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Π ρ α κ τ ι κ έ ς  ε ν σ ω μ ά τ ω σ η ς  τ ω ν  π ρ ο σ φ ύ γ ω ν  κ α ι  α ι τ ο ύ ν τ ω ν  ά σ υ λ ο  σ τ η ν  α γ ο ρ ά  
ε ρ γ α σ ί α ς   

Ε υ ρ ή μ α τ α  α π ό  τ η ν  έ ρ ε υ ν α  τ ο υ  E u r o f o u n d  

Η έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη βελτίωση 
Συνθηκών Εργασίας και Διαβίωσης (Eurofound) διενεργήθηκε 
στις 28 χώρες μέλη της ΕΕ και στη Νορβηγία, με συλλογή σων 
στοιχείων από κάθε χώρα μέσω των αντιπροσωπειών του 
Eurofound, στο διάστημα Μάιος - Ιούνιος 2016. Οι στόχοι και τα 
βασικά θέματα που διερεύνησε είναι:  

 η ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας και των πρακτικών 
διευθέτησης του προσφυγικού στο πρώτο μισό του 2016. 

 Η διερεύνηση της ενσωμάτωσης μέσω της ένταξης και της 
υποστήριξής  των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο 
στην αγορά εργασίας  

 Η διερεύνηση του ρόλου των 
κοινωνικών εταίρων.  

Σύμφωνα με την γενική εικόνα που 
καταγράφει η έρευνα, τα στοιχεία 
δείχνουν ότι: Σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες η μέση διάρκεια της 
διαδικασίας ασύλου έχει αυξηθεί 
αρκετά από το πρώτο ξέσπασμα της 
κρίσης.  Σε αρκετές χώρες το 
πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την 
εισαγωγή μέτρων που ως στόχο έχουν 
να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις και 
τις δυσχέρειες που προκύπτουν από 
την αναμονή ενώ σε κάποιες άλλες 
περιπτώσεις επελέγη η μέθοδος της 
επιτάχυνσης των αποφάσεων έκδοσης 
α σ ύ λ ο υ  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  γ ι α 
συγκεκριμένες ομάδες αιτούντων.  
Σύμφωνα με τα  συμπεράσματα της έρευνας του Eurofound τα 
κύρια ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη 
και τα οποία συνδέονται με την υπάρχουσα κατάσταση της 
εξέλιξης του προσφυγικού ζητήματος, και τις προοπτικές 
ενσωμάτωσης είναι: 
- οι συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα υποδοχής, οι οποίες είναι 
στις περισσότερες περιπτώσεις  εντελώς ακατάλληλες για την 
προετοιμασία των ατόμων να συνδεθούν έστω και με τον πιο 
υποτυπώδη τρόπο με την αγορά εργασίας. Οι πιο συχνά 
αναφερόμενη κατάσταση από τα κέντρα είναι ο 
υπερπληθυσμός τους, η έλλειψη του εντελώς απαραίτητου 
εξοπλισμού και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και η απουσία 
καταλύματος. Επιπλέον αναφέρονται προβλήματα στην παροχή 
εξωτερικών υπηρεσιών ενώ η συνεργασία μεταξύ αυτών των 
υπηρεσιών είναι ακόμη πιο δύσκολη.   
- Στις περισσότερες χώρες υπάρχει από πριν κάποιο πλάνο για 
την γεωγραφική κατανομή των προσφύγων, παρόλα αυτά δεν 
είναι πάντα εφικτό να μελετηθούν από πριν τα ζητήματα της 
προσβασιμότητας στην αγορά εργασίας και αυτό λόγω κυρίως 
των περιορισμών που θέτει η εξεύρεση κατάλληλων 
καταλυμάτων.  
- Η χρηματοδότηση της απασχόλησης για τους αιτούντες άσυλο 
δεν προβλέπεται  και οι δυνατότητες πρόσβασης και οι κανόνες 
εισόδου στην εργασία είναι σαφώς λιγότερες. 
 - Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση για τους αιτούντες 

