχής και 
από επανεγκατεστημένα άτομα. Οι τοπικοί εταίροι του σχεδίου, όπως για παράδειγμα 
εθελοντικές οργανώσεις, οργανώσεις κοινωνικής πρόνοιας και ιδρύματα διαρκούς 
εκπαίδευσης συμμετέχουν στη διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων σχετικά με 
τη συμμετοχή στα κοινά. Στόχος των εκδηλώσεων αυτών είναι η παροχή κινήτρων 
για τη συμμετοχή των μεταναστών στα κοινά και η υπόδειξη συγκεκριμένων τρόπων 
συμμετοχής. 

$
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Θα πρέπει να προωθηθεί η εμπλοκή των μεταναστών στις παραδοσιακές εθελοντικές 
οργανώσεις. Το ζητούμενο είναι οι στρατηγικές στρατολόγησης εθελοντών να λαμβά-
νουν υπόψη την πολιτισμική πολυμορφία.

Σε επίπεδο συνοικίας, υπάρχει ιδιαίτερο εύρος κοινωνικής συμμετοχής από όλες τις 
ομάδες: νέους και ηλικιωμένους, μειονότητες ή μη. Η βελτίωση της στέγης και του 
οικιστικού περιβάλλοντος, η προώθηση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης και η 
βελτίωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας όπως οι υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και 
κατοικίας είναι κοινοί στόχοι για τους μετανάστες και τους πολίτες της χώρας υποδοχής 
και μπορούν να συμβάλουν στην προσέγγισή τους για μια κοινή επιδίωξη.

Η ολλανδική οργάνωση FORUM θεωρεί τα εργαστήρια σχεδιασμού των κατοίκων έναν 
καινοτόμο τρόπο τόνωσης της κοινωνικής συμμετοχής. Το εργαστήριο σχεδιασμού 
οργανώνεται κατά κανόνα σε γειτονιές που πρόκειται να υποστούν αστική αναδιάρ-
θρωση. Αποτελείται από μια ομάδα 10 έως 20 κατοίκων που προέρχονται κυρίως από 
εθνική μειονότητα και παρακολουθούν ένα πρόγραμμα επί τρεις μήνες. Σε μια σειρά 
περίπου δέκα σεμιναρίων, συζητούν τις επιθυμίες και τα όνειρά τους σχετικά με θέμα-
τα κατοικίας και καταγράφουν συστηματικά τα προβλήματα και τις δυνατότητες που 
υπάρχουν στη συνοικία τους. Συνεργάζονται με εμπειρογνώμονες για να μετουσιώσουν 
τις ιδέες τους σε βιώσιμες προτάσεις, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες, διαγράμματα 
και σχέδια. Τα προσχέδια παρουσιάζονται σε υπαλλήλους του τοπικού δήμου, σε στε-
γαστικές ενώσεις και εργολάβους οικοδομών και σκοπός είναι να τα συμπεριλάβουν οι 
υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στα επίσημα αναπτυξιακά τους σχέδια. 

www.forum.nl
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Η ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών, ανεξάρτητα αν πρόκειται για  μετανάστες 
ή όχι, στα παραδοσιακά ιδρύματα και οργανώσεις, επιτυγχάνεται με την πάροδο του 
χρόνου και συχνά απαιτεί οργανωτικές αλλαγές, ενώ διακρίνονται διάφορα στάδια (από 
τον προγραμματισμό μέχρι την αξιολόγηση). Θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
σχεδιασμού και έγκρισης σε εθνικό ή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενός χάρτη εθελο-
ντισμού σχετικά με τις βασικές αρχές που διέπουν τις στρατηγικές που εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερες δυνατότητες συμμετοχής. Ο χάρτης αυτός θα μπορούσε να καταρτιστεί σε 
συντονισμό με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στον τομέα διαχείρισης της ποιότητας

Οι κυβερνήσεις, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, μπορούν να δώσουν ένα καλό παρά-
δειγμα εφαρμόζοντας τεχνικές και μέσα για να καταστούν πιο ανοικτές και φιλόξενες και 
επιβάλλοντας ανάλογες προϋποθέσεις στις οργανώσεις που λαμβάνουν επιδοτήσεις ή 
μετέχουν σε δημόσιες προσφορές.
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2.3		 Για	οργανώσεις	ανοικτές	χωρίς	αποκλεισμούς

Στρατηγικός προγραμματισμός και πολιτική ανάπτυξης 

Tο πρώτο στάδιο αφορά τη διαμόρφωση ενός οργανωτικού σχεδίου που θα ανταπο-
κρίνεται στην ποικιλομορφία του πληθυσμού από πολιτισμική, γλωσσική, θρησκευτι-
κή άποψη κτλ. Τη διεύθυνση θα πρέπει να αναλάβει ένα ισχυρός ηγέτης. Όλα τα μέλη 
της οργάνωσης θα πρέπει να έχουν γνώση του σχεδίου και να ευθυγραμμίζονται με 
αυτό. Στις μεγάλες οργανώσεις, όχι μόνο τα γενικά αλλά και τα τμηματικά σχέδια θα 
πρέπει να έχουν ως μέλημα την πολυμορφία. Οι προτεραιότητες που τίθενται στο 
σχέδιο θα πρέπει να αποτυπώνονται στην κατανομή των πόρων. 

Ο προγραμματισμός ξεκινάει με τη γνώση της σύνθεσης και τους πεδίου δράσης της 
οργάνωσης: πόσοι μετανάστες συμμετέχουν στην οργάνωση και ποιοι είναι οι ρόλοι 
και τα χαρακτηριστικά τους; Αφετηρία για την επισήμανση των αναγκών, καθώς και 
των δεξιοτήτων που πρέπει να κινητοποιηθούν μπορεί να είναι η απογραφή των 
ατόμων που συμμετέχουν στην οργάνωση. 

Υλοποίηση της πολιτικής

Σε επόμενο στάδιο, η οργάνωση εντάσσει τις εκτιμήσεις της για τη διαφορετι-
κότητα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της οργάνωσης. Εξασφαλίζει δυνατότητα 
πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες ή δραστηριότητες και επικοινωνεί τακτικά με τα 
πρόσωπα διαφορετικής καταγωγής. Επιβραβεύει τις διαπολιτισμικές ικανότητες 
κατά τη στρατολόγηση, παρέχει εκπαίδευση ή αναζητεί εξωτερική συνδρομή  για 
να βοηθήσει το προσωπικό ή τα μέλη της να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στη 
διαφορετικότητα.

Υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση

Η οργάνωση υποβάλλει έκθεση σχετικά με τον αριθμό και την  προέλευση των 
πελατών ή των συμμετεχόντων, σχετικά με  τη συμμετοχή των ατόμων αυτών στην 
κατάρτιση και την υλοποίηση των πολιτικών, σχετικά με τον αριθμό των μελών του 
προσωπικού που παρακολουθούν εκπαίδευση για την πολιτισμική πολυμορφία κτλ. 
Στις εκθέσεις καταδεικνύονται επίσης οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την 
προσέγγιση διαφορετικού πληθυσμού (και πώς αυτό εκφράζεται στην κατανομή 
των πόρων) και η αξιολόγηση των προσπαθειών αυτών από τις ομάδες-στόχους. Η 
τακτική εκτίμηση των αποτελεσμάτων καθοδηγεί τον προγραμματισμό και την υλο-
ποίηση των πολιτικών της οργάνωσης. 

^

^

^
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Κεφάλαιο	2:	Συμπεράσματα

1. Οι στρατηγικές που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες και συνθήκες των μετα-
ναστών και κεφαλαιοποιούν τις δεξιότητές τους βελτιώνουν το αίσθημα ότι είναι 
μέλη της κοινωνίας, καθώς και τη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Οι δημόσιοι και οι 
ιδιωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να βασίζουν τις στρατηγικές αυτές στην ισότητα και 
την καταπολέμηση των διακρίσεων. Το ζητούμενο είναι να είναι προσαρμοσμένες 
στις ιδιαίτερες ανάγκες, να είναι ευέλικτες και να αξιολογούνται σε τακτική βάση. 

2. Η προσαρμογή των υπηρεσιών στις ειδικές ανάγκες διαφορετικών ομάδων του 
πληθυσμού είναι μια κοινή προσπάθεια που απαιτεί την ανάπτυξη διαπολιτισμικών 
ικανοτήτων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

3. Η στρατολόγηση και η εκπαίδευση αποτελούν συμπληρωματικές στρατηγικές για 
τον εξοπλισμό του προσωπικού με διαπολιτισμικές ικανότητες. Η ανάπτυξη των 
διαπολιτισμικών ικανοτήτων των εργαζομένων θα πρέπει να αποτελεί διαρκή προτε-
ραιότητα και όχι εφάπαξ προσπάθεια.

4. Οι βέλτιστες πρακτικές καταδεικνύουν ότι οι παραδοσιακές οργανώσεις που συνερ-
γάζονται στενά με εμπειρογνώμονες ή με ειδικές οργανώσεις βελτιώνουν σε μεγάλο 
βαθμό τη δυνατότητα πρόσβασης των μεταναστών στις υπηρεσίες τους.

5. Οι διαπολιτισμικές ικανότητες μπορούν να εδραιωθούν ως ένα (ευρωπαϊκό) πρότυπο 
διαχείρισης της ποιότητας που θα λαμβάνεται υπόψη όταν οι κυβερνήσεις αποφαίνο-
νται αν θα ενισχύσουν τις οργανώσεις ή κατά τις δημόσιες προσφορές.

6. Η ενεργός συμμετοχή του πολίτη υπογραμμίζει τις δεξιότητες των μεταναστών και 
υποδεικνύει τρόπους για την καλύτερη αξιοποίησή τους τόσο για τους ίδιους όσο και 
για την κοινωνία στο σύνολό της. 

7. Η θρησκεία διαδραματίζει συχνά θετικό ρόλο στη διαδικασία ένταξης, πράγμα που 
μπορεί να βελτιωθεί με την ενίσχυση του διαλόγου ανάμεσα στις θρησκευτικές κοι-
νότητες των μεταναστών, καθώς και μεταξύ μεταναστών και κοινωνίας υποδοχής.

8. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να στηρίζουν τον διαθρησκευτικό διάλογο διευκολύνοντας 
την εγκαθίδρυση πλαισίων διαλόγου και, εν ανάγκη, παρέχοντας χρηματοδότηση.

9. Η συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι είναι από τις σημαντικότερες συνιστώσες της 
ενεργοποίησης του πολίτη. Η πολιτική συμμετοχή των μεταναστών δημιουργεί 
δυνατότητες ένταξης και θα πρέπει να υποστηρίζεται στις διάφορες εκφάνσεις της, 
όπως η απόκτηση υπηκοότητας, τα τοπικά εκλογικά δικαιώματα και οι συμβουλευ-
τικές δομές.

10. Η αντιπροσωπευτικότητα και η δημοκρατική νομιμότητα των πολιτικών βελτιώνο-
νται με τη χορήγηση επίσημων πολιτικών δικαιωμάτων στους μετανάστες. Όπου 
υπάρχουν επίσημα δικαιώματα, η έμπρακτη εφαρμογή τους απαιτεί τη δέσμευση 
όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών, περιλαμβανομένων των πολιτικών κομμάτων. 



��Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη

11. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να χορηγούν εκλογικά δικαιώματα σε όλους τους κατοί-
κους, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, και να ελαχιστοποιούν τα εμπόδια όσον αφορά 
τη χρήση των δικαιωμάτων αυτών, όπως η καταβολή τελών ή οι γραφειοκρατικές 
διατυπώσεις. Οι μετανάστες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ασκούν τα εκλογικά 
τους δικαιώματα μέσα από ενημερωτικές εκστρατείες και ενίσχυση του δυναμικού, 
βασιζόμενοι κυρίως στα δίκτυα που προσφέρουν οι μεταναστευτικές οργανώσεις. 

