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Θεσσαλονίκη, 25.06.2019

Η ανάγκη ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών1 στην Ελληνική κοινωνία και, συνεπώς, η προώθηση της
ενεργούς συμμετοχής τους στους τομείς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της κοινωνικής φροντίδας, της
επίσημης εκπαίδευσης, της απασχόλησης, και της διαπολιτισμικής συνύπαρξης, γίνεται πιο επείγουσα από ποτέ.
Οι Υ.Τ.Χ. έχουν μια σειρά από δικαιώματα και ανάγκες στους τομείς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της
κοινωνικής φροντίδας, της επίσημης εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της διαπολιτισμικής συνύπαρξης. Η
παρούσα έρευνα, ηχεί, αφουγκράζεται, και αποτυπώνει τις σκέψεις και ανάγκες των Υ.Τ.Χ., όπως αυτές εκφράστηκαν
στις διαβουλεύσεις για τη διαπολιτισμική συνύπαρξη, την απασχόληση και την εκπαίδευση, που έλαβαν μέρος στην
πόλη της Θεσσαλονίκης στις 22 Απριλίου, 12-14 Ιουνίου και στις 26 και 27 Μαρτίου 2019, αντίστοιχα. Μερικές από
αυτές τις ανάγκες, αναφορικά με τη διαπολιτισμική συνύπαρξη, είναι η ενίσχυση κοινών πολιτιστικών δράσεων με
στόχο την ουσιαστικότερη ένταξη αλλά και την ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων μεταξύ τοπικών κοινωνιών και
υπηκόων τρίτων χωρών, σχετικά με την απασχόληση, η ενημέρωση για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας της
Θεσσαλονίκης και αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης, καθώς και η καταγραφή γνώσεων, δεξιοτήτων και
προηγούμενων εμπειριών των Υ.Τ.Χ. σε διάφορους τομείς σε συνδυασμό με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας της
Θεσσαλονίκης, κι όσον αφορά την εκπαίδευση, η δημιουργία τμημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας εντός
των σχολικών μονάδων και η θέσπιση της εκμάθησής της ως υποχρεωτικής από τον προσφυγικό/μεταναστευτικό
πληθυσμό.
Για το λόγο αυτό, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «LION», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διάρκειας 24 μηνών, επιδιώκει να αναδείξει
παρούσες ανάγκες και ελλείψεις των Υ.Τ.Χ. δημιουργώντας μια πλατφόρμα διαβουλεύσεων τόσο για τους τοπικούς
φορείς όσο και για τους Υ.Τ.Χ., μέσω μιας σταδιακής διαδικασίας η οποία περιλαμβάνει:
1. Συνεδριάσεις διαβουλεύσεων, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία και στις δύο ομάδες-στόχους
να εκφράσουν τις ανάγκες τους και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.
2. Δημιουργία και διανομή ενημερωτικού υλικού σύμφωνα με τις συνεδριάσεις των διαβουλεύσεων.
3. Οργάνωση ημερών πληροφόρησης.