άσυλο που εργάζονται επίσης διαφέρει μεταξύ των χωρών 
ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι όροι κατοχύρωσης του 
δικαιώματος είναι λιγότερο ευνοϊκοί από ότι για τους 
μετανάστες/ριες και για τους/τις πρόσφυγες. 
- Το ίδιο ισχύει και για τις ευκαιρίες αυτοαπασχόλησης όπου 
και πάλι τα δικαιώματα και οι μηχανισμοί αδειοδότησης 
διαφέρουν ανάλογα με το καθεστώς εισόδου στη χώρα και 
επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από την αβεβαιότητα της 
έκβασης του αιτήματος ασύλου.  
- Τα παιδιά των αιτούντων άσυλο έχουν το δικαίωμα εισόδου 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση σε όλα τα κράτη μέλη όμως δεν 

υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για 
καθολική χρήση του δικαιώματος 
και την απρόσκοπτη  πρόσβαση για 
όλα τα παιδιά γεγονός που 
συνδέεται κυρίως με την έλλειψη 
προετοιμασίας των σχολείων για 
υποδοχή και ενσωμάτωση των νέων 
μαθητών και μαθητριών.  
Σε αρκετές χώρες στο ξεκίνημα της 
κρίσης η πολιτική έκδοσης ασύλου 
πήρε τη μορφή της προσωρινής 
άδειας, πολιτική που εμμέσως 
συμβάλλει στην επιπλέον 
αποδυνάμωση της θέσης και των 
προοπτικών των προσφύγων στην 
αγορά εργασίας. Βασικοί λόγοι που 
αναφέρονται στην έκθεση είναι η 
αποτροπή με αυτό τον τρόπο των 
εργοδοτών να προσλάβουν ή να 

μεταχειριστούν ισότιμα τους πρόσφυγες.   
Η θέση των κοινωνικών εταίρων και ο ρόλος τους στην 
ενσωμάτωση των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην αγορά 
εργασίας: 
Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας στις κύριες χώρες 
προορισμού οι κοινωνικοί εταίροι έχουν δραστήριο ρόλο και 
όπου εμπλέκονται στην χάραξη πολιτικής και στη διαβούλευση 
εστιάζουν σε φλέγοντα ζητήματα όπως: η  εκπαίδευση και η 
μαθητεία, η ταχεία πρόσβαση στην αγορά εργασίας, οι 
διαδικασίες πρόσληψης των προσφύγων και οι  προτάσεις για 
κατάρτιση. 
Από την άποψη της γενικής προσέγγισης τους, οι κοινές 
δηλώσεις των κοινωνικών εταίρων συχνά τονίζουν τη βούληση 
τους για βιώσιμη ένταξη και γρήγορη ενσωμάτωση των 
προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας. 
Ενώ τα συνδικάτα έχουν την τάση να δίνουν μεγαλύτερη 
έμφαση στη βιώσιμη ένταξη, για να εξασφαλιστεί ότι το 
νεοεισερχόμενο εργατικό δυναμικό θα μπορέσει να ζήσει και 
να εργαστεί σε μια χώρα και στην κοινωνία της σε 
μακροπρόθεσμη βάση, από την άλλη η γρήγορη ένταξη 
αντανακλά το ενδιαφέρον των εργοδοτών και των 
εργοδοτικών οργανώσεων με το βάρος να πέφτει στην τόνωση 
της ανταγωνιστικότητάς τους κάνοντας χρήση των νέων 
πόρων πιο αποτελεσματικά. Κατεβάστε την έκθεση εδώ 

  2014 2015 
αύξηση 

(%) 

ΕΕ28 626,96 1,321,600 111 

Αυστρία 28,035 88,16 214 

Βέλγιο 22,71 44,66 97 

Δανία 14,68 20,935 43 

Φινλανδία 3,62 32,345 794 

Γερμανία 202,645 476,51 135 

Ολλανδία 24,495 44,97 84 

Νορβηγία 11,415 31,11 173 

Σουηδία 81,18 162,45 100 

Αριθμός αιτήσεων ασύλου το 2014 & 2015 κύριες 

χώρες προορισμού 

http://www.kpolykentro.gr/
http://www.eurofound.europa.eu
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market-social-policies/approaches-to-the-labour-market-integration-of-refugees-and-asylum-seekers
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Το μήνυμα της EI για την παγκόσμια ημέρα για τη μετανάστευση 