12. Τα συμβουλευτικά όργανα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο έχουν τη δυνατότητα να 
ενεργοποιήσουν την πολιτική συμμετοχή των μεταναστών και να βελτιώσουν τις 
πολιτικές ένταξης καθιστώντας γνωστές τις απόψεις των εκπροσώπων των μετανα-
στών σε κυβερνητικούς και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Η εργασία τους θα 
πρέπει να είναι προορατική και τα μέλη τους να προτρέπονται να παράγουν έργο 
υψηλής ποιότητας.

13. Η ευελιξία στη σύνθεση των συμβουλευτικών οργάνων θα εξυπηρετήσει καλύτερα 
τους σκοπούς των διαβουλεύσεων, με την επίγνωση ότι η αντιπροσωπευτικότητα 
μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Η παροχή σε παρατηρητές και μέλη 
χωρίς δικαίωμα ψήφου της δυνατότητας να λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις 
μπορεί να αυξήσει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στις συμβουλευτικές δομές.

14. Η χορήγηση υπηκοότητας μπορεί να αποτελέσει μέσο ένταξης. Η διευκόλυνση της 
πολιτογράφησης μειώνει το χάσμα μεταξύ των δικαιωμάτων πολιτών και μετανα-
στών μακροχρόνιας διαμονής και μπορεί να προσφέρει ευρύτερες δυνατότητες 
συμμετοχής.

15. Σε περίπτωση υποβολής σε δοκιμασίες για την πολιτογράφηση, οι δοκιμασίες αυτές 
μπορούν να συνδέονται με τις ιδιαίτερες συνθήκες ζωής των συγκεκριμένων ατόμων. 
Θα πρέπει να παρέχεται στους μετανάστες η δυνατότητα πρόσβασης σε προπαρα-
σκευαστικά μαθήματα προσιτά και καλής ποιότητας.

16. Ο εθελοντισμός είναι μια μορφή κοινωνικής συμμετοχής όπου οι μετανάστες παί-
ζουν σημαντικό ρόλο ως ενεργοί πολίτες. Η διευκόλυνση της συμμετοχής τους και 
η αξιολόγηση της συνεισφοράς τους προωθεί την ένταξή τους και κινητοποιεί τις 
δεξιότητές τους.

17. Θα πρέπει να προωθηθεί η συμμετοχή των μεταναστών σε παραδοσιακές εθελοντι-
κές οργανώσεις. Θα ήταν ευκταίο οι στρατηγικές για τη στρατολόγηση εθελοντών να 
λαμβάνουν υπόψη την πολιτισμική διαφορετικότητα.

18. Οι κυβερνήσεις, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, μπορούν να δώσουν το καλό 
παράδειγμα με την εφαρμογή τεχνικών και μέσων ώστε να γίνουν πιο ανοικτές και 
να παρέχουν μεγαλύτερη δυνατότητα συμμετοχής όσον αφορά τις ίδιες και επι-
βάλλοντας τα χαρακτηριστικά αυτά στις οργανώσεις που λαμβάνουν επιδοτήσεις ή 
συμμετέχουν σε δημόσιες προσφορές.

��





Κεφάλαιο 3 
Δείκτες



�2 Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη

Δείκτες

Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τους δείκτες ως εργαλείο για υπεύθυνους χάραξης πολιτι-
κής και ειδικούς επαγγελματίες. Οι δείκτες μπορούν να σταθμίσουν την πραγματική 
κατάσταση των μεταναστών και να προσδιορίσουν μέχρι ποίου σημείου προοδεύει 
η ένταξη. Μπορούν επίσης να παρακολουθούν τη διαχρονική ανάπτυξη των πολιτι-
κών. Η επιτυχής χρήση των δεικτών βασίζεται στη συλλογή των κατάλληλων δεδο-
μένων και την προσεκτική επιλογή δεικτών σύμφωνα με τους γενικούς στόχους 
ένταξης. Σε διεθνές ή ευρωπαϊκό επίπεδο, οι δείκτες επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ 
χωρών και μπορούν να δώσουν ώθηση υπέρ πιο δυναμικών πολιτικών ένταξης.

Οι κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις θα μπορούσαν να αναπτύξουν σειρές 
δεικτών ένταξης για την καλύτερη αξιολόγηση της ένταξης και του αντίκτυπου των 
πολιτικών ένταξης

Οι δείκτες ένταξης των μεταναστών μπορούν να συμβάλουν στη στάθμιση και τη 
σύγκριση της προόδου, στην παρακολούθηση τάσεων και εξελίξεων, στην αποτύπωση 
των ποσοστών συμμετοχής των μεταναστών και του αισθήματος ότι ανήκουν στην κοι-
νωνία, καθώς και του επιπέδου αποδοχής των μεταναστών από τον πληθυσμό. Mε λίγα 
λόγια μπορούν να προσφέρουν καλύτερη αντίληψη της διαδικασίας ένταξης. Οι δείκτες 
μπορούν επίσης να συμβάλουν στη στάθμιση του ρόλου και του αντίκτυπου των πολι-
τικών μέτρων, να εντοπίσουν κενά και να βοηθήσουν στην αποτελεσματική στόχευση 
των χρηματοδοτικών πόρων. Λόγω του περίπλοκου χαρακτήρα της διαδικασίας έντα-
ξης, η κοινωνική ένταξη μπορεί να διαχωριστεί σε ιδιαίτερες πτυχές που επιτρέπουν 
τον υπολογισμό των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων, καθώς και την αξιολόγηση 
επιπτώσεων χρήσιμων από πολιτική άποψη.

Πλεονεκτήματα των δεικτών ένταξης

Οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για

•	 να προσδιορίζονται ποσοτικά και ποιοτικά οι διαδικασίες ένταξης
•	 να συνοψίζονται περίπλοκες πολιτικές ένταξης
•	 να παρακολουθούνται οι εξελίξεις και οι τάσεις και να υπολογίζεται η πρόοδος
•	 να καθορίζονται οι στόχοι και τα κριτήρια αξιολόγησης των διαδικασιών και των 

πολιτικών ένταξης
•	 να προσδιορίζονται οι ακούσιες επιπτώσεις των νόμων, πολιτικών και πρακτικών
•	 να προσδιορίζονται οι φορείς που επηρεάζουν την υλοποίηση της ένταξης 
•	 να επισημαίνουν κατά πόσο οι φορείς πληρούν τις υποχρεώσεις τους 
•	 να επισημαίνονται εγκαίρως ενδεχόμενες ανωμαλίες
•	 να υπαγορεύουν προληπτική δράση
•	 να βελτιώνουν την κοινωνική συναίνεση για τυχόν συμβιβασμούς σε περίπτωση 

δημοσιονομικών περιορισμών 
•	 να αποκαλύπτουν θέματα που έχουν παραμεληθεί ή αποσιωπηθεί

^
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Οι δείκτες επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ ειδικών ομάδων μεταναστών και ανάμεσα σε 
αυτές και τον συνολικό πληθυσμό, μεταξύ χωρών και περιφερειών, καθώς και μεταξύ 
διαφόρων φάσεων ένταξης ή σταδίων πολιτικής ανάπτυξης. Χρησιμοποιούνται στον 
καθορισμό κριτηρίων αξιολόγησης, κατά την οποία τα συγκρινόμενα μέτρα  χρησιμο-
ποιούνται για την επισήμανση τομέων που επιδέχονται βελτίωση, καθώς και επιτυχη-
μένων πρακτικών. Στην τρέχουσα κυβερνητική πρακτική, οι δείκτες χρησιμοποιούνται 
συχνότερα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών πολιτικών και τη 
σύγκριση της απόδοσης ομάδων χωρών (για παράδειγμα, στα πλαίσια του ΠΑΗΕ για την 
ανάπτυξη και του ΟΟΣΑ για την οικονομία και την εκπαίδευση). Αυξανόμενο ενδιαφέ-
ρον υπάρχει επίσης για τη χρησιμοποίηση δεικτών όσον αφορά τις συγκρίσεις μεταξύ 
κρατών μελών της ΕΕ. Παρότι δεν υφίσταται πλήρης σειρά δεικτών για την ένταξη των 
μεταναστών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, υπάρχει ένα ρεπερτόριο εννοιών και μεθό-
δων, σε συναφείς τομείς πολιτικής όπως η απασχόληση, οι επιχειρήσεις, η εκπαίδευση 
και η κοινωνική συμμετοχή. 

Αφενός θα μπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα να συμπεριληφθούν δείκτες 
σχετικοί με την ένταξη των μεταναστών στους υφιστάμενους μηχανισμούς τιμαριθ-
μικής αναπροσαρμογής και συγκριτικής αξιολόγησης. Αφετέρου θα μπορούσε να 
αναπτυχθεί ένας μηχανισμός αποκλειστικά για την ένταξη των μεταναστών που θα 
ενσωματώνει την κοινωνικοοικονομική, πολιτισμική και αστική, καθώς και την πολιτι-
κή διάσταση της ένταξης. 

Πολλά κράτη μέλη είναι πρόθυμα να προβούν σε χρήση των δεικτών εκτός του κοι-
νωνικοοικονομικού και νομικού πεδίου. Στις Κάτω Χώρες, για παράδειγμα, παράγονται 
εξαμηνιαίοι «δείκτες παρακολούθησης της ένταξης» που εξετάζουν την  κατάσταση των 
εθνικών μειονοτήτων σε επίπεδο κοινωνικής διάρθρωσης (αγορά εργασίας, πνεύμα επι-
χειρηματικότητας και εκπαίδευσης των εθνικών μειονοτήτων), σε κοινωνικοπολιτισμικό 
επίπεδο (διεθνικές σχέσεις, αποδοχή των μειονοτήτων και πολιτιστικός προσανατολι-
σμός των μειονοτήτων), καθώς και σε πολιτικο-θεσμικό επίπεδο (πολιτική συμμετοχή 
και εκπροσώπηση των μειονοτήτων στη δημόσια διοίκηση). 

Η κατάρτιση χρήσιμων και αξιόπιστων δεικτών που να καλύπτουν όλες τις διαστάσεις 
της ένταξης είναι ένα φιλόδοξο έργο το οποίο προσκρούει σε πολλές δυσχέρειες, 
κυρίως, αλλά όχι μόνο, στην Ευρώπη, την ποικιλία των μεταναστευτικών πληθυσμών, 
τα πολιτικά μέσα, τους ορισμούς και τις στατιστικές. Ιδιαίτερα εμφανείς εδώ είναι οι 
διαφωνίες σχετικά με το «ποιος θα πρέπει να υπολογίζεται»: Ποιος είναι μετανάστης; 
Εξετάζουμε την εθνικότητα ή τη χώρα γέννησης; Πώς ορίζονται η δεύτερη και η 
τρίτη γενιά; Οι μετανάστες εξετάζονται ως άτομα ή ως ομάδες; Στις συγκρίσεις που 
πραγματοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ, ο συχνότερα χρησιμοποιούμενος ορισμός είναι 
«υπήκοοι τρίτων χωρών». Πρόκειται για έναν βιώσιμο συμβιβασμό, ή «υποκρύπτει» 
τις  ουσιαστικές διαστάσεις της ένταξης;
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Δείκτες

Ένα άλλο ζήτημα είναι τι νοείται ως ένταξη. Παρά το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη 
αντιλαμβάνονται την ένταξη με το συνδυασμό των στοιχείων της «αφομοίωσης» και 
της «πολυπολιτισμικότητας», το βάρος που δίνεται στο ένα ή το άλλο στοιχείο διαφέρει 
σημαντικά μεταξύ των χωρών. Παρότι οι συζητήσεις συνεχίζονται, κοινό έδαφος  θα 
μπορούσε να υπάρξει κατά τον προσδιορισμό των στόχων ένταξης. Τα κράτη μέλη 
ευελπιστούν ότι με τις πολιτικές τους θα συνεισφέρουν θετικά αποτελέσματα για τους 
μετανάστες στους τομείς της απασχόλησης, της στέγης, της εκπαίδευσης, της υγείας, 
κλπ. Επιδιώκουν να καταστήσουν τις υπηρεσίες προσβάσιμες στους μετανάστες, και 
επιθυμούν να δουν τους μετανάστες να συμμετέχουν ως ενεργοί πολίτες στον κοι-
νωνικό και πολιτικό στίβο. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν, μέχρις ενός σημείου, να 
προσδιοριστούν ποσοτικά ή να καθοριστούν διαφορετικά και η επίτευξή τους μπορεί 
να συγκριθεί μεταξύ χρονικών περιόδων και μεταξύ χωρών.

