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Η μετανάστευση και η ενσωμάτωση νέων πληθυσμών στις χώρες 
υποδοχής είναι ένα ζήτημα το οποίο συχνά έχει κερδίσει το ενδιαφέρον. 
Πολιτική αστάθεια, οικονομικός αποκλεισμός, φτώχεια, στρατιωτική 
βία και θρησκευτική καταπίεση συνεχίζουν να ταλανίζουν πολλές 
περιοχές παγκοσμίως.  Επιπλέον, με την παγκοσμιοποίηση να έχει 
συνδέσει τα έθνη στενότερα από ποτέ, γεγονότα σε μία χώρα μπορούν 
να επιφέρουν σοβαρές συνέπειες παγκοσμίως.

Αυτός ο οδηγός είναι μια προσπάθεια να κατανοήσουμε και να 
αντιμετωπίσουμε κάποια από τα σημαντικότερα ζητήματα σχετικά 
με την ενσωμάτωση μεταναστευτικών πληθυσμών. Συγκεκριμένα, 
θα εστιάσουμε στις προβληματικές πτυχές της ενσωμάτωσης νέων 
μεταναστών και προσφύγων. Αυτές οι πτυχές πηγάζουν από δύο 
διακριτά χαρακτηριστικά της ταυτότητας τους: την ηλικία και την 
καταγωγή τους. Η βασική θέση την οποία θέλουμε να εξετάσουμε 
είναι πως μπορούμε να βελτιώσουμε την ενσωμάτωση νέων πολιτών 
τρίτων χωρών σε οργανισμούς νεολαίας με μακροπρόθεσμο στόχο να  
την ενσωμάτωση τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. 

Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον οδηγό προέρχονται 
από τρεις διακριτές πηγές: πρώτον, από μια εκτενή βιβλιογραφική 
έρευνα. Μελετήσαμε πληθώρα οδηγών και ακαδημαϊκών άρθρων 
πραγματευόμενοι μεταναστευτικά ζητήματα και ζητήματα νεολαίας. 
Έπειτα προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε και να απεικονίσουμε την 
σχέση μεταξύ των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν αυτές οι δύο 
κατηγορίες ανθρώπων. 

Δεύτερον, για τις ανάγκες αυτού του έργου, δημιουργήσαμε δύο 
ερωτηματολόγια , ένα απευθυνόμενο σε οργανισμούς νεολαίας και 
ένα απευθυνόμενο σε μεταναστευτικούς οργανισμούς και κοινότητες. 
Μέσω αυτών των ερωτηματολογίων, θέλαμε να αποκτήσουμε άμεσες 
πληροφορίες και μια διορατική ματιά για τα εν λόγω ζητήματα και 
συγκεκριμένα για τυχόν προβλήματα που αυτοί οι οργανισμοί μπορεί 

Το έργο «Youth Included» είναι μια στρατηγική συνεργασία στον τομέα της νεολαίας 
που πραγματώνεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Erasmus Plus» και 
το οποίο διήρκησε από τον Δεκέμβρη του 2014 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016. Το 
έργο υλοποιείται από 3 οργανισμούς από την Ελλάδα (ΜΚΟ CIVIS PLUS), Τουρκία 
(ULUSLARARASI GENCLIK AKTIVITELERI MERKEZI DERNEGI) και Βουλγαρία 
(CENTRE IMMIGRATION AND INTEGRATION). Απώτερος σκοπός του έργου 
είναι να διευκολύνει την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες 
αυξάνοντας την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες νεολαίας. Συγκεκριμένα στοχεύει να 
καταγράψει καλές πρακτικές στην Ευρώπη για την συμμετοχή πολιτών τρίτων χωρών σε 
δραστηριότητες νεολαίας, να ενισχύσει τις ικανότητες των εργαζομένων σε οργανισμούς 
νεολαίας στην οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων και την διαχείριση μεικτών ομάδων, 
να ενισχύσει την ικανότητα μεταναστευτικών κοινοτήτων να κινητοποιούν τα μέλη τους 
να συμμετέχουν σε οργανισμούς νεολαίας και να οργανώνουν κοινές δραστηριότητες 
νεολαίας και τέλος να αυξήσουν και να προωθήσουν την συνεργασία οργανισμών νεολαίας 
και μεταναστευτικών κοινοτήτων.

Το έργο περιελάμβανε τρεις κεντρικές δραστηριότητες που συντέλεσαν στον παρόν 
οδηγό:

1. Βιβλιογραφική έρευνα στις θεματικές του οδηγού ως πρώτο στάδιο
2. Ερωτηματολόγια που στάλθηκαν σε οργανισμούς νεολαίας και μεταναστευτικούς 

οργανισμούς στη Ευρώπη
3. Εργαστήρια και focus groups  υλοποιήθηκαν από κάθε έναν από τους συμμετέχοντες 

οργανισμούς κατά την διάρκεια των οποίων εργαζόμενοι στον τομέα νεολαίας και 
εκπροσώπους από μεταναστευτικούς οργανισμούς και κοινότητες είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν για τα εν λόγω θέματα και να δημιουργήσουν νέα εργαλεία και δραστηριότητες
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και ερμηνεία της επιτυχίας κάποιων καλών πρακτικών ενσωμάτωσης 
μεταναστευτικών πληθυσμών σε σχέση με άλλες. Για οργανισμούς 
νεολαίας καθώς επίσης και άλλους σχετικούς οργανισμούς, ενώσεις ή 
κοινότητες που επιθυμούν να ασχοληθούν με ζητήματα που άπτονται 
των νέων πολιτών τρίτων χωρών, είναι απαραίτητο να έχουν μία 
σφαιρική κατανόηση των πιθανών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
οι ομάδες στόχου τους. 

Το δεύτερο τμήμα του οδηγού είναι επίσης χωρισμένο σε κεφάλαια. 
Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται σε αρχές καλών πρακτικών που οι 
οργανισμοί νεολαίας πρέπει να λάβουν υπόψη τους  όταν προσπαθούν 
να προσεγγίσουν νέους πολίτες τρίτων χωρών στις δραστηριότητες 
τους. Αυτές οι αρχές καλών πρακτικών μπορούν να χωριστούν στις 
εξής κατηγορίες: γνωρίζοντας το τοπικό σας πληθυσμό, κάνοντας 
τον οργανισμό σας προσεγγίσιμο, σχέσεις εργαζομένων νεολαίας με 
τους νέους πολίτες τρίτων χωρών, δικτυώνοντας τον οργανισμό σας, 
διαχείριση πολιτισμικά μεικτών ομάδων. 

Στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε το πρωτογενές υλικό το οποίο 
συγκεντρώσαμε για τις ανάγκες του έργου: παρουσιάζονται πρώτα 
οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν μέσω των focus groups 
και workshops που συντελέστηκαν από τους συνεργαζόμενους 
οργανισμούς. Δεύτερον, παρουσιάζεται το υλικό που συγκεντρώσαμε 
από τα ερωτηματολόγια που στάλθηκαν σε σχετικούς ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς. 

Ο βασικός στόχος του πρωτογενούς υλικού που συγκεντρώσαμε ήταν 
να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση ζητημάτων  όπως τα δυνητικά 
προβλήματα που πηγάζουν από την διαχείριση πολιτισμικά μεικτών 
ομάδων και τρόπους να καταστηθούν οι οργανισμοί νεολαίας πιο 
προσεγγίσιμοι. Επιπλέον, τα workshops και τα focus groups οδήγησαν 
σε πρακτικά εργαλεία για την επιτυχημένη διαχείριση πολιτισμικά 
μεικτών ομάδων διευκολύνοντας τες έτσι στο να διεκπεραιώνουν 
αποτελεσματικά ποίκιλες δραστηριότητες.

Τέλος, παρουσιάζουμε επιτυχημένες καλές πρακτικές ευρωπαϊκών 
χωρών τις οποίες πραγμάτωσαν οργανισμοί και θεσμοί με στόχο την 
αύξηση της ενσωμάτωσης των νέων πολιτών τρίτων χωρών.
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να έχουν συναντήσει διαχειριζόμενοι πολιτισμικά μεικτές ομάδες και 
για το πως μπορούν αυτοί οι δυο τύποι οργανισμών να προσεγγίσουν 
ο ένας τον άλλον και να συνεργαστούν αποτελεσματικότερα μεταξύ 
τους. 

Τρίτον, κάθε ένας από τους οργανισμούς που συνεργάστηκαν για 
την εφαρμογή αυτού το προγράμματος πραγμάτωσε focus groups και 
εργαστήρια με εργαζόμενους στον τομέα  νεολαίας και αντιπροσώπους 
μεταναστευτικών οργανισμών και κοινοτήτων. Οργανώνοντας 
αυτές τις εκδηλώσεις καθώς επίσης και δημιουργώντας τα εν λόγω 
ερωτηματολόγια, προσπαθήσαμε να φέρουμε στο φως διαφορετικά 
στοιχεία αυτού του πολυδιάστατου ζητήματος. Κατά την διάρκεια της 
πραγμάτωσης τους, οι συμμετέχοντες εξερεύνησαν σε βάθος τα κύρια 
ζητήματα που πραγματεύεται ο οδηγός. Συγκεκριμένα, έμφαση δόθηκε 
σε ερωτήματα σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η συνεργασία 
μεταξύ γηγενών και νέων πολιτών τρίτων χωρών στα πλαίσια ενός 
οργανισμού ή μιας ομάδας νεολαίας. 

Ο οδηγός είναι χωρισμένος σε δύο κύρια τμήματα: στο πρώτο 
τμήμα εξηγούμε σύντομα κάποια από τα κύρια εμπόδια τα οποία 
αντιμετωπίζουν οι νέοι μετανάστες στην προσπάθεια τους να 
ενσωματωθούν στις παραδόσεις και την κοινωνικοοικονομική ζωή 
της χώρας υποδοχής καθώς επίσης και να συμμετέχουν σε θεσμούς 
και οργανισμούς όπως οι οργανισμοί νεολαίας. Αυτή η λίστα με τα 
εμπόδια, είναι ασφαλώς ενδεικτική καθώς μία εκτεταμένη αναφορά 
σε όλα τα πιθανά προβλήματα που νέοι πολίτες τρίτων χωρών μπορεί 
να αντιμετωπίσουν στην προσπάθεια ένταξης τους στις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες θα ξεπέρναγε κατά πολύ τα πλαίσια αυτού του οδηγού. 
Για τις ανάγκες αυτού του έργου εστιάσαμε κυρίως σε γλωσσικά και 
πολιτισμικά στοιχεία τα οποία είναι τα πιο διαδεδομένα σύμφωνα 
με την σχετική βιβλιογραφία. Στην συνέχεια εξηγούμε πως αυτά 
τα εμπόδια μπορούνε να οδηγήσουν στον αποκλεισμό από ποίκιλες 
σφαίρες όπως αυτή της αγοράς εργασίας, ή την κοινωνική σφαίρα 
αποτρέποντας κατά αυτόν τον τρόπο νέους πολίτες τρίτων χωρών 
από το να συμμετέχουν σε οργανισμούς και δραστηριότητες νεολαίας. 
Αυτό το πρώτο μέρος είναι θεμελιώδες για την ουσιαστική κατανόηση 



Παρότι η μετανάστευση δεν είναι 
νέο φαινόμενο, ο όγκος των ανθρώπων που 

εγκαταλείπουν την χώρα καταγωγής τους έχει φτάσει σε 
πρωτόγνωρα επίπεδα. Υπάρχει μία πληθώρα παραγόντων 
που έχουν ενισχύσει την εισροή μεταναστών στην Ευρώπη 
και ομάδες μεταναστών και προσφύγων πλέον έχουν 
φτάσει να αντιπροσωπεύουν μια κατηγορία υψηλού 

κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 
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Βάσει ερευνών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής πάνω από 1.8 
εκατομμύρια μεταναστών από 
τρίτες χώρες κατοικούν στην 
Ευρώπη και αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο περιθωριοποίησης. 
Πάνω από το 11% εξ αυτών 
βρίσκονται σε 
άμεσο κίνδυνο 
φτωχοποίησης. 

Τα τραγικά 
γεγονότα που 
διαδραματίζονται 
τους τελευταίους 
μήνες στην Συρία 
είναι η τελευταία 
ένδειξη ότι μια 
οργανωμένη και 

συντονισμένη πολιτική σε 
ένα ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 
πιο απαραίτητη πάρα ποτέ. 
πρόσφυγες και αιτούντες 
άσυλο καταφθάνουν συνεχώς 
σε ευρωπαϊκές χώρες. Ο 
βασικότερος στόχος των 

ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν 
πολιτικών πρέπει να 
είναι η εξασφάλιση 
της σωματικής 
και ψυχική τους 
ευημερίας.

Είναι λοιπόν πιο 
σημαντικό παρά ποτέ 
να αναπτύξουμε 
νέους τρόπους 
υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς 

Πάνω από 
1.800.000 μετανάστες 

από τρίτες χώρες 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο 

περιθωριοποίησης 
11% αντιμετωπίζουν 

άμεσο κίνδυνο 
φτωχοποίησης

Πρώτο μέρος
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μεταναστευτικών πληθυσμών να 
προσαρμοστούν, ενταχθούν και 
ενσωματωθούν στην κοινωνική, 
οικονομική και πολιτική ζωή 
της χώρας υποδοχής. Ωστόσο, 
τέτοια μέσα προκειμένου να 
είναι αποτελεσματικά δεν μπορεί 
να αποτελούν μεμονωμένες 
απόπειρες. Η συνεργασία όλων 
των ευρωπαϊκών χώρων, 
θεσμών και οργανισμών, τόσο 
ευρωπαϊκών όσο και παγκόσμιων 
είναι ουσιώδης καθώς καμία 
μεμονωμένη χώρα δεν μπορεί 
να αναλάβει το τεράστιο έργο 
της εξυπηρέτησης τόσο μεγάλου 
αριθμού μεταναστών και 
προσφύγων.

Ευρωπαϊκές μεταναστευτικές 
πολιτικές σχηματίζονται από 
πολλούς παράγοντες. Κάθε χώρα 
λαμβάνει υπόψη την οικονομική 
της δυνατότητα και ανάγκες, το 

κυρίαρχο πολιτικό συναίσθημα 
που επικρατεί, την πιθανότητα 
κοινωνικών εντάσεων και τις 
ιστορικές ιδιαιτερότητες που 
έχουν σχηματίσει τις δομές και 
θεσμούς της

Έτσι μεταναστευτικές 
πολιτικές, κοινωνικές νόρμες 
και δράσεις Μη Κυβερνητικών 
Οργανισμών έχουνε καταλήξει να 
διαφέρουνε σημαντικά ανάμεσα 
στις ευρωπαϊκές χώρες.  Χώρες 
όπως η Γερμάνια και η Φιλανδία 
λόγου χάρη έχουνε κρατικά 
οργανωμένες δομές  μέσω των 
οποίων μετανάστες μπορούν 
να ζητήσουν βοήθεια ώστε να 
ενσωματωθούν στην αγορά 
εργασίας και στην κοινωνική ζωή 
της χώρας υποδοχής. Τέτοιες 
δομές μπορούν να προσφέρουν 
μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών που 
κυμαίνονται από προγράμματα 
γλωσσικής υποστήριξης μέχρι 
ατομικευμένες συναντήσεις για 
τον σχεδιασμό ένταξης στην 

Πρώτο μέρος
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αγορά εργασίας 
ή σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, επαγγελματικό 
προσανατολισμό ή υπηρεσίες 
κοινωνικής υποστήριξης. Η 
συμμετοχή σε τέτοιες υπηρεσίες 
μπορεί να είναι είτε εθελοντική 
είτε υποχρεωτική και μπορεί 
να συνεπάγεται την ευκαιρία 
οικονομικής υποστήριξης.

Άλλες χώρες ακολουθούν 
διαφορετικές προσεγγίσεις. Το 
Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία 
και η Σουηδία λόγου χάρη δεν 
προωθούν κρατικά σχεδιασμένες 
πολιτικές που να στοχεύουν 

συγκεκριμένα 
σε μετανάστες 

και πρόσφυγες. Στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, ομάδες 
μεταναστών και προσφύγων 
υποστηρίζονται από θεσμούς 
και δομές που στοχεύουν σε 
ευρύτερες ευάλωτες ομάδες. 
Συνδυάζοντας αυστηρές 
πολιτικές κατά των διακρίσεων, 
αρχές δικαιοσύνης και την 
προώθηση της αυτο-οργάνωσης, 
οι χώρες αυτές προσφέρουν 
υποστήριξη σε πρόσφυγες και 
μετανάστες που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες βάσει ακριβώς των 

Διεθνής Μετανάστευση: 
Ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως, αλλά 
όχι αποκλειστικά για να περιγράψει την 
μετανάστευση προσφύγων, εκτοπισμένων 
πληθυσμών, οικονομικών μεταναστών και 
ανθρώπων που μετακινούνται για άλλους 
λόγους όπως η επανένωση οικογενειών.
(Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης)

Αιτών Άσυλο: 
Ενα άτομο που μετακινείται ανάμεσα σε χώρες 
σε αναζήτηση προστασίας χωρίς να πληροί 
απαραίτητα τα νομικά κριτήρια των Ηνωμένων 
Εθνών του 1951. Πρόσφυγας είναι ένα άτομο 
στο οποίο έχει ήδη δοθεί προστασία. 
(UNESCO)

Όχι κεντρικά οργανωμένες δομές 
υποστήριξης- Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις, κοινότητες, εκκλησία 

Κρατικά οργανωμένες δομές που απευθύνονται 
στοχευμένα σε ανάγκες μεταναστών 

Επισημη υποστήριξη βάσει τύπων 
προβλημάτων και όχι βάσει εθνικότητας 

(Φιλανδία, 
Γερµανία)

 (Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ολλανδία)

( Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Τσεχία)
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δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 
αντί βάσει της καταγωγής τους. 

Χώρες της Νότιας Ευρώπης 
καθώς επίσης και χώρες της 
κεντρικής Ευρώπης όπως η 
Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία 
και η Τσεχία οι οποίες δεν 
έχουν μεγάλη παράδοση 
στην υποδοχή μεταναστών 
και προσφύγων επίσης δεν 
έχουν κεντρικά σχεδιασμένες 
επαρκής πολιτικές. Ωστόσο 
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, 
κοινωνικές υπηρεσίες και 
άλλες σχετικές οργανώσεις και 
κοινότητες προσπαθούν να 

συμπληρώσουν την έλλειψη 
μιας κρατικής πολιτικής.

Επιπλέον, κράτη υιοθετούν 
πολιτικές τις οποίες οι 
μεταναστευτικοί πληθυσμοί 
χρειάζονται να ακολουθήσουν 
είτε σε εθελοντικό είτε σε 
υποχρεωτικό επίπεδο. Η 

Γερμανία, το Βέλγιο, και η 
Δανία παραδείγματος 

χάριν προσφέρουν 
κάποια υποχρεωτικά 

μαθήματα πριν 
το δικαίωμα 
ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς 
και πρόσβασης 
σε κοινωνικές 
παροχές. Στην 
Γαλλία και το 
Βέλγιο τέτοιες 

σ υ ν ε δ ρ ί ε ς 
πραγματώνονται 

σε εθελοντική 
βάση. Ωστόσο, εάν 

πολίτες τρίτων χωρών 
αποφασίσουν να πάρουν 

μέρος σε τέτοια μαθήματα 

και χωρίς να καταφέρουν να 
τα ολοκληρώσουν, μπορεί 
να μετρήσει αρνητικά σε ένα 
μελλοντικό αίτημα παραμονής.

Ακόμα υπάρχουν πολιτικές που 
στοχεύουν μεταναστευτικούς 
πληθυσμούς γενικότερα 
καθώς επίσης και πολιτικές 
που στοχεύουν πληθυσμούς 
προερχόμενους συγκεκριμένα 
από τρίτες χώρες. Πολλές 
χώρες λόγου χάρη έχουν 
πακέτα- εγκατάστασης που 
επιχειρούν να αντιμετωπίσουν 
τις περισσότερες προβληματικές 
πτυχές που αντιμετωπίζουν οι 
πολίτες τρίτων χωρών. Παρόλα 
αυτά τέτοιοι τύποι στήριξης δεν 
είναι εύκολα προσβάσιμοι από 
όλους. 

Επιπλέον, η χάραξη πολιτικής 
μιας χώρας είναι ιδιαίτερα 
επηρεασμένη από το αν η 
χώρα προσανατολίζεται προς 

την αφομοίωση μεταναστών 
και προσφύγων  ή προς την 
δημιουργία των κοινωνικών 
εκείνων δομών απαραίτητων 
για ένα πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον. Συγκεκριμένα, 
μια πολυπολιτισμική κοινωνία 
βασίζεται στην ιδέα ότι η 
κοινωνική συνοχή μπορεί να 
επιτευχθεί με έναν αριθμό 
εθνικών, πολιτισμικών και 
θρησκευτικών μειονοτήτων 

οι οποίες μπορούν 
να εμπλουτίσουν τον 
γηγενή πληθυσμό. Μια 
κοινωνία αντιθέτως, που 
στοχεύει στην αφομοίωση 
μεταναστών από την 
άλλη τονίζει την σημασία 

Αφομοίωση: 
Προσαρμογή μιας εθνικής ή κοινωνικής ομάδας, 
συνήθως μειονότητας, σε μια άλλη. Γενικότερα η 
αφομοίωση στοχεύει στα μέλη μειονοτικών ομάδων να 
μην διακρίνονται από τα υπόλοιπα μέλη του κοινωνικού 
συνόλου
, (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, ΔΟΜ) 

Πολυπολιτισμικότητα:
Δίνει έμφαση στο ότι η αναγνώριση της 
πολυπολιτισμικότητας και η διασφάλιση του δικαιώματος 
των ανθρώπων να διατηρούν τα ιδιαίτερα πολιτισμικά 
τους στοιχεία  συμβαδίζει με την πλήρη πρόσβαση, 
συμμετοχή και συμμόρφωση με τι συνταγματικές αρχές 
και τις κοινές αξίες του συνόλου της κοινωνίας. 
(UNESCO)

Εθελοντικά 
μαθήματα και 
υπηρεσίες 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ:

Υποχρεωτικά μαθήματα 
πριν τις κοινωνικές παροχές

(Γερµανία, Αυστρία, Δανία)

(Γαλλία) 
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Μια πολυπολιτισμική 
κοινωνία είναι χτισμένη 

στην ιδέα ότι η κοινωνική 
συνοχή μπορεί να επιτευχθεί 

με έναν μεγάλο βαθμό 
εθνικά, πολιτισμικά και 
θρησκευτικά διακριτών 

ισότιμων μειονοτήτων που 
εμπλουτίζουν των γηγενή 

πληθυσμό



Εμπόδια και αποκλεισμός

15

Στην προσπάθεια τους να 
προσαρμοστούν στην χώρα 
υποδοχής, νέοι μετανάστες 
αντιμετωπίζουν μια σειρά από 
εμπόδια. Αυτά είναι στενά 
συνδεδεμένα μεταξύ τους 
και εάν δεν αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οδηγούν 
στον κίνδυνο αποκλεισμού 
και περιθωριοποίησης. Τα ίδια 
εμπόδια αποθαρρύνουν τους 
νέους από το να συμμετέχουν σε 
οργανισμούς και δραστηριότητες 
νεολαίας. Για να βρούμε νέα 
εργαλεία και να καταλάβουμε 
γιατί κάποιες πρακτικές 
οργανισμών νεολαίας έχουνε 
μεγαλύτερη επιτυχία στο να 
διευκολύνουν την ενσωμάτωση 
νέων πολιτών τρίτων χωρών, 
τόσο άμεσα στις δραστηριότητες 
τους όσο και στο ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον, είναι 
απαραίτητο να έχουμε μια 
σφαιρική κατανόηση των πιο 
κοινών και σημαντικών εμποδίων 
που αντιμετωπίζουν οι νέοι 
μεταναστευτικής καταγωγής. 