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για 

την μετανάστευση, η Διεθνής των 

Εκπαιδευτικών καλεί τις Κυβερνήσεις 

τα Ηνωμένα Έθνη και τη διεθνή 

κοινότητα να υπερασπιστούν, να 

προστατέψουν και να προωθήσουν  τα 

ανθρώπινα δικαιώματα όλων των 

μεταναστών/ριών, των παιδιών, των 

εργαζομένων, των δασκάλων και 

εκπαιδευτικών και των οικογενειών 

τους.   

 

Υπάρχουν ξεκάθαροι κοινωνικοί 

οικονομικοί λόγοι και ερμηνείες για 

την μετανάστευση. Και ενώ κάποιες 

χώρες επηρεάστηκαν από την πλύση 

εγκεφάλου υπάρχουν αδιάσειστα 

ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν 

ότι η μετανάστευση του εργατικού 

δυναμικού έχει σημαντικά οφέλη  

για τις χώρες υποδοχής.  Όμως παρά 

τη σημαντική συνεισφορά τους στη 

ευημερία, κοινωνική και οικονομική 

των χωρών υποδοχής, οι μετανάστες/

ριες είναι τα συχνότερα θύματα 

κακομεταχείρισης, διακρίσεων και 

μίσους. Ένας μεγάλος αριθμός 

μεταναστών/ριών εισέρχονται στις 

χ ώ ρ ε ς  υ π ο δ ο χ ή ς  μ ε  τ η 

διαμεσολάβηση επιθετικών και 

αδίστακτων διακινητών των 

γραφείων ευρέσεως εργασίας που 

συχνά τους εκμεταλλεύονται 

χρεώνοντας του υπέρογκα ποσά για τη 

την εύρεση εργασίας, αρκετά συχνά 

κατάσχοντας τα ταξιδιωτικά τους 

έγγραφα και παραβιάζοντας κανόνες 

και κεκτημένα ανθρωπίνων και 

σ τ ο ι χ ε ι ω δ ώ ν  ε ρ γ α σ ι α κ ώ ν 

δικαιωμάτων. Οι μετανάστες/ριες 

όλων των κατηγοριών αποτελούν τα 

συχνότερα θύματα βίας, επιθέσεων 

και βιασμού, αλλά ιδιαίτερα 

ευάλωτες είναι οι γυναίκες και τα 

παιδιά που ως θύματα trafficking 

βιώνουν την κακοποίηση τόσο στην 

πατρίδα τους, όσο στις χώρες 

υποδοχής και στη διάρκεια της 

μεταφοράς τους. 

 

Ο ΓΓ της EI, Fred van Leeuwen δήλωσε 

σ χ ε τ ι κ ά :  “ η  Δ ι ε θ ν ή ς  τ ω ν 

Εκπαιδευτικών κάνει έκκληση στη 

διεθνή κοινότητα και τις κυβερνήσεις 

να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για 

την εξασφάλιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων σε όλους τους 

μετανάστες με ιδιαίτερη μνεία για τις 

γυναίκες και τα παιδιά.» 

“Όλα τα γραφεία ευρέσεως εργασίας 

θα πρέπει να ελέγχονται και να 

ρυθμίζονται θεσμικά  και όσα δεν 

συμμορφώνονται με τις νόμιμες 

πρακτικές πρόσληψης θα πρέπει να 

διακοπεί η λειτουργία τους. Η 

χρέωση τελών για την πρόσληψη 

πρέπει να απαγορευτεί.  

Οι κυβερνήσεις των χωρών που 

αποτελούν ενδιάμεσους σταθμούς και 

των χωρών υποδοχής θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν την πρόσβαση των 

μεταναστών/ριών σε ποιοτικές 

δημόσιες υπηρεσίες. Η κατοχύρωση 

πρόσβασης των μεταναστών/ριών 

στην υγεία, σε αξιοπρεπείς συνθήκες 

στέγασης σίτισης και κοινωνικής 

ασφάλισης θα πρέπει να 

ενσωματωθεί στις υπάρχουσες δομές 

των υπηρεσιών καθώς και να 

ενισχυθούν επιπλέον οι δομές που 

βρίσκονται σε καίρια σημεία 

υποδοχής και προσαρμογής των νέων 

πληθυσμών.   

