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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το φαινόµενο της µετανάστευσης είναι χαρακτηριστικό γνώρισµα της εξέλιξης των
ανθρωπίνων κοινωνιών. Ακολουθεί το ρου της ανθρώπινης ιστορίας και παρουσιάζει
κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτισµικές και πολιτικές όψεις. Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης
δέχθηκαν, µεταπολεµικά, µετανάστες, αρχικά, από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και, στη
συνέχεια, από την Ασία και την Αφρική. Μάλιστα, από τη δεκαετία του ’90, κυρίως, οι
χώρες της Νότιας Ευρώπης-χώρες µέχρι τότε αποστολής µεταναστών- µετατράπηκαν σε
χώρες υποδοχής µεταναστών. Το φαινόµενο εντάθηκε λόγω της παγκοσµιοποίησης η οποία
συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση του µεταναστευτικού ρεύµατος όχι µόνο προς την
Ευρώπη,1 αλλά και προς τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής µε κύριο στόχο την
αναζήτηση εργασίας. Από τα τέλη της δεκαετίας του ΄80 και ειδικότερα τη δεκαετία του ΄90
τα µεταναστευτικά ρεύµατα προς την Ευρώπη διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά, µεταξύ άλλων,
ως προς τις περιοχές προέλευσης- εφόσον στη διεθνή µετανάστευση έχουν εµπλακεί και νέες
χώρες- και ως προς την κατά φύλο σύνθεση, στην οποία και θα επικεντρωθούµε λόγω του
αντικειµένου της µελέτης.
1. Μετανάστευση και απασχόληση: η διάσταση του φύλου
Η µετανάστευση γυναικών αυτή καθαυτή δεν αποτελεί νεωτερικό φαινόµενο. Το νέο
στοιχείο που υπεισέρχεται τα τελευταία 20-25 χρόνια, είναι η, σε µεγάλο βαθµό, αυτόνοµη
µετανάστευση των γυναικών. Δηλαδή οι γυναίκες µεταναστεύουν µόνες προς τη χώρα
υποδοχής, ως ενεργά οικονοµικά υποκείµενα ή και ως αρχηγοί νοικοκυριών. Αυτό έρχεται σε
αντίθεση µε το παλαιότερο κυρίαρχο µοντέλο του άνδρα µετανάστη, αρχηγού της
οικογένειας ο οποίος και εξασφάλιζε τα προς το ζην (breadwinner). Η ανεξάρτητη αυτή και
σηµαντική παρουσία των γυναικών στη διεθνή µετανάστευση µε στόχο την αναζήτηση

1

Οι Ευρωπαϊκές χώρες ήσαν κατά παράδοση χώρες αποστολής µεταναστών. Αρχικά, από το 17ο αι. µετανάστες
από τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη και από τις αρχές του 20ου αι. από την Ανατολική, Κεντρική και Νότια
Ευρώπη µετακινούνται προς τις ΗΠΑ.
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εργασίας µετατράπηκε έτσι σε κυρίαρχο συστατικό των µεταναστευτικών ρευµάτων.2
Ταυτόχρονα, όλο και λιγότερες είναι οι γυναίκες που µεταναστεύουν ακολουθώντας τον
µετανάστη σύζυγό τους.3 Οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνονται στη διεθνή βιβλιογραφία µε τον
όρο «θηλυκοποίηση»4 της οικονοµικής µετανάστευσης. Στη σύγχρονη µετανάστευση, σε
αντίθεση µε τη µετανάστευση προς τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, κατά τη δεκαετία του
΄60 και ΄70, η πλειοψηφία των γυναικών, όπως και των ανδρών, δεν είχε, κατά την αρχή
εµφάνισης του φαινοµένου, τη δυνατότητα οµαλής και νόµιµης εισόδου στην αγορά
εργασίας της χώρας υποδοχής µε αποτέλεσµα να απασχολούνται κυρίως σε τοµείς όπου
ανθεί η άτυπη οικονοµία. Δηλαδή να παρέχουν οικιακή εργασία και υπηρεσίες φροντίδας σε
µέλη της οικογένειας ή να εργάζονται στον αγροτικό ή και στον τουριστικό τοµέα ή ακόµα
στον τοµέα παροχής σεξουαλικών υπηρεσιών.
Αντίστοιχα φαινόµενα παρατηρήθηκαν και στη χώρα µας όπου από τις αρχές της
δεκαετίας του ’90 υπήρξε µαζική εισροή αλλοδαπών µεταναστών.5 Το κύριο ρεύµα
µετανάστευσης προήλθε από την Αλβανία και τις λοιπές Βαλκανικές χώρες καθώς και τις
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, µε σηµαντικές διαφορές στην ποσοστιαία
εκπροσώπηση ανά εθνικότητα.6 Η σύνθεση των πρόσφατων αυτών µεταναστευτικών
ρευµάτων διακρίνεται από έµφυλη διαφοροποίηση ανά χώρα προέλευσης.7 Στο σύνολο των
µεταναστών που δήλωσαν κατά την απογραφή του 2001 ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα για
εργασία οι γυναίκες αποτελούν το 41%.

8

Αξίζει να αναφερθεί ότι, στο σύνολο των

µεταναστών που προέρχονται από κάποιες χώρες, σε αντίθεση µε το µεταναστευτικό
πληθυσµό από κάποιες άλλες, το ποσοστό των γυναικών υπερτερεί αυτού των ανδρών,9 όπως
2