Πρώτον, νέοι 
μ ε τ α ν ά σ τ ε ς 
και πρόσφυγες 
χρειάζεται να 
αναλάβουν το 
τεράστιο έργο 
εκμάθησης της 
γλώσσας της 
χώρας υποδοχής. 
Αυτό αποτελεί 

Η εκμάθηση της γλώσσας 
της χώρας υποδοχής είναι 
θεμελιώδης καθώς αποτελεί 
το πρώτο βήμα για την 

κοινωνική ένταξη. 
Η γλώσσα είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για το νέο 
άτομο να ενταχθεί επιτυχώς 
στον εργασιακό χώρο ή σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα

που έχει οι μεταναστευτικές 
κοινότητες να προσπαθήσουν 
να προσαρμοστούν στις 
κοινωνικές νόρμες και πολιτισμό 
της πλειοψηφίας ή ακόμα και να 
τις ασπαστούν. Οι περισσότερες 
χώρες ενσωματώνουν στοιχεία 
και των δύο αυτών προσεγγίσεων 

δημιουργώντας μια μέθοδο 
που εξυπηρετεί καλύτερα τις 
ανάγκες τους. Αυτές οι ιδέες 
σε έναν σημαντικό βαθμό 
καθώς διέπουν τις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων για τα εν 
λόγω ζητήματα, επηρεάζουν 
την χάραξη πολιτικής και τις 
προσδοκίες που τίθενται για τους 
νέους πολίτες τρίτων χωρών.

Πρώτο μέρος

14
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ένα σημαντικό εμπόδιο το 
οποίο οι νέοι μετανάστες 
και πρόσφυγες πρέπει να 
αντιμετωπίσουν προκειμένου 
να συμμετέχουν σε διάφορων 
τύπων οργανισμών όπως στους 
οργανισμοί νεολαίας. Το να 
μάθουν την γλώσσα της χώρας 
υποδοχής είναι θεμελιώδες 
καθώς ανοίγει την πόρτα για 
την ενσωμάτωση και αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για 
ένα νέο άτομο προκειμένου 
να συμμετέχει σε οργανισμούς 
νεολαίας, στην αγορά εργασίας 
ή στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Επιπλέον, η εκμάθηση και η 
κατανόηση της νέας γλώσσας 
πέρα από το ότι διευκολύνει με 
πρακτικούς όρους τους νέους 
πολίτες τρίτων χωρών 
να ενσωματωθούν, 
είναι θεμελιώδης και 
για την πολιτισμική 
τους ενσωμάτωση. 
Η γλώσσα είναι 
ένα κυρίαρχο 
μέσω εκμάθησης 
και μετάδοσης 
νέων πολιτισμικών 
νορμών και ιδεών. 
Μαθαίνοντας την 
γλώσσα της χώρας 
υποδοχής οι νέοι 

μετανάστες και πρόσφυγες 
κάνουν το πρώτο βήμα για να 
συμμετάσχουν στην κοινωνική 
και πολιτισμική ζωή της χώρας 
υποδοχής. Με τον ίδιο τρόπο, 
μια σταδιακή πολιτισμική 
προσαρμογή είναι θεμελιώδης 
για την επιτυχημένη συνεργασία 
νέων μεταναστευτικής 
καταγωγής με τους γηγενής 
νέους στα πλαίσια μιας κοινής 
ομάδας.

Ακόμα, η προσπάθεια 
να κατανοήσουν και να 
συνομιλήσουν στην γλώσσα της 
χώρας υποδοχής είναι σημαντική 
για την διατήρηση των καλών 

σ χ έ σ ε ω ν 
μεταξύ νέων 
π ο λ ι τ ώ ν 
τ ρ ί τ ω ν 
χωρών και 
του ντόπιου 
πληθυσμού. 

Οι γηγενείς 
πολίτες των χωρών 
υποδοχής εκτιμούν 
την προσπάθεια που 
καταβάλουν οι πολίτες 
τρίτων χωρών να μάθουν 
την νέα γλώσσα. Αυτό όχι 
μόνο διότι διευκολύνει 
την καθημερινή τους 
αλληλεπίδραση με τους 
ντόπιους, αλλά γιατί 
εκλαμβάνεται από τον 
γηγενή πληθυσμό ως 
ένα δείγμα ότι ο οι πολίτες 
τρίτων χωρών είναι πρόθυμοι 
να καταβάλλουν προσπάθεια 
προκειμένου να βρεθεί μια 
χρυσή τομή επικοινωνίας με 
την γηγενή κοινωνία ώστε να 
διευκολυνθεί η συνύπαρξη τους 
σε ένα ισότιμο πλαίσιο. Η ίδια 
θετική αλλαγή στην δυναμική 
λαμβάνει χώρα και στα πλαίσια 
μιας πολιτισμικά μεικτής ομάδας. 

Ωστόσο, η εκμάθηση μιας νέας 
γλώσσας μπορεί να αποτελέσει 
μεγάλη πρόκληση. Πέρα από το 

ότι είναι ένα 
π ρ α κ τ ι κ ά 

δ ύ σ κ ο λ ο 
έργο μπορεί 
επίσης να 

π ρ ο κ α λ έ σ ε ι 
σ υ ν α ι σ θ η -

ματικές και 
ψ υ χ ο λ ο γ ι κ έ ς 

εντάσεις ανάμεσα 
στους νέους πολίτες 

τρίτων χωρών και τις 
οικογένειες τους. Πρώτον, 

είναι πολύ κοινό οι 
νέοι πολίτες τρίτων 

χωρών να μαθαίνουν 
την γλώσσα της 

χώρας υποδοχής 
γ ρ η γ ο ρ ό τ ε ρ α 
από τους γονείς 

ή πιο ηλικιωμένα μέλη της 
οικογένειας τους. Αυτό μπορεί 
να προξενήσει μια ανισορροπία 
στις σχέσεις εξουσίας μεταξύ 
των μελών μιας οικογένειας. Οι 
νέοι καλούνται να αναλάβουν 
έναν γονεικό ρόλο και να είναι 
εκείνοι οι οποίοι καλούνται 
να επικοινωνήσουν με τις 
τοπικές αρχές, με δυνητικούς 
εργοδότες, να συνοδεύσουν 
μέλη της οικογένειας τους σε 
διάφορες συναντήσεις ή και 
να τους διευκολύνουν στις 
καθημερινές επαφές τους με 

17

Η ΣΗΜΑΣΙΑ 
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Εκπαίδευση

Αγορά εργασίας
Επίλυση πρακτικών/ καθημερινών 

ζητημάτων
Συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτισμική 

ζωή της χώρας υποδοχής
Πολιτική συμμετοχή

Σύσφιξη σχέσεων με τον γηγενή πληθυσμό
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τον γηγενή πληθυσμό. Ακόμα, 
μπορεί να χρειαστούν πρόσβαση 
σε ευαίσθητα δεδομένα των 
μελών τις οικογενείας τους τα 
οποία μπορεί να μην θεωρούνται 
κατάλληλα για την ηλικία ή το 
φύλο τους. 

Επιπλέον, η εκμάθηση μιας 
νέας γλώσσας μπορεί να 
δημιουργήσει προβλήματα στο 
πως οι νέοι αντιλαμβάνονται 
την πολιτισμική τους ταυτότητα 
και την σχέση τους με την 
πολιτισμική κληρονομιά τους και 
την χώρα καταγωγής τους. Όπως 
έχουμε ήδη αναφέρει η γλώσσα 
αποτελεί έναν σημαντικό 
παράγοντα της πολιτισμικής μας 
διαμόρφωσης. Με το να γίνονται 
δίγλωσσοι πραγματώνεται μια 
αλλαγή στον τρόπο με τον 
οποίον οι νέοι μετανάστες και 
πρόσφυγες προσλαμβάνουν 

τον πολιτισμό της χώρας 
υποδοχής. Όταν νέοι 
μετανάστες λοιπόν, 
μαθαίνουν την γλώσσα 
της χώρας υποδοχής 
τείνουν να γίνονται πιο 
δεκτικοί και απέναντι σε 
πολιτισμικά της στοιχεία.  
Αυτό όμως μπορεί να 

ανησυχήσει τους γονείς η 
άλλα μέλη της οικογένειας τους  
τα οποία δεν έχουν καταφέρει 
ακόμα να προσαρμοστούν στην 
νέα γλώσσα και ήθη. Μπορεί να 
θεωρήσουν ότι είναι το πρώτο 
βήμα της απομάκρυνσης των 
παιδιών τους από την πολιτισμική 
τους κληρονομιά. Οι νέοι λοιπόν 
χρειάζεται να διαχειριστούν όχι 
μόνο τα δικά τους συναισθήματα 
σχετικά με το ζήτημα αλλά και 
τους φόβους των γονιών τους. 

Πέρα από γλωσσικά ζητήματα, 
πολιτισμικές διαφορές και 
παρεξηγήσεις μπορεί να 
εμποδίσουν τις προσπάθειες 
ενσωμάτωσης νέων πολιτών 
τρίτων χωρών. Αυτό συμβαίνει 
καθώς υπάρχουν πολλές 
βασικές πολιτισμικές αξίες που 
έχουν πρακτικές επιπτώσεις 
στην καθημερινότητα και που 
διαμορφώνουν τον τρόπου που 
σκεφτόμαστε ή το τί αξιολογούμε 
ως σημαντικό. 

Ένα παράδειγμα τέτοιων 
αξιών είναι και ο ατομικισμός, 
μία κυρίαρχη αξία σε ευρωπαϊκές 
χώρες οι οποία ορίζει το άτομο 
ως την κύρια μονάδα δόμησης 
και αναφοράς του κοινωνικού 
συνόλου. Ωστόσο είναι μια 
έννοια που δεν είναι καθολικά 
αποδεκτή και μπορεί κατά 
συνέπεια να απορριφθεί από 
μέλη διαφορετικών πολιτισμικών 
ομάδων οι οποίες δίνουν 
μεγαλύτερη έμφαση στους 
οικογενειακούς και κοινοτικούς 
δεσμούς. Με πρακτικούς όρους 
αυτό σημαίνει ότι νέοι μετανάστες 
και πρόσφυγες μπορεί να μην 
επιθυμούν να συμμετέχουν σε 
οργανισμούς νεολαίας, έργα και 
δραστηριότητες εάν θεωρήσουν 
ότι αυτό θα παρεμποδίσει την 

επιτέλεση των υποχρεώσεων 
τους προς την οικογένεια και 
τα μέλη της κοινότητας τους. 
Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει 
πως ακόμα και εάν ένας 
οργανισμός νεολαίας εφαρμόζει 
προγράμματα τα οποία θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν 
σημαντικά νέους μετανάστες και 
πρόσφυγες σε ατομικό επίπεδο, 
οι ίδιοι μπορεί να απορρίψουν 
τέτοιες προσπάθειες στήριξης 
εάν με οποιανδήποτε τρόπο θα 
πραγματώνονταν σε βάρος των 
υποχρεώσεων τους προς την 
κοινότητα και την οικογένεια 
τους. 

Δεύτερον, ο ίδιος ο 
χαρακτηρισμός ενός ατόμου ως 
“νέου” δεν νοηματοδοτείται με 
τον ίδιο τρόπο στα πλαίσια όλων 
των πολιτισμικών ομάδων και 

Αποκλεισμός: 
Η άρνηση ατομικών, πολιτικών, 
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών 
δικαιωμάτων. Πηγάζει από έναν 
συνδυασμό προβλημάτων  όπως η 
ανεργία, φτωχές εμπορεύσιμες δεξιότητες, 
χαμηλό εισόδημα, χαμηλό επίπεδο 
στέγασης, προβλήματα υγείας και 
διαχωρισμός οικογενειών.  ΟΙ μετανάστες 
και πρόσφυγες είναι μια ομάδα υψηλού 
κινδύνου αποκλεισμού. 
(UNESCO)
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Ο όρος «νεολαία» έχει 
διαφορετικές προεκτάσεις 

και σημασία σε διαφορετικούς 
πολιτισμούς. Επομένως, το να είναι 
κανείς νέος είναι συνυφασμένο 
με διαφορετικού είδους ευθύνες 
βάσει διακριτών πολιτισμικών 

περιβαλλόντων

Αφομοίωση: 
Η διαδικασία προσαρμογής στο κοινωνικό σύνολο. 
Σχεδόν όλες οι έννοιες της αφομοίωσης προϋποθέτουν 
υπόρρητα ότι ο γηγενείς πληθυσμός μοιράζεται κοινά 
χαρακτηριστικά τα οποία οι μετανάστες πρέπει να μάθουν. 
Η αφομοίωση αναπόφευκτα στοχεύει στην μείωση της 
πολυπολιτισμικότητας.  
(UNESCO)



20

Πρώτο μέρος

μειονοτήτων. Στις δυτικές χώρες 
αναγνωρίζουμε αυτά τα χρόνια  
ως μια διακριτή φάση στην 
περίοδο της ζωής ενός ατόμου. 
Θεωρούμε ότι είναι μια περίοδος 
κατά την οποία τα άτομα μπορεί 
να χρειάζονται καθοδήγηση και 
υποστήριξη καθώς προσπαθούν 
να δομήσουν μια συνεκτική ιδέα 
του εαυτού τους, τις σχέσεις 
τους με την οικογένεια και την 
κοινότητα τους ή μελλοντικούς 
στόχους.  Παρόλα αυτά, 
υπάρχουν πολλές πολιτισμικές 
ομάδες στις οποίες το να ανήκει 
κανείς σε αυτή την ηλικιακή ομάδα 
δεν έχει τις ίδιες υποδηλώσεις 
και τα μέλη των κοινοτήτων 
αυτών αναλαμβάνουν τέτοιες 

ευθύνες από πολύ μικρότερη 
ηλικία. Αυτό μπορεί να κάνει 
νέους ξένης καταγωγής και τις 
οικογένειες τους να έχουν στην 
αρχή ενδοιασμούς για τέτοιες 
πρωτοβουλίες. 

Τα προαναφερθέντα εμπόδια 
είναι μόνο μερικά από τα οποία 
μπορούν να οδηγήσουν στον 
αποκλεισμό νέων μεταναστών 
και προσφύγων όχι μόνο από 
τις τοπικές τους κοινωνίες 
αλλά και από οργανισμούς και 
δραστηριότητες νεολαίας. Η 
έννοια του αποκλεισμού ωστόσο 
δεν πρέπει να προσεγγίζεται 
ως μια αυστηρή και ξεκάθαρη 
διχοτόμηση ανάμεσα στους 
“μέσα” και στους “απέξω”. 
Αντιθέτως, είναι ένα πολύπλευρο 
φαινόμενο το οποίο λαμβάνει 
πολλές διαφορετικές μορφές.

Μία από της σημαντικότερες 
και σοβαρότερες μορφές 
αποκλεισμού είναι ο αποκλεισμός 
από την αγορά εργασίας και 
κατά βάση σχετίζεται με τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
νέοι μετανάστες και πρόσφυγες 
να εξασφαλίσουν θέσεις 
εργασίας. Πρώτον, ο βαθμός 
στον οποίον νέοι πολίτες 
τρίτων χωρών προσαρμόζονται 
και ενσωματώνονται στην 

αγορά εργασίας και στο 
εκπαιδευτικό σύστημα εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες 
όπως οι ιδιαιτερότητες της 
μεταναστευτικής τους εμπειρίες 
ή εάν είχαν προηγούμενη 
επαγγελματική ή εκπαιδευτική 
εμπειρία. Εάν όχι, τότε η 
πρόκληση που έχουν να 
αντιμετωπίσουν είναι διπλή. Όχι 
μόνο πρέπει να προσαρμοστούν 
σε  σε καινούρια, περίπλοκα 
συστήματα και δομές αλλά και 
στην ίδια την ιδέα ενός εργασιακού 
ή μαθησιακού περιβάλλοντος 
που απαιτεί ένα συγκεκριμένο 

είδος πειθαρχίας. Ακόμα η 
δυσκολία των τοπικών θεσμών 
και δυνητικών εργοδοτών να 
αναγνωρίσουν τα πιστοποιητικά 
εκπαίδευσης και απασχόλησης 
που νέοι μεταναστευτικής 
καταγωγής έχουν αποκτήσει 
σε τρίτες χώρες αποτελεί ένα 
επιπλέον σημαντικό εμπόδιο. 

Επιπλέον, υπάρχει 
αξιοσημείωτη έλλειψη 
δεδομένων σχετικά με την 
αποσχολησιμότητα νέων 
μεταναστευτικής καταγωγής η 
οποία εμποδίζει τις προσπάθειες 
σχετικών εμπεριστατωμένων 
ερευνών. Αυτό είναι στενά 
συνδεδεμένο με το γεγονός 
ότι πολλοί νέοι μετανάστες και 
πρόσφυγες είναι αναγκασμένοι 
να στραφούν στην παράνομη 
εργασία, σε τομείς με ελάχιστα 
εργασιακά δικαιώματα και 
ασφάλεια ή σε οποιοδήποτε 
επάγγελμα που τους επιτρέπει 
να συμμορφωθούν με τις 
νομικές απαιτήσεις χωρών που 
δίνουν άδεια παραμονής υπό 
την προϋπόθεση εργασιακής 
απασχόλησης.

Η επιτυχημένη ένταξη 
στην αγορά εργασίας είναι 
αναμφίβολα θεμελιώδης όχι 
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Οι νέοι μετανάστες 
χρειάζεται όχι μόνο να 
προσαρμοστούν σε νέα, 
περίπλοκα συστήματα και 
δομές. Συχνά χρειάζεται να 
προσαρμοστούν και στην 
ίδια την ιδέα της εργασίας σε 
ένα περιβάλλον που απαιτεί 
συγκεκριμένους τύπους 

πειθαρχίας
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Πρώτο μέρος

μόνο για την ενσωμάτωση σε 
μια νέα χώρα αλλά και για την 
ένταξη τους σε οργανισμούς 
νεολαίας. Είναι απαραίτητο για 
την διευκόλυνση των νέων 
μεταναστών και προσφύγων 
να μπορούν να αποκτήσουν 
τα απαραίτητα καθημερινά 
αγαθά. Εάν οι νέοι μετανάστες 
αντιμετωπίζουν καθημερινά 
προβλήματα διαβίωσης και 
οικονομικά εμπόδια είναι απίθανο 
να δώσουν προτεραιότητα στην 
συμμετοχή τους σε οργανισμούς 
νεολαίας. Επιπλέον συχνά δια 
μέσου της επαγγελματικής 
ενασχόλησης νέοι άνθρωποι 
καλλιεργούν μια θετική εικόνα 
για τον εαυτό τους, γίνονται 
ανεξάρτητοι και αισθάνονται 
παραγωγικοί και χρήσιμοι.  
Νέοι μετανάστες όμως για να 
επωφεληθούν πλήρως από τα 
πλεονεκτήματα που έχει να 
προσφέρει η επαγγελματική 
απασχόληση χρειάζονται την 
ευκαιρία να αναζητήσουν 
απασχόληση σε όλους τους 
πιθανούς τομείς εργασίας βάσει 
των προσόντων τους. Δυστυχώς 
όμως στερεότυπα και διακρίσεις 
συχνά τους περιορίζουν σε 
ένα συγκεκριμένο φάσμα 
χειρωνακτικής εργασίας ή 
χαμηλά αμειβόμενων εργασιών. 

Ο αποκλεισμός από την 
αγορά εργασίας είναι συχνά 
συνδεδεμένος ή μπορεί να 
οδηγήσει σε άλλες μορφές 
αποκλεισμού οι οποίοι 
απειλούν τους ανθρώπους με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο όπως 
ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο 
χωρικός αποκλεισμός, ο πολιτικός 
αποκλεισμός και ο πολιτισμικός 
αποκλεισμός. Η διάκριση τους 
είναι σημαντική καθώς δεν 
έχουν όλοι εύκολα μετρίσιμα 
και παρατηρήσαμε 
αποτελέσματα όπως 
έχει ο αποκλεισμός 
από την αγορά 
εργασίας.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός 
λόγου χάρη κατανοείται πιο 
εύκολα σε σχέση με άλλα 
πεδία όπως ο χώρος εργασίας 
ή εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αν 
και συχνά τον παρατηρούμε 
στα πλαίσια αυτών των χώρων, 
ο κοινωνικός αποκλεισμός 
σχετίζεται με τις κοινωνικές 
σχέσεις που διέπουν τους χώρους 
αυτούς και είναι διακριτός από 
τον αποκλεισμό από την αγορά 
εργασίας. Με άλλα λόγια, ο 
τυπικός ή άτυπος αποκλεισμός 
από τη αγορά εργασίας 
αναπαριστά την άρνηση της 
πρόσβασης στον χώρο εργασίας 
ή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο 
κοινωνικός αποκλεισμός όμως 
αντιπροσωπεύει τον αποκλεισμό 
νέων μεταναστών και προσφύγων 
από τις κοινωνικές συμβάσεις και 
σχέσεις που λαμβάνουν χώρα 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

H αντανάκλαση σε 
αυτόν τον καθρέφτη 

µπορεί να είναι 
διαστρεβλωµένη από 

κοινωνικά 
κατασκευασµένα 

πρότυπα

στον τόπο εργασίας ή σε άλλους 
παρόμοιους θεσμούς. Ένα άτομο 
μπορεί να βιώσει το αίσθημα 
του κοινωνικού αποκλεισμού 
με το να μην του επιτραπεί η 
συμμετοχή στην κοινωνική ζωή 
τέτοιων θεσμών εξ αρχής ή σε 
οποιαδήποτε άλλη στιγμή.

Ο κοινωνικός και εργασιακός 
αποκλεισμός είναι στενά 
συνδεδεμένοι μέσω μίας 
αιτιώδους σχέσης. Ο συνεχής 
αποκλεισμός από μια 
συγκεκριμένη σειρά κοινωνικών 
δομών μπορεί να οδηγήσει 
τους νέους μετανάστες που 
βιώνουν αποκλεισμό στο να τις 
αντικαθιστούνε με εναλλακτικές. 
Έτσι, μπορεί να επιλέξουνε 
να δομήσουν τις δικές τους 
κοινωνικές σχέσεις στα πλαίσια 
τις φυλετικής και πολιτισμικής 
τους ομάδας και να αναζητήσουν 
επαγγελματική αποκατάσταση 
μόνο εντός αυτού του πλαισίου. 

Επιπλέον, διακρίσεις και 
αποκλεισμός μπορεί να 
εκδηλωθούν κατά την διάρκεια 
προσωπικής επαφής και μπορεί 
να πάρουν την μορφή σχεσιακού 
αποκλεισμού. Τα άτομα βασίζουν 
την δόμηση της ταυτότητας 
τους στην αναγνώριση της από 

Όταν οι νέοι 
μετανάστες συσχετίζονται 

με αρνητικές εικόνες και 
στερεότυπα και όταν δεν τους 
απευθύνονται με σεβασμό, 
η ταυτότητά τους μπορεί να 

επηρεαστεί σημαντικά
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Πρώτο μέρος

απευθύνεται μέρος του γηγενούς 
πληθυσμού.