Αυτή η διαδικασία αξιολόγησης εμπεριέχει, ωστόσο, και άλλες περιπλοκές. Με ποιον 
συγκρίνουμε τους μετανάστες; Το ολλανδικό σύστημα ελέγχου συνέκρινε παραδοσι-
ακά τις ομάδες των μεταναστών με τον αυτόχθονα πληθυσμό. Είναι το  ορθό μέτρο 
σύγκρισης σε όλες τις περιπτώσεις; Όσον αφορά, για παράδειγμα, τη χρησιμοποίηση 
της κοινωνικής ασφάλειας, οι μετανάστες δεν έχουν πάντοτε τα ίδια δικαιώματα με τους 
άλλους κατοίκους. Κατά τη σύγκριση των κοινοτήτων των μεταναστών με τις άλλες κοι-
νότητες θα πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη η απόκλιση όσον αφορά την ηλικιακή 
διάρθρωση και το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Οι Κάτω Χώρες εργάζονται σήμερα 
για την ανάπτυξη επιπέδων κατωφλίου που θα χρησιμοποιούνται ως πρότυπο για κάθε 
διάσταση της ένταξης. Μόλις καθοριστούν αυτά τα κατώτερα επίπεδα, θα μπορεί να 
μετρηθεί η απόσταση μιας ομάδας από αυτά. 

Ένας τρόπος χρησιμοποίησης και ανάπτυξης δεικτών είναι η διαδικασία καθορισμού 
κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης. Η συγκριτική αξιολόγηση προέρχεται από το χώρο 
των επιχειρήσεων, αλλά ο δημόσιος τομέας αναγνωρίζει όλο και περισσότερο τις δυνα-
τότητες που παρέχει για αξιολόγηση και προώθηση των πολιτικών. Συνίσταται στον 
εντοπισμό των τομέων που επιδέχονται βελτίωση, στον καθορισμό προτύπων, στη 
σύγκριση της απόδοσης εκάστου με την απόδοση των άλλων, και στην απόδυση σε μια 
συνεχή αξιολόγηση και προσαρμογή για την εκπλήρωση των ορισθέντων προτύπων.

Η συγκριτική αξιολόγηση διέρχεται από τον καθορισμό κριτηρίων σύγκρισης. Οι δεί-
κτες θα πρέπει να έχουν σαφή και ξεκάθαρη κανονιστική ερμηνεία: οι χρήστες θα πρέ-
πει να γνωρίζουν ποια κατεύθυνση αλλαγής αντιπροσωπεύει την πρόοδο.

Το μοντέλο που αναπτύσσεται από το ολλανδικό WODC (Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης) 
προσδιορίζει τις «θετικές προοπτικές» και τους «κινδύνους» όσον αφορά την ένταξη: η 
εξασφάλιση πληρωμένης απασχόλησης αποτελεί θετική προοπτική, ενώ το να ζεις με 
επίδομα της κοινωνικής πρόνοιας είναι κίνδυνος. Ομοίως, η μετανάστευση με σκοπό το 
γάμο κρίνεται επικίνδυνη, ενώ η τήρηση των κυρίαρχων προτύπων και αξιών συνιστά 
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θετική προοπτική. Σε πολλές χώρες, ενδέχεται να εγείρονται ερωτήματα για το αν ένα 
συγκεκριμένο αποτέλεσμα συνιστά «θετική προοπτική» ή «κίνδυνο» όσον αφορά την 
επιτυχημένη ένταξη. Για παράδειγμα, ένα ορισμένο επίπεδο φυλετικού διαχωρισμού 
σε επίπεδο κατοικίας αποτελεί πάντοτε κίνδυνο; Δεν θα μπορούσε να είναι θετική 
προοπτική για τη δημιουργία μιας εθνικής υποδομής που θα περιλαμβάνει οικονομικές 
ευκαιρίες για μετανάστες;

3.1		 Δημιουργία	ευνοϊκών	συνθηκών

Η αποφυγή των παγίδων και η άντληση του μεγαλύτερου δυνατού οφέλους από τους 
δείκτες απαιτεί σαφή κατανόηση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυ-
ξη και τη χρήση των δεικτών, όπως είναι η ανάλυση των εμπλεκόμενων φορέων και η 
συλλογή δεδομένων.

Διαβουλεύσεις των εμπλεκόμενων φορέων

Εάν οι δείκτες πρόκειται να συνεισφέρουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την έντα-
ξη, πρέπει να συνδέονται όσο γίνεται πιο στενά με την πραγματική εμπειρία ένταξης. 
Εκείνοι που βιώνουν αυτή τη διαδικασία και εκείνοι που την παρατηρούν στενά διαμορ-
φώνουν τις δικές τους εντυπώσεις και γνώμες σχετικά με το πώς περιγράφεται καλύτε-
ρα η επιτυχημένη ένταξη, ποιοι τομείς χρειάζονται βελτίωση και ποιος είναι ο αντίκτυ-
πος των πολιτικών. Οι απόψεις τους πρέπει να συμπεριληφθούν κατά τη διαμόρφωση 
δεικτών και στόχων. Η ένταξη ως διαδικασία που απαιτεί τη συμμετοχή της κοινωνίας 
στο σύνολό της αφορά και τους παραδοσιακά ενδιαφερόμενες ομάδες σε διάφορα επί-
πεδα, οι οποίες θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις προτεραιότητες και 
τις εμπειρίες τους όσον αφορά την ένταξη των μεταναστών.

Θα πρέπει να οργανώνονται εκτενείς διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς 
όσον αφορά τις προτεραιότητες και τους στόχους που συνδέονται με τους δείκτες. Οι 
διαβουλεύσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν ιδίως οργανώσεις  μεταναστών και 
οργανώσεις  αρωγής προς τους μετανάστες. 

Οι διαβουλεύσεις και αναλύσεις των εμπλεκόμενων φορέων έχουν καταστεί αναπόσπα-
στο τμήμα του σχεδιασμού και της υλοποίησης αναπτυξιακών σχεδίων σε αναπτυσσό-
μενες χώρες, ενώ εφαρμόζονται όλο και περισσότερο σε άλλους τομείς πολιτικής και 
σε άλλες χώρες.

Συλλογή και χρήση δεδομένων

Με την ανάπτυξη δεικτών σε διάφορα επίπεδα μπορούν να παραχθούν κατάλληλα 
και αξιόπιστα δεδομένα για διάφορα είδη δεικτών, να αναλυθεί προσεκτικά η σχέση 
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Δείκτες

μεταξύ αποτελεσμάτων και πολιτικής και να διευκολυνθούν οι διεθνείς συγκρίσεις. Η 
πιο άμεση ανησυχία των κυβερνήσεων αφορά συνήθως την επιτυχία των πολιτικών 
και των προγραμμάτων τους, και στο σημείο αυτό μπορούν να δημιουργηθούν πολ-
λές προϋποθέσεις για επιτυχή χρήση των δεικτών. Ο διεξοδικός προγραμματισμός και 
αξιολόγηση των προγραμμάτων ή σχεδίων ένταξης παράγουν δεδομένα , αλλά υπο-
κινούν επίσης και τον προβληματισμό σχετικά με τους στόχους και τις προϋποθέσεις 
της πολιτικής ένταξης. 

Το ζητούμενο θα ήταν να χρησιμοποιούνται οι δείκτες τόσο κατά τον προγραμματισμό 
όσο και κατά τη φάση αξιολόγησης των προγραμμάτων και των σχεδίων ένταξης. Στα 
χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο σχέδια, η αξιολόγηση θα πρέπει να αποτελεί μέρος 
της εφαρμογής του σχεδίου και θα πρέπει να λαμβάνει ένα ρεαλιστικό μερίδιο του 
προϋπολογισμού.

Όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες που διαθέτουν ανεπτυγμένα προγράμματα έντα-
ξης, η Δανία μελετά την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων των δήμων. Οι 
εκθέσεις υπολογίζουν για παράδειγμα την αναμενόμενη και την πραγματική χρονική 
διάρκεια από τη χορήγηση της άδειας διαμονής μέχρι την απόκτηση εκ μέρους των 
συμμετεχόντων τακτικής απασχόλησης ή την εγγραφή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης. 
Στη Φινλανδία, το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με την Ένωση Φινλανδικών 
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών δρομολόγησε ένα σχέδιο για την κατάρτιση ποιοτι-
κών κριτηρίων προς επίρρωση των δήμων και άλλων τοπικών φορέων στην εφαρμογή 
και παρακολούθηση προγραμμάτων ένταξης στο πλαίσιο του νόμου για την ένταξη. 
Διενεργήθηκε επίσης μια μελέτη του νόμου από την οπτική γωνία των μεταναστών 
στην προσπάθεια προώθησης της συμμετοχής τους. Το σχέδιο «κριτήρια ποιότητας» 
ανταποκρίνεται στα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησαν οι δήμοι το 2002, σύμ-
φωνα με την οποία απαιτείται πιο συγκεκριμένη και πρακτική καθοδήγηση κατά την 
εφαρμογή του νόμου περί ένταξης. Καταρτίζονται πιο λεπτομερείς ερωτήσεις που 
καθοδηγούν την αξιολόγηση, για παράδειγμα όσον αφορά το φάσμα των διαθέσιμων 
υπηρεσιών, σχετικά με το προσωπικό και τους οικονομικούς πόρους, τη συμμετοχή των 
μεταναστών ως έμμισθων εργαζόμενων κατά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση 
δραστηριοτήτων, σχετικά με το διαχωρισμό καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, καθώς και 
όσον αφορά τα υφιστάμενα μαθήματα εκπαίδευσης στους τομείς της διαφορετικότη-
τας και της ισότητας.

Με βάση τις αξιολογήσεις, πολλές χώρες επιδίδονται σε ανταλλαγές βέλτιστων πρα-
κτικών. Η δανική κυβέρνηση δημιούργησε, παραδείγματος χάρη, βάση δεδομένων με 
σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών (www.erfaringsdatabasen.dk). Σε δελτίο 
τύπου που δημοσίευσε το Υπουργείο Ένταξης περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες 
για τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ένταξης στην αγορά εργασίας. 

*
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Μπορούν να καταρτισθούν δείκτες που θα διευρύνουν τα διδάγματα της αξιολόγησης 
εντάσσοντάς τα σε μια μακροχρόνια στρατηγική. Ουσιαστική προϋπόθεση είναι ο 
μακροχρόνιος προγραμματισμός της πολιτικής ένταξης. Για παράδειγμα, το πρόγραμ-
μα του εσθονικού κράτους «ένταξη στην εσθονική κοινωνία 2000-2007» είναι ένα 
εννοιολογικό και στρατηγικό έγγραφο που καταθέτει θεμελιώδεις αρχές, στόχους και 
δραστηριότητες. 