Tastsoglou Ε., Maratou-Alipranti L., 2003, «Gender and international migration: conceptual, substantive and
methodological issues», στο Tastsoglou Ε., Maratou-Alipranti L., (eds.) The Greek Review of Social Research,
no 110, 5-22.
3
Ramirez C., Dominguez M.G. & Morais J.M., 2005, Crossing Borders: Remittances, Gender and
Development, Santo Domingo: INSTRAW, text at: http://www.un-instraw.org/en/images/stories/ remmitances/
documents/crossing_borders.pdf [Accessed 5 March 2006].
4
Castles S. & Miller M.J., 1998, The Age of Migration: International Population Movements in the Modern
World, New York: The Guilford Press.
5
King R., Black R.,(eds), Southern Europe and the new immigration, Brighton , Sussex Academic Press, 1997.
6
Καβουνίδη Τζ., 2000, Αλλοδαποί που υπέβαλαν Αίτηση για Κάρτα Προσωρινής Παραµονής: Υπηκοότητα, Φύλο
και Χωροθέτησης, Β΄ Έκδοση αναθεωρηµένη, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας.
7
Bettion F., Simonazzi A., Villa P., 2006.
8
Απογραφή πληθυσµού ΕΣΥΕ 2001.
9
Τζωρτζοπούλου Μ., 2005, «Η µετανάστευση στην Ελλάδα: Τα βασικά χαρακτηριστικά του αλλοδαπού
πληθυσµού» στο Ζιώµας Δ., κ.ά. (επιµ.), Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2003-2004, Αθήνα, ΕΚΚΕ-ΙΝΠΟ,
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στην περίπτωση των µεταναστών από τη Βουλγαρία, την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Γεωργία
και τις Φιλιππίνες. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία οι µετανάστριες απασχολούνται κυρίως
στον τοµέα της φροντίδας των ηλικιωµένων και των παιδιών, καθώς και σε µικρές
επιχειρήσεις ως µισθωτές και ως συµβοηθούντα µέλη.10
Πέρα από τις εθνοτικές διαφορές, το προφίλ αυτών των µεταναστριών παρουσιάζει
αρκετές οµοιότητες, δηλαδή µεταναστεύουν µόνες, εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί και σε
πολλές περιπτώσεις δεν έχουν άδεια εργασίας, πράγµα το οποίο δηµιουργεί καθεστώς
επισφάλειας11 για τις ίδιες τις µετανάστριες και καθιστά δύσκολο τον ακριβή υπολογισµό
τους. Συχνά απασχολούνται σε εργασίες που δεν συνδέονται µε τα εκπαιδευτικά ή
επαγγελµατικά προσόντα τους12 και είναι εγκλωβισµένες σε ιδιότυπες θέσεις εργασίας εντός
των ιδιωτικών νοικοκυριών. Έτσι, οι µετανάστριες µετέχουν στην περιφερειακή αγορά
εργασίας που απευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά σε πολυεθνοτικό-πολυθρησκευτικό και
πολυγλωσσικό γυναικείο εργατικό δυναµικό. Βεβαίως αυτή η ζήτηση αλλοδαπού γυναικείου
εργατικού δυναµικού συναρτήθηκε µε τις βαθιές αλλαγές που έχουν συντελεσθεί στην
ελληνική κοινωνία, όπως είναι η µαζική είσοδος των Ελληνίδων στην αγορά εργασίας, η
δηµογραφική γήρανση, η συρρίκνωση της οικογένειας, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, η
υποχώρηση του κράτους πρόνοιας. Οι αλλαγές αυτές δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για
ζήτηση υπηρεσιών που καλύπτονται σχεδόν ολοκληρωτικά από το δυναµικό αυτό.13

σ. 67-85. Ειδικότερα, ανά χώρα: Βουλγαρία: Α=39,2, Γ=60,8, Γεωργία: Α=39,6, Γ=60,4,
Ουκρανία Α=21,2, Γ=78,8, σ. 71.
10
Kambouri H, 2007, «Gender, migration and domestic work: space and time in the discourse of Albania
domestic workers», στο Tastsoglou Ε., Maratou-Alipranti L., (eds.), The Greek Review of Social Research, τ.
110, σ.35-54, Sakellis I., Spyropoulou Ν., 2003, «Employing immigrant women from Albania and Ukraine in
domestic services in Greece», στο Tastsoglou Ε., Maratou-Alipranti L. (eds.), ό.π. σ. 71-94.
11
H πρόσφατη έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2009, Εργασιακές σχέσεις στον Κλάδο της Καθαριότητας, Αποτελέσµατα
Εµπειρικής Έρευνας, παρουσιάζει εργαζόµενους/ες µε επισφαλές καθεστώς εργασίας, προβληµατικά εργασιακά
δικαιώµατα και συχνά µη δηλωµένη απασχόληση. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η έρευνα αφιερώθηκε στη
συνδικαλίστρια µετανάστρια Κ. Κούνεβα και το σοβαρό τραυµατισµό της τα Χριστούγεννα 2008, που έκανε
ευρέως γνωστές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εργασίας για τους συγκεκριµένους εργαζόµενους, η
πλειονότητα των οποίων είναι µετανάστες και δη γυναίκες.
http://www.inegsee.gr/Απασχόληση%20στον%20κλάδο%20καθαρισµού-τελικό.pdf, αποθηκεύτηκε 20/01/10.
12
Μετανάστριες που απασχολούνταν στον τοµέα των υπηρεσιών µεταξύ 1998-2000, είχαν υψηλότερα
προσόντα από τα απαιτούµενα στη θέση, ανεξαρτήτως επαγγέλµατος και τοµέα παραγωγής (Ψηµµένος Ι., 2006
στο Μπάγαβος Χ., Παπαδοπούλου Δ., (επ.). Ένταξη µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, Αθήνα, Gutemberg.
13
Η µετανάστευση προς τον ευρωπαϊκό νότο (Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία) γενικότερα παρουσιάζει
συναφή κοινωνικά χαρακτηριστικά µε της Ελλάδας, επηρεάζεται δηλαδή από τις κοινωνικές αλλαγές που
χαρακτηρίζουν τους πρόσφατους κοινωνικούς µετασχηµατισµούς στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές
αναφέρονται σε µοντέλο µετανάστευσης του Ευρωπαϊκού Νότου (Kavounidis J., 2006, King R., 2000).
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Βασική συνιστώσα στη διαδικασία ένταξης των µεταναστών αποτελεί η πρόσβαση
στην αµειβόµενη απασχόληση η οποία και συναρτάται µε την ισότιµη συµµετοχή τους στην
αγορά εργασίας.14 Μεταξύ των µεταναστών οι κατηγορίες που αντιµετωπίζουν οξυµµένα
προβλήµατα στην αγορά εργασίας είναι οι νεοαφιχθέντες µετανάστες και οι µετανάστριες.
Ειδικότερα, οι µετανάστριες, όπως ήδη αναφέρθηκε, συχνά εργάζονται σε ένα καθεστώς
επισφάλειας που οφείλεται στο γεγονός ότι στερούνται βασικών δικαιωµάτων στη χώρα
υποδοχής, αλλά και στο ότι υφίστανται τις ανισότητες που επικρατούν στην αγορά εργασίας
µε βάση το φύλο, όπως είναι οι χαµηλότερες αµοιβές, η δυσκολία εξεύρεσης και διατήρησης
της απασχόλησης λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, η έλλειψη προνοιακών παροχών
µητρότητας και φύλαξης των παιδιών τους. Μάλιστα, επειδή συνήθως εργάζονται στην
άτυπη αγορά εργασίας, συχνά τελούν σε καθεστώς παρανοµίας πράγµα το οποίο συνεπάγεται
την καταπάτηση βασικών εργασιακών δικαιωµάτων.15 Επιπλέον τα προβλήµατα εξεύρεσης
εργασίας επιτείνονται από το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.
Συνήθως