Αυτή η αρνητική εικόνα 
και τα χαρακτηριστικά που 
τους αποδίδονται, αποτρέπει 
νέους πολίτες τρίτων χωρών 
από το να αξιοποιούν στο 
έπακρο τυχόν ευκαιρίες 
που τους παρουσιάζονται. 
Όταν αποδίδονται σε νέους 
μεταναστευτικής καταγωγής 
αρνητικά χαρακτηριστικά και 
στερεότυπα και όταν δεν τους 
απευθυνόμαστε με όρους 
που αποδίδουν σεβασμό στην 
προσωπικότητα τους η ταυτότητα 
τους μπορεί να επηρεαστεί 
σημαντικά. 

Αυτό συμβαίνει ακόμα 
και εάν μια συμπεριφορά 
που εκφράζει διακρίσεις ή 
ρατσιστικά χαρακτηριστικά  
είναι   αποτέλεσμα  άγνοιας  
κατάλληλων τρόπων έκφρασης 
και δεν εκφράζει συνειδητά 
ρατσιστικές πεποιθήσεις. 
Λανθάνουσες εκφάνσεις 
τέτοιων αποκλεισμών μαζί με 
έλλειψη πληροφοριών μπορεί 
να δημιουργήσουν εντάσεις 
και αμοιβαία εχθρότητα μεταξύ 
γηγενών νέων και νέων πολιτών 
τρίτων χωρών τόσο στα πλαίσια 

άλλους. Οι ταυτότητες είναι 
αποτέλεσμα και αντανάκλαση 
των σχέσεων εξουσίας και 
των κοινωνικών σχέσεων 
που καθίστανται πραγματικοί 
μέσω της αναπαράστασης 
τους. Με άλλα λόγια το πώς οι 
άλλοι άνθρωποι μας βλέπουν 
και μας απευθύνονται είναι 
καθοριστικό για το ως βλέπουμε 
και κατανοούμε και εμείς τον 
εαυτό μας. Όταν οι άλλοι δεν 
αναγνωρίζουν στοιχεία τις 
προσωπικότητας μας που εμείς 
θεωρούμε θεμελιώδη για την 
ταυτότητα μας, υπονομεύουν 
και αλλοιώνουν τον τρόπο που 
κατανοούμε και εμείς τον εαυτό 
μας. Πολλοί νέοι μετανάστες 
εσωτερικεύουν τυχόν αρνητικές 
περιγραφές με τις οποίες τους 

Οι οργανισμοί 
νεολαίας που επιθυμούν 

να εντάξουν μετανάστες 
στις δραστηριότητές τους 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
χωρικές παραμέτρους, που 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν 

σε σημαντικά προβλήματα

της ευρύτερης κοινωνίας όσο 
και σε αυτά μιας ομάδας ή 
οργανισμού νεολαίας.

Επιπλέον, ο αποκλεισμός 
μπορεί συχνά να εκδηλωθεί 
χωρικά και να αντανακλάται 
στην δομή μιας πόλης. Αυτού του 
είδους ο χωρικός αποκλεισμός 
θέτει ένα ορατό διαχωρισμό 
ανάμεσα στους “εντός και εκτός” 
και είναι ιδιαίτερα κοινός σε 
μεγάλες πόλεις με τα banlieues 
στο Παρίσι (*) να αποτελούν 
ένα από τα πιο τρανταχτά 
παραδείγματα. 

 Ένα μεγάλο μειονέκτημα 
εθνικά διαχωρισμένων γειτονιών 
που χαρακτηρίζονται από 
φτώχεια είναι οι περιορισμένοι 
πόροι διαθέσιμοι στα μέλη τους.  
Εκτός από την εκπαίδευση και 
τις επαγγελματικές ευκαιρίες 
ή του υλικού πλούτου 
των νέων μεταναστών και 
προσφύγων, φτωχές γειτονιές 
και περιορισμένοι πόροι 
όπως ανεπαρκή εκπαιδευτικά 
συστήματα ή δημόσιες 
συγκοινωνίες έχουν άμεσες 
επιπτώσεις στις διαθέσιμες 
ευκαιρίες τους. 

Αυτοί οι παράγοντες 
σχετίζονται άμεσα με την 
ικανότητα οργανισμών νεολαίας 

να προσεγγίζουν νέους πολίτες 
τρίτων χωρών. Χωρικές 
παράμετροι τέτοιου είδους 
είναι θεμελιώδεις και πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη από 
τους οργανισμούς νεολαίας 
που φιλοδοξούν να εντάσσουν 
νέους πολίτες τρίτων χωρών 
καθώς μπορούν να αποτελέσουν 
χειροπιαστά εμπόδια. 

Τέλος, μια εθνικά και 
πολιτισμικά διαχωρισμένη πόλη 
μπορεί να δομήσει με έναν απτό 
τρόπο τις περιοχές εντός των 
οποίων νέοι μετανάστες και 
πρόσφυγες κοινωνικοποιούνται, 
δουλεύουνε και ζούνε. Αυτό 
δημιουργεί εναλλακτικούς 
θύλακες υποστήριξης και ένταξης 
για νέους με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο. Ωστόσο όπως 
κάθε υποκατάστατο μπορεί να 
λειτουργήσει αντιπαραγωγικά 
για την ενσωμάτωση και ένταξη 
νέων πολιτών τρίτων χωρών 
τόσο στο ευρύτερο κοινωνικό 
σώμα όσο και σε οργανισμούς 
νεολαίας.
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* Ο όρος αναφέρεται στα χαμηλού 
εισοδήματος περίχωρα του Παρισιού, στα 
οποία μένουν κατά κύριο λόγο μετανάστες 
και Γάλλοι πολίτες με ξένη καταγωγή
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Για να εντοπίσουμε λοιπόν 
καλές πρακτικές διαχείρισης 
πολυπολιτισμικών ομάδων 
καθώς και δραστηριότητες 
κατάλληλες για την ένταξη νέων 
μεταναστών σε οργανισμούς 
νεολαίας είναι απαραίτητο να 
έχουμε μια σφαιρική κατανόηση 
των δυνητικών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν. 

Σε αυτό το τμήμα του οδηγού 
θα ξεκινήσουμε παρουσιάζοντας 
κάποιες βασικές παραμέτρους 
και αρχές καλών πρακτικών που 
οι οργανισμοί νεολαίας πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη προκειμένου 

να προσεγγίσουν και να 
εντάξουν νέους πολίτες τρίτων 
χωρών στις δραστηριότητες 
τους. Οι αρχές καλών πρακτικών 
που παρουσιάζουμε είναι το 
αποτέλεσμα βιβλιογραφικής 
έρευνας, ερωτηματολογίων, 
workshops και focus groups που 
πραγματώθηκαν για τις ανάγκες 
αυτού του έργου. 

Βάσει των παραπάνω πηγών, 
οργανισμοί νεολαίας που 
προσπαθούν να εντάξουν νέους 
πολίτες τρίτων χωρών πρέπει 
να λάβουν υπόψη τις παρακάτω 
αρχές:

Στο πρώτο μέρος του οδηγού, ερευνήσαμε 
κάποια από τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 

νέοι πολίτες τρίτων χωρών στην προσπάθεια ένταξης τους σε 
Ευρωπαϊκές κοινωνίες.  Αυτές οι πληροφορίες είναι ουσιώδεις 
κυρίως διότι πολλές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
οι νέοι πολίτες τρίτων χωρών στην προσπάθεια τους να 
ενταχθούν στον νέο κοινωνικό τους περίγυρο είναι οι ίδιες που 
τους αποτρέπουν από το να συμμετάσχουν σε οργανισμούς 
και δραστηριότητες νεολαίας ή που επηρεάζουν τις σχέσεις 

τους με τους συνομήλικους γηγενής. 

Δεύτερο μέρος
Συμπερασματικά, μέχρι τώρα 

εξετάσαμε κάποιες οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτισμικές 
συνθήκες που διαμορφώνουν 
την μεταναστευτική εμπειρία 
των νέων πολιτών τρίτων 
χωρών. Αναφερθήκαμε στην 
ανισσόροπα της αλληλεγγύης 
μεταξύ του γηγενούς και του 
μεταναστευτικού πληθυσμού 
σε σχέση με την αλληλεγγύη 
εντός των μεταναστευτικών 
κοινοτήτων. Αυτό οδηγεί τους 
νέους πολίτες τρίτων χωρών 
να αναζητούν ένταξη εντός των 
εθνικών τους κοινοτήτων. Η 
πρακτική αυτή του να αναζητούν 
εναλλακτικές πηγές κοινωνικών 
δεσμών και σχέσεων καθώς και 
επαγγελματικής αποκατάστασης 

εμποδίζει όχι μόνο την 
μακροπρόθεσμη ένταξη τους 
στο κοινωνικό τους περιβάλλον 
αλλά και την ένταξη τους σε 
υποστηρικτικούς θεσμούς και 
δομές όπως  οργανισμούς 
και δραστηριότητες νεολαίας. 
Ιδιαίτερα η απόρριψη από το 
κυρίως κοινωνικό σώμα είναι 
συνδεδεμένη τόσο με τον 
κίνδυνο περιθωριοποίησης όσο 
και με την τάση νέων πολιτών 
τρίτων χωρών να αποδέχονται 
και να στηρίζουν τον αυτο- 
αποκλεισμό τους. Με αυτόν τον 
τρόπο οι νέοι με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο αισθάνονται ότι 
επανακτούν έλεγχο της ζωής 
τους.

Πρώτο μέρος
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Το πρώτο σημαντικό βήμα για 
την δημιουργία δραστηριοτήτων 
και έργων που στοχεύουν στην 
ένταξη νέων μεταναστών είναι η 
συλλογή πληροφοριών σχετικά 
με το τοπικό πληθυσμό που η 
οργάνωση σας στοχεύει. Ένας 
οργανισμός νεολαίας πρέπει να 
είναι καλά ενημερωμένος για 
τις φυλετικές, τις θρησκευτικές 
και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 
των ομάδων στόχου τους. 
Συγκεκριμένα με το να γνωρίζουνε 
οι οργανισμοί νεολαίας τα εθνικά 
και πολιτισμικά χαρακτηριστικά 
της ομάδας στόχου τους μπορούν 
να κατανοήσουνε τα ήθη, έθιμα, 
παραδόσεις και οικογενειακούς 
δεσμούς που διαμορφώνουν 
την συμπεριφορά και νοοτροπία 
των νέων μεταναστών. Αυτές 
οι πληροφορίες διευκολύνουν 
την συνεργασία μεταξύ των 
οργανισμών νεολαίας και νέων 
πολιτών τρίτων χωρών με 
πολλαπλούς τρόπους. Ακόμα, 
είναι θεμελιώδεις για την εύρεση 
έργων και δραστηριοτήτων 
ενδιαφέρουσες και χρήσιμες 
για τους νέους μετανάστες 
και για την διευκόλυνση της 
αλληλεπίδρασης τους με τους 
γηγενείς συνομήλικους τους 
στα πλαίσια των οργανισμών 
νεολαίας. 

Τέτοιου είδους πληροφορίες 
μπορεί να αποκτηθούν με 
πολλούς τρόπους όπως με 
βιβλιογραφική έρευνα. Τέτοια 
έρευνα δεν χρειάζεται να 
περιοριστεί σε ακαδημαϊκά 
άρθρα και βιβλία αλλά μπορεί να 
περιλαμβάνει και λογοτεχνικά 
έργα από συγγραφείς ίδιας 
εθνικής καταγωγής ή που 
να πραγματεύονται την 
μεταναστευτική εμπειρία. 

Επιπλέον, ένας οργανισμός 
νεολαίας χρειάζεται επίσης 
να είναι ενήμερος για τις 
τελευταίες εξελίξεις σχετικά 
με μεταναστευτικά ζητήματα. 
Αυτά θα μπορούσαν να 
σχετίζονται είτε με γεγονότα 
που διαδραματίζονται στην 
χώρα προέλευσης των μελών 
της ομάδας στόχου ή πολιτικά, 
νομικά και οικονομικά γεγονότα 
στην χώρα υποδοχής που 

μπορεί να επηρεάσουν την 
υπόσταση του μεταναστευτικού 
πληθυσμού. Για παράδειγμα, η 
επαναδιαμόρφωση του τοπικού 
πληθυσμού με την αύξηση 
μιας συγκεκριμένης φυλετικής 
ομάδας ή μια αλλαγή στον 
νομικό ή πολίτικο διάλογο γύρο 
από το μεταναστευτικό μπορεί να 
διαμόρφωση την συμπεριφορά 
του γηγενή πληθυσμού προς 
το μέρος του. Έτσι, η σχέση 
νέων πολιτών τρίτων χωρών 
με τον υπόλοιπο πληθυσμό της 
κοινότητας τους καθώς και με 
τους συνομήλικους γηγενείς 
μπορεί να επηρεαστεί βαθειά 

τόσο στο ευρύτερο κοινωνικό 
πλαίσιο όσο και στα πλαίσια μιας 
ομάδας ή οργανισμού.

Ένα δεύτερο σημαντικό 
πλεονέκτημα μιας προσεκτικής 
επιλογής ομάδας στόχου είναι 
ότι επιτρέπει στους οργανισμούς 
νεολαίας να καθορίσουν 
αποτελεσματικά το είδος των 
υπηρεσιών που θα προσφέρουν. 
Οργανισμοί νεολαίας 
εφαρμόζουν δραστηριότητες οι 
οποίες στοχεύουν κατευθείαν 
στην ένταξη νέων μεταναστών. 
Επίσης όμως εφαρμόζουν 
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Οι οργανισμοί νεολαίας 
πρέπει να είναι ενήμεροι 
σχετικά με τις τελευταίες 
εξελίξεις πάνω σε 
μεταναστευτικά ζητήματα

Γνωρίζοντας το δημογραφικό σας

* Aςγίνουμεφίλοι
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δραστηριότητες των οποίων 
παρότι ο άμεσος στόχος δεν είναι 
η ένταξη νέων πολιτών τρίτων 
χωρών μπορεί να συνδράμουν 
σε αυτό βάσει του τρόπου με 
τον οποίων πραγματώνονται. 

Νέοι μετανάστες και 
πρόσφυγες αντιμετωπίζουν 
διαφορετικά είδη προκλήσεων 
και έχουν αντίστοιχα ανάγκη 
διαφορετικών μορφών 
στήριξης. Συγκεκριμένα, μπορεί 
να αντιμετωπίζουν ζητήματα 
που σχετίζονται με την ηλικιακή 
τους ομάδα: την πρόκληση της 
μετάβασης από την παιδική ηλικία 
στις απαιτήσεις της ενήλικης 
ζωής, την ανάληψη ευθυνών 
των νέων τύπων οικονομικής και 
συναισθηματικής ανεξαρτησίας, 
την διαμόρφωση σχέσεων 
με τους συγγενείς και την 

κοινότητα και την ανάπτυξη 
μιας συνεκτικής ταυτότητας και 
εικόνας του εαυτού τους. 

Επιπλέον όμως, έχοντας 
μεταναστευτικό υπόβαθρο, 
οι νέοι πολίτες τρίτων χωρών 
καλούνται να ανταπεξέλθουν 
εμπόδια που σχετίζονται με 
την επανεγκατάσταση τους 
σε ένα φυλετικά, πολιτισμικά 
και θρησκευτικά διαφορετικό 
κοινωνικό περιβάλλον. Αυτό 
περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 
εμπόδιων, από δυσκολίες 
στην ενσωμάτωση τους 
σε ένα δίκτυο κοινωνικών 
σχέσεων μέχρι την λεκτική 
και φυσική τους κακοποίηση ή 
τον σταθερό αποκλεισμό τους 
από την αγορά εργασίας. Οι 
οργανισμοί νεολαίας πρέπει να 
αποφασίσουν ποιές ανάγκες 
μπορούν να καλύψουν και τι 
είδους καθοδήγηση μπορούν 
να προσφέρουν. Επομένως, οι 
οργανισμοί νεολαίας χρειάζεται 
να κατανοήσουν τα όρια των 
δυνατοτήτων τους και των 
υπηρεσιών που μπορούν να 
προσφέρουν αποτελεσματικά 
και να προσδιορίσουνε τους 
στόχους τους βάσει των μέσων 
που έχουν στην διάθεση τους. 

Υπάρχουνε πολλά εύκολα 
βήματα που ένας οργανισμός 
νεολαίας μπορεί να πάρει 
προκειμένου να γίνει πιο 
προσιτός και να εντάξει νέους 
πολίτες τρίτων χωρών στις 
δραστηριότητες του. Το πρώτο 
πράγμα που χρειάζεται να 
κάνει είναι να διευκολύνει 
την επικοινωνία σε μια κοινή 
γλώσσα. Είναι καλή ιδέα για 
όλα τα απαραίτητα έγγραφα, 
φυλλάδια ή άλλο έντυπο υλικό να 
είναι διαθέσιμα σε πάνω από μία 

γλώσσα και όπου είναι δυνατόν, 
να προτιμάται η επικοινωνία 
πρόσωπο με πρόσωπο σε 
απλή γλώσσα. Εναλλακτικά, 
ένας/ μία διερμηνέας μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί είτε κατά 
την διάρκεια συναντήσεων 
και συνεδριών είτε συνολικά 
διευκολύνοντας την ομαλή 
λειτουργία του οργανισμού.

Επιπλέον, προκειμένου ένας 
οργανισμός να προσφέρει 
πραγματικά χρήσιμες υπηρεσίες 
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Όντας σε μια νέα 
χώρα, οι νέοι μετανάστες 

και πρόσφυγες χρειάζεται 
να ξεπεράσουν εμπόδια που 
προέρχονται από τις εθνικές, 
πολιτισμικές ή θρησκευτικές 
ιδιαιτερότητες της χώρας 

υποδοχής

Κάνοντας τον οργανισμό σας 
προσεγγίσιμο
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πρέπει να είναι εύκολα 
προσβάσιμος. Οι εγκαταστάσεις 
στις οποίες οι συναντήσεις και 
οι συνεδρίες λαμβάνουν χώρα 
πρέπει να είναι σε τοποθεσία 
και κατά την διάρκεια ωρών 
οι οποίες να ταιριάζουν στις 
επιμέρους ανάγκες της ομάδας 
στόχου. Συγκεκριμένα, 
οργανισμοί νεολαίας όταν 
σχεδιάζουν συναντήσεις πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη ότι βάσει 
του φύλου, της κουλτούρας 
και της ηλικίας τους, οι νέοι 
πολίτες τρίτων χωρών μπορεί 
να έχουν επιπλέον ευθύνες 
και υποχρεώσεις που να 
τους αποτρέπουν από το να 
συμμετέχουν. Λόγου χάρη, 
συχνά νέοι ενήλικές καλούνται 
να συνοδεύουν γυναίκες 
της οικογενείας τους ή του 
συγγενικού τους περιβάλλοντος 
σε εξωτερικές δουλειές ή 
νεαρές ενήλικες καλούνται να 
αφιερώσουν κάποιες ώρες της 
ημέρας σε οικιακές δουλειές και 
ευθύνες.

Το πλέον σημαντικό είναι όμως 
για τους οργανισμούς νεολαίας 
είναι να προσεγγίσουν και να 
επικοινωνήσουν με την κοινότητα 
και το συγγενικό περιβάλλον 
της ομάδας στόχου. Ο σεβασμός 

και η εμπιστοσύνη τους είναι 
θεμελιώδεις προϋποθέσεις 
για την συμμετοχή των νέων 
μεταναστών σε οργανισμούς 
νεολαίας. Πολλές κοινότητες 
μεταναστών και προσφύγων 
προέρχονται από πολιτισμούς 
στους οποίους οι σχέσεις μεταξύ 
των μελών μιας οικογενείας και 
της κοινότητας είναι στενότερες 
και αντανακλούν δομές και 
σχέσεις εξουσίας εντονότερες 
από τις αντίστοιχες που υπάρχουν 
σε δυτικούς πολιτισμούς. 

Επομένως, οι οργανισμοί 
νεολαίας χρειάζεται να 
κατανοήσουν την διαδικασία 
λήψης αποφάσεων μέσα σε μια 
οικογένεια και μια κοινότητα. Για 

να καταστίσουνε τον οργανισμό 
τους πραγματικά προσιτό είναι 
απαραίτητο να λάβουν υπόψη 
τους ότι νέοι μετανάστες και 
πρόσφυγες μπορεί να είναι 
διχασμένοι ανάμεσα στις 
υποχρεώσεις τους απέναντι στις 
οικογένειες και την κοινότητα 
τους και την επιθυμία τους να 
ενταχθούν στην γηγενή νεολαία. 
Επιτυχημένη προσέγγιση εκ 
μέρους οργανισμών νεολαίας 
είναι αυτή που σέβεται αυτόν 
τον δυισμό και τους στηρίζει 
στην προσπάθεια τους να 
συμφιλιώσουν αξίες που μοιάζουν 
να είναι αλληλο-αποκλειόμενες. 
Αυτή η προσέγγιση αντανακλά 
την επιθυμία των οργανισμών 
νεολαίας να βοηθήσουν στην 
ένταξη και όχι στην αμιγώς 
αφομοίωση των 
νέων πολιτών 
τρίτων χωρών. 

Οι οργανισμοί πρέπει επίσης να 
προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν 
επικοινωνία με ηγετικές 
φυσιογνωμίες των κοινοτήτων 
της ομάδας στόχου και με 
άλλους σχετικούς οργανισμούς 
και ομάδες δημιουργώντας έτσι 
ένα δίκτυο που θα διευκολύνει 
την μεταξύ τους συνεργασία και 
που θα ωφελήσει τους νέους 
μετανάστες και πρόσφυγες.