Η πιο σημαντική προϋπόθεση για την πρόσφορη χρήση των δεικτών είναι ίσως η δια-
θεσιμότητα των δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στη φάση κατάρτισης 
σχεδίου οδηγίας που αφορά την εναρμόνιση της συλλογής δεδομένων στα κράτη μέλη 
ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη δεικτών και κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης. Η 
Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων διερευνά τους διάφορους 
τρόπους συλλογής και χρήσης δεδομένων στους τομείς της ισότητας και της καταπο-
λέμησης των διακρίσεων. Η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
διερευνά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να αναπτυχθούν κοινοί ορισμοί στον 
τομέα της μετανάστευσης και να χρησιμοποιηθούν ενιαία σε ολόκληρη την Ένωση. Στο 
πλαίσιο αυτό μπορούν, επίσης να αναφερθούν η Eurostat και το πάνελ νοικοκυριών στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Η Τσεχική Δημοκρατία προσαρμόζει σαφώς τις προσπάθειές της στις τρέχουσες διε-
θνείς τάσεις συλλογής στατιστικών πληροφοριών και δεδομένων για τη μετανάστευση 
και την ένταξη. Δημιουργεί σταδιακά μια συνολική «Γενική ιδέα όσον αφορά την επιλο-
γή και την επεξεργασία στατιστικών δεδομένων για τη μετανάστευση και την ένταξη 
αλλοδαπών στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας». Η Πορτογαλία έχει ιδρύσει ένα 
κέντρο παρακολούθησης της μετανάστευσης κύριο καθήκον του οποίου είναι να παρέ-
χει αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα και να αναλαμβάνει τη διενέργεια μελετών. Το 
κέντρο παρακολούθησης περιλαμβάνει οκτώ ερευνητικά ιδρύματα, ενώ η κυβέρνηση 
συνεργάζεται στενά με πανεπιστημιακούς εταίρους.

Οι πληρέστερες πηγές στατιστικών δεδομένων διατίθενται σε χώρες που χρησιμο-
ποιούν εθνικό μητρώο του πληθυσμού. Η κεντρική υπηρεσία στατιστικής των Κάτω 
Χωρών, για παράδειγμα, παράγει στατιστικές πληροφορίες συνδέοντας τα δεδομένα 
της καταχώρισης με τον τόπο γέννησης των πολιτών. Η καταχώριση της χώρας γέν-
νησης από τους δήμους καθιστά δυνατή την παρακολούθηση των κατοίκων δεύτερης 
γενιάς που έχουν γεννηθεί στη χώρα, καθώς και την πρώτη γενιά. Το μέσο μέτρησης 
που χρησιμοποιεί σήμερα η ολλανδική WODC στηρίζεται επίσης στο γενικό εθνικό 
ληξιαρχικό μητρώο και στα εξατομικευμένα στοιχεία. Από το μητρώο αυτό,  καταρτίζει 
«καταλόγους» ατόμων που ανήκουν σε διάφορες ομάδες. Είναι δυνατός ο προσδιο-
ρισμός μεγάλων και μικρών μεταναστευτικών πληθυσμών ή ο σχηματισμός ομάδων 
ανάλογα με άλλα χαρακτηριστικά (όπως για παράδειγμα η ηλικία, το φύλο, τα κίνητρα 
της μετανάστευσης ή το ιστορικό των ατόμων όπως το επίπεδο εκπαίδευσης κατά το 
χρόνο άφιξης). Αναγκαία προϋπόθεση είναι να περιλαμβάνουν οι ομάδες περισσότερα 
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από 100 άτομα και να χρησιμοποιούνται σωρευτικά δεδομένα. Οι Κάτω Χώρες χρησι-
μοποιούν επίσης συμπληρωματικά δεδομένα διαφόρων ειδών, όπως για παράδειγμα 
αξιολογήσεις εξεταστών για την επάρκεια της ολλανδικής γλώσσας, αποτελέσματα σε 
εκπαιδευτικές δοκιμασίες ή απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο για τις σύγχρονες αξίες. 
Διενεργούνται τακτικές έρευνες μεταξύ των μεταναστευτικών ομάδων.

Και η Φινλανδία διαθέτει ένα εθνικό ληξιαρχικό μητρώο, ενώ η φινλανδική υπηρεσία 
στατιστικής έχει διενεργήσει ολοκληρωμένη μελέτη για τις συνθήκες διαβίωσης των 
μεταναστών (www.tilastokeskus.fi). Η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από καταχω-
ρίσεις και συνεντεύξεις, αλλά δεν τα συνδύασε. 

Σε άλλες χώρες, η απόφαση συλλογής πληροφοριών για ειδικές ομάδες συνεπάγεται 
την απόφαση επένδυσης πόρων. Στην περίπτωση αυτή, οι δείκτες λειτουργούν ως κίνη-
τρο για τη συγκέντρωση πληρέστερων δεδομένων. Αναγκαίο είναι να τίθενται προτε-
ραιότητες: αντί να σωρεύουν δεδομένα για πολλά διαφορετικά θέματα, οι κυβερνήσεις 
πρέπει να εστιάζουν την προσοχή τους σε ζητήματα βασικής σημασίας για την επιτυχία 
και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών ένταξης. Τα επιμέρους δεδομένα μπορεί να 
είναι συχνά επιθυμητά, αλλά η συλλογή τους μπορεί να είναι δυσχερής από την άποψη 
πόρων ή πολιτικών παραδόσεων. Λόγω ιστορικών εμπειριών και διαφορετικών εθνικών 
παραδόσεων, πολλές ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν αντίθετες με την καταχώριση της 
εθνικής προέλευσης ή της ένταξης σε μια εθνική ομάδα.

Η βελτίωση και η εξάπλωση της συλλογής δεδομένων όσον αφορά ζητήματα που 
συνδέονται με την ένταξη των μεταναστών πρέπει να συνάδει με τις διεθνείς και ευρω-
παϊκές κατευθυντήριες γραμμές (μεταξύ των οποίων και εκείνες για την προστασία των 
δεδομένων). Μπορούν να χρησιμοποιούνται δείκτες για τον εντοπισμό τομέων με ανε-
παρκή δεδομένα και για την κατάρτιση προτεραιοτήτων. Όταν επιλέγονται για εξέταση 
ειδικές μεταναστευτικές ομάδες, τα κριτήρια για την επιλογή και τον καθορισμό τους θα 
πρέπει να είναι σαφή, ενώ οι συλλεγόμενες πληροφορίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται για την άσκηση διακρίσεων.

3.2		 Επιλογή	των	δεικτών

Υπάρχουν διάφορα είδη δεικτών από τις στατιστικές μέχρι πιο ποιοτικούς δείκτες και 
χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς και διαφορετικό κοινό. Το ποιοι και 
πόσοι δείκτες χρησιμοποιούνται εξαρτάται και από τους διαθέσιμους πόρους.

Το ζητούμενο θα ήταν να χρησιμοποιείται ένα μείγμα διαφορετικών δεικτών· οι 
κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί φορείς ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν παρό-
μοιους δείκτες.

*

*
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Μπορούν να αναπτυχθούν «αντικειμενικοί» και «υποκειμενικοί» δείκτες ώστε να συλ-
λαμβάνουν τις διαφορετικές πτυχές της ένταξης. Οι «αντικειμενικοί» ή «σκληροί» δεί-
κτες είναι συχνά στατιστικού ή νομικού χαρακτήρα και υπολογίζουν, για παράδειγμα, τα 
ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας ή την πρόσβαση σε ορισμένα νομικά δικαιώματα, 
όπως για παράδειγμα το δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές. Οι «υποκειμενικοί» ή 
«μαλακοί» δείκτες εξετάζουν περισσότερο στάσεις ή αντιλήψεις, όπως για παράδειγμα 
την ικανοποίηση από την εργασία ή το αίσθημα των ατόμων ότι ανήκουν σε μια συγκε-
κριμένη χώρα ή περιβάλλον. Οι υποκειμενικοί δείκτες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 
σημασία, στο μέτρο που οι κυβερνήσεις επιδεικνύουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις 
ατομικές διαστάσεις της ένταξης και ιδίως τη συχνότητα και την ένταση των κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων.

Στις προσπάθειες που καταβάλλουν για παρακολούθηση, οι Κάτω Χώρες εξετάζουν τη 
διάσταση του «πολιτισμού» που περιλαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο, τη θρησκεία, την 
οικογένεια, καθώς και τις αξίες που αφορούν αυτούς τους τομείς της ζωής. Η Δανία επιδι-
ώκει την αξιολόγηση της επίδρασης των επαφών μεταξύ μεταναστών και λοιπών πολιτών, 
ιδίως στην ιδιωτική ζωή. Ομοίως, η ιταλική επιτροπή ένταξης έχει θέσει ως στόχο την 
εξέταση των σχέσεων των μεταναστών με την κοινότητα υποδοχής, προσπαθώντας να 
αξιολογήσει την τάση σταθεροποίησης και αλληλεπίδρασης με τον εθνικό πληθυσμό.

Παρά το γεγονός ότι η μέτρηση των υποκειμενικών δεικτών είναι συχνά δυσχερέστερη 
από τη μέτρηση των αντικειμενικών δεικτών, οι δείκτες αυτοί δεν θα πρέπει να θεωρού-
νται αναξιόπιστοι ή ασήμαντοι. Για να απαντηθούν ερωτήσεις σχετικά με την υποκειμε-
νική ένταξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελέτες (όπως το ευρωβαρόμετρο), συνε-
ντεύξεις με μετανάστες ή στοιχεία από σφυγμομετρήσεις. Η αναζήτηση πληροφοριών 
συνεπάγεται συχνά συμμετοχικές μεθόδους, πράγμα που προσδίδει ενδιαφέρον για 
τους μετανάστες. Εξίσου σημαντική είναι η στάση της κοινωνίας υποδοχής· για παρά-
δειγμα τα αισθήματα σχετικά με την ενεργοποίηση του πολίτη και την εθνική ταυτότητα 
(για τους αλλοδαπούς και τις μειονότητες). Οι πληροφορίες σχετικά με τις στάσεις των 
ατόμων μπορούν επίσης να συμβάλουν και στην ερμηνεία των «αντικειμενικών» δει-
κτών: η στάση των εργοδοτών, π.χ., έναντι των μεταναστών θα μπορούσε να εξηγήσει 
τον αριθμό των μεταναστών που απασχολούνται σε «τοπικές» εταιρείες. 

Στην Εσθονία διενεργήθηκε μεγάλη σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης για να διερευ-
νηθούν οι μεταβολές των εθνικών σχέσεων και οι σχετικές γνώμες των δύο γλωσσικών 
κοινοτήτων. Περίπου τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (άνω των 1 000) ήταν Εσθονοί, ενώ 
το άλλο τρίτο αποτελούσαν εκπρόσωποι άλλων εθνικοτήτων. Πραγματοποιήθηκε διαρ-
κής παρακολούθηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης ώστε να αξιολογούνται συστη-
ματικά οι διαδικασίες ένταξης στα μέσα που χρησιμοποιούν είτε την εσθονική είτε τη 
ρωσική γλώσσα. Χρησιμοποιήθηκε ποσοτική και ποιοτική ανάλυση προκειμένου να 
προσδιοριστούν τα βασικά ζητήματα που αφορούν την ένταξη και οι διαδιδόμενες από-
ψεις. Στο πλαίσιο του Συστήματος Διοικητικής Ενημέρωσης Αλλοδαπών, η Λιθουανία 
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διενεργεί εκτιμήσεις σχετικά  με την κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θεμάτων 
που αφορούν την ένταξη, καθώς και με τον τρόπο πρόσληψης των αλλοδαπών από την 
κοινή γνώμη. 

 Τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης περιλαμβάνουν τόσο αντικειμενικούς 
όσο και υποκειμενικούς δείκτες. Ήδη από το 1995, το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφά-
σισε την κατάρτιση τριών ειδών δεικτών: δεικτών προσβασιμότητας που ασχολούνται 
με το νομικό πλαίσιο στο οποίο ζουν οι μετανάστες, δεικτών που περιγράφουν την 
πραγματική κατάσταση των μεταναστών στη χώρα υποδοχής, καθώς και δεικτών σχε-
τικά με τη στάση των μεταναστών και της πλειονότητας του πληθυσμού. Η επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων για την ένταξη και τις κοινοτικές σχέσεις του Συμβουλίου συνεχίζει 
να εργάζεται σε μια σειρά δεικτών που  μπορούν να χρησιμεύσουν ως αναφορά για τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Η σειρά αυτή εξετάζει σήμερα οκτώ τομείς- κλειδιά: την 
απασχόληση, την  κατοικία, την ιατρική περίθαλψη, τη διατροφή, την εκπαίδευση, την 
ενημέρωση και τον πολιτισμό. Προτείνει, εξάλλου, δείκτες όσον αφορά την εξασφάλιση 
βασικών δημόσιων λειτουργιών για τους μετανάστες σε γενικότερο επίπεδο, όπως για 
παράδειγμα η ισότητα έναντι του νόμου, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η πρό-
σβαση σε δυνατότητες αυτοοργάνωσης. Σε κάθε κεφάλαιο, τίθενται ορισμένες ερωτή-
σεις που ακολουθούνται από τους αντίστοιχους δείκτες. Διακριτικό χαρακτηριστικό του 
μέσου αυτού είναι ότι θίγει και τα αποκαλούμενα «αόρατα» στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά 
αφορούν τη στάση των μεταναστών, για παράδειγμα την ικανοποίηση των μεταναστών 
από την εργασία τους ή το επίπεδο εμπιστοσύνης των μεταναστών στα χρηματοπιστω-
τικά ιδρύματα. Αναφέρονται επίσης στον αυτόχθονα πληθυσμό προτείνοντας δείκτες 
σχετικά με το επίπεδο αλληλεγγύης προς τους μετανάστες. Έρευνες προτείνονται ως 
πηγή πληροφοριών, αλλά για πολλά από τα ερωτήματα που αφορούν «αόρατα στοι-
χεία» δεν έχουν ακόμη καταρτιστεί ειδικοί δείκτες.

Για την εξέταση διαφορετικών πτυχών της ένταξης μπορούν να καταρτιστούν αντικει-
μενικοί και υποκειμενικοί δείκτες, ενώ για αμφότερες τις κατηγορίες μπορούν να καθο-
ριστούν ορισμοί και μέθοδοι συλλογής δεδομένων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων έρευνας που να μπορούν να συλλαμβάνουν 
τις προοπτικές των μεταναστών και των πληθυσμών υποδοχής.

Δείκτες αποτελεσμάτων και δείκτες πολιτικής

Είναι ουσιώδες να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των δεικτών πολιτικής και των δει-
κτών αποτελεσμάτων. Οι δείκτες αποτελεσμάτων αξιολογούν την πραγματική κατά-
σταση των μεταναστών, για παράδειγμα από την άποψη των ποσοστών συμμετοχής 
τους στην αγορά εργασίας. Οι δείκτες πολιτικής εξετάζουν το ποσό των πόρων που έχει 
επενδυθεί για μια ειδική υπηρεσία ή πρόγραμμα (όπως νέα προγράμματα υγείας), ή τις 
νομικές συνθήκες (όπως αναγνώριση των προσόντων). 

*
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Οι δείκτες αποτελεσμάτων προτιμώνται συχνά διότι θεωρείται ότι απηχούν την 
πραγματική κατάσταση των μεταναστών και όχι τις προθέσεις των κυβερνήσεων. Για 
παράδειγμα, η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας της ΕΕ στη σειρά δεικτών την οποία 
πρότεινε συμφώνησε να ασχοληθεί περισσότερο με τα αποτελέσματα παρά με τα 
μέσα με τα οποία επιτεύχθηκαν. Κρίθηκε ότι η πολιτική προσπάθεια δεν μπορεί να 
αξιολογηθεί, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη διαφέρουν όσον αφορά την επιλογή των 
μέσων καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Η μικρότερη 
επένδυση μιας κυβέρνησης σε ένα συγκεκριμένο είδος προγράμματος μπορεί συνεπώς 
να είναι σκόπιμη και να μην αποτελεί έλλειψη που απαιτεί επανόρθωση. Εξάλλου, η 
επιτροπή έκρινε ότι η εστίαση στα αποτελέσματα θα μπορούσε να ενισχύσει το πνεύμα 
συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων εθνικών οργάνων οι πολιτικές των οποίων έχουν 
αντίκτυπο στο αποτέλεσμα. Επομένως οι δείκτες  πολιτικής προσπάθειας θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι 
δείκτες αποτελεσμάτων.

Από την άλλη πλευρά, οι δείκτες αποτελεσμάτων δεν απαντούν κατ’ ανάγκη στο ερώ-
τημα κατά πόσο και σε ποιο βαθμό τα πολιτικά μέτρα έχουν πράγματι αντίκτυπο στην 
ένταξη των μεταναστών. Οι μετανάστες ενδέχεται να επιτυγχάνουν στην ένταξή τους 
ανεξάρτητα ή ακόμη και παρά την κυβερνητική πολιτική. Εάν μονάδα ανάλυσης είναι 
τα άτομα, η δυσχέρεια αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι οι αποφάσεις 
των ατόμων αποτελούν σύνθεση πολλών διαφορετικών παραγόντων και κινήτρων. 
Οι δείκτες πολιτικής μπορούν να είναι πολύτιμοι ιδίως σε τομείς στους οποίους κρί-
νονται σημαντικά τα νομικά κριτήρια. Για παράδειγμα, οι προτεινόμενοι δείκτες του 
Συμβουλίου της Ευρώπης περιλαμβάνουν, ως δείκτες για την «ευθυδικία», την επικύρω-
ση ειδικών νομικών μέσων, την ύπαρξη ορισμένων νομικών διατάξεων, εξειδικευμένων 
οργάνων ή υπηρεσιών, συμβουλευτικών επιτροπών κτλ.

Πολλές χώρες χρησιμοποιούν και δείκτες αποτελεσμάτων και δείκτες πολιτικής. Η 
δανική κυβέρνηση κατήρτισε, για παράδειγμα, ορισμένους δείκτες ένταξης μεταξύ 
των οποίων η ταχύτητα με την οποία οι αλλοδαποί βρίσκουν απασχόληση και μαθαί-
νουν τη δανική γλώσσα, εάν ολοκληρώνουν έναν κύκλο εκπαίδευσης που τους παρέ-
χει τα κατάλληλα προσόντα για να ασκήσουν μια τέχνη ή επάγγελμα, και εάν και σε 
ποιο βαθμό οι δήμοι χρησιμοποιούν κυρώσεις όταν οι αλλοδαποί δεν συμμετέχουν 
ή απουσιάζουν από μαθήματα σχετικά με την απασχόληση, την ενεργοποίηση ή τη 
δανική γλώσσα.

Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν συχνά δείκτες για να διαπιστώσουν την πρόοδο που 
συντελείται με την πάροδο του χρόνου. Ένας τρόπος θα ήταν να παρακολουθούνται 
οι κουστωδίες των μεταναστών, ενώ υπάρχουν και άλλοι τρόποι έρευνας και συλλο-
γής δεδομένων. Η χρονική προοπτική είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι η 
ένταξη είναι εξελικτική πορεία και όχι στατική κατάσταση. Η πρόοδος όσον αφορά 
ορισμένους δείκτες (για παράδειγμα τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα) μπορεί να είναι 
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απόδειξη ένταξης, και να παρέχει επίσης περισσότερες ευκαιρίες για ένταξη σε αυτόν 
ή σε άλλους τομείς.

Για να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος ενός συγκεκριμένου μέτρου πολιτικής, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ένα χρονικό πλαίσιο: τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να υπολογίζονται 
πριν και μετά την εφαρμογή του μέτρου, και η διαφορά να αποδίδεται στον αντίκτυπό 
του. Είναι ωστόσο πιθανή και η παρέμβαση άλλων παραγόντων ή ακόμη να σημειώθηκε 
επιτυχία παρά το μέτρο και όχι χάρη σ’ αυτό. Εξάλλου, επί μεγάλο χρονικό διάστημα  
θα μπορούσε να είναι πιο σημαντικές η λειτουργία και η προσβασιμότητα των θεσμών 
(όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες υγείας) παρά μεμονωμένα μέτρα πολιτικής. 

Οι δείκτες πολιτικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιδίως για την παρακολούθηση των 
νομικών προτύπων, δικαιωμάτων και ρυθμίσεων που διευκολύνουν την ένταξη, ενώ οι 
δείκτες αποτελεσμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαπίστωση της κατά-
στασης των μεταναστών και την επίτευξη των στόχων ένταξης. Θα πρέπει να δίδεται 
προσοχή κατά τη σύνδεση πολιτικών και αποτελεσμάτων. Θα πρέπει γίνεται τακτική 
επανεξέταση της απόδοσης και της καταλληλότητας των δεικτών, να αξιολογείται η αξι-
οπιστία τους, τυχόν τεχνικές δυσχέρειες, καθώς και η διαθεσιμότητα των δεδομένων.

Επίπεδα δεικτών

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για διεθνή σύγκριση πρέπει να επιτρέπουν την ποικι-
λία των ορισμών και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων.

Διάφορα είδη δεικτών μπορούν να χρησιμοποιούνται σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπι-
κό επίπεδο. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στα διάφορα επίπεδα μπορούν να είναι 
συγκεκριμένοι για ένα επίπεδο και να ασχολούνται με τις συνθήκες ιδιαίτερων ομάδων. 
Υπάρχουν διάφορα μοντέλα διαφοροποίησης μεταξύ των επιπέδων των δεικτών. Στο 
πλαίσιο της στρατηγικής απασχόλησης, για παράδειγμα, οι δείκτες αναπτύσσονται σε δύο 
επίπεδα: βασικοί (ή πρωταρχικοί) δείκτες μετρούν την πρόοδο σε σχέση με τους στόχους 
που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και δείκτες περιεχομέ-
νου (ή δευτερεύοντες) στηρίζουν τους βασικούς δείκτες εξετάζοντας σε προοπτική τις 
εθνικές πολιτικές και την απόδοση. Το 2002, υπήρχαν 35 βασικοί δείκτες και 64 δείκτες 
περιεχομένου. Το 2003 πραγματοποιήθηκε πλήρης επανεξέταση όλων των δεικτών, και ο 
νέος κατάλογος περιλαμβάνει 40 βασικούς δείκτες και 26 δείκτες περιεχομένου.

Οι δείκτες κοινωνικής ένταξης αναπτύσσονται σε τρία επίπεδα: οι δείκτες του επιπέδου 
1 είναι οι κύριοι δείκτες και καλύπτουν τα στοιχεία που θεωρούνται πιο σημαντικά. Οι 
δείκτες του επιπέδου 2 στηρίζουν τους βασικούς δείκτες και περιγράφουν άλλες δια-
στάσεις του προβλήματος. Οι δείκτες του επιπέδου 1 και του επιπέδου 2 «συμφωνού-
νται και ορίζονται από κοινού». Οι δείκτες του επιπέδου 3 μπορεί να έχουν μεγαλύτερη 

*
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σχέση με τη συγκεκριμένη χώρα, να καθορίζονται από τα επιμέρους κράτη μέλη ώστε 
να υπογραμμίζουν ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων τομέων, και να συμβάλλουν στην 
ερμηνεία των δεικτών του επιπέδου 1 και επιπέδου 2. Οι δείκτες του επιπέδου 3 δεν 
χρειάζεται να εναρμονίζονται σε επίπεδο ΕΕ. 

Επιβάλλεται διαφοροποίηση μεταξύ των επιπέδων των δεικτών. Για τις ευρωπαϊκές ή 
τις διεθνείς συγκρίσεις, οι δείκτες του υψηλότερου επιπέδου θα πρέπει να εμφανίζουν 
τον μεγαλύτερο βαθμό ομοιομορφίας όσον αφορά τους αριθμούς και τις μορφές των 
δεδομένων.

Καθορισμός στόχων

Στο μέτρο που αυξάνεται η διαθεσιμότητα των δεδομένων και τα συστήματα παρακο-
λούθησης καθίστανται πιο δυναμικά, μπορούν να τίθενται στόχοι με προσανατολισμό τις 
πολιτικές ένταξης και την κατάδειξη πολιτικής βούλησης για τη βελτίωση της ένταξης.