έχουν

περιορισµένη

πρόσβαση

σε

κέντρα

εκµάθησης

γλώσσας,

λόγω

περιορισµένων οικονοµικών δυνατοτήτων τους ή και λόγω περιορισµένου χρόνου έτσι ώστε
η διαδικασία εκµάθησης να παραµένει, ως επί το πλείστον, προσωπική υπόθεση.16 Όσα ήδη
ενδεικτικά αναφέρθηκαν σκιαγραφούν εν µέρει τη δυσχέρεια ένταξης των µεταναστριών στις
τρέχουσες πολιτικές, καθώς και τη δυσκολία σχεδιασµού των πολιτικών αυτών.
2. Η έρευνα για το µεταναστευτικό φαινόµενο και την απασχόληση των µεταναστριών
στην Ελλάδα
Πολλές έρευνες έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα για τη µελέτη του φαινοµένου της
µαζικής εισροής αλλοδαπών στη χώρα. Τέτοιες έρευνες καταγράφονται ήδη από το 1990 και
αυξάνονται σταδιακά από το 1993, χρηµατοδοτούνται δε κατά το µεγαλύτερο µέρος τους

14

Ζιώµας Δ., Χαµπίδης Κ., 2005, Πρακτικός Οδηγός. Πλαίσιο – Σύστηµα Διαδικασιών για τη Διερεύνηση και
Προσέγγιση της Τοπικής Ιδιαιτερότητας. Σε ζητήµατα Απασχόλησης Ειδικών Πληθυσµιακών Οµάδων, τόσο από
την πλευρά της «προσφοράς», όσο και από την πλευρά της «ζήτησης». Ειδικότερα, ο αποκλεισµός από την
αγορά εργασίας, µπορεί να είναι το αθροιστικό αποτέλεσµα µιας σειράς στερήσεων από τα παρεχόµενα στον
µέσο πολίτη οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και λοιπά αγαθά, συµπεριλαµβανοµένων και των αγαθών
υγείας.
15
Χριστόπουλος Δ., Παύλου Μ. (επιµ), 2004, Η Ελλάδα της Μετανάστευσης, κοινωνική συµµετοχή, δικαιώµατα
και ιδιότητα του πολίτη, Σειρά µελετών ΚΕΜΟ, αρ.8 , Αθήνα, ΚΡΙΤΙΚΗ.
16
Liapi M., Vouyioukas A., 2010, Policy gaps in integration and reskilling strategies of migrant women άρθρο
στο περιοδικό Social Cohesion and Development , θέµα
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από την Ε.Ε. Τα θέµατα στα οποία αναφέρονται σχετίζονται κυρίως µε την κοινωνική και
οικονοµική ένταξη των µεταναστών, µε τη στάση των Ελλήνων προς τους µετανάστες και µε
το ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ως προς τη διαµόρφωση στάσεων και
αντιλήψεων.17 Ειδικότερα, κάποιες από τις έρευνες αυτές που επικεντρώνονται στην
κοινωνική και οικονοµική ένταξη των µεταναστών συγκροτούν δείκτες κοινωνικής ένταξης
(µε µεταβλητές τη θεσµική ένταξη, την ένταξη στην αγορά εργασίας, τη στέγαση, τις
εκπαιδευτικές και γλωσσικές δεξιότητες, την υγεία και κοινωνική ασφάλιση, την κοινωνική
και πολιτισµική ένταξη, τα δικαιώµατα του µετανάστη ως πολίτη, το σεβασµό στη
πολυµορφία).18

Κάποιες

(integration/inclusion)

σε

άλλες
σχέση

εξετάζουν
µε

την

συγκεκριµένες

έννοια
εθνικότητες

ένταξη/ενσωµάτωση
µεταναστών

και

µεταναστριών.19 Υπάρχουν, επίσης, έρευνες που επικεντρώνονται στους παράγοντες ένταξης
και ορίζουν ως τέτοιους τη θεσµική διαδικασία, το θεσµικό καθεστώς, την εκµάθηση της
γλώσσας, τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας και τη στέγαση.20 Παράλληλα, αρχίζει να
διερευνάται η µεταναστευτική πολιτική είτε µε συγκριτική οπτική µεταξύ των κρατών
µελών, είτε από την πλευρά της πολιτικής σε συγκεκριµένους τοµείς (ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, αγοράς εργασίας, κ.ά).21
17

Η Στρατουδάκη Χ., 2009, στο Βαρουξή Χ., κ.ά. (επιµ.), Όψεις µετανάστευσης και µεταναστευτικής πολιτικής
στην Ελλάδα σήµερα, Αθήνα, ΕΚΚΕ, στο κεφάλαιο «Η Εµπειρική Κοινωνική Έρευνα για τους µετανάστες την
περίοδο 1990-2005», καταγράφει τις έρευνες που αφορούν τη µετανάστευση και τις κατηγοριοποιεί ανά
θεµατολογικό άξονα και περίοδο.
18