Η ημέρα ενημέρωσης για τη εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2019, και ώρα 11:00-14:00 στον
πολυχώρο «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ» (5ος όροφος), οδός Πτολεμαίων 29A, 5ος όροφος, Θεσσαλονίκη,T.K. 54630.
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Εφεξής Υ.Τ.Χ.
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Η ημέρα ενημέρωσης θα παρουσιάσει τους γενικούς στόχους του Ευρωπαϊκού προγράμματος «LION» που
σχετίζονται με την ένταξη των Υ.Τ.Χ. στις τοπικές κοινωνίες, θα συνοψίσει θέματα που συζητήθηκαν στις
διαβουλεύσεις για την επίσημη εκπαίδευση, την απασχόληση και τη διαπολιτισμική συνύπαρξη, και θα διανείμει
στους Υ.Τ.Χ. δύο ενημερωτικούς οδηγούς σε 4 γλώσσες: έναν οδηγό για την πρόσβαση στην επίσημη εκπαίδευση και
έναν οδηγό για τη διαπολιτισμική συνύπαρξη.
«Καλό θα ήταν να γίνονται συναντήσεις, ακόμα ακόμα, και στα πολιτιστικά κέντρα, όπου όπως
καλή ώρα που είμαστε έτσι μαζεμένοι, να μαζεύονται και οι οικογένειες Ελλήνων. Καλό θα ήταν
να γίνονται και ενόψει γιορτών, δηλαδή [...] εμείς δεν ξέρουμε τι θα πει Πάσχα, τι γιορτάζετε, τι
ακριβώς θα γίνει. Ας πούμε καλό θα ήταν να κάναμε μια τέτοια συγκέντρωση σήμερα κάπου έτσι
[...] Αντίστοιχα, βέβαια όταν θα έχουνε το μικρό και το μεγάλο Μπαϊράμι, να μπορούσαμε να
μαζευτούμε, να μας καλέσουνε να δοκιμάσετε τι κάνουμε σε αυτές τις γιορτές, να μας εξηγήσουν
τι γιορτάζουν [...]» (Συμμετέχων στη διαβούλευση για τη διαπολιτισμική συνύπαρξη, Απρίλιος
2019)

«Είμαστε άνθρωποι, που απλά θέλουν να εργαστούν. Μία ευκαιρία που να είναι κατάλληλη, που
να είναι σεβαστή. Από εκεί και πέρα εμείς είμαστε, εγώ μιλάω για τον εαυτό μου που είμαι
Ιρακινός, υπάρχουν κι άνθρωποι που είναι από τη Συρία, όλοι μας έχουμε μάθει, μας αρέσει να
εργαζόμαστε, θέλουμε να εργαστούμε, δεν ήρθαμε εδώ πέρα να μας δίνουν ελεημοσύνη,
θέλουμε να εργαστούμε […] Η ευκαιρία δεν έρχεται, το σημαντικότερο είναι να έρθει η ευκαιρία,
που είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε έρθει για να κάνουμε κάτι, για να εργαστούμε, δεν έχουμε
έρθει να κάτσουμε. Να μπορείς μετά να ξοδεύεις ελεύθερα, τα λεφτά που είχες βγάλει με τον ίδιο
σου τον ιδρώτα, αλλά αυτό το πράγμα είναι εγκλωβισμός, είμαστε πραγματικά εγκλωβισμένοι
έτσι. […] Η δουλειά θεωρείται η χαρά της ζωής για έναν άνθρωπο» (Συμμετέχων στη διαβούλευση
για την επίσημη εκπαίδευση, Ιούνιος 2019)

«[…] πρέπει να κάνουμε κάτι σχετικά με [τις επιλογές διδασκαλίας] τη μητρική γλώσσα. Ένα παιδί
που κατέχει τη μητρική του γλώσσα μπορεί να προχωρήσει στην εκμάθηση της ελληνικής και το
ίδιο ισχύει και για τους πρόσφυγες που αναφέρουν ότι ναι μεν δεν ήρθαν για να μείνουν αλλά αν
διδάσκονταν τη μητρική γλώσσα τους στο σχολείο θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για
αυτούς […] [μπορεί να σκεφτούν] “ακόμη κι αν δε μείνω, θα μάθω τη μητρική μου γλώσσα” και
την ίδια στιγμή θα μάθουν και τη ελληνική[…] Είναι σαν τα δέντρα: αν δεν υπάρχουν γερές ρίζες,
δε μπορούν να αναπτυχθούν τα κλαδιά […]» (Συμμετέχων στη διαβούλευση για την επίσημη
εκπαίδευση, Μάρτιος 2019)

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις επικοινωνήστε με τον κ. Θοδωρή Διαμαντόπουλο, Υπεύθυνο
Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη), τηλ. 2310556145 & 6992337813.