Τέλος οι οργανισμοί νεολαίας 
χρειάζεται να έχουν στο νου τους 
ότι καθημερινές δραστηριότητες 
και συμπεριφορές μπορεί να 
φαίνονται επιθετικές ή αγχωτικές 
στους νέους μετανάστες και 

πρόσφυγε ς . 
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Πολλές κοινότητες 
μεταναστών και 
προσφύγων προέρχονται 
από πολιτισμικά υπόβαθρα 
στα οποία η σχέση μεταξύ 
μελών της οικογένειας 
ή της κοινότητας είναι 
στενότερη και που 
αντανακλά εξουσιαστικές 
δομές ισχυρότερες από 

αντίστοιχες δυτικές
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Καταστάσεις όπως το να 
βρίσκονται σε επίσημο 
περιβάλλον, το να πρέπει να 
συμπληρώσουν πολυάριθμα 
έγγραφα, ή το να κρατούνται 
σημειώσεις κατά την διάρκεια 
συνεντεύξεων μπορεί να 
φαίνονται απειλητικές. Πολλοί 
νέοι πολίτες τρίτων χωρών 
μπορεί επίσης να έχουν βιώσει 
διακρίσεις και ρατσιστικές 
συμπεριφορές, μέχρι και φυσική 

βία ή διώξεις από κυβερνήσεις 
και νομικά σώματα. Αυτό μπορεί 
να δημιουργήσει καχυποψία 
και δυσπιστία που κάνει τους 
νέους πολίτες τρίτων χωρών 
να αισθάνονται ανασφάλεια 
σε καταστάσεις τις οποίες 
ερμηνεύουν ως επίσημες και 
στις οποίες εκλαμβάνουν τους 
εργαζόμενους στον οργανισμό 
σαν να είναι σε θέση εξουσίας 
απέναντι τους. 
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Η εργασία στον τομέα 
νεολαίας είναι μια ιδιαίτερα 
απαιτητική.  Οι εργαζόμενοι 
στον τομέα νεολαίας καλούνται 
να αναλάβουν το δύσκολο έργο 
του να προσφέρουν βοήθεια και 
καθοδήγηση σε νέους που το 
έχουν ανάγκη. Οι εργαζόμενοι 
στον τομέα νεολαίας που 
συνεργάζονται με νέους πολίτες 
τρίτων χωρών πρέπει να 
αντιμετωπίσουν μια επιπλέον 
σειρά καινούργιων περίπλοκων 
κοινωνικών και πολιτισμικών 

απαιτήσεων που χρειάζεται να 
ικανοποιήσουν. Είναι ζωτικό 
λοιπόν οι εργαζόμενοι στον 
τομέα νεολαίας να έχουν ένα 
συγκεκριμένο προφίλ και 
δεξιότητες και να φροντίσουν οι 
σχέσεις τους με την ομάδα στόχου 
τους να διέπονται από αρχές που 
στηρίζουν τον αμοιβαίο σεβασμό 
και εμπιστοσύνη. Με αυτόν τον 
τρόπο η βοήθεια που παρέχουν 
θα είναι ουσιώδης και χρήσιμη. 
Οι αρχές καλών πρακτικών 
που ακολουθούν τις οποίες και 

Σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και 
νέων πολιτών τρίτων χωρών

Δεύτερο μέροςΔεύτερο μέρος



36

εξετάζουμε αναφέρονται στις 
σχέσεις μεταξύ διοίκησης και 
εργαζόμενων σε οργανισμούς 
νεολαίας, το προφίλ που πρέπει 
να έχουν οι εργαζόμενοι στους 
τομείς νεολαίας και την σχέση 
τους με τα μέλη της ομάδας 
στόχου τους. 

Αρχικά, η διοίκηση είναι 
υπεύθυνη για την διατήρηση 
της ηθική ακεραιότητας του 
οργανισμού προσπαθώντας 
παράλληλα να  προσαρμόσει 
τον οργανισμό σε νέες 
πολυπολιτισμικές απαιτήσεις. 
Η προσαρμογή σε πολιτισμικές 
νόρμες διαφορετικές ή ακόμα 
και αντίθετες με αυτές που 
ενστερνιζόμαστε μπορεί να 
αποδειχθεί ιδιαίτερη πρόκληση. 
Ενδέχεται να υπάρξουν 
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περιπτώσεις όπου οι αξίες 
ενός οργανισμού μπορεί να 
είναι αντίθετες με αυτές που 
υποστηρίζονται από την ομάδα 
στόχου και αυτή η αντίθεση μπορεί 
να αποτελέσει πηγή εντάσεων 
και δυσπιστίας. Τέτοιες διαμάχες 
μπορεί να λυθούν μόνο μέσω 
ειλικρινούς διαλόγου μεταξύ των 
συμμετεχόντων στον οποίον ο 
οργανισμός νεολαίας θα πρέπει 
να εισέλθει με όσο το δυνατόν 
λιγότερες προκαταλήψεις. 
Κανένα αίτημα και καμία ιδέα 
δεν πρέπει να αποτελεί ταμπού 
και καθετί πρέπει να μπορεί 
να γίνει αντικείμενο διαλόγου 
ακόμα και εάν αναφέρεται σε 
κάποια πολιτισμική πρακτική την 
οποία ο οργανισμός αποφασίσει 
να μην εφαρμόσει. Υπόκειται 
στην ευθύνη της διοίκησης να 
βρει μια ισορροπία στον βαθμό 
που οργανισμός προσαρμόζεται 
σε διαφορετικές πεποιθήσεις και 
έθιμα της ομάδας στόχου και στο 
να παραμείνει πιστός στις ηθικές 
αξίες που πρεσβεύει. 

Δεύτερον, η διοίκηση του 
οργανισμού είναι σε θέση να 
καθοδηγεί και να νουθετεί τους 
εργαζόμενους καθώς και να 
προσανατολίζει τον οργανισμό 
προς το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Μπορεί να έχουν 
βιώσει διακρίσεις ή 

ρατσιστικές συμπεριφορές 
ή ακόμα και σωματική βία 

και διώξεις από κυβερνήσεις 
ή αρχές. Αυτό οδηγεί σε 
καχυποψία και έλλειψη 

εμπιστοσύνης
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Εναπόκειται στην διοίκηση του 
οργανισμού να διασφαλίσει ότι η 
συμπεριφορά των εργαζομένων 
εκφράζει καθαρά την πεποίθηση 
ότι οι νέοι πολίτες τρίτων χωρών 
έχουνε το ίδιο δικαίωμα στις 
υπηρεσίες του οργανισμού με 
τους νέους γηγενείς. Μέρος 
της ευθύνης της διοίκησης 
είναι επίσης να διασφαλίζει ότι 
η πολιτισμική ευαισθησία διέπει 
όλες τις δραστηριότητες του 
οργανισμού και όχι μόνο αυτές 
που είναι ειδικά σχεδιασμένες 
για την ένταξη νέων μεταναστών 
και προσφύγων. Για αυτόν τον 
λόγο η διοίκηση πρέπει επίσης 
να διαλέγει προσεκτικά τους 
άλλους οργανισμούς με τους 
οποίους συνεργάζεται ώστε 
να διασφαλίσει ότι αποκλείει 
ομάδες με αντι-μεταναστευτική 
ρητορική. 

Η διοίκηση ενός 
οργανισμού είναι υπεύθυνη 
για τη διατήρηση της ηθικής 
ακεραιότητας του οργανισμού 
ενώ προσαρμόζεται σε νέες 
πολυπολιτισμικές απαιτήσεις

Σχετικά με το προφίλ των 
εργαζομένων σε οργανισμούς 
νεολαίας που συσχετίζονται 
με νέους μετανάστες και 
πρόσφυγες, τα σημαντικότερα 
χαρακτηριστικά που πρέπει 
να επιδεικνύουν είναι η 
ενσυναίσθηση και η πολιτισμική 
ευαισθησία. Οι οργανισμοί 
νεολαίας χρειάζεται να 
καταλάβουν και να δεχτούν ότι οι 
αξίες που ενστερνίζονται δεν είναι 
καθολικές και ότι διαφορετικές 
πολιτισμικές ομάδες ακολουθούν 
διαφορετικούς ηθικούς κώδικες 
και παραδόσεις. Δείχνοντας 
ότι σέβονται τις πολιτισμικές 
νόρμες της ομάδας στόχου 
τους διευκολύνουν μια σχέση 
βασιζόμενη σε αμοιβαίο σεβασμό 
και εμπιστοσύνη, μια απαραίτητη 
συνθήκη προκειμένου οι 
εργαζόμενοι σε οργανισμούς 
νεολαίας να προσφέρουν 
ουσιώδεις υπηρεσίες.  

Επιπλέον εργαζόμενοι στον 
τομέα νεολαίας χρειάζεται να 
έχουν συνεχώς στο νου τους 
ότι νέοι με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο έχουνε 
αντιμετωπίσει ή συνεχίζουν 
συχνά  να αντιμετωπίζουν 
διακρίσεις. Επιπροσθέτως 
των προαναφερθέντων 



πολιτισμικών διαφορών, τέτοιου 
είδους εμπειρίες μπορεί να 
διαμορφώσουν σημαντικά την 
προδιάθεση των νέων πολιτών 
τρίτων χωρών απέναντι στους 
εργαζόμενους στους τομείς 
νεολαίας είτε ενισχύοντας είτε 
εμποδίζοντας τις προσπάθειες 
συνεργασίας μεταξύ τους. Αυτό 
μπορεί ακόμα να έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στο πως  οι νέοι 
πολίτες τρίτων χωρών αυτο-
προσδιορίζονται όπως είδαμε 
σε προηγούμενα τμήματα. Για 
να περιοριστούν οι αρνητικές 
επιπτώσεις ρατσιστικών 
συμπεριφορών και διακρίσεων 
στους νέους μετανάστες και 
πρόσφυγες, οι εργαζόμενοι 
στους τομείς νεολαίας μπορούν 

να τους βοηθήσουν να εστιάσουν 
στα θετικά χαρακτηριστικά που 
έχουνε καλλιεργήσει μέσω των 
εμπειριών τους και στο πως 
μπορούνε να τα χρησιμοποιήσουν 
προκειμένου να ενταχθούν στην 
κοινωνία της χώρας υποδοχής 
και να βελτιώσουν το επίπεδο 
διαβίωσης τους. Με αυτόν 
τον τρόπο, νέοι μετανάστες 
και πρόσφυγες ταυτόχρονα 
ενθαρρύνονται να έχουν μια 
θετική ιδέα και σχέση με την 
πολιτισμική τους κληρονομία και 
να απορρίπτουν αρνητικές και 
ρατσιστικές εικόνες που άλλοι 
άνθρωποι προβάλλουν πάνω 
τους.

Επιπλέον πολλά 
πλεονεκτήματα μπορούνε 
να προέλθουν από μια  
πολυπολιτισμική ομάδα 
εργαζομένων. Αυτού του είδους 
η πολυπολιτισμικότητα μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω πολλών οδών. 
Ένας οργανισμός νεολαίας μπορεί 
να απασχολεί εργαζόμενους με 
την ίδια φυλετική ή πολιτισμική 
καταγωγή με μέλη των ομάδων 
στόχων του ή που να έχουν βιώσει 
και οι ίδιοι μεταναστευτικές 
ή προσφυγικές εμπειρίες. 
Σε αυτήν την περίπτωση, οι 
εργαζόμενοι έχουν εμπειρία από 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ . . .
Κατανοήσουν ότι οι αξίες τους δεν είναι 

καθολικά αποδεκτές 
Λαμβάνουν υπόψιν ότι νέοι πολίτες τρίτων 
χωρών συχνά έχουν αντιμετωπίσει διακρίσεις
Eχουν διεθνής εμπειρίες 
Eγκαθιδρύσουν δεσμούς εμπιστοσύνης και 

κατανόησης
Mην διακρίνουν τους συμμετέχοντες 

με μεταναστευτικό υπόβαθρο 
από τους γηγενείς

Νέοι μετανάστες και 
πρόσφυγες ενθαρρύνονται 
ταυτόχρονα να διατηρούν 
δεσμούς με την πολιτισμική 
τους κληρονομιά και να 
απορρίπτουν ρατσιστικές 
και αρνητικές εικόνες που 
συχνά άλλοι προβάλλουν 

πάνω τους

Δεύτερο μέρος

έχει σημαντικά οφέλη για τον ίδιο 
τον οργανισμό καθώς δημιουργεί 
μια εικόνα του οργανισμού με 
την οποία νέοι μετανάστες και 
πρόσφυγες μπορούν εύκολα 
να ταυτιστούν. Συνεργαζόμενοι 
με μια πολυπολιτισμική ομάδα 
εργαζομένων, νέοι μετανάστες 
και πρόσφυγες έχουν την 
ευκαιρία να δουν πολίτες τρίτων 
χωρών που πέρασαν παρόμοιες 
δυσκολίες με αυτές που 
αντιμετωπίζουν οι ίδιοι, που τις 
ξεπέρασαν με επιτυχία και που 
έχουνε ενταχθεί στο κοινωνικό 
περίγυρο της χώρας υποδοχής. 

πρώτο χέρι των δυσκολιών της 
εγκατάστασης και προσαρμογής 
σε μια ξένη χώρα. Εναλλακτικά 
ένας οργανισμός μπορεί να 
απασχολήσει εργαζόμενους 
με διεθνείς εργασιακές 
εμπειρίες. Ακόμα και χωρίς να 
μοιράζονται κοινή καταγωγή 
ή παρόμοιες μεταναστευτικές 
εμπειρίες με την ομάδα στόχου 
τους, εργαζόμενοι με το να 
έχουνε ζήσει ή απασχοληθεί 
σε ένα πολιτισμικά ή γλωσσικά 
διαφορετικό περιβάλλον μπορεί 
να έχουν βελτιώσει σημαντικά 
την διαπολιτισμική τους 
κατανόηση. Οι εργαζόμενοι που 
αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο 
εύρος πολιτισμικών υπόβαθρων 
μπορούν να δημιουργήσουν μια 
γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ 
γηγενών συμμετεχόντων 
και συμμετεχόντων με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο 
ενώ ταυτόχρονα 
διευκολύνεται και 
ενισχύεται ο δεσμός 
των ίδιων με τους 
νέους συμμετέχοντες 
μ ε τ α ν α σ τ ε υ τ ι κ ή ς 
καταγωγής. 

Η παρουσία 
πολυπολιτισμικής ομάδας 
εργαζομένων μπορεί επιπλέον να 
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Έχουν δηλαδή ένα θετικό 
πρότυπο στο οποίο μπορούν να 
προβάλουν τους εαυτούς τους.  

Έτσι, όπως έχουμε ήδη 
αναφέρει εργαζόμενοι στον 
τομέα νεολαίας πρέπει να έχουν 
ως προτεραιότητα την στερέωση 
σχέσεων εμπιστοσύνης και 
κατανόησης. Χρειάζεται να είναι 
ξεκάθαροι σχετικά με ποιές 
ακριβώς υπηρεσίες πρόκειται να 
προσφέρουν και να διασφαλίσουν 
ότι είναι αξιόπιστοι, συνεπείς και 
ότι διατηρούν ξεκάθαρα όρια με 
τους συμμετέχοντες ενώ όμως 
παράλληλα αναπτύσσουν μια 
προσωπική σχέση μαζί τους. 

Τέλος, προκειμένου να 
εγκαθιδρυθούν σχέσεις με 
νόημα, είναι ουσιώδες για 
τους εργαζόμενους στον τομέα 
νεολαίας να απευθύνονται 
στους νέους μετανάστες και 
πρόσφυγες ως ανθρώπους των 
οποίων όπως όλων η ταυτότητα 
συνθέτεται από πολλαπλά 
στοιχεία. Οι ανάγκες τους λοιπόν 
πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
ευαισθησία και ταυτόχρονα με 
την ίδια μεταχείριση που θα 
τύγχανε κάθε άλλη ανάγκη 
οποιουδήποτε μέλους, γηγενούς 
και μη, της ομάδας. 

Η ικανότητα των οργανισμών 
να δικτυώνονται είναι θεμελιώδης 
προκειμένου να ενισχύσουν 
την αποτελεσματικότητα 
και παραγωγικότητα τους 
και να παρέχουν ειδικά 
προσαρμοσμένες υπηρεσίες 
και στήριξη. Ένα στέρεο 
σύστημα δικτύων επιπλέον 
μπορεί να αποφέρει ευεργετικά 
αποτελέσματα όχι μόνο 
για τους ενδιαφερόμενους 
οργανισμούς σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα τους και 
την βελτίωση των ικανοτήτων 
των εργαζομένων τους αλλά και 
για την ομάδα στόχου τους. 

Το πρώτο πράγμα στο 
οποίο μπορεί να συνδράμει η 
αποτελεσματική δικτύωση των 
οργανισμών νεολαίας είναι 

η συλλογή και η ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικών με 
μετανάστες και πρόσφυγες. 
Υπάρχει έλλειμμα αξιόπιστων 
και φερέγγυων πληροφοριών τις 
οποίες οι οργανισμοί μπορεί να 
χρησιμοποιούν για να δομήσουν 
τη έρευνα και τις δραστηριότητες 
τους και ειδικά στοιχείων που 
αναφέρονται σε μετανάστες 
χωρίς χαρτιά. Στα πλαίσια 
μίας απόπειρας να συλλέξουν 
χρήσιμες πληροφορίες μια 
συνεργασία μεταξύ σχετικών 
Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, 
τοπικών αρχών, εκπαιδευτικών 
δομών η οποιοιδήποτε άλλου 
ενδιαφερόμενου θεσμού ή 
ομάδας μπορεί να είναι ωφέλιμη 
και για τους οργανισμούς και τις 
ομάδες στόχου.

Δικτύωση

* Mε πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας στην προώθηση των δικαιωμάτων μεταναστών χωρίς 
χαρτιά, η PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Immigrants –
Πλατφόρμα για την Διεθνή Συνεργασία για τους Μετανάστες χωρίς χαρτιά) έχει δει το πώς ο όρος 
«παράνομοι μετανάστες» έχει έντονες επιπτώσεις και καλλιεργεί την εικόνα ότι οι μετανάστες 
χωρίς χαρτιά δεν έχουν κανένα δικαίωμα και ότι οι μετανάστευση αποτελεί εγκληματική 
δραστηριότητα. 
Με το σύνθημα « Οι Λέξεις Μετράνε» η PICUM λάνσαρε το 2014 ένα φυλλάδιο με την ακριβή και 
κατάλληλη ορολογία για όταν αναφερόμαστε σε μετανάστες χωρίς χαρτιά που περιλαμβάνει και 
τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τον όρο «παράνομοι μετανάστες» 
αλλά αντίθετα τον αναγνωρισμένο όρο «μετανάστες χωρίς χαρτιά» ή «παράτυποι μετανάστες». 
Το φυλλάδιο περιλαμβάνει επίσης ένα λεξικό με την μετάφραση των όρων αυτών σε όλες τις 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τέτοιου είδους δίκτυα άπαξ 
και δημιουργηθούν μπορούν 
να προσφέρουν ποικίλες 
μορφές υποστήριξης που δεν 
περιορίζονται στην ανταλλαγή 
πληροφοριών. Πέρα από 
δημογραφικές πληροφορίες, ένα 
δίκτυο οργανισμών νεολαίας και 
μεταναστευτικών κοινοτήτων 
μπορεί να διευκολυνθεί η 
ανταλλαγή καλών πρακτικών 
και εμπειριών. Μια ομαλή 
συνεργασία μεταξύ σχετικών 
οργανισμών, ομάδων και τοπικών 
αρχών μπορεί να βοηθήσει να 
αναγνωριστούν τυχόν κενά 
και προβληματικά στοιχεία 
στις υπηρεσίες που στοχεύουν 

τους νέους μετανάστες και 
πρόσφυγες. Επιπλέον, η 
επιτυχημένη δικτύωση μπορεί 
να βοηθήσει σημαντικά την 
εξασφάλιση χρηματοδότησης. 

Ακόμα, ένα στέρεο δίκτυο 
μεταναστευτικών ομάδων και 
οργανισμών νεολαίας ποικίλων 
μεγεθών μπορεί να υποστηρίξει 
δραστηριότητες και έργα 
μικρότερης ή μεγαλύτερης 
κλίμακας. Οργανισμοί 
μικρότερης κλίμακας συχνά 
έχουν κοντινή εικόνα των 
καθημερινών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι νέοι 
πολίτες τρίτων χωρών. Είναι 
έτσι σε ιδανική θέση να 
διαδώσουν τις πληροφορίες, 
γνώση και διορατικότητα τους  
σε μεγαλύτερους οργανισμούς 
οι οποίοι μπορεί να διαθέτουν 
περεταίρω μέσα για την υλοποίηση 
έργον με μεγαλύτερο αντίκτυπο. 
Οργανισμοί, ιδιαίτερα αυτοί που 
ασχολούνται με δραστηριότητες 
που πραγματώνονται σε τοπικό 
επίπεδο μπορούν ακόμα και να 
ανταλλάσσουν εργαζόμενους 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
βελτιώνοντας έτσι τις δεξιότητες 
και την απόδοση τους. 

Η αποτελεσματική 
δικτύωση αυξάνει 
τις πιθανότητες 
νέων μεταναστών 
να συμμετέχουν σε 
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς 
νεολαίας καθώς 
ταυτόχρονα καθιστούν 
τους εν λόγω οργανισμούς 

πιο προσιτούς

Τέλος, η δικτύωση μεταξύ 
μεταναστευτικών κοινοτήτων 
και οργανισμών νεολαίας 
μπορούν να αυξήσουν τις 
πιθανότητες νέων πολιτών 
τρίτων χωρών σε οργανισμούς 
νεολαίας καθώς τους καθιστά πιο 
προσιτούς. Μία καλή πρακτική 
προκειμένου οι οργανισμοί 
νεολαίας να  δημιουργήσουν 
ένα δίκτυο με αξιόπιστους 
συνεργάτες είναι το να 
συμμετέχουν ορατά σε δρώμενα 
και δραστηριότητες εντός 
των κοινοτήτων των ομάδων 

στόχων τους, να απευθύνονται 
σε σχολεία και ιδρύματα με 
υψηλό ποσοστό συμμετοχής 
νέων πολιτών τρίτων χωρών και 
να επενδύουν σε στενές σχέσεις 
με ηγετικές προσωπικότητες 
των μεταναστευτικών και 
προσφυγικών κοινοτήτων.  Έτσι 
οι δράσεις τους θα έχουν διπλό 
πλεονέκτημα. Δημιουργούν ένα 
δίκτυο συνεργασίας οργανισμών 
και κοινοτήτων ενώ παράλληλα 
ενισχύουν την συμμετοχή νέων 
πολιτών τρίτων χωρών. 

Δεύτερο μέρος
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Η διαχείριση πολιτισμικά 
μεικτών ομάδων μπορεί να 
αποδειχθεί δύσκολο έργο 
ειδικά στην αρχή. Ιδιαίτερα 

εάν η συμμετέχουσες ομάδες 
υπήρξαν μέχρι πρότινος 
μονοπολιτισμικές. Οι γηγενείς 
συμμετέχοντες μπορεί να μην 

Διαχειρίζοντας 
μεικτές ομάδες
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είναι επαρκώς προετοιμασμένοι 
να αποδεχτούν ως νέους 
συμμετέχοντες με νέους 
πολίτες τρίτων χωρών. 
Νέοι συμμετέχοντες με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο 
σε δραστηριότητες και 
οργανισμούς νεολαίας 
αντιμετωπίζουν παρόμοιες 
διακρίσεις και ρατσιστικές 
συμπεριφορές σαν και 
αυτές που αντιμετωπίζουν 
μέσα στα πλαίσια του 
ευρύτερο κοινωνικού 
συνόλου. Επαφίεται λοιπόν 
στους εργαζόμενους στους 
οργανισμούς νεολαίας 
να διασφαλίσουν ότι οι 
γηγενείς συμμετέχοντες 
και οι συμμετέχοντες με 
μεταναστευτικό καλλιεργούν 
ομαδικό πνεύμα και δουλεύουν 
αρμονικά στα πλαίσια κοινών 
ομάδων.