Baldwin-Edwards Μ. κ.ά.., 2005, Στατιστικά Δεδοµένα για τους Μετανάστες στην Ελλάδα: Αναλυτική µελέτη
για τα διαθέσιµα στοιχεία και προτάσεις για τη συµµόρφωση µε τα standards της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μελέτη
για λογαριασµό του Ι.Μ.Ε.Π.Ο., Μεσογειακό Παρατηρητήριο Μετανάστευσης, Ι.Α.Π.Α.Δ. Πάντειο
Πανεπιστήµιο.
19
Κασιµάτη Κ. 1993, Πόντιοι μετανάστες από την πρώην Σοβιετική ΈΈνωση : κοινωνική και οικονομική
τους ένταξη, Αθήνα , ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Παύλου Μ., Χριστόπουλος Δ., (επιµ.), 2004, Η Ελλάδα της
µετανάστευσης. Κοινωνική συµµετοχή, δικαιώµατα και ιδιότητα του πολίτη, Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών
Οµάδων, Κριτική Ψηµµένος Ι., 2006, «Η κοινωνική διάσταση της εργασίας των µεταναστριών κοινωνικών
βοηθών: αιτίες ανάπτυξης και συνθήκες απασχόλησης», σ.152-211 στο Μπάγκαβος Χρ. Και Δ. Παπαδοπούλου
(επιµ.) Μετανάστευση και ένταξη των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, Αθήνα, Gutenberg.
20
Δηµουλάς Κ., Παπαδοπούλου Δ., 2004, Οι συγγραφείς εξετάζουν τους παράγοντες αυτούς σε σχέση µε την
γενικότερη συµβίωση στην Ελλάδα όπως την ένωση όλης της οικογένειας, τις σχέσεις µε τις ελληνικές
υπηρεσίες, την εκπαίδευση των παιδιών, τη συµµετοχή σε οργανώσεις και τις σχέσεις µε τον γηγενή πληθυσµό
καθώς επίσης και την αποδοχή της ετερότητας.
21
Ενδεικτικά: Βαρουξή Χ., κ.ά. (επ.), 2009 Όψεις µετανάστευσης και µεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα
σήµερα, Αθήνα, ΕΚΚΕ, οι πρόσφατες έρευνες του ΕΛΙΑΜΕΠ όπως αυτή στο πλαίσιο των προγραµµάτων:
MIGSYS Μετανάστες, µεταναστευτικές πολιτικές και συστήµατα: Μια συγκριτική εθνογραφική έρευνα, (20062007), και το ερευνητικό πρόγραµµα IDEA (2006-2009), για τις µεταναστευτικές τάσεις και πολιτικές στη Νότια
και Κεντρική-ανατολική Ευρώπη,. http://www.eliamep.gr/migration/, έργο Equal: Ενεργός Γήρανση και Ένταξη
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Σηµαντική διάσταση της έρευνας για τη µετανάστευση έχει αρχίσει να αποτελεί τα
τελευταία χρόνια και η διάσταση του φύλου.22 Στις αρχές του 2000 οι περισσότερες έρευνες
για τις µετανάστριες αναφέρονται στην πορνεία και το traffiking23. Λίγο αργότερα, µετά το
2003, αρχίζουν να αυξάνονται οι έρευνες που αφορούν το θέµα του φύλου στην
µεταναστευτική διαδικασία και δίνουν έµφαση στην οικιακή εργασία, τη σχέση µε το χώρο,
τις πολιτικές για τις µετανάστριες κ.λπ. Πρόσφατη έρευνα του Κ.Ε.Θ.Ι (2007)24 µε τίτλο «Η
γυναικεία µετανάστευση στην Ελλάδα», που διεξήχθη σε πανελλαδικό επίπεδο και σε δείγµα
612 µεταναστριών, περιέλαβε στο αντικείµενο διερεύνησης και την απασχόληση των
µεταναστριών και κατέληξε σε ενδιαφέροντα συµπεράσµατα. Μεταξύ αυτών µπορούν να
αναφερθούν τα εξής: α) Οι µετανάστριες έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης εφόσον κατά το
µεγαλύτερο ποσοστό τους είναι απόφοιτες Λυκείου και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (στο
µεγαλύτερο ποσοστό δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας). β) Έφτασαν στην Ελλάδα στη
διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και σκοπεύουν να µείνουν στη χώρα µε εξαίρεση τις
προερχόµενες από Φιλιππίνες και Πολωνία που σκοπεύουν να επιστρέψουν κάποια στιγµή
στη χώρα τους. γ) Ένα σηµαντικό ποσοστό µεταναστριών ήρθαν µόνες ( θηλυκοποίηση της
µετανάστευσης). δ) Κατά την άφιξή τους δέχθηκαν βοήθεια από «άτυπα κοινωνικά δίκτυα»
συγγενικών προσώπων και οµοεθνών συνήθως, ενώ, σε λίγες περιπτώσεις αναφέρθηκε
βοήθεια από Κοινωνικές Υπηρεσίες, όπως Δηµόσιες Υπηρεσίες, Μ.Κ.Ο, την Εκκλησία ή
των Μεταναστών στην Αγορά Εργασίας στην Ελλάδα: Μία αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την
Απασχόληση, επιστηµονική υπεύθυνη Παπαδοπούλου Δ., κ.ά., 2007, τελικές και ενδιάµεσες εκθέσεις, στο
www.inegsee.gr/equal.
Κατρούγκαλος Γ., κ.ά., 2004, Νοµικές, Θεσµικές και Διοικητικές Διαστάσεις του Καθεστώτος Εισόδου και
Παραµονής των Μεταναστών στην Ελλάδα, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού Δικαίου, Ίδρυµα Τσάτσου,
Λιανός Θ., Κανελλόπουλος Κ., 2004, Εκτίµηση για τον όγκο των παράνοµων µεταναστών που διαµένουν στην
Ελλάδα, τελική έκθεση, Απρίλιος 2004, ανακτήθηκε 12/5/2010.
http://www.imepo.gr/ClientFiles/documents/AENEAS_IMEPO_RESEARCH_.2008_GR_000.pdf, Κασιµάτη
Κ., (επ.) 2003, Πολιτικές ενσωµάτωσης και ένταξης, Αθήνα, Gutenberg, Μπάγκαβος Χ., Παπαδοπούλου Δ.,
2003, Μεταναστευτικές τάσεις & Ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική, Μελέτες, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.
22
Καµπούρη Ε., 2007, Φύλο και µετανάστευση: η καθηµερινή ζωή των µεταναστριών από την Αλβανία και την
Ουκρανία, τοµ ΙΙ, Αθήνα Gutenberg/ ΚΕΚΜΟΚΟΠ,, Κασιµάτη Κ., Μουσούρου Λ., 2007, Φύλο και
µετανάστευση: θεωρητικές αναφορές και εµπειρική διερεύνηση, τοµ .Ι, Αθήνα Gutenberg/ ΚΕΚΜΟΚΟΠ,
Πετρονώτη Μ., Ζαρκιά Κ., 1998, Το πορτραίτο µιας διαπολιτισµικής σχέσης, Αθήνα, ΕΚΚΕ/UNESCO,
Θανοπούλου Μ., 2007, Φύλο και µετανάστευση: Διαγενεακές σχέσεις και σχέσεις φύλου σε οικογένειες Αλβανών
µεταναστών, ΙΙΙ, Αθήνα Gutenberg/ ΚΕΚΜΟΚΟΠ.
23
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Συλλόγους µεταναστών/-τριών. ε) Τα συνήθη προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στην
Ελλάδα, ανεξάρτητα από το χρόνο παραµονής τους, εστιάζονται σε δύο κατηγορίες: τα
προβλήµατα γραφειοκρατίας, κυρίως όσον αφορά στην απόκτηση άδειας παραµονής και
εργασίας, και εργασιακά προβλήµατα (δυσκολίες ως προς την εξεύρεση εργασίας, ιδίως
νόµιµης, χαµηλές αποδοχές για τη ζωή στην Ελλάδα, πολλές ώρες εργασίας). στ) Ως προς
την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας αυτή συντελείται είτε µέσω της εργασίας, είτε µε
ατοµική προσπάθεια, ενώ οι οργανωµένες δοµές εκπαίδευσης της ελληνικής γλώσσας δεν
αποτελούν συχνό τρόπο εκµάθησης. Οι γυναίκες, που επιθυµούν να µείνουν για πάντα στην
Ελλάδα γνωρίζουν καλύτερα την ελληνική γλώσσα και επενδύουν στο ζήτηµα αυτό. ζ) Ως
προς τις θέσεις που κατέχουν στην αγορά εργασίας τα ευρήµατα συµφωνούν µε τις Έρευνες
του Εργατικού Δυναµικού της ΕΣΥΕ, δηλαδή ότι οι µετανάστριες απασχολούνται σε χαµηλά
αµειβόµενες, ανειδίκευτες εργασίες, καλύπτοντας θέσεις που συνήθως οι Ελληνίδες
απορρίπτουν. Η πλειοψηφία των µεταναστριών εργάζεται ως οικιακό βοηθητικό παραϊατρικό
προσωπικό, απασχολείται στη φύλαξη παιδιών και ηλικιωµένων και αντικαθιστά την
Ελληνίδα νοικοκυρά σε όλες τις οικιακές εργασίες. Επίσης, οι περισσότερες εργαζόµενες
γυναίκες είναι ανασφάλιστες, έχουν χαµηλές αποδοχές αµείβονται χαµηλά, ενώ εργάζονται
συχνά πέραν του κανονικού ωραρίου. η) Από το συσχετισµό εκπαίδευσης των µεταναστριών
µε την απασχόληση προκύπτει, επίσης, ότι ένα µικρό, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον ποσοστό
(6,2% των µεταναστριών µε σπουδές πέραν των 13 χρόνων) θα ενδιαφερόταν να
δηµιουργήσει επιχείρηση στην Ελλάδα ή στη χώρα προέλευσης. θ) Το υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης που παρουσιάζουν οι µετανάστριες δεν αποτελεί παράγοντα που επιδρά στην
εργασιακή κατάστασή τους, καθώς οι περισσότερες ασκούν επαγγέλµατα που λίγη ή
ελάχιστη σχέση έχουν µε τις δεξιότητές τους.
Διακρατική έρευνα στην οποία συµµετείχε και η Ελλάδα µέσω του Κέντρου
Γυναικείων Μελετών (ΔΙΟΤΙΜΑ)25 µε τίτλο “Integration of female Immigrants in Labour
Market and Society; Policy Assessment and Policy Recommendations “FeMiPol” είχε ως
αντικείµενο την επίδραση των δηµόσιων πολιτικών και ιδιαίτερα της µεταναστευτικής
25