Η εκπαίδευση αποτελεί ζωτικής 

σημασίας δημόσια υπηρεσία ενώ 

είναι η πιο σύντομη οδός για την 

ε ν σ ω μ ά τ ω σ η  τ ω ν  π α ι δ ι ώ ν 

μεταναστών, στην προετοιμασία τους 

για τις νέες πατρίδες και στη βοήθεια 

που μπορεί να παρέχει στην εκμάθηση 

της γλώσσας και του νέου 

πολιτισμικού περιβάλλοντος. Επιπλέον 

πολύ χρήσιμος είναι ο ρόλος της 

εκπαίδευσης στο χτίσιμο των αξιών  

της ανεκτικότητας, της κριτικής 

σκέψης  και του διαλόγου. Με 

αυτό τον τρόπο αποτελεί ένα 

πολύ δυνατό εργαλείο ενάντια 

σε κάθε μορφή ρατσισμού και 

προκατάληψης.  

 

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να 

θέσουν σε εφαρμογή τους 

μηχανισμούς πιστοποίησης 

και αναγνώρισης  των 

ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν 

π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν  τ ω ν 

προσφύγων και μεταναστών 

εκπαιδευτικών.  

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για 

τη μετανάστευση  

Η Διεθνής των Εκπαιδευτικών καλεί 

τις κυβερνήσεις και τα Ηνωμένα Έθνη 

να θέσουν τα εργασιακά δικαιώματα 

και την εκπαίδευση στον πυρήνα του 

Παγκόσμιου Συμφώνου για την 

Μετανάστευση το οποίο αναμένεται 

να ψηφιστεί μέσα στο 2018. Σε αυτό 

το πλαίσιο  κρίσιμος είναι ο ρόλος της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σε ένα 

σύμφωνο που θα περιλαμβάνει τις 

υποχρεώσεις  γ ια κο ινων ική 

δικαιοσύνη, ειρήνη και δημοκρατία. 

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο θα πρέπει 

επομένως να ενισχύει την υποχρέωση 

των κυβερνήσεων για εφαρμογή των 

διεθνών συμβάσεων των ΗΕ και της 

ΔΟΕ για τη μετανάστευση. «Τα 

δικαιώματα των παιδιών μεταναστών 

στην εκπαίδευση θα πρέπει να γίνουν 

μέρος του Συμφώνου», τόνισε ο ΓΓ της 

EI.  Και επιπλέον κατέληξε λέγοντας 

«το σύμφωνο θα πρέπει να 

αναπτυχθεί μέσα από διάφανες 

συμμετοχικές διαδικασίες που θα 

περιλαμβάνουν την κοινωνία των 

πολιτών και τα συνδικάτα.» 

 

Πηγή: Education International 

 

https://www.ei-ie.org/
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Η  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΣΧΕΔΙΟ «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 

Ακολουθεί το ΔΤ της ΕΕ 

 

«Με έντονη ανησυχία παρακολουθούμε τις 

προσπάθειες που γίνονται το τελευταίο διάστημα από 

εκπροσώπους της Κυβέρνησης για το «ξέπλυμα» της 

φασιστικής συμμορίας της 

Χρυσής Αυγής. 

 

Το κοινό ταξίδι της πολιτικής 

ηγεσίας του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας, Π. Καμμένου 

και Δ. Βίτσα και των βουλευτών 

του ΣΥΡΙΖΑ, Ε. Αυλωνίτου, Ι. 

Δέδε και Ν. Κασιμάτη με τους 

χρυσαυγίτες Η. Κασιδιάρη και Χ. 

Παππά στις νήσους Ρω, 

Στρογγύλη και στο Καστελόριζο, 

με πρόσχημα την «ενδυνάμωση 

της εθνικής ομοψυχίας», καθώς 

και η κοινή τους φωτογράφιση, 

προκάλεσαν ρίγη αποτροπιασμού στο σύνολο των 

δημοκρατικών πολιτών. 