Πρώτων, νέοι γηγενείς 
που συμμετέχουν σε μονο-
πολιτισμικές ομάδες χρειάζονται 
την ευκαιρία να εκφράσουν 
σχετικές σκέψεις και αντιρρήσεις 
που μπορεί να έχουν. Νέοι 
γηγενείς συμμετέχοντες μπορεί 
να έχουν προβληματισμούς 
σχετικά με πιθανές μετατοπίσεις 
στην δυναμική της ομάδας, 

τις παραχωρήσεις που θα 
χρειαστεί να κάνουν ή να 
έχουν ακόμα και ερωτήσεις 
σχετικά με τους κατάλληλους 
τρόπους τους οποίους πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν για 
να  απευθύνονται και να 
κοινωνικοποιούνται με τους 
συμμετέχοντες νέους πολίτες 
τρίτων χωρών. Άγνοια σχετικά 
με πολιτισμικά σύνθετα και 
σημαντικά πολιτισμικά ηθικά 
ζητήματα μπορεί να προκαλέσει 
εντάσσεις ανάμεσα στους 
συμμετέχοντες. Με την σειρά 
του αυτό μπορεί να οδηγήσει 
σε πικρία ή θυμό μέσα στην 
ομάδα. Τέτοια αισθήματα εάν 

Προκειμένου οι 
νέοι πολίτες τρίτων χωρών 

να ενταχθούν και όχι απλά να 
ενσωματωθούν σε οργανισμούς 
και δραστηριότητες νεολαίας 
είναι ζωτικό όχι μόνο να 
συμμετέχουν με την παρουσία 
τους σε ομαδικές δραστηριότητες 
και έργα αλλά να ενθαρρύνονται 
να συμμετέχουν ενεργά και 

ισότιμα
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δεν αντιμετωπιστούν με επιτυχία 
και αποτελεσματικότητα μπορεί 
να καλλιεργήσουν διακρίσεις 
και ρατσιστικές συμπεριφορές. 
Για την καταπολέμηση τέτοιων 
ζητημάτων μια καλή πρακτική 
είναι η πραγμάτωση ενός αριθμού 
προπαρασκευαστικών συνεδριών 

αφιερωμένων στην αποδόμηση 
αρνητικών στερεοτύπων και 
προβληματισμών.

Επιπλέον προκειμένου οι 
νέοι πολίτες τρίτων χωρών 
να ενταχθούν και όχι 
απλώς να ενσωματωθούν 
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vs

Να βοηθήσουμε ένα άτομο να ενσωματωθεί σε 
προϋπάρχουσες ομάδες και δομές

Να βοηθήσουμε ένα άτομο να υιοθετήσει τους κοινούς 
κανόνες, αξίες και απόψεις της ομάδας
Να βοηθήσουμε ένα ……..

Η ενσωμάτωση του διαφορετικού οδηγεί 
στην μείωση της πολυπολιτισμικότητας

Να βοηθήσουμε όλα τα μέλη μιας ομάδας
 εξίσου

Να αλλάξουμε την ομάδα/ κοινωνία προκειμένου να 
στηρίξουμε το κάθε μέλος της ομάδας και να 
απευθυνθούμε στις ανάγκες κάθε μεμονωμένου ατόμου

Η πλήρης συμμετοχή του «διαφορετικού» στην ομάδα

Η ένταξη στηρίζει την πολυπολιτισμικότητα

ΕΝΤΑΞΗ
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στους οργανισμούς και τις 
δραστηριότητες νεολαίας, 
είναι απαραίτητο όχι μόνο να 
παρευρίσκονται στις συνεδρίες 
και στις δραστηριότητες αλλά να 
ενθαρρύνονται να συμμετέχουν 
ουσιωδώς και επί ίσοις όροις. Με 
άλλα λόγια είναι θεμελιώδες οι 
νέοι πολίτες τρίτων χώρων να 
αισθάνονται κατά την διάρκεια 
δραστηριοτήτων νεολαίας ότι 
δικαιούνται να συμμετάσχουν 
στον ίδιο βαθμό και υπό τους 
ίδιους όρους με τους άλλους 
συμμετέχοντες.

Για να 
διασφαλίσουν 
οι εργαζόμενοι 
στον τομέα 
νεολαίας την 
ι σ ό τ ι μ η 

συμμετοχή νέων μεταναστών και 
προσφύγων μέσα σε μια ομάδα, 
μια καλή πρακτική είναι να τους 
ενθαρρύνουν να συζητάνε για 
τις εμπειρίες τους. Με αυτόν τον 
τρόπο μπορούν να αποκομισθούν 
πολλά οφέλη. Οι εργαζόμενοι 
στους οργανισμούς νεολαίας 
αποκτούν γνώσεις από πρώτο 
χέρι σχετικά με την πολιτισμική 
και συναισθηματική ευαισθησία 
που απαιτείται προκειμένου η 
στήριξη που προσφέρουν να έχει 
νόημα. Ακόμα, οι εργαζόμενοι 
στον τομέα νεολαίας αποκτούν 
απαραίτητη κατανόηση 
και γνώση προκειμένου να 
αναπτύξουν καλύτερους 
τρόπους να απευθύνονται στις 
ανάγκες των νέων πολιτών 
τρίτων χωρών εντός μιας ομάδας 
και πως μπορούν καλύτερα να 

την διαχειρίζονται και να την 
συντονίζουν.

Δεύτερον με το να 
διηγούνται ιστορίες και 

εμπειρίες από την ζωή τους 
οι νέοι πολίτες τρίτων χωρών 
μπορούν να κατανοήσουν 
καλύτερα τις συναισθηματικές 
και ψυχολογικές δεξιότητες 
που έχουν κερδίσει. Σε πολλές 
περιπτώσεις η μεταναστευτική 
εμπειρία μπορεί να έχει 



Δεύτερο μέρος
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τεράστιες ψυχολογικές 
επιπτώσεις  οι οποίες σε 
σημαντικό βαθμό διαμορφωνουν 
τις σχέσεις που σχηματίζουν με 
τα γηγενεί μέλη των οργανισμών 
νεολαίας. Είναι λοιπόν 
σημαντικό να προσπαθήσουμε 
να στρέψουμε την προσοχή 
στα θετικά χαρακτηριστικά που 
οι νέοι πολίτες τρίτων χωρών 
αναπτύσσουν τα οποία με την 
σειρά τους αλλάζουν τις σχέσεις 
μεταξύ νέων μεταναστευτικής 
καταγωγής και γηγενών μέσα σε 
μια ομάδα.

Τέλος, ακούγοντας τις 
ιστορίες των νέων πολιτών 
τρίτων χωρών, οι γηγενείς νέοι 
συμμετέχοντες μπορούν επίσης 
να ωφεληθούν σημαντικά. 
Αρχικά μπορούν να αποκτήσουν 
σημαντικές πληροφορίες και 
γνώσεις σχετικές με πολιτισμικές 
ιδέες και ήθη με τα οποία δεν είναι 
ακόμα εξοικειωμένοι και που 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

πηγή παρεξηγήσεων. Επιπλέον, 
ακούγοντας μια αφήγηση 
από πρώτο χέρι, οι γηγενείς 
συμμετέχοντες αυξάνουν την 
ενσυναίσθηση τους προς τα μέλη 
της ομάδας με μεταναστευτική 
καταγωγή  και αναπτύσσουν 
πολιτισμική ευαισθησία ενώ την 
ίδια ώρα έχουν την δυνατότητα 
να διατυπώσουν τυχόν απορίες 
και προβλήματα. 

Έχοντας εξηγήσει εν 
συντομία την σπουδαιότητα 
καθώς και κάποια από τα 
σημαντικότερα προβλήματα της 
διαχείρισης πολυπολιτισμικών 
ομάδων, θα παρουσιάσουμε τα 
σημαντικότερα αποτελέσματα 
των focus groups και workshops 
σχετικά με καλές πρακτικές 
και πρακτικά εργαλεία για την 
διευκόλυνση της συνεργασίας 
συμμετεχόντων προερχομένων 
από διαφορετικά πολιτισμικά 
υπόβαθρα.
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Ένα θεμελιώδες στοιχείο αυτού 
του οδηγού είναι τα αποτελέσματα των focus 

group και workshops που πραγματώθηκαν από 
τους συμμετέχοντες οργανισμούς. Μέσω αυτών 
των  εκδηλώσεων οι συμμετέχοντες μπόρεσαν 
να συλλάβουν νέες ιδέες για καλές πρακτικές και 
πρακτικά εργαλεία σχετικά με την διαχείριση 
μεικτών ομάδων. Τα διαφορετικά αποτελέσματα 
και συμπεράσματα αυτών των εκδηλώσεων 
αντανακλούν το διαφορετικό κοινωνικό οικονομικό 
και πολιτικό υπόβαθρο της κάθε χώρας. Σε αυτό 
το τμήμα θα παρουσιάσουμε εν συντομία τα 

σημαντικότερα αποτελέσματα. 

Σε κάθε μια από τις εκδηλώσεις 
αυτές συμμετείχαν εργαζόμενοι 
στον τομέα νεολαίας, σε ομάδες 
και κοινότητες μεταναστών 
και προσφύγων καθώς επίσης 

και αντιπροσώποι σχετικών 
ΜΚΟ και θεσμών. Ο κύριος 
στόχος αυτών των focus 
groups ήταν να προσδιοριστούν 
αρχές, πρακτικές και πρακτικά 

Focus Groups και εργαστήρια

Πρωτογενές 
υλικό
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εργαλεία για 
την επιτυχημένη 
δ ι α χ ε ί ρ ι σ η 
π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ά 
μεικτών ομάδων.

Αρχικά, καθ’όλη 
την διάρκεια 
πραγματοποίησης 
αυτών των 
εκδηλώσεων, οι 
συμμετέχοντες  
τόνισαν τα 
σημαντικά οφέλη 
τα οποία μπορούν 
να απολαύσουν 
τόσο οι νέοι πολίτες τρίτων 
χωρών όσο και οι γηγενείς 
νέοι συμμετέχοντας από 
κοινού σε δραστηριότητες και 
οργανισμούς νεολαίας. Κατά 
βάση, υπογράμμισαν το πως 
οργανισμοί και δραστηριότητες 
νεολαίας μπορούν να ωφελήσουν 
σημαντικά νέους πολίτες τρίτων 
χωρών στην προσπάθεια τους 
να ενταχθούν στο ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον της 
χώρας υποδοχής.

Με άλλα λόγια πολλοί νέοι 
άνθρωποι και ιδιαίτερα νέοι 
μετανάστες αντιμετωπίζουν 
δομικά, κοινωνικά, πολιτικά κα 

οικονομικά εμπόδια 
και προκλήσεις 
καθώς επίσης 
και ψυχολογικές, 
πνευματικές και 
συνα ι σθημα τ ι κ έ ς 
δυσκολίες και 
αλλαγές. Χωρίς 
τις κατάλληλες 
υποστηρικτικές δομές 
να μετριάσουν τις 
επιζήμιες επιπτώσεις, 
τα εμπόδια αυτά 
μπορεί να γίνουν 
σ υ ν τ ρ ι π τ ι κ ά . 
Τα εμπόδια που 

δυσχεράνουν την συμμετοχή 
στην κοινωνία της χώρας 
υποδοχής είναι άμεσα 
συνδεδεμένα με τα προβλήματα 

Πρωτογενές υλικό

που αντιμετωπίζουν στην 
προσπάθεια τους να 
προσεγγίζουν οργανισμούς 
νεολαίας. Επομένως με το να 

διευκολύνουμε την συμμετοχή 
νέων πολιτών τρίτων χωρών 
σε οργανισμούς νεολαίας 
μπορούμε μακροπρόθεσμα να 
στηρίξουμε την προσπάθεια τους 
να ενταχθούν στο νέο κοινωνικό 
τους περιβάλλον. 

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι 
στον τομέα νεολαίας που 
συμμετείχαν είχαν την έντονη 
πεποίθηση ότι νέοι πολίτες 
τρίτων χωρών με το να 
συμμετέχουν σε οργανισμούς 
και δραστηριότητες νεολαίας 
μπορούν να αναπτύξουν στοιχεία 
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Οι συμμετέχοντες 
υ λ ο π ο ί η σ α ν 
δραστηριότητες όπως «το 
δέντρο των προβλημάτων» 
με το οποίο αναπαρέστησαν 
με οπτικά μέσα τα βασικά 

στοιχεία της συζήτησης
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της προσωπικότητας και της 
ταυτότητας τους. Έτσι, μπορούν 
να ενισχύσουν περεταίρω την 
ικανότητα και την θέληση τους 
να συμβάλλουν σημαντικά 
σε οργανισμούς νεολαίας και 
μελλοντικά στην τοπική τους 
κοινότητα. Για να επιτευχθεί 
αυτό, είναι βασικό για τους νέους 
μετανάστες και πρόσφυγες να 
βρουν ένα δίκτυο ανθρώπων και 
δομών στο οποίο να μπορούν 
να απευθύνονται. Ένα ικανό 
δίκτυο ανθρώπων και ομάδων 

Θεωρούν ότι οι νέοι 
πολίτες τρίτων χωρών 
φοβούνται ότι θα χάσουν 
τα διακριτά πολιτισμικά 
τους χαρακτηριστικά 
και την ταυτότητά τους 
στην προσπάθειά τους να 

ενταχθούν

Πρωτογενές υλικό

μαζί με κατάλληλες κοινωνικές 
δομές και θεσμούς μπορούν 
να αποδειχθεί θεμελιώδες για 
την καλλιέργεια και ανάπτυξη 
των ικανοτήτων των νέων και 
της επιθυμίας τους να γίνουν 
ενεργά μέλη της κοινωνίας. Για 
αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό 
όταν νέοι πολίτες τρίτων χωρών 
συμμετέχουν σε δομές όπως 
οργανισμούς νεολαίας μαζί με 
νέους γηγενείς, οι εργαζόμενοι 
στους οργανισμούς νεολαίας να 
έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για 
την αποτελεσματική διαχείριση 
των μεικτών αυτών ομάδων. 

Η μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε σε αυτά τα 
focus groups ήταν κατά βάση 
προσανατολισμένη γύρο από 
την συζήτηση σε μικρές ομάδες 
συνδυαστικά με έρευνα και 
δημιουργικές δραστηριότητες. 
Αυτό έδωσε στους 
συμμετέχοντες την δυνατότητα 
να πραγματοποιήσουν έναν 
γόνιμο διάλογο που τους 
διευκόλυνε στο να εκφραστούν 
και να ανταλλάξουν διαφορετικές 
απόψεις. Επιπλέον, με το να 
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 
κατά την διάρκεια αυτών των 
εκδηλώσεων οι συμμετέχοντες 
μπορούσαν να επαληθεύουν 

πληροφορίες και να έχουν συνεχή 
ερεθίσματα για την συζήτηση 
τους. Ακόμα, οι συμμετέχοντες 
πραγμάτωσαν δραστηριότητες 
όπως “the problem tree” μέσω 
των οποίων οπτικοποιήσαν 
στοιχεία των συζητήσεων τους. 
Τέτοιες πρακτικές ενίσχυσαν 
την δημιουργικότητα τους και 
τους βοηθούσαν να συλλάβουν 
λύσεις για τα συγκεκριμένα 
προβλήματα. 

Πρώτον, προκειμένου να 
εντοπίσουνε αρχές και πρακτικές 
διαχείρισης μεικτών ομάδων, 
οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν 
με το να προσπαθήσουν να 
κατανοήσουν τα δυνητικά 
προβλήματα και εντάσεις 
που μπορούν να προκύψουν 
εντός μιας πολιτισμικά μεικτής 
ομάδας. Τους ζητήθηκε λοιπόν 
να ερευνήσουν τα στοιχεία που 
θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
εχθρική συμπεριφορά μεταξύ 
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Οι μετανάστες 
επίσης συσχετίστηκαν με 
έννοιες όπως ο πόλεμος, 

οι διώξεις, η σωματική και 
ψυχολογική βία
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γηγενών μελών και μελών με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο μιας 
ομάδας.

Αρχικά, το γλωσσικό εμπόδιο 
αναγνωρίστηκε ως ένας από τους 
σημαντικότερους φραγμούς 
που δημιουργεί εντάσεις 
μεταξύ μελών μιας πολιτισμικά 
μεικτής ομάδας. Αναφερόμενοι 
σε γλωσσικά εμπόδια, οι 
συμμετέχοντες προσδιόρισαν 
τόσο προβλήματα επικοινωνίας 
όσο και την έλλειψη επαρκών 
δομών γλωσσικής υποστήριξης. 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες 
αναγνώρισαν τις δυσκολίες 
που οι νέοι μετανάστες και 
πρόσφυγες αντιμετωπίζουν 
σε σχλεση με την πολιτισμική 
τους ένταξη. Νέοι μετανάστες 
και πρόσφυγες ενστερνίζονται 
πολιτισμικά ήθη που μπορεί να 
έρχονται σε αντίθεση με στοιχεία 

του κυρίαρχου πολιτισμού μέσα 
σε μια ομάδα. Αυτό μπορεί να 
αναφέρεται σε διαφορετική 
κατανόηση ζητημάτων όπως 
η επίλυση διαφορών, η 
διαχείριση του χρόνου και 
η διεκπεραίωση ασχολιών. 
Βάσει των απαντήσεων τους, 
οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι 
οι νέοι πολίτες τρίτων χωρών 
φοβούνται μήπως χάσουν 
την διακριτή πολιτισμική και 
εθνοτική τους ταυτότητα στην 
προσπάθεια τους να ενταχθούν. 
Αυτό οδηγεί τους νέους 
μετανάστες και πρόσφυγες να 
αισθάνονται αποθαρρυμένοι 
από το να εκφράζουν στοιχεία 
της ταυτότητας τους στα πλαίσια 
ομάδων κι δραστηριοτήτων.

Ο σημαντικότερος 
ανασταλτικός παράγοντας 
όμως όσων αφορά τις καλές 
σχέσεις μεταξύ νέων γηγενών 
και νέων πολιτών τρίτων 
χωρών στα πλαίσια μιας ομάδας  
είναι η ανάδειξη αρνητικών 

στερεοτύπων και οι διακρίσεις 
στις οποίες μπορούν να 
οδηγήσουν. Τέτοιες αρνητικές 
εικόνες καλλιεργούν αμοιβαία 
καχυποψία και εχθρότητα και 
έχουν ως αποτέλεσμα οι νέοι 
μετανάστες και πρόσφυγες να 

Στην Τουρκία συχνά 
οι Σύριοι πρόσφυγες 

θεωρούνται αδιάφοροι 
και απρόθυμοι να 
ενταχθούν στην αγορά 

εργασίας

Πρωτογενές υλικό

εστίασαν στην πολιτική διάσταση 
της μετανάστευσης σχετίζοντας 
μετανάστες με ανθρώπους 
που έχουν εκδιωχθεί από 
την χώρα καταγωγής τους 
λόγο πολιτικής αστάθειας, 
ανθρώπους που προσπαθούν να 
ξεφύγουν από ποίκιλες μορφές 
καταδυνάστευσης και βίας που 
αναζητούν μια καλύτερη ζωή 
αλλού με ιδιαίτερη αναφορά 
να γίνεται στους Ιρακινούς 
και Σύριους πρόσφυγες 
λόγω των πρόσφατων 
γεγονότων. Μετανάστες επίσης 
συσχετίστηκαν με τον πόλεμο, 
διώξεις, σωματική και ψυχική 
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λαμβάνουν άνισης μεταχείρισης 
στα πλαίσια της ομάδας 
καθιστώντας έτσι δύσκολη την 
συνεργασία για την διεκπεραίωση 
τυχόν δραστηριοτήτων.

Σχετικά με το πρόβλημα των 
στερεοτύπων, οι συμμετέχοντες 
ρωτήθηκαν ποιο είναι το πρώτο 
πράγμα που τους έρχεται στο 
μυαλό σε σχέση με νέους 
μετανάστες και πρόσφυγες. 
Αρκετοί συμμετέχοντες είχαν 
συσχετίσει τους μετανάστες με 
το “‘άλλο” δίνοντας έμφαση  
στο στοιχείο των πολιτισμικών 
διαφορών. Άλλοι συμμετέχοντες 



βία, ανθρώπους που βρίσκονται 
σε ευάλωτη θέση και που 
χρειάζονται βοήθεια και στήριξη 
προκειμένου να ξεπεράσουν τις 
τωρινές τους δυσκολίες. 

Τέτοια στερεότυπα μπορούν 
να ενταθούν εξαιτίας των 
προαναφερθέντων γλωσσικών 
και πολιτισμικών διαφορών 
καθώς και  διαφορετικών 
θρησκευτικών υπόβαθρων 
και μπορούν να επηρεάσουν 
σημαντικά την ικανότητα 
νέων πολιτών τρίτων χωρών 
να κοινωνικοποιούνται και να 
εγκαθιδρύουν φιλικές σχέσεις 
με άλλους. Υπάρχει επομένως 
μια ανάγκη να απευθυνθούμε 
στις βαθειά προβληματικές 
τάσεις τόσο των γηγενών 
όσο και των νέων πολιτών 
τρίτων χωρών  να γενικεύουν 
παραδείγματα αρνητικής ή και 
παράνομης συμπεριφοράς ενός 
ατόμου αποδίδοντας αυτά τα 
χαρακτηριστικά σε όλα τα μέλη 

της πολιτισμικής/ εθνοτικής/
θρησκευτικής τους ομάδας. 
Λόγου χάρη, οι Σύριοι πρόσφυγες 
στην Τουρκία αντιμετωπίζονται 
ως απρόθυμοι να ενταχθούν 
στην αγορά εργασίας.

Είναι απαραίτητο να 
έχουμε τα παραπάνω υπόψη 
προκειμένου να κατανοήσουμε 
πως διαμορφώνονται οι σχέσεις 
μεταξύ γηγενών και πολιτών 
τρίτων χωρών εντός μιας ομάδας. 
Σχέσεις μεταξύ ατόμων είναι 
έντονα επηρεασμένες από τις 
αντιλήψεις που έχουμε για τον 
άλλον. Για να αντιμετωπίσουμε 
λοιπόν τις εντάσεις μεταξύ 
γηγενών νέων και νέων με 
μεταναστευτική καταγωγή 
που συμμετέχουν σε ομαδικές 
δραστηριότητες χρειάζεται να 
εξοικειωθούμε με να κυρίαρχα 
στερεότυπα που είναι υπεύθυνα 
για παρανοήσεις και αρνητικές 
εικόνες.

Πρωτογενές υλικό
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Έχοντας διεξάγει τους 
παραπάνω διαλόγους, οι 
συμμετέχοντες συμπέραναν 
ότι οι γηγενείς νέοι δεν είναι 
κατάλληλα προετοιμασμένοι να 
δουλέψουνε αρμονικά με μέλη 
της ομάδας τους μεταναστευτικής 
καταγωγής. Μέντορες, 
εργαζόμενοι σε οργανισμούς και 
στον τομέα νεολαίας χρειάζεται 
να απευθυνθούν στα παραπάνω 
ζητήματα και να βρουν τρόπους 
να διευκολύνουν την συνεργασία 
μεταξύ τους. Για αυτόν τον λόγο, 

Για να μετριαστούν 
οι συνέπειες των ανεπαρκών 

γνώσεων και ανεπαρκούς 
πολιτισμικής ευαισθησίας 
υπάρχει ποικιλία 
δραστηριοτήτων εκμάθησης 
που οι εργαζόμενοι στον 
τομέα νεολαίας μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν

Πρακτικά Εργαλεία 
Διαχείρισης μεικτών 

Ομάδων



οι συμμετέχοντες στα workshops 
σκέφτηκαν και μοιράστηκαν 
εμπειρίες από πρακτικά 
εργαλεία και δραστηριότητες 
που μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
στην βελτίωση της διαχείρισης 
μεικτών ομάδων.

Όπως σημείωσαν 
οι συμμετέχοντες και 
όπως υπέδειξαν και τα 
ερωτηματολόγια, μια πηγή 
εντάσεων πολιτισμικά μεικτών 
ομάδων σε οργανισμούς 
νεολαίας είναι η έλλειψη 
γνώσεις και προετοιμασίας από 

μέρους των συμμετεχόντων και 
ιδίως των γηγενών νέων. Για 
να ελαττωθούν οι συνέπειες 
αυτής της ελλιπούς γνώσης 
και κοινωνικής ευαισθησίας 
υπάρχουν πολλές μαθησιακές 
δραστηριότητες που εργαζόμενοι 
στον τομέα νεολαίας μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν.