“Integration of female Immigrants in Labour Market and Society;Policy Assessment and Policy
Recommendations “FeMiPol”, χρηµατοδοτούµενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε συντονιστή το Institute of
Social Research J.W. Goethe university Frankfurt am Main και 7 εταίρους από ευρωπαϊκές χώρες βλ. Μ. Λιάπη,
Στρατηγικές ένταξης των µεταναστριών: Περιορισµοί επιλογές και προοπτικές στο Βαίου Ν., Στρατηγάκη
Μ.,(επιµ.), (2009), Το φύλο της µετανάστευσης, Αθήνα, Μεταίχµιο, σ. 163-194
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πολιτικής στη θέση των µεταναστριών. Μέσα από βιογραφική προσέγγιση αναδεικνύεται το
µεταναστευτικό σχέδιό τους που αντικατοπτρίζει τις προθέσεις της µετανάστευσης
εντοπίστηκαν στρατηγικές που αναπτύσσουν για τη βελτίωση των όρων ζωής στη
µετανάστευση. Μεταξύ των ευρηµάτων της έρευνας µπορούν να αναφερθούν τα εξής: α)
Φάνηκε ότι οι εµπειρίες και διαδικασίες αποκλεισµού και ένταξης µεταναστριών που
απασχολούνται στην οικιακή εργασία συνυπάρχουν και δεν είναι αλληλοαποκλειόµενες. β)
Σε πολλές περιπτώσεις οι µετανάστριες είναι αρχηγοί οικογενειών είτε γιατί στηρίζουν
οικονοµικά τα παιδιά τους που κατοικούν στη χώρα προέλευσης, είτε γιατί τα µεγαλώνουν
στην Ελλάδα. γ) Εργάζονται πολλές ώρες και δεν διαθέτουν τον επιθυµητό χρόνο για τη δική
τους οικογένεια στην περίπτωση που τα παιδιά τους είναι στην Ελλάδα.
Επίσης τέσσερις πρόσφατες έρευνες του ΚΕΚΜΟΚΟΠ (2007) για το φύλο και τη
µετανάστευση που συµπεριελήφθησαν στο ερευνητικό πρόγραµµα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ανέδειξαν
άλλες όψεις της απασχόλησης των µεταναστριών στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της πρώτης
έρευνας που είχε ως τίτλο «Σχέσεις φύλου στην καθηµερινή ζωή»26 εξετάστηκαν οι σχέσεις
µεταναστριών από Αλβανία και Ουκρανία µε τις εργοδότριες, όπως τις προσλαµβάνουν τόσο
οι εργοδότριες, όσο και οι µετανάστριες. Αναλυτικότερα διερευνήθηκαν ζητήµατα όπως η
πρόσληψη των µεταναστριών, ο καταµερισµός εργασίας , οι αµοιβές, ο χρόνος και ο χώρος
εργασίας, οι κοινωνικές σχέσεις µε τις µετανάστριες και κατέληξαν σε ενδιαφέροντα
ευρήµατα. Μεταξύ αυτών µπορούν να αναφερθούν τα εξής: α) Οι εργοδότριες θεωρούν ότι
οι µετανάστριες οικιακές βοηθοί που απασχολούν έχουν ως θετικά στοιχεία την ταχύτητα
στην εργασία και την εντιµότητα. Θεωρούν όµως ότι είναι καταπιεσµένες από τις κοινωνίες
προέλευσής τους –οι Αλβανίδες σε µεγαλύτερο βαθµό από τις Ουκρανές. Οι τελευταίες
περιγράφονται ως γυναίκες ανώτερης µόρφωσης και κουλτούρας που έχουν αναγκασθεί να
κάνουν εργασίες κατώτερου επιπέδου. β) Ως προς τον καταµερισµό εργασίας οι εργοδότριες
δεν εµπλέκουν τις µετανάστριες σε δύο τοµείς: τα ψώνια και το µαγείρεµα. Το µαγείρεµα ως
πολιτιστική πρακτική που η εργοδότρια προσφέρει στη βοηθό ως ανταµοιβή και ως
πολιτιστικό δώρο ενώ τα ψώνια αντιπροσωπεύουν τις καταναλωτικές συνήθειες και
πρακτικές τις οποίες αγνοούν οι µετανάστριες, κατά την άποψη πάντα των εργοδοτριών. γ)
26