 

Πριν ακόμα κοπάσουν οι αποδοκιμασίες από το συμβάν 

αυτό, ο μέχρι πρότινος Υπουργός Δικαιοσύνης και 

βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Παρασκευόπουλος δήλωσε 

πως: «Αν η Χρυσή Αυγή κάνει βήματα για 

εκδημοκρατισμό πρέπει να στηριχθεί από το πολιτικό 

σύστημα, προτιμώντας τη σύγκλιση από τη διαρκή ρήξη. 

Η Χρυσή Αυγή πρέπει να δεχθεί έμπρακτα την υπαγωγή 

της στους θεσμούς της Δημοκρατίας. Και αυτή τη στάση, 

αν και όταν εκδηλωθεί, πρέπει να τη στηρίξουν τα 

δημοκρατικά κόμματα». 

 

Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη των νεοναζί 

δολοφόνων της Χρυσής Αυγής, το επιχειρούμενο 

«ξέπλυμά» της από κυβερνητικούς και άλλους 

παράγοντες του δημόσιου βίου αποτελεί θρασύτατη 

πρόκληση. Αποτελεί μια ιδιαίτερα επικίνδυνη εξέλιξη, 

σε μια περίοδο έντασης των ιμπεριαλιστικών σχεδίων 

και πολεμικών σεναρίων στην περιοχή, η Κυβέρνηση και 

άλλα κέντρα εξουσίας να μιλάνε για εθνική 

ομοψυχία  συμπεριλαμβάνοντας τη φασιστική Χ.Α.  

 

Η «υπαγωγή του ναζισμού στους θεσμούς της 

Δημοκρατίας», με όποιο πρόσχημα και αν επιχειρείται 

να γίνει, είναι πρόκληση για την οικογένεια και τους 

φίλους του Παύλου Φύσσα, για τους Αιγύπτιους 

αλιεργάτες στο Πέραμα και τους εκατοντάδες 

μετανάστες θύματα της Χ.Α., για τους συνδικαλιστές του 

ΠΑΜΕ στο Πέραμα, για το συνδικαλιστικό και 

αντιφασιστικό κίνημα, για όλους τους δημοκράτες. 

 

 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δηλώνει την 

αντίθεσή της σε κάθε σχέδιο 

νομιμοποίησης των νεοναζί της 

Χρυσής Αυγής. Γιατί δεν 

χωράνε στο κοινωνικό σώμα 

αυτοί που διαχωρίζουν τους 

εργαζόμενους ανάλογα με τη 

φυλή και την εθνικότητα αυτοί 

που ανέλαβαν επίσημα, δια του 

Φύρερ Μιχαλολιάκου, την 

πολιτική ευθύνη για τη 

δολοφονία του Παύλου Φύσσα, 

αυτοί που στη δίκη τους εξακολουθούν να προκαλούν τα 

θύματα και τους μάρτυρες κατηγορίας, αυτοί που 

οργανώνουν δολοφονικές επιθέσεις κατά προσφύγων 

στα νησιά, αυτοί που εισβάλλουν, με επικεφαλής τους 

υπόδικους βουλευτές Λαγό, Παναγιώταρο, Μίχο και 

Μπαρμπαρούση σε εκδήλωση στην ΕΣΗΕΑ σε συζήτηση 

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων, αυτοί που οργανώνουν αιμοδοσίες μόνο 

για Έλληνες ή επιχειρούν να παρέμβουν στα σχολεία για 

να καθορίζουν ζητήματα σχετικά με τις σχολικές γιορτές 

ή με την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων. 

 

Το συνδικαλιστικό κίνημα θα συνεχίσει να βρίσκεται 

σε επαγρύπνηση, να απαιτεί την καταδίκη των 

ναζιστών δολοφόνων και να εργάζεται για την 

απομόνωση της Χ.Α. στους εργασιακούς χώρους και 

στην κοινωνία.» 

 

Πηγή:  adedy.gr 
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