Τα παρακάτω παραδείγματα 
στοχεύοντας στην διευκόλυνση 
της διαχείρισης πολιτισμικά 
μεικτών ομάδων, εστιάζουν 
στην ενίσχυση των δεσμών 
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σεβασμού και εμπιστοσύνης 
μεταξύ των συμμετεχόντων 
και στο να τους δίνουν την 
δυνατότητα να εκφράσουν 
στοιχεία της πολιτισμικής τους 
κληρονομιάς. Επιπλέον θα 
βοηθήσει τους συμμετέχοντες 
να εξοικειωθούν με ζητήματα 
που άπτονται της πολιτισμικής 
ευαισθησίας, των διακρίσεων και 

των προνομίων και να αυξήσουν 
την ενσυναίσθηση τους προς το 
διαφορετικό.

Η πλειοψηφία των παρακάτω 
δραστηριοτήτων επιλέχθηκε 
έχοντας στο νου τους 
περιορισμένους πόρους των 
περισσότερων οργανώσεων και 
απαιτούν ελάχιστα υλικά. 
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Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν έναν κύκλο. 
Ένας κρατάει την άκρη του  κουβαριού και 
μοιράζεται μια προσωπική αστεία ιστορία 
δείχνοντας μια πτυχή της προσωπικότητας του 
που τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μπορεί να 
μην γνωρίζουν. Όταν ο πρώτος συμμετέχων 

τελειώσει την διήγηση του, κρατάει την άκρη από το κουβάρι και 
πετάει τυχαία την μπάλα από μαλλί σε ένα άλλο άτομο από τον 
κύκλο. Ο δεύτερος συμμετέχων διηγείται μια αντίστοιχη ιστορία 
για τον εαυτό του. Όταν τελειώσει την διήγηση του συνεχίζει 
να κρατάει ένα κομμάτι από το μαλλί και πετάει το κουβάρι σε 
ένα τρίτο τυχαίο άτομο. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι 
όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν την 
ιστορία τους. Η ομάδα τότε μπορεί να παρατηρήσει το σχήμα που 
δημιουργήθηκε από το μαλλί και τους έχει συνδέσει.

Πρωτογενές υλικό

Θα χρειαστείτε μια μπάλα μαλλί 
πλεξίματος

20-30’

Αυτή η δραστηριότητα είναι ένας αποτελεσματικός 
και διασκεδαστικός τρόπος για τους συμμετέχοντες 

να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον. Προσφέρει την 
δυνατότητα να μοιραστούν προσωπικές τους ιστορίες 

μέσω των οποίων μπορούν να ταυτιστούν ο ένας με τον άλλον και 
να εστιάσουν στα κοινά τους στοιχεία και εμπειρίες. Ο συντονιστής 
χρειάζεται να προσέξει ότι οι ιστορίες που θα ακουστούν είναι 
κατάλληλες για την περίσταση, τους παρευρισκόμενους, τον 
χαρακτήρα του οργανισμού και ότι όλοι οι συμμετέχοντες 
μοιράζονται εμπειρίες στα πλαίσια ενός ασφαλούς μη επικριτικού 
περιβάλλοντος.

Δραστηριότητα 1
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Δεν χρειάζονται 
υλικά

15-20’

Oι συμμετέχουσες έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν 
την δεκτικότητα τους απέναντι στις πολιτισμικές 

διαφορές στην ομάδα τους. Κάθε μια έχει την 
δυνατότητα να εκφράσει θετικά στοιχεία που μπορεί 

να μην είναι γνωστά στην υπόλοιπη ομάδα. Ταυτόχρονα όμως, 
εκφράζοντας πολιτισμικά στοιχεία που τις προβληματίζουν, 
οι συμμετέχουσες δείχνουν ότι κατανοούν την κανονιστικούς 
περιορισμούς της πολιτισμικής τους κληρονομίας. Δηλαδή, 
δείχνουν ότι αισθάνονται περήφανες για την πολιτισμική τους 
καταγωγή και για τον τρόπο που αυτή διαμορφώνει τις σκέψεις 
και συμπεριφορά τους. Ωστόσο, καταλαβαίνουν ότι το πολιτισμικό 
τους υπόβαθρο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει παραδόσεις και ιδέες 
που είναι προβληματικές και που είναι πιθανόν να απορριφθούν 
υπέρ κάποιων εναλλακτικών ιδεών.

Οι συμμετέχουσες κάθονται 
σχηματίζοντας έναν κύκλο. Η συντονίστρια 
τις διευκολύνει να μοιραστούν η κάθε μία με 

την σειρά της τρία στοιχεία της πολιτισμικής της κληρονομίας για 
τα οποία αισθάνεται περιφανή και που εκφράζουν αξίες τις οποίες 
ενστερνίζεται και ένα στοιχείο το οποίο θεωρεί προβληματικό και 
το οποίο δεν θεωρεί ότι εκφράζει τις πεποιθήσεις της. 

Δραστηριότητα 2
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- Μοιράστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο στους συμμετέχοντες 
και επιτρέψτε τους 5 με 10 λεπτά να το συμπληρώσουνε με 
ησυχία. 
- Διαβάστε κάθε ερώτηση δυνατά και ζητήστε από τους 
συμμετέχοντες που απάντησαν “αλήθεια” να καθίσουνε 
αριστερά και συμμετέχοντες που απάντησαν “ψέμματα” να 

καθίσουνε δεξιά.
- Να καταστίσετε σαφές ότι οι συμμετέχοντες απαντάνε στις ερωτήσεις και κάθονται 
αριστερά ή δεξιά μόνο στον βαθμό που αισθάνονται άνετα ενώ διατηρούν πάντα 
την επιλογή να απέχουν από οποιαδήποτε ερώτηση. Το παρακάτω ερωτηματολόγιο 
είναι ενδεικτικό. Οι συντονιστές και οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς νεολαίας 
μπορούν και ενθαρρύνονται να προσαρμόσουν τις ερωτήσεις στις επιμέρους 
ανάγκες τις ομάδας τους. 
- Συζητήστε για κάποιο ή για όλα τα παρακάτω ζητήματα:

Πρωτογενές υλικό

Θα χρειαστείτε μία εκτυπωμένη σελίδα με το 
ερωτηματολόγιο για κάθε συμμετέχοντα

30’,. ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας

Ποιά είναι η σημασία του πολιτισμού; 

Πως επηρεάζει ο πολιτισμός την συμπεριφορά μας;

Πως μπορούν άτομα από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο να δουλέψουν 

μαζί;

Μπορούμε να κρίνουμε άλλες πολιτισμικές πρακτικές;

Εάν δεχτούμε άλλους πολιτισμούς υπάρχει κίνδυνος να αλλοιωθεί ο δικός μας;

Είναι ο πολιτισμός εγγενώς συνδεδεμένος με την εθνότητα μας;

Δραστηριότητα 3
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Τα workshops και focus groups που διεξήγαμε υπέδειξαν την επικράτηση 
στερεοτύπων, προκαταλήψεων και την ελλιπή πληροφόρηση ως 
τους κύριους κινδύνους που μπορεί να εμποδίσουν πολυπολιτισμικές 

ομάδες από το να προχωρήσουν προς μια αποτελεσματική και ουσιώδης 
συνεργασία. Είναι πιθανόν ότι οι συμμετέχοντες δεν είχαν ακόμα την 

ευκαιρία να διεξάγουν έναν διάλογο όπου να μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις και 
τους προβληματισμούς τους και να αναιρεθούν οι προκαταλήψεις τους. Έτσι με το να 
διευκολύνουμε και να  ενθαρρύναμε την συζήτηση μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες 
μπορούν να εκφράσουν απόψεις και προβληματισμούς μπορούμε να αποτρέψουμε τις 
εντάσεις που προέρχονται από παρεξηγήσεις και από έλλειψη πολιτισμικής ευαισθησίας.

Ερωτηματολόγιο
1. Ο πολιτισμός κάποιου περιλαμβάνει πεποιθήσεις, αξίες, έθιμα και συμπεριφορές     

αλήθεια ή ψέματα

2. Ο πολιτισμός κληρονομείται δεν διδάσκεται   αλήθεια ή ψέματα

3. Φυλετικές ομάδες είναι υποομάδες της ευρύτερης κοινωνίας αλήθεια ή ψέματα

4. Η εθνότητα κάποιου προσδιορίζεται πάντα από φυσικά χαρακτηριστικά 

αλήθεια ή ψέματα

5. Οι άνθρωποι συνήθως ανήκουν σε μια πολιτισμική  ομάδα   αλήθεια ψέματα

6. Εθνοκεντρικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τα πολιτισμικά τους κριτήρια για να 

κρίνουν τις πεποιθήσεις και συμπεριφορές άλλων πολιτισμών    Αλήθεια Ψέματα

7. Για να γίνουμε πολιτισμικά ευαίσθητοι χρειάζεται να προχωρήσουμε σε 

πολιτισμικό σχετικισμό

8. Τα στερεότυπα βασίζονται σε γενικεύσεις σχετικά με τα μέλη μιας ομάδας 

Αλήθεια Ψέματα

9. Το “λευκό προνόμιο” είναι ένας όρος που αναφέρεται σε λευκούς που 

έχουν προνόμια επειδή δουλεύουν περισσότερο από άλλες φυλετικές ομάδες 

Αλήθεια Ψέματα

10. το να εκτιμάμε την πολυπολιτισμικότητα είναι το ίδιο πράγμα με το να 

ανεχόμαστε αυτούς με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Αλήθεια ψέματα
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- Ζητείστε από τις συμμετέχουσες να συμπληρώσουν 
τον κεντρικό κύκλο με το όνομα τους. Στην συνέχεια 
ζητείστε να συμπληρώσουν τους υπόλοιπους κύκλους 
με στοιχεία της ταυτότητας τους που θεωρούν 
σημαντικά λόγου χάρη: φυλή, εθνότητα, φύλο, ηλικία, 
θρήσκευμα, τάξη, σεξουαλικός προσανατολισμός κτλ.

Χωρίστε τις συμμετέχουσες σε ζευγάρια. Ζητείστε τους να μοιραστούν μια 
περίσταση όπου ένιωσαν περηφάνια και μια όπου ένιωσαν άβολα για τη 
συσχέτιση τους με αυτό χαρακτηριστικό.
- Οι συμμετέχουσες θα σημειώσουν στην συνέχεια στο χαρτί τους ένα 
στερεότυπο που είναι συνδεδεμένο με τα χαρακτηριστικά αυτά της 
ταυτότητα τους τα οποία όμως δεν τις αντιπροσωπεύουν π.χ: “Είμαι 
μουσουλμάνα αλλά είμαι επίσης και φεμινίστρια” ή “ Είμαι χριστιανή αλλά 
δεν είμαι συντηρητική”
- Ζητήστε από της συμμετέχουσες να σχηματίσουν μια ενιαία ομάδα πάλι. 
Καλέστε τες να μοιραστούν τις σημειώσεις τους. Φροντίστε καμία να μην 
αισθάνεται πίεση να συμμετάσχει. Εάν οι συμμετέχουσες νιώθουν άβολα, 
μπορεί να είναι καλή ιδέα η συντονίστρια να μοιραστεί πρώτη την εμπειρία 
της. 
- Συζητήστε τις αρνητικές επιπτώσεις των στερεοτύπων και των 
προκαταλήψεων. Επιτρέψτε στις συμμετέχουσες να σκεφτούν πάνω σε 
ζητήματα όπως τα παρακάτω:

Πρωτογενές υλικό

Ένα φύλλο χαρτί όπως το παρακάτω

30’ ανάλογα με το μέγεθος της 
ομάδας

Δραστηριότητα 4
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Σε τι απέχουν ή σε τι μοιάζουν τα στοιχεία της 

ταυτότητας σας που αναφέρατε με αυτά των υπόλοιπών 

συμμετεχουσών;

Αυτά τα στοιχεία εξέπληξαν τις υπόλοιπες συμμετέχουσες;

Τι συνήθη στερεότυπα συσχετίζουν με εσάς βάσει αυτών 

που συμπληρώσατε;

Από που θεωρείτε ότι προέρχονται;

Αυτή η δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
για δυο κυρίως λόγους. Πρώτον, παρουσιάζει 

στις συμμετέχουσες την ευκαιρία να παρουσιάσουν 
στοιχεία της ταυτότητας τους που είναι σημαντικά 

αλλά και που τις κάνει να αισθάνονται άβολα καθώς μπορεί να 
αποτελέσουν πηγές αρνητικών στερεοτύπων. Με άλλα λόγια, δίνει 
στις συμμετέχουσες την ευκαιρία να αναγνωρίσουν ότι υπάρχουν 
προκαταλήψεις συνδεδεμένες με στοιχεία της ταυτότητας τους και 
να εξηγήσουν γιατί δεν αποτελούν σωστή περιγραφή ούτε των ιδίων 
αλλά και ούτε του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού γενικά. 

Δεύτερον, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να εισαχθούν γόνιμες 
και απαραίτητες για πολλές ομάδες, συζητήσεις για τα αίτια και τις 
πηγές των στερεοτύπων. Τέτοιες συζητήσεις είναι θεμελιώδεις για 
την δημιουργία ενός περιβάλλοντος αποδοχής που θα επιτρέψει την 
πλήρη ένταξη τους και ενεργή συμμετοχή τόσο των γηγενών όσο και 
των συμμετεχόντων μεταναστευτικής καταγωγής και θα αποτρέψει 
πιθανές προστριβές και εντάσεις. 
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Πρωτογενές υλικό

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν 
το ερωτηματολόγιο. Ο στόχος του ερωτηματολογίου 
είναι να κάνει τους συμμετέχοντες να αναλογιστούν 
πάνω στα ζητήματα του εθνοκεντρισμού και των 
προνομίων. Δηλαδή, ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τους 

συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια εικόνα για το τι ζητήματα 
μπορεί να αντιμετωπίζουν άλλες ομάδες ανθρώπων και να αυξήσουν έτσι την 
ενσυναίσθηση τους προς τους άλλους, την κατανόηση τους για διαφορετικές 
συμπεριφορές και την πολιτισμική τους ευαισθησία. Τα παρακάτω ερωτήματα 
είναι ενδεικτικά. Κάθε οργανισμός και ομάδα μπορεί να το προσαρμόσει στις επί 
μέρους ανάγκες της ομάδας στόχου τους.

Θα χρειαστείτε μια εκτυπωμένη σελίδα με το 
ερωτηματολόγιο για τον κάθε συμμετέχοντα 

20 -40’ ανάλογα το μέγεθος της ομάδας

Ο στόχος αυτού το ερωτηματολογίου είναι να διευκολύνει την 
ομαλή συνεργασία μεταξύ ατόμων διαφορετικού πολιτισμικού, 

θρησκευτικού και εθνικού υπόβαθρου. Βοηθώντας τους 
συμμετέχοντες να κατανοήσουν πως οι διυποκειμενικές δυναμικές 

διαμορφώνουν τις σχέσεις σε μια ομάδα, τι προνόμια απολαμβάνουν κάποιες 
ομάδες και πως άλλες καλούνται να ξεπεράσουν επιπλέον εμπόδια τους  
προετοιμάζουμε να αποδεχτούν την πολυπολιτισμικότητα. Οι συμμετέχοντες με 
το να πραγματεύονται αυτά τα ζητήματα αυξάνουν την κατανόηση τους και την 
αποδοχή διαφορετικών συμπεριφορών και γίνονται πιο ικανοί να συνεργάζονται 
ως ομάδα.

Δραστηριότητα 5
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Προκαλώντας τα προνόμια σας 

Όταν πάω σε ένα σουπερμάρκετ ή εστιατόριο 
μπορώ εύκολα να βρω προϊόντα που να ταιριάζουν 

στις διατροφικές μου ανάγκες

Όταν ανοίγω την τηλεόραση, πηγαίνω σινεμά, 
ανοίγω ένα περιοδικό μπορώ εύκολα να δω ανθρώπους 
με τα χαρακτηριστικά των οποίων ταυτίζομαι

Όταν πηγαίνω σε οργανώσεις, οργανισμούς, 
ομάδες τουλάχιστον οι μισοί από τους 

συμμετέχοντες μου μοιάζουν

Δεν έχω κανένα πρόβλημα τα φοράω σύμβολα 
του θρησκεύματος μου δημοσίως

Μπορώ να πάω σε οπουδήποτε κομμωτήριο και 
θα ξέρουν πως να χτενίσουν τα μαλλιά μου

Οι άνθρωποι δεν υποθέτουν ότι δεν έχω υψηλή 
μόρφωση ή ότι ανήκω σε μια συγκεκριμένη κοινωνική 
τάξη βάσει της εμφάνισης μου
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Πρωτογενές υλικό

- Μοιράζεται την πλαστελίνη στις συμμετέχουσες 
και τους ζητάτε να πλάσσουν κάτι που εκφράζει ένα 
σημαντικό στοιχείο του εαυτού τους, μια βασική 
πεποίθηση που ενστερνίζονται ή ένα μελλοντικό 
τους στόχο. Αυτό θα μπορούσε να υπάγεται σε 
κατηγορίες όπως η οικογένεια, θρησκεία, εκπαίδευση 
ή πολιτισμός.

- Μόλις όλες οι συμμετέχουσες τελειώσουν, ζητήστε τους να δουλέψουν 
με την διπλανή τους σε ζευγάρι και να προσπαθήσουν να μαντέψουν 
τι είναι αυτό που έφτιαξε το ζευγάρι τους. Έπειτα ζητήστε από τους να 
παρουσιάσουν τι έφτιαξαν στο ζευγάρι τους. 
- Στην συνέχεια, η συντονίστρια καλεί τις κατηγορίες στις οποίες μπορεί 
να ανήκουν τα αυτά που έφτιαξαν οι συμμετέχουσες από πλαστελίνη. 
Οι συμμετέχουσες σύμφωνα με τις κατηγορίες αυτές παρουσιάζουν στην 
ομάδα αυτά που δημιούργησαν. Εάν υπάρχουν συμμετέχουσες που 
δεν εντάσσουν αυτά που δημιούργησαν με την πλαστελίνη με κάποια 
από τις κατηγορίες που αναφέρει η συντονίστρια μπορούν αν θέλουν 
να τα παρουσιάσουν μόνες τους. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας 
να καταστίσετε σαφές ότι οι συμμετέχουσες μπορούν να διαλέξουν να 
απέχουν σε οποιοδήποτε σημείο δεν νιώθουν άνετα.

Θα χρειαστείτε πλαστελίνη σε διάφορα 
χρώματα, αρκετή για να έχουν όλοι οι 

συμμετέχοντες

25-35’ ανάλογα το μέγεθος της 
ομάδας

Δραστηριότητα 6
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Ποιες συμμετέχουσες δημιούργησαν 

αναπαραστάσεις από ποιές κατηγορίες;

Σας εξέπληξαν κάποια από τα αποτελέσματα;

Το ζευγάρι σας έφτιαξε πράγματα που περιμένατε;

Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει έναν γόνιμο 
διάλογο σχετικά με τα στερεότυπα. Διευκολύνει τις 

συμμετέχουσες να μοιραστούν και να εκφράσουν 
στοιχεία της ταυτότητας τους στον βαθμό που αισθάνονται 

άνετα καθώς οι κατηγορίες αυτές αφήνουν μεγάλο περιθώριο 
έκφρασης. Επιπλέον αυτή η δραστηριότητα δίνει την ευκαιρία 
στις συμμετέχουσες να γνωριστούν μεταξύ τους ενώ ταυτόχρονα 
εξετάζουν πιθανά στερεότυπα που χαρακτηρίζουν διαφορετικά 
άτομα και πολιτισμούς. Οι συμμετέχουσες προκαλούν τις δικές τους 
προκαταλήψεις και έχουν την ευκαιρία να εκτιμήσουν την ποικιλία και 
τις αντιθέσεις της ταυτότητας ενός ανθρώπου. Επιπλέον, θα έχουν 
την ευκαιρία να δουν πως άνθρωποι από διαφορετικό πολιτισμικό 
και θρησκευτικό περιβάλλον μπορεί να έχουν πολλά στοιχεία και 
στόχους κοινούς στους οποίους δίνουν ιδιαίτερο βάρος. 

- Όταν όλες οι συμμετέχουσες έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και 
να εξηγήσουν της δημιουργίες τους ζητήστε από την ομάδα να συζητήσει 
κάποια η όλα από τα παρακάτω θέματα:
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Πρωτογενές υλικό

- Ο συντονιστής έχει προετοιμάσει μια λίστα από πιθανές 
κατηγορίες στις οποίες οι συμμετέχοντες μπορεί να ανήκουν 
και γράφει κάθε μία σε ένα φύλο χαρτί. Τέτοιες κατηγορίες 
μπορεί να είναι οτιδήποτε από χορτοφάγοι, οπαδοί ενός 
συγκεκριμένου είδους μουσικής, χριστιανοί, μουσουλμάνοι, 

άθεοί, νέοι, λευκοί, ισπανικής καταγωγής κτλ. Ο συντονιστής μοιράζει τα 
χαρτιά ώστε οι συμμετέχοντες να γράψουν για την κάθε κατηγορία τα αρνητικά 
στερεότυπα που συχνά συσχετίζονται μαζί της. ΠΧ:
Οι Χριστιανοί είναι: συντηρητικοί, σεξιστές, κακοί στις θετικές επιστήμες
Οι Άθεοι είναι: ανήθικοι, ενοχλητικοί, απόλυτοι
- Αφού οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν, ο συντονιστής συλλέγει τα όλα 
τα χαρτιά και παρουσιάζει την κάθε κατηγορία. Για κάθε κατηγορία που 
ανακοινώνει, ο συντονιστής ζητάει από τους συμμετέχοντες που ταυτίζονται να 
σηκωθούν όρθιοι. Ο συντονιστής πρέπει να τονίσει ότι οι συμμετέχοντες δεν είναι 
υποχρεωτικό να σηκωθούν και μπορεί να απέχουν οποτεδήποτε δεν νιώθουν 
άνετα. Οι συμμετέχοντες που σηκώνονται σε κάθε κατηγορία πρέπει μόνοι τους να 
ταυτίζονται μαζί της. Δεν είναι δουλειά ούτε του συντονιστεί ούτε των υπόλοιπων 
συμμετεχόντων να υποδηλώσουν σε κανέναν με ποιά κατηγορία θα πρέπει να 
ταυτιστεί.
- Όταν οι συμμετέχοντες σηκώνονται εντασσόμενοι κάποια κατηγορία, ο 
συντονιστής διαβάζει τα στερεότυπα που η ομάδα έχει γράψει για την εν λόγω 
κατηγορία.

Θα χρειαστείτε χαρτί και στυλό για όλους στους 
συμμετέχοντες. Αυτή η δραστηριότητα ενδείκνυται 
ιδιαίτερα για ομάδες που έχουν ήδη εγκαθιδρύσει 

ένα επίπεδο επικοινωνίας και εμπιστοσύνης.