Εκτενής περίληψη από την Έκθεση (Πακέτο Νο3): Καµπούρη Ε., «Σχέσεις Φύλου στην Καθηµερινή Ζωή»,
Αθήνα , στο Κασιµάτη Κ., Μουσούρου Λ., 2007, Φύλο και µετανάστευση: θεωρητικές αναφορές και εµπειρική
διερεύνηση, τοµ .Ι, Αθήνα Gutenberg/ ΚΕΚΜΟΚΟΠ
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Ως προς την αµοιβή η στάση των εργοδοτριών ήταν αρκετά αόριστη, προκύπτει όµως ότι η
συντριπτική πλειοψηφία είναι αδήλωτες, τους καταβάλλεται συνήθως δώρο Πάσχα και
Χριστουγέννων και επικρατεί αοριστία και από τις δύο πλευρές για τη διάρκεια της
συνεργασίας. δ) Οι κοινωνικές σχέσεις ορίζονται από απόσταση και όρια, όµως χωρίς
εντάσεις και διαφωνίες. Όσο πιο αποµακρυσµένοι από τον τόπο κατοικίας της εργοδότριας
είναι οι τόποι διαµονής µεταναστών τόσο λιγότερο ρατσίστριες δηλώνουν οι εργοδότριές
τους. ε) Στις διηγήσεις των µεταναστριών η απόφαση για τη µετανάστευση παρουσιάζεται ως
αποκλειστικά προσωπική πρωτοβουλία. Ενώ στις Αλβανίδες η µετανάστευση συνδέεται µε
περισσότερη προσωπική ελευθερία από αυτή που βίωναν στη χώρα τους, στις Ουκρανές,
παρατηρείται αποδυνάµωση των οικογενειακών δεσµών που άφησαν στη χώρα τους. στ)
Όταν οι µετανάστριες απασχολούνται στον τοµέα της φροντίδας µελών οικογένειας και
παιδιών τα όρια µεταξύ των εργασιακών και των προσωπικών σχέσεων είναι δυσδιάκριτα. ζ)
Οι µετανάστριες αναλαµβάνουν µόνες την υποχρέωση της ασφάλισής τους χωρίς να µπορούν
πάντοτε να ανταπεξέλθουν στο σχετικό κόστος και το ίδιο συµβαίνει και µε τη διαδικασία
νοµιµοποίησής τους. η) Ο χώρος και ο χρόνος εργασίας καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο
κοµµάτι της καθηµερινότητάς τους και όσες εξ’αυτών έχουν και άλλη εργασία αισθάνονται
µεγαλύτερη ικανοποίηση και κοινωνική κατάκτηση. θ) Ένας παράγοντας «κοινωνικής
ενσωµάτωσης και κοινωνικής συναναστροφής φαίνεται ότι είναι για τις Αλβανίδες η µύηση
και βάφτιση στην ορθόδοξη πίστη που αποτελεί και µέσο κοινωνικής συναναστροφής µε
τους Έλληνες. ι) Η θέση των Αλβανίδων που κινούνται διαρκώς ανάµεσα στη χώρα
καταγωγής και χώρα υποδοχής όπου συχνά οι σχέσεις µεταξύ των δύο φύλων διαφέρουν και
δέχονται πιέσεις και επιρροές και από τις δύο τις καθιστά ευάλωτες, ελισσόµενες ανάµεσα σε
δύο τόπους κουλτούρες και µηνύµατα.
Μια δεύτερη έρευνα του προγράµµατος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» µε τίτλο «Απασχόληση και
φύλο»27 είχε ως στόχο την ανάδειξη των συνθηκών απασχόλησης των µεταναστριών σε
οικιακού τύπου εργασίες και τη συσχέτισή τους µε το προφίλ των µεταναστριών
προκειµένου να µελετηθεί η ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Για το σκοπό αυτό
υιοθετήθηκαν δύο προσεγγίσεις, µια ποσοτική σε δείγµα 190 µεταναστριών και µια ποιοτική
27