Οι επιδιώξεις έχουν καλύτερο αποτέλεσμα όταν είναι συγκεκριμένες και όταν υπάρχουν 
ισχυρά κίνητρα για την επίτευξη των δηλωμένων στόχων. Για παράδειγμα, ο πίνακας 
αποτελεσμάτων επιχειρηματικής πολιτικής, ένα μέσο παρακολούθησης στο πλαίσιο 
της στρατηγικής της Λισαβόνας, περιλαμβάνει ποσοτικές επιδιώξεις που έχουν θέσει τα 
κράτη μέλη σε επτά τομείς προτεραιότητας της επιχειρηματικής πολιτικής. Ο χρονικός 
ορίζοντας διαφέρει με ανώτατο όριο τα επτά έτη, και οι τακτικές επικαιροποιήσεις του 
πίνακα αποτελεσμάτων καταγράφουν τις επιδιώξεις που εξαγγέλλουν τα κράτη μέλη 
μαζί με τη θέση στην οποία βρίσκονται, την επιδιωκόμενη θέση και την ορισθείσα ημε-
ρομηνία επίτευξης.

Σε επίπεδο ΕΕ επίσης, η διαδικασία κοινωνικής ένταξης επιδιώκει την αύξηση του 
αριθμού των στόχων που θέτουν τα κράτη μέλη. Το κοινό διάγραμμα για τα εθνικά 
σχέδια δράσης του 2003 περιλαμβάνει προσάρτημα σχετικά με τον «καθορισμό των 
στόχων», το οποίο προτείνει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν επιγραμματικούς στό-
χους, οι οποίοι θα συνοδεύονται από λεπτομερέστερους στόχους, να θέτουν σκοπούς 
που αφορούν ζητήματα κοινωνικής πολιτικής μεταξύ των οποίων και την ένταξη των 
μεταναστών. Η κοινή έκθεση ένταξης για το 2003 επισημαίνει, ωστόσο, την έλλειψη 
δεδομένων για ευπαθείς ομάδες, και ιδίως ομάδες μεταναστών και εθνοτήτων, ενώ ένας 
μικρός μόνο αριθμός χωρών (μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, οι 
Κάτω Χώρες, η Ισπανία και η Γαλλία) καταγράφουν δεδομένα ή δείκτες σχετικά με τους 
μετανάστες. Ορίζονται λίγοι στόχοι και λίγες χώρες επιχειρούν να προσδιορίσουν τις 
θετικές ή αρνητικές τάσεις των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των μεταναστών.

Οι στόχοι ενεργούν ως δυναμικό μέσο χάραξης της πολιτικής όταν υπάρχει πολιτική 
βούληση επίτευξής τους και άντλησης γνώσης από την παρακολούθηση και την αξι-
ολόγηση. Ο καθορισμός των στόχων βασίζεται στη στενή σχέση μεταξύ της παρα-

*
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κολούθησης και της υλοποίησης. Διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τους δείκτες, δεδομένου ότι η εκτέλεση της πολιτικής ένταξης είναι 
συχνά αποκεντρωμένη.

3.3		 Eυρωπαϊκή	συνεργασία

Οι κυβερνήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τους δείκτες για να μετρούν τα αποτε-
λέσματα και να διευκολύνουν τις κρίσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 
πολιτικών τους. Οι δείκτες αποτελούν, ωστόσο, και ισχυρό μέσο σύγκρισης. Η χαρτο-
γράφηση των επιδόσεων των χωρών σε διάφορες πτυχές της πολιτικής ένταξης μπορεί 
να δημιουργήσει ένα είδος θετικού ανταγωνισμού μεταξύ τους. Η δράση ή η αδράνεια, 
η ανάληψη ή η μη ανάληψη δεσμεύσεων μπορούν να μετρηθούν και να συγκριθούν. 
Η σύγκριση πολιτικών και επιδόσεων είναι ενδεχομένως δυνατή σε επίπεδο γενικών 
δεικτών. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας κοινός πυρήνας παρόμοιων κύριων δει-
κτών, που θα καλύπτει μόνο τα στοιχεία εκείνα που θεωρούνται σημαντικά από όλους 
και θα χρησιμοποιεί σύνολα δεδομένων που είναι διαθέσιμα τουλάχιστον στη μεγάλη 
πλειονότητα των κρατών μελών.

Οι χώρες με παρόμοιες συνθήκες όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων, τους ορισμούς 
των κατηγοριών μεταναστών και τους κανόνες σχετικά με την ιδιωτική ζωή θα μπορού-
σαν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν ορισμένους από τους ίδιους δείκτες χαμη-
λότερου επιπέδου ώστε να επωφεληθούν από τις συγκρίσεις. Τα κράτη μέλη που διαθέ-
τουν ήδη ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης θα μπορούσαν να επιχειρήσουν 
να τα καταστήσουν συν τω χρόνω πιο συγκρίσιμα. Εναλλακτικά, τα κράτη μέλη που 
βρίσκονται σε παρόμοια στάδια διαμόρφωσης της πολιτικής και διαθέτουν παρόμοιες 
πολιτικές, θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη χρήση των ίδιων δεικτών, να καθορίσουν 
στόχους και κριτήρια αξιολόγησης. Αυτά τα κράτη μέλη θα μπορούσαν σταδιακά να 
μοιραστούν τις πρακτικές τους με μια ευρύτερη ομάδα χωρών.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τη μέτρηση των επιδόσεων των κρατών μελών και τη 
μεταξύ τους σύγκριση. Για παράδειγμα, ο ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων για τις 
επιχειρήσεις τυποποιεί τις αξίες των δεικτών υπολογίζοντας εκθέτες, όπου ο ευρωπα-
ϊκός εκθέτης ισούται με 100. Τα αποτελέσματα των χωρών συγκρίνονται συνεπώς σε 
σχέση με το σημείο αναφοράς του μέσου όρου της ΕΕ για καθένα από τους εν λόγω 
δείκτες. Δημιουργείται μια αυθαίρετη ομάδα 25 % άνω και κάτω του ευρωπαϊκού 
μέσου όρου. Οι αποκλίσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αντιπροσωπεύουν σχετι-
κά δυνατά ή αδύνατα σημεία, έτσι ώστε οι δείκτες που είναι υψηλότεροι του 125 % 
ή χαμηλότεροι του 75 % να θεωρείται ότι απηχούν ισχυρές (ή ασθενείς) επιδόσεις. 
Εξάλλου, ένας τομέας πολιτικής θεωρείται το δυνατό σημείο μιας χώρας εάν το 50 % 
ή και περισσότερο των δεικτών του τομέα έχει εκθέτη 125 ή περισσότερο και οι υπό-
λοιποι δείκτες ανέλθουν τουλάχιστον στο 95. Αντιθέτως, εάν το 50 % των δεικτών ή 
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και περισσότεροι βρίσκονται κάτω από το 75 και οι υπόλοιποι δεν υπερβαίνουν το 
105, ο εν λόγω τομέας θεωρείται ασθενής. 

Το εργαλείο δεικτών του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο συγκεντρώνει δείκτες 
για οκτώ βασικούς τομείς της ζωής, προτείνει συγκρίσεις όσον αφορά ένα πλήρες 
φάσμα δεικτών που αφορά τα αποτελέσματα και τα νομικά δικαιώματα. Όσον αφορά 
τις συνθήκες απασχόλησης και διαβίωσης, προτείνει να συγκριθούν για παράδειγμα ο 
αριθμός των άνεργων νοικοκυριών μεταναστών, ο αριθμός των μεταναστών που υπήρ-
ξαν άνεργοι τουλάχιστον μια φορά, η διαθεσιμότητα επαγγελματικής επανένταξης 
απολυθέντων εργαζομένων μεταναστών, καθώς και το ποσοστό των μεταναστών που 
κατέχουν θέση απασχόλησης που αντιστοιχεί στα προσόντα τους. Προτείνει επίσης τη 
σύγκριση της αναλογίας αυτοχθόνων/ μεταναστών σε χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας 
και πρόωρη συνταξιοδότηση, στον μέσο χρόνο ανανέωσης των συμβάσεων, και στο 
ποσό των ενισχύσεων που δαπανώνται για γονική άδεια και μέριμνα των παιδιών. Οι 
διαφορές αυτοχθόνων/μεταναστών όσον αφορά το ποσοστό των νοικοκυριών που 
είναι χρεωμένα σε ανεπίσημους δανειστές, καθώς και το ποσοστό των νοικοκυριών 
που δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό μπορούν να μετρηθούν και να συγκριθούν 
μεταξύ των χωρών. 

Οι συγκρίσεις μπορούν επίσης να παράγουν συγκεκριμένα οφέλη για τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής με τη μορφή ιδεών ή «βέλτιστων πρακτικών». Οι πρακτικές μπορούν 
να συγκριθούν εντός μιας χώρας, πράγμα που έχει πλεονεκτήματα δεδομένου ότι η 
πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και πληροφορίες είναι ευκολότερη, τα τυποποιη-
μένα στοιχεία είναι συχνά αμέσως διαθέσιμα και ενδεχομένως υφίστανται λιγότεροι 
φραγμοί στη μεταφορά των πρακτικών. Όσον αφορά τις διεθνείς συγκρίσεις, απαιτείται 
περισσότερος χρόνος και πόροι για τη διασφάλιση της συγκρισιμότητας των δεδομέ-
νων και των πληροφοριών. Εντούτοις, η αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών εκτός της 
χώρας παράγει συχνά μεγαλύτερη καινοτομία. Τα οφέλη μπορούν να είναι σημαντικά 
όταν το πεδίο εφαρμογής του θέματος έχει καθοριστεί σαφώς και όταν «οι εταίροι των 
συγκριτικών αξιολογήσεων» βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους.

Κατά τη χρήση δεικτών σχετικά με την ένταξη των μεταναστών, μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν οι δυνατότητες καινοτομίας των διεθνών συγκρίσεων. Οι συγκρίσεις σε επί-
πεδο ΕΕ μπορούν να πραγματοποιηθούν σε περιορισμένο αριθμό βασικών δεικτών. Οι 
χώρες με ανάλογες προϋποθέσεις μπορούν να αποδυθούν σε πιο εκτεταμένες συγκρί-
σεις χρησιμοποιώντας δείκτες χαμηλότερου επιπέδου.

Δείκτες κοινωνικής ενεργοποίησης του πολίτη

Παρά το γεγονός ότι οι κοινωνικοοικονομικές πτυχές της ένταξης των μεταναστών 
έχουν εν μέρει βρει «στέγη» σε διάφορους μηχανισμούς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δεν υφίστανται δομές που να ασχολούνται με τις υπόλοιπες διαστάσεις της 

*
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Δείκτες

ένταξης που είναι σημαντικές για τα κράτη μέλη. Μπορούν να ληφθούν τρία μέτρα για 
την επανόρθωση αυτού του μειονεκτήματος χωρίς να δημιουργούνται εμπόδια μέσω 
νέων θεσμικών μηχανισμών. 

Πρώτον, πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων κοινωνικοοικονο-
μικών πολιτικών μηχανισμών που, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, ασχολούνται με 
θέματα που αφορούν την ένταξη των μεταναστών. Η ευρωπαϊκή στρατηγική απασχό-
λησης, η διαδικασία κοινωνικής ένταξης, ο πίνακας αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων 
και άλλοι μηχανισμοί άπτονται θεμάτων σχετικών με την ένταξη όπως η απασχόληση, 
το εισόδημα, ή η επιχειρηματική δραστηριότητα των μειονοτήτων και των μεταναστών. 
Οι διάφορες γενικές διευθύνσεις και μονάδες που ασχολούνται με τη διαχείριση των 
μηχανισμών αυτών μπορούν, επιδιώκοντας στενότερο συντονισμό, να συμβάλουν στη 
μεγαλύτερη συνοχή όσον αφορά την παρακολούθηση και τον καθορισμό των στόχων 
σε επίπεδο των κοινωνικοοικονομικών διαστάσεων της ένταξης των μεταναστών.