Εξαρτάται από το μέγεθος της ομάδας και 
πόσες ερωτήσεις θέλετε να θέσετε

Δραστηριότητα 7
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Αυτή η δραστηριότητα όπως ήδη αναφέραμε είναι κατάλληλη για 
ομάδες οι οποίες ήδη λειτουργούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον 

χωρίς επικρίσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή απαιτείται ένα επίπεδο 
εμπιστοσύνης που θα επιτρέψει σε όλα τα μέλη της ομάδας να 

συμμετέχουν πλήρως. Με αυτήν την δραστηριότητα οι συμμετέχοντες θα έχουν 
την δυνατότητα να αυξήσουν την ενσυναίσθηση του ως προς τις εμπειρίες των 
άλλων συμμετεχόντων καθώς μπορούν ταυτόχρονα να παρατηρήσουν και να 
βιώσουν από πρώτο χέρι τις αρνητικές επιπτώσεις των στερεοτύπων.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα καταλάβουν τις δυναμικές που αναπτύσσονται 
σε μια ομάδα και τις αλληλεπικαλυπτόμενες κατηγορίες που αποτελούν βάσεις 
αποκλεισμού. Μια προβληματική πτυχή της διαχείρισης μεικτών ομάδων είναι 
η δημιουργία  κυρίαρχων και περιθωριοποιημένων τάσεων στα πλαίσια τους. 
Αναπαριστώντας το πως τα μέλη μιας ομάδας ανήκουν σε παραπάνω από μία 
κατηγορίες με πιθανές αρνητικές υποδηλώσεις οι συμμετέχοντες κατανοούν την 
πολλαπλότητα των πηγών που οδηγούν σε διακρίσεις.

Ταυτιστήκατε με κάποια από τις κατηγορίες που ακούστηκαν;

Νιώσατε άβολα όταν σηκωθήκατε όρθιοι;

Ξέρετε κάποιον από τους ανθρώπους που σηκώθηκαν όρθιοι;

Πως νιώσατε όταν σηκωθήκατε;

Πως νιώθατε αφού ξανακαθίσατε;

Πως αισθάνεστε για τα στερεότυπα με τα οποία συσχετιστήκατε;

Πως αισθάνεστε για τα στερεότυπα με τα οποία συσχετίστηκαν άλλα 
μέλη της ομάδας σας;

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να κοιτάξουν ο ένας τον άλλον και να σκεφτούν 
πως τους νιώθουν με την διαδικασία αυτή. Ζητήστε τους να ξανακαθίσουν στις 
θέσεις τους. Αφού ο συντονιστής διαβάσει όλες τις κατηγορίες μπορείτε να 
συζητήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις:
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- Ο κύκλος στο πάτωμα αντιπροσωπεύει την ζώνη 
άνεσης. Αναφέρεται δηλαδή στην άνεση και ευκολία 
με τη οποία οι συμμετέχουσες πραγματώνουν 
μια δραστηριότητα. Το εξωτερικό του κύκλου 
αντιπροσωπεύει την άβολη ζώνη. Δηλαδή την ζώνη 
που αναφέρεται στην συναισθηματική/ ψυχολογική 
δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχουσες 

πραγματώνοντας μια δραστηριότητα.
- Κάθε μια από τις συμμετέχουσες αναφέρει μια πτυχή των δραστηριοτήτων 
ή των έργων στα οποία συμμετέχουν (πχ. το να μιλάνε για τον εαυτό 
τους, το να μάθουν μια καινούρια δεξιότητα, το να κάνουν ένα καινούριο 
άθλημα, να μιλάνε μπροστά σε κοινό κτλ). Η συμμετέχουσα που έχει τον 
λόγο καλεί τις υπόλοιπες να σταθούν είτε μέσα είτε έξω από τον κύκλο 
βάσει του πώς αυτό το στοιχείο τις έκανε να αισθανθούνε. Κάθε μια από τις 
συμμετέχουσες έχει την ευκαιρία να μοιραστεί ενώ οι υπόλοιπες στέκονται 
μέσα ή έξω από τον κύκλο. Σε κάθε γύρο οι συμμετέχοντες μπορούν 
να παρατηρήσουν τι κάνει τα υπόλοιπα μέλη τις ομάδας να αισθάνονται 
άνετα ή άβολα και το πως αυτά τα στοιχεία επιδρούν στις ίδιες. 

Οι συμμετέχουσες έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν 
καλύτερα και να κατανοήσουν το τι προκαλεί άνεση 
και τι κάνει την υπόλοιποι ομάδα τους να αισθάνεται 

άβολα. Έτσι μπορούν να εξηγήσουν την συμπεριφορά τους 
και να βελτιωθούν οι μεταξύ τους σχέσεις. Μπορούν ακόμα 

να βελτιώσουν την πολιτισμική τους ευαισθησία παρατηρώντας κοινές 
συμπεριφορές ανάμεσα στις υπόλοιπες συμμετέχουσες ενώ ταυτόχρονα 
μπορούν να εκτιμήσουν την μοναδικότητα της κάθε μίας.

confort 
zone

Θα χρειαστείτε ταινία ή σκοινί για να 
δημιουργήσετε έναν κύκλο στο πάτωμα 

αρκετά μεγάλο για να χωρέσει όλες 
τις συμμετέχουσες.

30’

Δραστηριότητα 8
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- Οι συμμετέχοντες κάθονται μαζί σχηματίζοντας ένα 
κύκλο και γράφουν το όνομα τους στο πάνω μέρος 
της κάρτας τους. Δίνουν την κάρτα με το όνομα 
τους κυκλικά όπως πάνε οι δείκτες του ρολογιού 
στο επόμενο άτομο. Αυτό το δεύτερο άτομο γράφει 
ένα θετικό σχόλιο για τον συμμετέχοντα του οποίου 
το όνομα είναι στην κάρτα και στην συνέχει το δίνει 

στον διπλανό του. Το τρίτο άτομο παίρνει την κάρτα και γράφει ένα θετικό 
σχόλιο και το περνάει στο επόμενο και ούτω καθ  εξής. Αυτή η διαδικασία 
συνεχίζεται έως ότου όλοι έχουν την ευκαιρία να γράψουν κάτι σε όλων 
των υπολοίπων  την κάρτα. Κάθε μέλος της ομάδας παίρνει πίσω την 
κάρτα με το όνομα του.
- Ίσως να είναι καλή ιδέα για τον συντονιστή να συλλέξει τις όλες τις 
κάρτες ώστε να ελέγξει ότι όλα τα σχόλια είναι κατάλληλα. Έπειτα καλεί 
τον κάθε συμμετέχοντα να παραλάβει την δική του.

Αυτή η δραστηριότητα έχει διευκολύνει τους 
συμμετέχοντες να δυναμώσουν τους δεσμούς φιλίας 

και σεβασμού. Είναι κατάλληλη για ομάδες που ήδη 
δουλεύουν μαζί για κάποιο διάστημα έτσι ώστε να μπορούν 

να γράψουν το ένα μέλος για το άλλο θετικά σχόλια με νόημα. 
Είναι επίσης ένας καλός τρόπος γα να γνωριστούν τα μέλη μεταξύ τους 
σε βάθος.
Τόσο συμμετέχοντες με μεταναστευτικό υπόβαθρο όσο και γηγενείς 
συμμετέχοντες έχουν ανασφάλειες που μπορεί να επηρεάσουν 
την συμμετοχή τους στα πλαίσια μιας ομάδας. Ιδιαίτερα νέοι που 
αντιπροσωπεύουν πολιτισμικές, θρησκευτικές η εθνικές μειονότητες σε 
μια ομάδα μπορεί να αισθάνονται ακόμα περισσότερους ενδοιασμούς και 
αμφιβολίες κατά την συμμετοχή τους σε μια ομαδική δραστηριότητα. Με την 
αναγνώριση θετικών χαρακτηριστικών τα μέλη μιας ομάδας ενθαρρύνουν 
το ένα το άλλο ενώ αυξάνουν την αυτοπεποίθηση τους ακούγοντας θετικά 
χαρακτηριστικά για τον εαυτό τους.

Дейност 9
Θα χρειαστείτε ένα στυλό και μια κάρτα για 

τον κάθε συμμετέχοντα 

30-45’ βάσει του μεγέθους της 
ομάδας
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Η συντονίστρια χωρίζει το γκρουπ σε δυο ομάδες. Σε κάθε 
ομάδα, μια εθελόντρια φοράει το μεγάλο μπλουζάκι. Οι 
συμπαίκτριες της, της δένουν την ζώνη γύρο από την 
μέση ώστε να συγκρατεί την μπλούζα. Οι συμπαίκτριες 
της, αφού γεμίσουν τα μπαλονάκια με νερό γεμίζουν την 
μπλούζα της εθελόντριας με όσα παραπάνω μπορούνε. 

Όταν η εθελόντρια κουβαλάει το μεγαλύτερο δυνατόν βάρος από τα μπαλόνια 
μία-μία οι συμπαίκτριες της τρέχουν πάνω της και την αγκαλιάζουν. Με την 
επαφή τους τα μπαλόνια σκάνε. Η ομάδα που θα σκάσει πρώτη τα μπαλόνια 
στης εθελόντριας της νικάει.

Στόχος της άσκησης είναι να αυξήσει την συνεργασία της 

ομάδας διασκεδάζοντας. Το στοιχείο της σωματικής επαφής 

βοηθάει τα μέλη της ομάδας να νιώσουν άνετα μεταξύ τους και 

να ξεδώσουν. Επιπλέον καθώς ενέχει σωματική δραστηριότητα 

βοηθάει τις συμμετέχουσες να κατανοήσουν τα δικά τους όρια και των 

υπολοίπων.

Αυτή η δραστηριότητα ενέχει φυσική επαφή που μπορεί να κάνει κάποιες από 

τις συμμετέχουσες να νιώσουν άβολα. Εάν θεωρείται ότι αυτό είναι πιθανόν 

ή ότι δεν έχετε κατάλληλο χώρο, καλύτερα να επιλέξετε κάποια από τις 

εναλλακτικές.

Θα χρειαστείτε δυο μπλουζάκια μεγάλου 
μεγέθους, δύο κομμάτια σχοινί ή 

εναλλακτικά δύο ζώνες και μπαλόνια με 
νερό. Να λάβετε υπόψη ότι θα βραχείτε. 

Αυτή η δραστηριότητα είναι 
κατάλληλη για εξωτερικούς 

χώρους.
90’

Δραστηριότητα 10
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Ο συντονιστής χωρίζει το γκρουπ σε ομάδες των3-4 
ατόμων. Η κάθε ομάδα κόβει την μπανάνα της σε φέτες. 
Ο σκοπός είναι χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα υλικά να 
τις επανασυναρμολογήσουν.

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν διασκεδάζοντας να 
συνεργάζονται και να δουλεύουν ως ομάδα για την 

αποτελεσματική διεκπεραίωση δραστηριοτήτων. Ο 
συντονιστής έχει την ευκαιρία να εισάγει μια συζήτηση σχετικά 

με τις αρνητικές επιπτώσεις που τα λόγια και οι πράξεις των 
μελών μιας ομάδας μπορεί να έχουν το ένα στο άλλο. Όπως ήταν εύκολο να 
κοπεί η μπανάνα σε κομμάτια, είναι εύκολο και να έχουμε μια προσβλητική 
ή απορριπτική στάση απέναντι σε διαφορετικές πεποιθήσεις. Αντίθετα το 
να επανασυναρμολογηθεί η μπανάνα όπως και το να ξαναχτιστούν σχέσεις 
εμπιστοσύνης και σεβασμού είναι μια δύσκολη διαδικασία.

Οι οργανισμοί νεολαίας χρειάζονται δραστηριότητες 
και εργαλεία όπως τα παραπάνω, τα οποία θα ενδυναμώσουν 

τους δεσμούς αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης μεταξύ μιας 
ομάδας της οποίας τα μέλη έχουν διαφορετικά πολιτισμικά 

υπόβαθρα. Όπως έχουμε ήδη παρουσιάσει εκτενώς σε αυτόν 
τον οδηγό, γηγενείς νέοι και νέοι πολίτες τρίτων χωρών μπορεί 

να προσεγγίζουν ένας τον άλλον με έχοντας προκαταλήψεις και 
στερεότυπα. Αυτά μπορούν να οδηγήσουν όχι μόνο σε διακρίσεις 

αλλά και στην διαιώνιση αισθημάτων καχυποψίας και έλλειψης 
εμπιστοσύνης εμποδίζοντας την ομαλή συνεργασία στα πλαίσια 

μίας ομάδας.

Θα χρειαστείτε μια μπανάνα για κάθε 3-4 συμμετέχοντες, 
οδοντογλυφίδες, νήμα, ταινία, μαχαίρια και ένα τραπέζι ή 

πάγκο στον οποίον να μπορείτε να δουλέψετε

90’

Δραστηριότητα 11
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Για τις ανάγκες αυτού του 
έργου δημιουργήθηκαν δύο 
ερωτηματολόγια . Τα πρώτο, 
απευθύνονταν σε οργανισμούς 
νεολαίας και αποτελούνταν 
από 10 ερωτήσεις ανοιχτού και 
κλειστού τύπου. Ο στόχος του 
ήταν να εξετάσει την συνεργασία 
μεταξύ οργανισμών νεολαίας και 
μεταναστευτικών κοινοτήτων 
καθώς επίσης και τα ποσοστά 
συμμετοχής νέων πολιτών 
τρίτων χωρών σε οργανισμούς 
και δραστηριότητες νεολαίας. 
Το δεύτερο ερωτηματολόγιο 
παρόμοιας δομής απευθυνόταν 
σε μεταναστευτικές κοινότητες 
και οργανισμούς. Η παρακάτω 
αναλυση βασίζεται και στους 
δύο.

Σχετικά με την δομή 
των ερωτηματολογίων, οι 
οργανισμοί νεολαίας αρχικά 
περιέγραψαν το όραμα τους. 
Στην συνέχεια μας ενημέρωσαν 
σχετικά με τον αριθμό νέων 

πολιτών τρίτων χωρών που 
συμμετέχει στις δραστηριότητες 
τους. Έπειτα τους ρωτήσαμε 
εάν θεωρούν τα ποσοστά 
αυτά χαμηλά και εάν ναι, γιατί 
θεωρούν ότι αυτό συμβαίνει. 
Τέλος ρωτήσαμε σχετικά με τις 
πρακτικές που ακλουθούν για 
την διαχείριση μεικτών ομάδων, 
εάν έχουν αντιμετωπίσει 
σχετικά προβλήματα και πως 
τα επέλυσαν. Αντίστοιχες 
ερωτήσεις θέσαμε και στους 
μεταναστευτικούς οργανισμούς 

Δημιουργήθηκαν 
δύο ερωτηματολόγια. 

Το πρώτο απευθυνόταν 
σε οργανισμούς νεολαίας. 
Το δεύτερο, παρόμοιο 
σε δομή, στάλθηκε σε 
μεταναστευτικές και 

προσφυγικές κοινότητες

Πρωτογενές Υλικό: 
Ερωτηματολόγια από την 

Ευρώπη

και κοινότητες στην προσπάθεια 
μας να αποκτήσουμε μια σφαιρική 
εικόνα των προβλημάτων. 

Κάποια από τα αποτελέσματα 
συνάδαν με την βιβλιογραφική 
έρευνα που συντελέσαμε ενώ 
παράλληλα συναντήσαμε 
στοιχεία που μας καλούν να 
προβληματιστούμε σε σχέση με 
το πώς κατανοούμε τις ανάγκες 
των νέων πολιτών τρίτων 
χωρών και την σχέση τους με 
τους νέους γηγενείς στα πλαίσια 
οργανισμών νεολαίας.

Πρώτων, είναι σημαντικό να 
σημειώσουμε ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των οργανισμών 
νεολαίας ήδη περιλαμβάνει έναν 
αριθμό νέων πολιτών τρίτων 
χωρών στις δραστηριότητες 
τους. Ενώ υπήρχαν 
περιπτώσεις οργανισμών 

νεολαίας στους οποίους οι 
νέοι πολίτες τρίτων χωρών 
αντιπροσώπευαν πάνω από το 
60%  και κάτω από το 10% των 
συμμετεχόντων, οι οργανισμοί 
αυτοί ήταν μόλις το 20% από 
αυτούς που συμπλήρωσαν 
το ερωτηματολόγιο. Στο 
μεγαλύτερο ποσοστό των 
οργανισμών νεολαίας, οι 
νέοι πολίτες τρίτων χωρών 
αντιπροσώπευαν το 10 
με 24% του συνόλου των 
συμμετεχόντων.

Οι εν λόγω οργανισμοί 
χαρακτήρισαν το ποσοστό 
αυτό συμμετοχής χαμηλό 

77

Οι περισσότεροι 
οργανισμοί νεολαίας 
απάντησαν ότι ήδη έχουν 
εντάξει νέους πολίτες 
τρίτων χωρών στις 

δραστηριότητές τους
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και εξέφρασαν επιθυμία να 
αυξήσουν την συμμετοχή 
των νέων πολιτών τρίτων 
χωρών. Εξαίρεση αποτέλεσαν 
οι οργανισμοί που απέδιδαν το 
χαμηλό ποσοστό συμμετοχής 
νέων μεταναστών στο ότι 
στοχεύουν στην συμμετοχή 
τους μόνο στα πλαίσια 
συγκεκριμένων προγραμμάτων 
που πραγματώνουν.

Οι λόγοι με τους οποίους οι 
οργανισμοί νεολαίας εξηγούν την 
χαμηλή συμμετοχή νέων πολιτών 
τρίτων χωρών είναι πολλαπλοί. 
Πρώτον, θεωρούν ότι οι νέοι 
μετανάστες και πρόσφυγες συχνά 
αντιμετωπίζουν πιεστικότερες 
ανάγκες από την πιθανή ανάγκη 
συμμετοχής σε δραστηριότητες 

νεολαίας. Οικονομικές δυσκολίες 
καθορίζουν ότι οι δραστηριότητες 
σχετικές με την εξεύρεση 
εργασίας ή εκπαίδευσης έχουν 
προτεραιότητα σε σχέση με αυτές 
που προωθούν την περαιτέρω 
κοινωνικοποίηση. 

Δεύτερον, πέρα από το ότι δεν 
είναι ψηλά στις προτεραιότητες 
τους, η συμμετοχή των νέων 
μεταναστών σε οργανισμούς 
και δραστηριότητες νεολαίας 
εμποδίζεται συχνά από άλλους 
παράγοντες. Όπως μας έθεσαν 
οι οργανισμοί νεολαίας πολλοί 
νέοι πολίτες τρίτων χωρών δεν 
έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικές με οργανισμούς και 
δραστηριότητες νεολαίας ή 
δεν μπορούν να συμμετέχουν 
ελλείψει νομικών εγγράφων.

Αυτό είναι ενδεικτικό του ότι 
οργανισμοί νεολαίας θεωρούν 
ότι ομάδες μεταναστών και 
προσφύγων θα επιθυμούσαν 
να συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες τους. Οι 
οργανισμοί νεολαίας κατανοούν 
ότι νέοι πολίτες τρίτων χωρών 
είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν 
και κατανοούν τα οφέλη που θα 
μπορούσαν να αποκομίσουν από 
δραστηριότητες και οργανισμούς 

Οι οικονομικές 
δυσκολίες υπαγορεύουν 

ότι δραστηριότητες σχετικές 
με την αναζήτηση εργασίας ή 
τη συνέχιση της εκπαίδευσης 
έχουν προτεραιότητα 
έναντι δραστηριοτήτων 
που προωθούν την 

κοινωνικοποίηση
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ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΕΝΤΑΣΣΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

OI 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

ΕΝΤΑΣΣΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΣΤΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΝΕΟΙ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΟΙ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

ΘΕΛΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΓΗΓΕΝΕΙΣ 

ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

OI 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ 
ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ ΝΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ

ΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΕΝ 

ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

OI 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΔΗ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΧΟΥΝ 
ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟ. ΠΩΣ 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ;
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νεολαίας. Τα εμπόδια λοιπόν 
που αποτρέπουν την συμμετοχή 
τους είναι εξωτερικά. 

Ωστόσο χρειάζεται να 
σημειώσουμε ότι υπήρχε 
ένας αριθμός οργανισμών 
νεολαίας που θεωρεί ότι οι 
νέοι πολίτες τρίτων χωρών δεν 
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν 
σε δραστηριότητες νεολαίας.

Αυτός ο διαχωρισμός είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός καθώς 
αλλάζει σημαντικά την 
κατανόηση των οργανισμών 
νεολαίας σχετικά με τα μέτρα που 
πρέπει να πάρουν προκειμένου 
να ενσωματώσουν νέους πολίτες 
τρίτων χωρών. Δηλαδή, τα μέτρα 
δράσης οργανισμών νεολαίας 
για να εντάξουν νέους πολίτες 
τρίτων χωρών εξαρτώνται από 
τους λόγους για τους οποίους 
θεωρούν ότι οι τελευταίοι δεν 
συμμετέχουν. Η προσέγγιση 
τους θα εξαρτηθεί από το αν 
χρειάζεται να διευκολύνουν τους 

νέους μετανάστες σε πρακτικό 
επίπεδο ή εάν θεωρούν ότι θα 
πρέπει επίσης να τους πείσουν 
για την χρησιμότητα και τα οφέλη 
συμμετοχής στους οργανισμούς 
νεολαίας.

Βάσει των απαντήσεων 
τους, υπάρχουν επίσης όπως 
προαναφέραμε οργανισμοί 
νεολαίας που θεωρούν ότι 
νέοι πολίτες τρίτων χωρών 
είναι αδιάφοροι. Κάποιο ακόμα 
οργανισμοί δεν θεωρούν ότι 
οι νέοι πολίτες τρίτων χωρών 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ένταξης. Εναλλακτικά, άλλοι 
οργανισμοί νεολαίας δεν θεωρούν 
ότι οι ίδιοι οι νέοι πολίτες τρίτων 
χωρών αντιλαμβάνονται τυχόν 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
να σχετίζονται με την ένταξη.

Τα παραπάνω δείχνουν 
το σημαντικό πρόβλημα του 
ότι οργανισμοί νεολαίας δεν 
διαθέτουν τα κατάλληλα 
εργαλεία να για να καταστίσουν 

. Κάποιοι από τους 
οργανισμούς νεολαίας θεωρούν ότι οι νέοι 

πολίτες τρίτων χωρών δεν αντιμετωπίζουν 
προβλήματα ένταξης

Πρωτογενές υλικό

προσιτές πληροφορίες σχετικά 
με τις δράσεις τους σε νέους 
πολίτες τρίτων χωρών.

Οι απαντήσεις των 
μεταναστευτικών κοινοτήτων 
και οργανισμών υποδηλώνουν 
ότι γνωρίζουν τα πολλαπλά 
οφέλη που τα μέλη τους μπορούν 
να έχουν συμμετέχοντας 
σε οργανισμούς νεολαίας. 
Συγκεκριμένα, μεταναστευτικές 
κοινότητες θεωρούν πρωτίστως 
ότι μέσω δραστηριοτήτων 
νεολαίας μπορούν να 
ενισχύσουν την ικανότητα τους 
να κοινωνικοποιούνται. Πολλές 
μεταναστευτικές κοινότητες 
εκτιμούν ιδιαίτερα τις ευκαιρίες 
που παρουσιάζονται στα μέλη 
τους να κοινωνικοποιηθούν 
με γηγενείς νέους.  Ωστόσο, 
πολλές από τις μεταναστευτικές 

οργανώσεις δεν έχουν τα μέσα και 
τους πόρους να στηρίξουν τέτοιες 
δραστηριότητες. Μπορούν 
λοιπόν να ωφεληθούν ιδιαίτερα 
από οργανισμούς νεολαίας 
που αναλαμβάνουν τέτοιες 
πρωτοβουλίες. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για μεταναστευτικές 
οργανώσεις που ασχολούνται 
με ασυνόδευτούς ανήλικους 
πολίτες τρίτων χωρών.