Εκτενής περίληψη από την Εκθεση ( ΠακέτοΝο 4) Ι. Σακέλλη (υπεύθυνου οµάδας), « Η απασχόληση
µεταναστριών από την Αλβανία και Ουκρανία σε οικιακού τύπου εργασίες», Αθήνα 2006, αδηµοσίευτο στο
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σε 20 µετανάστριες και 10 εργοδότριες. Ενδιαφέροντα ευρήµατα της ποσοτικής προσέγγισης
ήταν, µεταξύ άλλων, τα εξής: α) Υπάρχουν διαφοροποιήσεις µεταξύ των δύο εθνικοτήτων
που διερευνήθηκαν, Ουκρανών και Αλβανίδων, ως προς την ηλικία. Οι Ουκρανές είναι κατά
µια δεκαετία µεγαλύτερες των Αλβανίδων και έρχονται µόνες σε αντίθεση µε την
οικογενειακή µετανάστευση των Αλβανίδων . β) Το εκπαιδευτικό τους επίπεδο είναι σχετικά
υψηλό µε υψηλότερο το επίπεδο των Ουκρανών. γ) Αντιµετωπίζουν θετικά την απασχόληση
τους αλλά δεν κρίνουν επαρκείς τις αµοιβές τους. Οι Ουκρανές απασχολούνται κυρίως στη
φροντίδα ατόµων ως εσωτερικοί οικιακοί βοηθοί ενώ οι Αλβανίδες ως οικιακοί βοηθοίκαθαρίστριες. δ) Η εργασία τους δεν καλύπτεται ασφαλιστικά από τους εργοδότες αν και σε
ένα ποσοστό οι εσωτερικά εργαζόµενες καλύπτονται ασφαλιστικά από τους εργοδότες τους.
ε) Είναι δύσκολο να εκτιµηθεί το ύψος των αµοιβών λόγω των ωρών εργασίας, της ύπαρξης
ή απουσίας ασφαλιστικής κάλυψης κ.ά. και εργάζονται στην πλειοψηφία τους σε ιδιωτικά
νοικοκυριά. στ) Το φύλο του εργοδότη δεν φαίνεται δεν επηρεάζει τη σχέση τους, αντίθετα
οι άνδρες εργοδότες θεωρούνται ποιο καλόβολα αφεντικά από τις γυναίκες. ζ) Οι
προερχόµενες από την Αλβανία φαίνονται ποιο ευχαριστηµένες από την απασχόλησή τους
στην Ελλάδα σε σχέση µε τη χώρα τους, ενώ για τις Ουκρανές συµβαίνει το αντίθετο. η)
Συγκριτικά µε τον πρώτο χρόνο παραµονής τους στην Ελλάδα, θεωρούν ότι οι συνθήκες
απασχόλησης είναι καλύτερες διότι γνωρίζουν τη γλώσσα, έχουν καλύτερους εργασιακούς
όρους και έχουν συνηθίσει το περιβάλλον. Δεν διαβλέπουν όµως προοπτικές αλλαγής
απασχόλησης λόγω της έλλειψης υποστηρικτικών δικτύων. θ) Τα κυριότερα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν γενικά οι µετανάστριες εντοπίζονται στη δυσκολία επικοινωνίας λόγω
της ατελούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, στην οικονοµική εκµετάλλευση και την µη
ασφαλιστική κάλυψη, στις βαριές εργασίες που κάνουν και σε ένα µικρό ποσοστό στην κακή
συµπεριφορά των εργοδοτών. ι) Ως προς τους οικογενειακούς ρόλους συχνά επωµίζονται το
βάρος της διαβίωσης ολόκληρης της οικογένειας, χωρίς, αντίστοιχα να αλλάζει (για τις
Αλβανίδες τουλάχιστον) η θέση τους, εντός του νοικοκυριού και η πρόσληψη που έχουν ως
προς το ρόλο τους. κ) Στην ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία επιδρούν θετικά εκτός από
την απασχόληση η νοµιµότητα παραµονής στη χώρα, οι κοινωνικές συναναστροφές µε
συγγενείς και οµοεθνείς, ενώ γνωρίζουν ελάχιστα τη δράση των µεταναστευτικών συλλόγων
και αποτιµούν θετικά την ποιότητα ζωής στην Ελλάδα , τρόπο διαβίωσης, οικονοµική
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
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ανάπτυξη συγκριτικά µε τη χώρα καταγωγής. Στην ποιοτική προσέγγιση επιχειρήθηκε η εις
βάθος διερεύνηση ερωτηµάτων της ποσοτικής έρευνας.
Μια

τρίτη έρευνα του προγράµµατος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» είχε ως τίτλο «Φορείς

παροχής υπηρεσιών: εκπαίδευση, κοινωνική ασφάλιση, υγεία-πρόσβαση των µεταναστριών
από Αλβανία και Ουκρανία»28 και, µεταξύ άλλων, ως στόχο τη διερεύνηση των κοινωνικών
διαδικασιών (δηλαδή οικονοµικών, εργασιακών και άλλων κοινωνικών συνθηκών) που
καθορίζουν ή διαµορφώνουν τη σχέση των µεταναστριών οικιακών βοηθών µε την
πρόσβαση και χρήση κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών. Μερικά από τα ευρήµατα της
έρευνας αυτής ήταν τα εξής: α) Η προνοιακή περιθωριοποίηση των µεταναστριών ξεκινά από
τις χώρες προέλευσης µε την αποσταθεροποίηση οικογενειακών δεσµών και απασχόλησης
και συνεχίζεται στην Ελλάδα µε την είσοδό τους στην άτυπη εργασία µέσω της διασύνδεσή
τους µε τα γραφεία διακίνησης εργατριών και την εσωτερική οικιακή εργασία. β)
Διαµορφώνεται µια κουλτούρα ευέλικτης απασχόλησης που εξαρτάται από τις καλές σχέσεις
µε τους εργοδότες και εντείνει την αναζήτηση εναλλακτικών µορφών κοινωνικής
προστασίας. γ) Η υγεία συνδέεται µε την εξεύρεση εργασίας και ταυτόχρονα η εσωτερική
οικιακή εργασία συντελεί στην παραµέληση των ζητηµάτων υγείας των µεταναστριών, αλλά
και της πρόσβασής τους στις µονάδες υγείας. δ) Οι λόγοι δυσκολίας που επικαλούνται ως
προς την πρόσβαση συνίστανται στην ελλιπή ενηµέρωση για ζητήµατα υγείας και των
δικαιωµάτων για χρήση των υπηρεσιών υγείας, την αδυναµία εξυπηρέτησης λόγω του
ωραρίου τους ως εργαζοµένων και κυρίως την έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης.
Μια

τέταρτη έρευνα του προγράµµατος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» είχε ως τίτλο