Δεύτερον, τα «άλλα» στοιχεία της ένταξης, που υπερβαίνουν τον κοινωνικοοικονομικό 
τομέα, πρέπει να οριστούν με πιο θετικό τρόπο και να αποκτήσουν διακριτή ταυτότητα. 
Ποια είναι τα μοναδικά θέματα που συνθέτουν την κοινωνική διάσταση της ένταξης των 
μεταναστών; Μπορεί να αποφασιστεί ένας αριθμός βασικών θεμάτων ώστε να δοθεί 
σαφές σχήμα στους τομείς της ένταξης που εμπίπτουν ή συνδέονται με τον τομέα  δικαι-
οσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Ο τίτλος της κοινωνικής ενεργοποίησης πρέπει να 
χρησιμοποιείται για να εκφράσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτών των θεμάτων.

Τρίτον, τα θέματα που αφορούν την κοινωνική ενεργοποίηση του πολίτη μπορούν 
να συνδεθούν με γενικά θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, όπως τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Η σύνδεση αυτή θα σταθεροποιήσει τη θέση της κοινωνικής 
ενεργοποίησης του πολίτη εντός του τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υπο-
θέσεων και θα διασφαλίσει τη συνοχή με άλλες συναφείς πολιτικές. Οι υφιστάμενες 
ομάδες όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο μετανάστευσης ή τα εθνικά σημεία επαφής για 
τη μετανάστευση και την ένταξη μπορούν να καταστούν εταίροι αυτού του έργου. 
Σε καθήκοντα που αφορούν την ανάλυση των δεδομένων μπορούν να συμμετέχουν 
ομάδες ανεξάρτητων επιστημονικών εμπειρογνωμόνων. Ποικίλες ρυθμίσεις θα μπο-
ρούσαν να χρησιμοποιηθούν για διάφορα είδη δεικτών που εστιάζουν στην πολιτική 
ή τα αποτελέσματα.

Τα θέματα κοινωνικής συμμετοχής του πολίτη ασχολούνται με την παρακολούθηση 
και τον καθορισμό στόχων μέσω των δεικτών πολιτικής και αποτελεσμάτων. Οι δεί-
κτες πολιτικής είναι σημαντικοί στον τομέα αυτό, διότι συνδέονται στενά με τα νομικά 
πρότυπα. Ποια είναι τα δικαιώματα των μεταναστών, τι χρόνος διαμονής απαιτείται 
για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών, και κατά πόσο οι διοικητικές πρακτικές 
διευκολύνουν την απόκτηση αυτών των δικαιωμάτων αποτελούν κρίσιμες μετρήσεις 
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της δέσμευσης μιας χώρας όσον αφορά την ένταξη. Πολλές από τις σχετικές μετρήσεις 
περιλαμβάνονται στις παραγράφους δύο κοινοτικών οδηγιών: της οδηγίας για την επα-
νένωση των οικογενειών και της οδηγίας για τους επί μακρόν διαμένοντες. Τα κριτήρια 
που θεσπίζουν οι οδηγίες μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτες, ενώ η παρακολούθηση 
της μεταφοράς τους στην εθνική νομοθεσία μπορεί να αποτελέσει άσκηση στην οποία 
θα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης.

Η συγκριτική ανάλυση των πολιτικών ένταξης μπορεί να συνδεθεί στενά με το νομοθε-
τικό πρόγραμμα, πράγμα που θα ενίσχυε τον συνολικό αντίκτυπο των πολιτικών δικαιο-
σύνης και εσωτερικών υποθέσεων για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

Οι δείκτες των αποτελεσμάτων και οι στόχοι είναι εξίσου σημαντικοί. Πόσοι μετανάστες 
επιλέγουν την πολιτογράφηση όταν τους παρέχεται η δυνατότητα; Πόσοι ψηφίζουν ή 
βάζουν υποψηφιότητα στις εκλογές; Μπορούν να τεθούν στόχοι για ποσοστά πολιτο-
γράφησης ή εκλογική συμμετοχή; Οι δείκτες αποτελεσμάτων παρέχουν μια προοπτική 
της πραγματικής προόδου που συντελείται όσον αφορά την ένταξη και μπορούν να 
καταδείξουν τομείς προτεραιότητας για την ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών σε 
ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο. Η επίγνωση των αποτελεσμάτων μπορεί να συμβάλει 
στον προσανατολισμό των προγραμμάτων χρηματοδότησης σε όλα τα επίπεδα. Μπορεί 
επίσης να βελτιώσει τον αντίκτυπο των ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών, δεδομένου 
ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να αναζητήσουν παραδείγματα από χώρες 
που έχουν να επιδείξουν σημαντικά επιτεύγματα σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Οι προα-
ναφερθείσες δομές μπορούν να παραγάγουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την αποτε-
λεσματική παρακολούθηση πολιτικών και αποτελεσμάτων συμμετοχής του πολίτη, και 
να βοηθήσουν επίσης τις χώρες να προβούν στην καλύτερη δυνατή χρήση των δεικτών 
σχετικά με την ένταξη των μεταναστών.

*



�� Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη

Δείκτες

Κεφάλαιο	3:	Συμπεράσματα

1. Για την καλύτερη αποτίμηση της ένταξης και των επιπτώσεων των πολιτικών ένταξης, 
οι κυβερνητικές και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις θα μπορούσαν να αναπτύξουν 
σύνολα δεικτών για την ένταξη.

2. Θα μπορούσε, εξάλλου, να διερευνηθεί η δυνατότητα να συμπεριληφθούν οι δεί-
κτες που σχετίζονται με την ένταξη των μεταναστών σε υφιστάμενους μηχανισμούς 
καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης. Θα μπορούσε ακόμη να καταρτιστεί ένας 
μηχανισμός αποκλειστικά για την ένταξη των μεταναστών, ο οποίος θα ενσωματώνει 
τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές διαστάσεις της ένταξης.

3. Η συγκριτική αξιολόγηση λειτουργεί μέσω του καθορισμού κριτηρίων αξιολόγησης. 
Οι δείκτες θα πρέπει να έχουν σαφή και ξεκάθαρη κανονιστική ερμηνεία: οι χρήστες 
θα πρέπει να γνωρίζουν ποια κατεύθυνση αλλαγών αντιπροσωπεύει την πρόοδο.

4. Θα πρέπει να διοργανωθούν εκτενείς διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς όσον αφορά τις προτεραιότητες και τους στόχους που συνδέονται με τους 
δείκτες. Οι διαβουλεύσεις θα πρέπει να συμπεριλάβουν τις οργανώσεις των μετανα-
στών και τις οργανώσεις αρωγής μεταναστών.

5. Το ζητούμενο θα ήταν να χρησιμοποιούνται οι δείκτες τόσο κατά το στάδιο του 
προγραμματισμού όσο και κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προγραμμάτων και 
των σχεδίων ένταξης. Όσον αφορά τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το 
δημόσιο, η αξιολόγηση θα πρέπει να αποτελεί μέρος της υλοποίησης του σχεδίου και 
να λαμβάνει ρεαλιστικό μερίδιο του προϋπολογισμού. 

6. Η βελτίωση και η επέκταση της συλλογής δεδομένων για θέματα που σχετίζονται 
με την ένταξη των μεταναστών πρέπει να συνάδουν με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές (μεταξύ των οποίων και εκείνες που αφορούν την προστα-
σία των δεδομένων). Οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό 
τομέων στους οποίους παρατηρείται έλλειψη δεδομένων και για τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων. Σε περίπτωση που επιλέγονται προς εξέταση ειδικές ομάδες 
μεταναστών, τα κριτήρια επιλογής και ορισμού τους θα πρέπει να είναι σαφή, ενώ 
οι συλλεγόμενες πληροφορίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επιβολή 
διακρίσεων.

7. Θα ήταν ευκταίο να χρησιμοποιείται ένα μείγμα διαφόρων δεικτών, και οι κυβερ-
νητικοί και μη κυβερνητικοί φορείς να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν παρεμφε-
ρείς δείκτες.

8. Για να εξεταστούν οι διάφορες πτυχές της ένταξης, μπορούν να καταρτιστούν αντι-
κειμενικοί και υποκειμενικοί δείκτες, ενώ οι ορισμοί και οι μέθοδοι συλλογής δεδο-
μένων μπορούν να βελτιώνονται για αμφότερες τις κατηγορίες. Θα μπορούσε να 
δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων έρευνας που μπορούν 
να συλλάβουν τις προοπτικές των μεταναστών και των πληθυσμών υποδοχής.
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9. Οι δείκτες πολιτικής μπορούν να χρησιμοποιούνται ιδίως για την παρακολούθηση 
των νομικών προτύπων, των δικαιωμάτων και των πολιτικών ρυθμίσεων που διευ-
κολύνουν την ένταξη, ενώ οι δείκτες αποτελεσμάτων μπορούν να χρησιμοποιούνται 
για την παρακολούθηση της κατάστασης των μεταναστών και για την επίτευξη των 
στόχων ένταξης. Προσοχή πρέπει να δίδεται στην εδραίωση δεσμών μεταξύ των 
πολιτικών και των αποτελεσμάτων. Θα πρέπει να πραγματοποιείται τακτική επανεξέ-
ταση της απόδοσης και της καταλληλότητας των δεικτών, να αξιολογείται η αξιοπι-
στία τους, τυχόν τεχνικές δυσχέρειες, καθώς και η διαθεσιμότητα των δεδομένων.

10. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για σύγκριση πρέπει να επιτρέπουν την ποικιλο-
μορφία των ορισμών και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων.

11. Επιβάλλεται η διαφοροποίηση μεταξύ των επιπέδων των δεικτών. Για τις ευρω-
παϊκές ή τις διεθνείς συγκρίσεις, οι δείκτες υψηλότερου επιπέδου θα πρέπει να 
διαθέτουν τον μέγιστο βαθμό ομοιομορφίας όσον αφορά τη μορφή των ορισμών 
και των δεδομένων.

12. Στο μέτρο που διατίθενται όλο και περισσότερα δεδομένα και τα συστήματα παρα-
κολούθησης καθίστανται πιο δυναμικά, πρέπει να ορίζονται στόχοι που θα παρέχουν 
κατευθύνσεις για πολιτικές ένταξης και θα επιδεικνύουν πολιτική βούληση για τη 
βελτίωση της ένταξης.

13. Κατά τη χρησιμοποίηση δεικτών για την ένταξη των μεταναστών, πρέπει να γίνεται 
χρήση του καινοτόμου δυναμικού των διακρατικών συγκρίσεων. Συγκρίσεις σε επί-
πεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να πραγματοποιούνται σε περιορισμένο αριθμό 
βασικών δεικτών. Χώρες με παρόμοιες προϋποθέσεις πρέπει να αποδύονται σε πιο 
μακροπρόθεσμες συγκρίσεις χρησιμοποιώντας δείκτες χαμηλότερου επιπέδου.

14. Η συγκριτική αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης πρέπει να συνδέεται στενά με το 
νομοθετικό πρόγραμμα, πράγμα που θα ενίσχυε τον συνολικό αντίκτυπο των πολιτι-
κών δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων για τους υπηκόους τρίτων χωρών.





Παράρτημα: 
Μετουσίωση των πολιτικών 
σε προγράμματα
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Το παράρτημα παρουσιάζει συνοπτικά επτά στάδια για το σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση των προγραμμάτων ένταξης. Τα στάδια αυτά βασίζονται στα παραδείγματα 
που αναφέρονται στα προηγούμενα κεφάλαια, καθώς και στις αρχές της διαχείρισης 
προγραμμάτων και στρατηγικού σχεδιασμού. Βοηθούν τους υπεύθυνους χάρα-
ξης πολιτικής και τους ειδικούς επαγγελματίες να μετουσιώσουν τους γενικούς 
πολιτικούς στόχους σε προγράμματα ένταξης. Ακόμη, τα επτά στάδια μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως τίτλοι για ομάδες στόχων και δείκτες απόδοσης, καθώς και ως 
κεφάλαια των εκθέσεων δραστηριοτήτων του προγράμματος. Τέλος, τα επτά στάδια 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλαίσιο ανταλλαγής ορθών πρακτικών σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο.