Επιπλέον, μεταναστευτικές 
οργανώσεις και κοινότητες 
εξέφρασαν μεγάλο ενδιαφέρον 
να αυξήσουν την συνεργασία 
τους με οργανισμούς νεολαίας 
προκειμένου να ανταλλάξουν 
πρακτικές και ιδέες για πιθανές 
δραστηριότητες.  Πέραν τούτου, 
οργανισμοί νεολαίας μπορούν 
να στηρίξουν ομάδες νέων 
μεταναστών με το να βοηθήσουν 
στην δημιουργία ενός δικτύου 
μοιράζοντας έτσι δεδομένα 
στα οποία μεταναστευτικοί 
οργανισμοί δεν είχαν αλλιώς 
εύκολη πρόσβαση.

Ένα δεύτερο σημαντικό ζήτημα 
στο οποίο απευθυνθήκαμε 
μέσω του ερωτηματολογίου 
είναι το πώς οι οργανισμοί 
νεολαίας επιβλέπουν συνεδρίες 
πολιτισμικά μεικτών ομάδων. 
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Πολλές μεταναστευτικές 
κοινότητες αξιολογούν ως 
ιδιαίτερα σημαντικές τις 
ευκαιρίες κοινωνικοποίησης 
των μελών τους με νέους 
γηγενείς. Πολλές από 
αυτές όμως δε διαθέτουν τα 

αντίστοιχα μέσα
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Υπάρχουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις που οι οργανισμοί 
νεολαίας ακολουθούν για να 
ελαττώσουν τις συνέπειες 
πιθανόν εντάσεων. Βάσει των 
ερωτηματολογίων, πάνω από 
τους μισούς οργανισμούς 
θεωρούν ότι ο καλύτερος 
τρόπος διαχείρισης πιθανών 
προβλημάτων είναι το να 
διασφαλίσουν ότι όλοι οι 
συμμετέχοντες απολαμβάνουν 
ένα φιλικό, δεκτικό περιβάλλον. 
Ακόμα, οι οργανισμοί αξιολογούν 

ως σημαντικό παράγοντα την 
ισότιμη συμμετοχή όλων των 
μελών μις ομάδας. Ο στόχος των 
οργανώσεων νεολαίας δεν είναι 
μόνο η υποδοχή νέων πολιτών 
τρίτων χωρών και η παρουσία τους 
στις συνεδρίες να μην επιφέρει 
εντάσεις. Αντίθετα στόχος είναι 
η ουσιαστική ενσωμάτωση 
και η ενεργή συμμετοχή των 
νέων μεταναστών καθόλη την 
διάρκεια των συνεδριών και 
δραστηριοτήτων 
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ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΑΦΟΤΟΥ 

ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΑΛΛΑ Η 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΙΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ

Κάποιοι προσεγγίζουν 
το ζήτημα των διενέξεων 
μεταξύ πολιτισμικά 
μικτών ομάδων με το 
να τιςαντιμετωπίζουν 

αφού εκδηλωθούν

Το τελευταίο κεφάλαιο αυτού 
του οδηγού είναι αφιερωμένο 
στην παρουσίαση παραδειγμάτων 
καλών πρακτικών που έχουν 
εφαρμοστεί σε Ευρωπαϊκές χώρες 
από ποικίλους οργανισμούς 
και θεσμούς που στοχεύουν 
στην νέων ένταξη μεταναστών. 
Τέτοιες πρακτικές μπορούν να 
χρησιμεύσουν ως παράδειγμα 
για οργανισμούς νεολαίας που 
επιθυμούν να εντάξουν νέους 
πολίτες τρίτων χωρών στην 
οργάνωση, τις δραστηριότητες 
και τα έργα τους. Αυτές οι 
καλές πρακτικές είναι σχετικές 
με τα κύρια εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι νέοι πολίτες 
τρίτων χωρών στην προσπάθεια 
ενσωμάτωσης τους και που 
αναλύσαμε σε προηγούμενα 
μέρη. Είναι πρακτικές που 
προσπαθούν να εντάξουν νέους 
μετανάστες και πρόσφυγες με 
το να απευθύνονται σε ζητήματα 
σχετικά με γλωσσικά εμπόδια και 

στήριξη, δικτύωση και κοινωνική 
ένταξη. Οι περισσότερες, 
δεδομένης της πραγματικότητας 
των περιορισμένων πόρων και 
μέσων που αντιμετωπίζουν οι 
περισσότερες ΜΚΟ και θεσμοί 
στοχεύουν ταυτόχρονα στην 
αντιμετώπιση πολλών από 
των προβλημάτων αυτών 
ταυτόχρονα. 

Καθώς τα παραδείγματα 
τέτοιων πρακτικών είναι 
πολλές, δεν είναι δυνατόν 
να τις παρουσιάσουμε όλες 
λεπτομερώς. Έτσι, έχουμε 
επιλέξει κάποιες καλές πρακτικές 
βάσει της δημιουργικότητας 
τους, των καλών αποτελεσμάτων 
και της ικανότητες τους να 
στοχεύουν σε πολλαπλά 
προβλήματα που εμποδίζουν 
την ένταξη νέων μεταναστών. 
Περισσότερα παραδείγματα 
μπορείτε να βρείτε στο τέλος 
του οδηγού. 

Παραδείγματα

Δραστηριότητες 
ένταξης
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Ένα σημαντικό ποσοστό 
οργανισμών νεολαίας που επιθυμεί 
να εντάξει νέους πολίτες τρίτων 
χωρών εφαρμόζει δραστηριότητες 
που στοχεύουν την ενίσχυση των γλωσσικών ικανοτήτων και των 
δεξιοτήτων της ομάδας στόχου.

Το κέντρο Johannes Mihkelson με την υποστήριξη του Ιδρύματος 
Ένταξης και Μετανάστευσης στην Εσθονία έχει εφαρμόσει με επιτυχία 
ένα ευρύ φάσμα έργων σχετικά με την πολιτισμική ένταξη νέων 
μεταναστών και προσφύγων καθώς και δραστηριότητες νεολαίας. 

Ο οργανισμός  εστιάζει πολλές από τις δραστηριότητες και τους 
πόρους του για την υποστήριξη μεταναστευτικών μειονοτήτων στην 
προσπάθεια τους να διατηρήσουν αλλά και να εισάγουν στοιχεία τις 
δικής τους πολιτισμικής κληρονομιάς στην εσθονική κοινωνία, να 
συνεργαστούν και να δικτυωθούν με άλλους σχετικούς οργανισμούς 
και να πραγματώσουν δραστηριότητες γλωσσικές υποστήριξης. Αυτές 
οι δραστηριότητες είναι προσανατολισμένες προς την προώθηση 
δημοκρατικών δραστηριοτήτων.

Συγκεκριμένα, μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πρακτική ήταν η «Υπηρεσία 
καθοδήγησης Νέων Μεταναστών» που έτρεξε από την 1η Αυγούστου 
έως τις 30 Νοεμβρίου του 2013 και προσέφερε ατομική στήριξη σε 
πάνω από 60 νέους μετανάστες και πρόσφυγες τρίτων χωρών.

Η επιτυχία αυτού του προγράμματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
στην δυνατότητα να παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη. Αυτό 
περιελάμβανε πληροφορίες και στήριξη σχετικά με επαγγελματικές και 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες, γλωσσική υποστήριξη, άλλες δραστηριότητες 
που τρέχουν από άλλους οργανισμούς, πληροφορίες που εξοικειώνουν 
την ομάδα στόχου με στοιχεία της εσθονικής κοινωνίας, υπηρεσίες 

Δραστηριότητες ένταξης

Καθοδηγώντας 
νέους 

μετανάστες

www.meis.ee/eng-kultuur-ja-
noorsootoo

www.meis.ee/mentorship-
service-for-new-immigrants

www.jmk.ee/en/keskusest

www.e-teenus.blogspot.com

υποστήριξης κτλ. Με το να 
εστιάζουν στις ανάγκες κάθε νέου 
πολίτη τρίτων χωρών ξεχωριστά 
το πρόγραμμα αυτό μπόρεσε να 
μεγιστοποιήσει τον επιθυμητό 
αντίκτυπο. Οι υπεύθυνοι 
διεκπεραίωσης του προγράμματος 

έλαβαν την απαραίτητη εκπαίδευση 
ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν 

στις ανάγκες των νέων πολιτών τρίτων 
χωρών, τόσο αυτών που μόλις έφτασαν 

στην Εσθονία όσο και αυτών που κατοικούν στην 
Εσθονία έως και τρία χρόνια.

Επιπλέον, πέρα από ατομικά σχεδιασμένες υπηρεσίες αυτό το έργο 
προσέφερε γλωσσική υποστήριξη και εκπαίδευση,  υποστήριξη στον 
εντοπισμό εργασιακών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, στην 
κατανόησης σημαντικών πολιτισμικών και κανονιστικών αξιών της 
εσθονικής κοινωνίας καθώς επίσης και πληροφορίες για σχετικά άλλα 
σχετικά έργα που υλοποιούνται.
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Σχέδια σχετικά με την 
καθοδήγηση και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών σε νέους 
εφαρμόζονται από την Τράπεζα Χρόνου, μια φιλανθρωπική ένωση 
εθνικής εμβέλειας στο Λονδίνο τα τελευταία 15 χρόνια. Το 2009 ο 
οργανισμός υλοποίησε το έργο « Χρόνος Μαζί: Καθοδηγώντας την 
Καθημερινή ζωή». Στόχος ήταν να βοηθήσουν τους νέους μετανάστες 
και πρόσφυγες να ξεπεράσουν γλωσσικά εμπόδια και προβλήματα 
κοινωνικού αποκλεισμού. Εθελοντές αφιέρωναν τον χρόνο τους στο 
να συνοδεύουν πολίτες τρίτων χωρών σε διάφορες δραστηριότητες 

Τράπεζα 
χρόνου

timebank.org.uk/refugees-
into-teaching

citiesofmigration.ca/
good_idea/time-together-
mentoring-for-daily-life
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εξοικειώνοντας τους με πτυχές της καθημερινότητας που υπό άλλες 
συνθήκες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόκληση ενώ ταυτόχρονα 
τους έδιναν την ευκαιρία να εξασκήσουν τα αγγλικά τους. Κατά την 
υλοποίηση του έργου, υποστήριξη προσφέρθηκε σε άνω από 2.500 
πρόσφυγες και μετανάστες να ενταχθούν στην ζωή του Λονδίνου. Το 
έργο αυτό ήταν τόσο επιτυχημένο που το Προσφυγικό Συμβούλιο το 
υιοθέτησε. 

Οργανισμοί νεολαίας μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά 
προσαρμόζοντας τέτοιες πρωτοβουλίες στις ανάγκες της κοινότητας 
και της ομάδας στόχου τους. Μέλη οργανισμών νεολαίας μπορούν 
να δράσουν εθελοντικά και να μετέχουν σε εκπαιδευτικές συνεδρίες 
σχετικά με αρχές καθοδήγησης. Οι νέοι εθελοντές οργανισμών 
νεολαίας καθώς και οι ενδιαφερόμενοι νέοι μετανάστες τρίτων χωρών 
μπορούν να εξηγήσουν τις ανάγκες τους. Οι εργαζόμενοι στους 
οργανισμούς νεολαίας μπορούν να ταιριάξουν τους ενδιαφερόμενους 
νέους μετανάστες και πρόσφυγες με κατάλληλους εθελοντές.

Οι εθελοντές θα μπορούσαν τότε να συνοδεύουν τους νέους 
μετανάστες στην προσπάθεια τους να εξοικειωθούν με την ζωή της 
χώρας υποδοχής και κυρίως να τους γνωρίσουν σε δραστηριότητες, 
έργα και πλεονεκτήματα των οργανισμών νεολαίας. Νέοι πολίτες τρίτων 
χωρών  θα είναι πιο δεκτικά στο να συμμετάσχουν σε οργανισμούς 
νεολαίας εάν συνοδεύονται  από κάποιον με τον οποίον να έχουν 
αναπτύξει ήδη σχέσεις εμπιστοσύνης και φιλίας.
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citiesofmigration.ca/good_
idea/the-youth-ambassador-
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Το έργο του 
Πρέσβη

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα 
εφαρμόζεται συχνά στα πλαίσια της προσπάθειας ενσωμάτωσης νέων 
πολιτών τρίτων χωρών σε οργανισμούς νεολαίας και έχει εφαρμοστεί 
και στο Βέλγιο ως μέρος μιας σχετικής προσπάθειας των Υπηρεσιών 
Ένταξης της πόλης Ghent το 2012.

Μέσω των υπηρεσιών αυτών  ζητήθηκε 
από εθελοντές με μεταναστευτικό υπόβαθρο 
να μοιραστούν την προσωπική τους εμπειρία 
σχετικά με το πώς ενσωματώθηκαν στις 
Ευρωπαϊκές κοινωνίες, πως κατάφεραν 
να ξεπεράσουν τα πολλά εμπόδια που 
αντιμετώπισαν και πως εντάχθηκαν στην 
αγορά εργασίας.

Οι εθελοντές αυτοί επισκέφθηκαν σχολεία 
και κέντρα νεότητας και μοιράστηκαν 

προσωπικές τους ιστορίες με νέους μετανάστες και πρόσφυγες. Με 
αυτόν τον τρόπο, μπόρεσαν ταυτόχρονα να έρθουν σε επαφή και 
με τους δάσκαλους, γονείς και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους. 
Με την πρωτοβουλία αυτή, το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπόρεσε να 
φτάσει σε πάνω από 3.200 άτομα.

Η θετική επιρροή στην ομάδα στόχο είναι καθοριστική. Νέοι πολίτες 
τρίτων χωρών είχαν την ευκαιρία να ακούσουν ένα άτομο με το οποίο 
μπορούσαν εύκολα να ταυτιστούν και με του οποίου το παράδειγμα 
επιτυχημένης ενσωμάτωσης  μπορούσαν να εμπνευστούν.

Χάρις στην επιτυχία του έργου αυτού, οι Υπηρεσίες Ένταξης της 
Ghent έχουν υποστηρίξει την μεταφορά του έργου και σε άλλες πόλεις. 
Για αυτόν τον σκοπό συγκέντρωσαν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 
υλικό βασιζόμενο στης αφηγήσεις κάποιων από των εθελοντών 
μεταναστευτικής καταγωγής. Το εν λόγω υλικό περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων δραστηριότητες και εφτά film μικρής διάρκειας.
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Μία παρόμοια 
πρωτοβουλία έχει αναλάβει 
και ο Αυστριακός Ερυθρός 
σταυρός με το Project 
Xchange. Ο στόχος του έργου 
αυτού  ήταν διπλός: Πρώτον 
το να προσφέρει σε νέους 
μετανάστες και πρόσφυγες 
θετικά παραδείγματα προς 
μίμηση

Ένταξη νεολαίας 
σε μεικτές 
κοινότητες

cid.mk/new/inclusive-youth-
participation-in-diverse-
communities
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Αυτό το έργο εφαρμόστηκε από Κέντρο Διαπολιτισμικού Διαλόγου 
Μακεδονίας από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 2015. Την ομάδα 
στόχου αποτελούσαν νέοι από μειονότητες και σκοπός του έργου ήταν 
η αντιμετώπιση του χάσματος στην αντιπροσώπευση νέων μεταναστών 
σε οργανισμούς νεολαίας, δραστηριότητες νεολαίας, συμβούλια 
νεολαίας και στην δημόσια ζωή γενικότερα

Ο οργανισμός αυτός αναγνώρισε τον χαρακτήρα του ως έναν χώρο 
όπου γηγενείς νέοι και νέοι μεταναστευτικής καταγωγής και νέοι με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο μπορούν να συμμετέχουν σε έναν διάλογο 
σχετικά με τους κοινούς τους προβληματισμούς. Έτσι διευκολύνεται 
η αύξηση της συμμετοχής νέων πολιτών τρίτων χωρών στις εν λόγω 
δραστηριότητες. 

Συγκεκριμένα, στόχος του έργου ήταν να προσφέρει γλωσσική και 
άλλου τύπου υποστήριξη σε νέους πολίτες τρίτων χώρων προωθώντας 
την ενεργή συμμετοχή τους σε και την συνεργασία τους με τους 
νέους γηγενείς. Η υλοποίηση του προγράμματος βασίστηκε στην  
πραγμάτωση εργαστηρίων όπου μέσω μη τυπικών μορφών μάθησης 
προσφέρθηκε γλωσσική υποστήριξη ενώ οι νέοι πολίτες τρίτων χωρών 
μπόρεσαν να εξοικειωθούν με την λειτουργία οργανισμών νεολαίας. 
Τόσο τα εργαστήρια όσο και το σύνολο του έργου διεκπεραιώθηκε 
από εργαζόμενους σε οργανισμούς νεολαίας και μέλη οργανισμών με 
την συνδρομή αρκετών ειδικών σε ζητήματα σχετικά με την ένταξη. 



Ένταξη μέσω 
Άθλησης sari.ie/count-us-in-2

Ο Αθλητισμός ενάντια στον Ρατσισμό Ιρλανδίας είναι ένας ΜΚΟ 
που ιδρύθηκε τα 1997. Στόχος του είναι να χρησιμοποιήσει αθλητικές 
δραστηριότητες και δρώμενα ώστε να προωθήσει την διαπολιτισμική 
συνεργασία, την πολυπολιτισμικότητα  και να ενθαρρύνουν και άλλους 
οργανισμούς να υιοθετήσουν μέτρα για την ένταξη νέων πολιτών 
τρίτων χωρών. 

Το “Count us In” είναι ένα έργο που στοχεύει οργανισμούς νεολαίας, 
εθνικές μειονότητες και νέους γηγενείς. Ο στόχος του έργου ήταν 
να προωθήσει τις αθλητικές δραστηριότητες ως ένα αποτελεσματικό 
μέσο για την ένταξη νέων πολιτών τρίτων χωρών και γηγενών σε 
κοινές δραστηριότητες. Αυτό προωθεί την κοινωνική ένταξη από 
μέρους των συμμετεχόντων η οποία διέπεται από τις αρχές της 
πολυπολιτισμικότητας.

Το έργο αυτό εφαρμόζεται στο Δουβλίνο και έως τώρα έχει δουλέψει 
με πάνω από 2.800 συμμετέχοντες. Δομικά, το πρόγραμμα χωρίστηκε 
σε δύο κυρίως τμήματα: Το πρώτο τμήμα ήταν αφιερωμένο στο να 
εισάγουν στους συμμετέχοντες κάποιες θεμελιώδεις έννοιες όπως αυτές 
του ρατσισμού, των διακρίσεων και του σεβασμού. Μέσω εργαστηρίων 

και δρώμενων 
σχεδιασμένων ειδικά 
για το έργο αυτό τόσο 
οι νέοι γηγενείς όσο 
και οι νέοι πολίτες 
τρίτων χωρών 
είχαν την ευκαιρία 
να  συμμετέχουν σε 
έναν εποικοδομητικό 
διάλογο για συναφή 
θέματα και για το πώς 
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μπορεί ο αθλητισμός να προωθήσει την ένταξη. Έμφαση δόθηκε 
συγκεκριμένα στο να καταλάβουμε  πως μπορούν οι δεξιότητες 
που στοχεύει αυτό το έργο να διδάξει σχετικά με πολυπολιτισμική 
συνεργασία  σε αθλητικές δραστηριότητες, μπορούν να προωθήσουν 
την ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Στην δεύτερη φάση, οι νέοι συμμετέχοντες έρχονται μαζί να 
συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Αυτά τα δρώμενα 
πραγματώνονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς διακρίσεις στο 
οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να δοκιμάσουν πληθώρα αθλητικών 
δραστηριοτήτων. 

Η επιτυχία του προγράμματος φασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον 
αποτελεσματικό σύστημα δικτύωσης που το έργο έχει καταφέρει να 
διατηρήσει με τους Εθνικούς Οργανισμούς Αθλημάτων καθώς και 
με τοπικά σχολεία. Ακόμα, και οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές που 
υλοποίησαν το έργο επίσης είχαν ζωτικό ρόλο για την επιτυχία του 
προγράμματος να διευκολύνει την συνεργασία πολιτισμικά μεικτών 
ομάδων. 
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Αυτός ο οδηγός αναπαριστά μια 
προσπάθεια να αντιμετωπιστούν 
τα πολύπλευρα ζητήματα σχετικά 
με την ένταξη μεταναστών 
και προσφύγων. Στο πρώτο 
μέρος του οδηγού ξεκινήσαμε 
με μια σύντομη αναφορά σε 
κάποια ενδεικτικά παραδείγματα 
μεταναστευτικών πολιτικών οι 
οποίες όχι μόνο έχουν νομική 
βαρύτητα αλλά και που επίσης 
σχηματίζουν την δημόσια γνώμη 
απέναντι στους πολίτες τρίτων 
χωρών. 

Στην συνέχεια αναλύσαμε 
τα βασικότερα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι νέοι πολίτες 
τρίτων χωρών στην προσπάθεια 
τους να ενταχθούν στους 
οργανισμούς και δραστηριότητες 
νεολαίας. Τα προβλήματα αυτά 
που αντιμετωπίζουν οι νέοι 
μετανάστες και πρόσφυγες δεν 
εμποδίζουν μόνο την ένταξη 
και την συμμετοχή τους σε 
οργανισμούς νεολαίας  αλλά 
και στο ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον. Επιπλέον, 
εάν δεν αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά  τέτοιοι 

προβληματικοί παράγοντες 
μπορεί να οδηγήσουν σε  
διαφόρων ειδών αποκλεισμούς 
όπως, αποκλεισμός από την 
αγορά εργασίας, χωρικός 
αποκλεισμός και κοινωνικός 
αποκλεισμός.  Με την σειρά 
τους, αυτά τα είδη αποκλεισμών 
καθιστούν την συμμετοχή 
νέων πολιτών σε οργανισμούς 
νεολαίας δύσκολή. 

Στο δεύτερο τμήμα του οδηγού 
παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα 
των ερωτηματολογίων που 
στάλθηκαν σε οργανισμούς 
νεολαίας και σε μεταναστευτικούς 
οργανισμούς στην Ευρώπη 
καθώς και από τα αποτελέσματα 
των εργαστηρίων και των focus 
groups  που πραγματώθηκαν 
από τους οργανισμούς που 
υλοποίησαν το έργο. 

Βασιζόμενοι στο πρωτογενές 
αυτό υλικό καθώς και στην 
βιβλιογραφική έρευνα 
παρουσιάσαμε αρχές καλών 
πρακτικών που οι οργανισμοί 
νεολαίας πρέπει να έχουν 
υπόψη ώστε να προσεγγίσουν 

συμπεράσματα



και να εντάξουν με επιτυχία 
νέους πολίτες τρίτων χωρών 
και να διαχειριστούν πολιτισμικά 
μεικτές ομάδες.

Τέλος παρουσιάσαμε 
παραδείγματα από πρακτικά 
εργαλεία και δραστηριότητες 

ώστε οι οργανισμοί νεολαίας να 
διαχειριστούν πολυπολιτισμικές 
ομάδες και καλές πρακτικές 
ένταξης νέων πολιτών τρίτων 
χωρών σε οργανισμούς και 
δραστηριότητες νεολαίας. 

Συμπεράσματα
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