1.		 Παρουσίαση	του	σκεπτικού	ανάληψης	δράσης

Για να ληφθεί η αναγκαία πολιτική και κρατική στήριξη για την κατανομή των πόρων στα 
προγράμματα ένταξης και για να υπάρξει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από τη συμμε-
τοχή των ενδιαφερόμενων φορέων, είναι σημαντική η διατύπωση ενός σκεπτικού για 
τα προγράμματα αυτά, το οποίο θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους φορείς και 
στο ευρύτερο κοινό. Το σκεπτικό καταδεικνύει την ύπαρξη του προβλήματος, επεξηγεί 
τις αλλαγές που θα επιφέρει το πρόγραμμα, περιγράφει τους στόχους, και συνδέει το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα με τους γενικούς στόχους ένταξης.

Παραδείγματος χάρη, το σκεπτικό για τα εισαγωγικά προγράμματα και τα προγράμματα 
γλωσσικής κατάρτισης

• Καταδεικνύει ότι σημαντικές ομάδες ατόμων, μετανάστες ή μη, στερούνται γνώσε-
ων της γλώσσας και των κυριότερων αξιών και εθίμων σε βαθμό που να παρεμπο-
δίζεται η συμμετοχή τους στην κοινωνία

• Επεξηγεί πώς οι γνώσεις αυτές ενισχύουν την εμπιστοσύνη και την αυτάρκεια των 
δικαιούχων

• Περιγράφει τα άτομα-στόχους (δηλ. τους δικαιούχους) και το επίκεντρο της δρα-
στηριότητας (ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτυχθούν)

• Συνδέει τα προγράμματα αυτά με τους γενικούς στόχους ένταξης και κοινωνικής 
συνοχής, συμμετοχής στα κοινά και ενεργοποίησης του πολίτη

Παραδείγματος χάρη, το σκεπτικό για τη συμμετοχή του πολίτη

• Καταδεικνύει ότι σημαντικές ομάδες ατόμων δεν έχουν πραγματική πρόσβαση σε 
παραδοσιακές οργανώσεις λόγω των ιδιαίτερων πολιτισμικών ή κοινωνικοοικο-
νομικών χαρακτηριστικών τους, σε βαθμό να  μην μπορούν να απολαμβάνουν τα 
δικαιώματά τους ως πολίτες εις βάρος της ευημερίας τους. Το γεγονός αυτό στερεί 
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επίσης τις οργανώσεις από τη συμμετοχή ατόμων με πολύτιμες ικανότητες, πράγμα 
που αποβαίνει σε βάρος της ευρωστίας των οργανώσεων

• Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι οργανώσεις που ανταποκρίνονται στην πολι-
τισμική και κοινωνικοοικονομική ποικιλομορφία βελτιώνουν την ποιότητα των 
υπηρεσιών τους, αυξάνουν την ικανοποίηση των ατόμων στα οποία απευθύνο-
νται και προωθούν το αίσθημα ότι είναι μέλη της κοινωνίας· καταδεικνύει πώς οι 
οργανώσεις, εμπλέκοντας στις δραστηριότητές τους μέλη διαφορετικών ομάδων, 
συμβάλλουν σε μία ενεργό και συμμετοχική κοινωνία

• Περιγράφει τα άτομα-στόχους (δηλ. τους δικαιούχους) και το επίκεντρο (ποιες υπη-
ρεσίες πρέπει να βελτιωθούν, ποίων τα ταλέντα πρέπει να αξιοποιηθούν και ποιες 
ομάδες να χρησιμοποιηθούν)

• Συνδέει τα προγράμματα με τους γενικούς στόχους κοινοτικής ένταξης, δηλαδή 
πρόσβαση και ισότητα, συμμετοχή και αίσθημα ότι επιδιώκουν ένα κοινό στόχο

2.	 Διαμόρφωση	του	προγράμματος

Για να είναι αποτελεσματικά, τα προγράμματα θα πρέπει να είναι καλά διατυπωμένα και 
να βασίζονται στη διεξοδική ανάλυση των προβλημάτων που καλούνται να αντιμετω-
πίσουν. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται:

• Ασκήσεις χαρτογράφησης
• Επιστημονική έρευνα
• Συμβουλές εμπειρογνωμόνων
• Άντληση διδαγμάτων από άλλα προγράμματα
• Διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς

3.	 Διαβουλεύσεις	με	τους	ενδιαφερόμενους	φορείς

Για να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα ασχολούνται με τα πραγματικά προβλήματα, ότι 
αντιπροσωπεύονται ικανοποιητικά διαφορετικά συμφέροντα και ότι οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς θεωρούν ότι τα προγράμματα τους αφορούν, είναι εξαιρετικά σημαντικό να πραγ-
ματοποιούνται σε πρώιμο στάδιο διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς.

• Ο προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων φορέων θα οδηγήσει σε διάκριση μεταξύ 
εκείνων που ζητούν τα προγράμματα και εκείνων που τα υλοποιούν, καθώς και 
μεταξύ εκείνων που ωφελούνται άμεσα και έμμεσα από τα προγράμματα

• Η αναγνώριση και αποτίμηση των διαφορετικών οπτικών και συμφερόντων (που 
εξαρτώνται συχνά από το φύλο, την κοινωνικοοικονομική θέση και το μεταναστευ-
τικό ιστορικό) θα καταστήσει εφικτή τη διαφοροποίηση κατά την αξιολόγηση των 
αναγκών
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• Η απογραφή ευαίσθητων θεμάτων, ενδεχόμενων ελλείψεων και παγίδων, καθώς και 
ευκαιριών και αλλαγών που αποσκοπούν στην επιτυχία, θα διευκολύνει το σχεδια-
σμό μέτρων κατάλληλα προσαρμοσμένων για την αντιμετώπισή τους

• Ο σοβαρός και διαρκής διάλογος με τους ενδιαφερόμενους φορείς θα εξασφαλίσει 
την πολιτική και κρατική στήριξη και τη συνεργασία των δικαιούχων, με ταυτόχρο-
νη ενίσχυση της δέσμευσης και βούλησή τους να συμμετέχουν στα προγράμματα

4.	 Προσδιορισμός	του	προβλήματος
Για τον καθορισμό προτεραιοτήτων, τα προγράμματα πρέπει να περιγράφουν αναλυτι-
κά και να εξετάζουν διεξοδικά τα προς επίλυση προβλήματα.
 
• Η ανάλυση του προβλήματος μπορεί, παραδείγματος χάρη, να καταδείξει τις υφι-

στάμενες γλωσσικές ελλείψεις μεταξύ συγκεκριμένων ομάδων, ή τα εμπόδια που 
υφίστανται όσον αφορά τη συμμετοχή συγκεκριμένων ομάδων

• Η ανάλυση των ενδιαφερόμενων φορέων αξιολογεί τον αριθμό των ατόμων που 
θίγονται άμεσα και έμμεσα

• Η τεχνική ανάλυση διαπιστώνει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την επίλυση 
των προβλημάτων

• Η οργανωτική ανάλυση υποδεικνύει τις οργανώσεις που θα πρέπει να συμπεριλη-
φθούν στο πρόγραμμα ή να αποτελέσουν στόχο του προγράμματος

5.	 Καθορισμός	των	στόχων

Για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων όσον αφορά το 
πρόγραμμα, είναι ουσιώδες να περιγραφούν οι σκοποί του προγράμματος από άποψη 
μέσων και επιδιώξεων.

• Η περιγραφή της επιθυμητής κατάστασης εκθέτει τα θετικά αποτελέσματα και πλε-
ονεκτήματα για τους δικαιούχους και την κοινωνία στο σύνολό της

• Η περιγραφή καταδεικνύει τι θα πρέπει να επιτευχθεί και προλειαίνει το έδαφος 
για την κατάρτιση ενός συνόλου σαφών και επακριβών στόχων, καθώς και για την 
ιεράρχησή τους

• Η περιγραφή αυτή διευκολύνει επίσης τους ενδιαφερόμενους φορείς να επιλέξουν 
από κοινού προγραμματικούς στόχους —από άποψη ομάδων-στόχων, είδους 
εκπαίδευσης κλπ.

• Η αξιολόγηση των στόχων επιβεβαιώνει εάν μπορούν να επιτευχθούν από αυτό ή 
από άλλα προγράμματα
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6.	 Επιλογή	στρατηγικών
Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του προγράμματος, θα πρέπει να προσδιορι-
στούν και να εξεταστούν διάφορες πιθανές στρατηγικές επίτευξης των στόχων του.

• Ο προσδιορισμός και η επιλογή των στρατηγικών διέπονται από τους προγραμμα-
τικούς στόχους

• Γίνονται διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς για τον προσδιορισμό και 
την επιλογή των στρατηγικών, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίδεται στη γνώμη τους

• Η κατανομή των πόρων περιλαμβάνει ζητήματα προϋπολογισμού, όπως το επίπεδο 
των επιδοτήσεων, την ιδία συνεισφορά των δικαιούχων, χορηγίες του ιδιωτικού 
τομέα, συνεργασία με τον τομέα του εθελοντισμού κλπ.

• Ουσιώδες τμήμα της διαδικασίας επιλογής στρατηγικής καταλαμβάνει η αξιολόγη-
ση του τρόπου με τον οποίο οι στρατηγικές συμβάλλουν στην επίτευξη ισότητας 
μεταξύ των φύλων και εθνικής ισότητας

7.	 Υλοποίηση	του	προγράμματος

Η ατζέντα για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει

• Συμφωνία όσον αφορά τη δημόσια υπηρεσία —σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό 
επίπεδο— που θα έχει την τελική ευθύνη και θα αναλάβει τη χρηματοδότηση του 
προγράμματος

• Σε περίπτωση καταμερισμού της ευθύνης, με οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα, 
μεταναστευτικές και εθελοντικές οργανώσεις, συμφωνία σχετικά με την ανάληψη 
της ευθύνης και τη (συγ)χρηματοδότηση

• Σε περίπτωση ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες, συμφωνία για τη συγγραφή 
υποχρεώσεων και τους ποιοτικούς κανόνες όσον αφορά την παροχή μαθημάτων 
κατάρτισης

• Σχέδιο για την αξιολόγηση και την εκτίμηση των επιπτώσεων μέσω του οποίου θα 
διαπιστώνεται εάν το πρόγραμμα έχει επιτύχει τους στόχους του και έχει ασχολη-
θεί με τα εντοπισθέντα προβλήματα, εάν οι ενδιαφερόμενοι φορείς εμμένουν στη 
δέσμευσή τους, και εάν υπήρξε ικανοποιητική διαχείριση όσον αφορά την υλοποί-
ηση του προγράμματος .
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Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη
για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς 
επαγγελματίες

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη

Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης,  
Ελευθερίας και Ασφάλειας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει βέλτιστες 

πρακτικές και διδάγματα που έχουν αντληθεί 

από τα 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για τα ακόλουθα θέματα: εισαγωγικά μαθήματα 

για νεοαφιχθέντες μετανάστες και πρόσωπα 

αναγνωρισμένα ως πρόσφυγες, συμμετοχή 

των πολιτών και δείκτες. Εκπονήθηκε σε στενή 

συνεργασία με τα εθνικά σημεία επαφής για 

την ένταξη και έχει σκοπό να προωθήσει τη 

δημιουργία ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού 

πλαισίου για την ένταξη που θα διευκολύνει 

την ανταλλαγή πείρας και πληροφοριών. 

Απευθύνεται στους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής και τους ειδικούς επαγγελματίες  

σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο.