«Διαγενεακές σχέσεις και σχέσεις φύλου»29 και διεξήχθη σε οικογένειες Αλβανών
µεταναστών. Στην έρευνα αυτή οι διαγενεακές σχέσεις και οι σχέσεις φύλου εξετάσθηκαν σε
συνάρτηση και µε την απασχόληση των γυναικών µελών του κάθε νοικοκυριού. Μεταξύ
28

α) Ψηµµένος Ι., Σκαµνάκης Χ., 2008, Οικιακή Εργασία των Μεταναστριών και Κοινωνική Προστασία. Η
περίπτωση των Γυναικών από την Αλβανία και την Ουκρανία, Παπαζήσης, β) Εκτενής περίληψη από την
έκθεση αποτελεσµάτων του πακέτου V Ψηµµένου Ι., Σκαµνάκη Χ., «Φορείς παροχής υπηρεσιών: Εκπαίδευση,
Κοινωνική Ασφάλιση, Υγεία, Πρόσβαση των µεταναστριών από Αλβανία και Ουκρανία». Εξειδικευµένη
επιτόπια έρευνα «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» στο Κασιµάτη Κ., Μουσούρου Λ., 2007, Φύλο και µετανάστευση: θεωρητικές
αναφορές και εµπειρική διερεύνηση, τοµ .Ι, Αθήνα Gutenberg/ ΚΕΚΜΟΚΟΠ
29
Θανοπούλου Μ., 2007, Φύλο και µετανάστευση: Διαγενεακές σχέσεις και σχέσεις φύλου σε οικογένειες
Αλβανών µεταναστών, ΙΙΙ, Αθήνα Gutenberg/ ΚΕΚΜΟΚΟΠ.
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άλλων από την έρευνα προέκυψε ότι η ελληνική αγορά εργασίας και οι όροι απασχόλησης
ξένου εργατικού δυναµικού κατά φύλο και ηλικία αντανακλώνται και στην οργάνωση της
καθηµερινής ζωής των νοικοκυριών. Έτσι, η γενιά ηλικίας 40 ετών και άνω αναγκάζεται
στην Ελλάδα να αλλάξει τους παραδοσιακούς της ρόλους στο σπίτι, όταν η αγορά εργασίας
δεν επιτρέπει στα φύλα να τις διατηρήσουν. Επίσης η γενιά των παιδιών τους κινείται στην
Ελλάδα µεταξύ του παραδοσιακού προτύπου και του σύγχρονου ανάλογα µε το επίπεδο
εκπαίδευσής της, αλλά και τις αντικειµενικές συνθήκες που προσδιορίζονται από τους όρους
απασχόλησης στην αγορά εργασίας και τις σχέσεις συγκατοίκησης µε την προηγούµενη
γενιά, τη γενιά των γονέων.
3. Το υιοθετούµενο πλαίσιο διερεύνησης
Αν και η µεταναστευτική πολιτική

έχει αρχίσει να αποτελεί αντικείµενο

διερεύνησης, όπως ήδη αναφέρθηκε, εντούτοις, µέχρι στιγµής,

δεν φαίνεται να έχουν

απασχολήσει την υπάρχουσα έρευνα η εφαρµογή των πολιτικών για τη µετανάστευση και η
αξιολόγηση των σχετικών προγραµµάτων υπό το πρίσµα των καλών πρακτικών και σε
συνάρτηση µε το φύλο, ούτε καν σε περιορισµένη κλίµακα, όπως έχει γίνει σε άλλες
περιπτώσεις (π.χ. στην περίπτωση της απασχόλησης των γυναικών γενικά).30 Έτσι, η
εκπόνηση έρευνας για καλές πρακτικές που εφαρµόζονται στην Ελλάδα και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες και αφορούν µετανάστριες στον τοµέα της απασχόλησης αποτελεί ένα
εγχείρηµα πρωτότυπο για πολλούς λόγους. Καταρχήν επιχειρεί να καταγράψει τη σχετική
εµπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και να εντοπίσει τη σχετική υπάρχουσα δραστηριότητα
και εµπειρία στην Ελλάδα. Εποµένως, διαµορφώνει ένα πλαίσιο διερεύνησης των καλών
πρακτικών στον τοµέα της απασχόλησης των µεταναστριών, το οποίο µπορεί να χρησιµεύσει
και σε επόµενες έρευνες. Στη συνέχεια, µεταβαίνει σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό της κριτικής
και συγκριτικής αποτίµησης της προϋπάρχουσας εµπειρίας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
όπως αυτή καταγράφηκε στο πλαίσιο της έρευνας. Προσφέρει έτσι, νέο έδαφος για συζήτηση
30

Ενδεικτικά Βλ. µελέτες α) Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιά, 2007, Καλές Πρακτικές
Ενίσχυσης της Γυναικείας Απασχόλησης & Επιχειρηµατικότητας Σχέδιο:“Women in Business support growth
and competitiveness”, Programme Interreg III και Οµάδα Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ, πρόγραµµα Equal:
Έργο Αειφόρος Απασχολησιµότητα Ενέργεια ΙΙΙ, 2010, Οδηγός Καλών Πρακτικών: Θεσµοθετηµένες Μορφές
Ευέλικτης Εργασίας - Καλές Πρακτικές Πράσινης Δραστηριότητας – Χρηµατοδοτικά Μέσα - Δια Βίου Μάθηση
και Μηχανές Αναζήτησης.
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σε όσους εµπλέκονται στα ζητήµατα εφαρµογής πολιτικών για τις µετανάστριες. Επιπλέον,
εξετάζοντας τις δυνατότητες µεταφοράς ευρωπαϊκών καλών πρακτικών στην ελληνική
πραγµατικότητα, υπεισέρχεται στην εφαρµογή πολιτικών και κατ΄ αυτόν τον τρόπο
αναδεικνύει το χρηστικό χαρακτήρα των ερευνητικών αποτελεσµάτων. Πέραν αυτών, όµως,
η εκπόνηση έρευνας για καλές πρακτικές που αφορούν µετανάστριες στον τοµέα της
απασχόλησης αποτελεί ένα εγχείρηµα σύνθετο λόγω του ότι η σχετική έρευνα δεν είναι
δυνατόν να περιορισθεί στις καλές πρακτικές αυτές καθαυτές. Από το γεγονός ότι οι καλές
πρακτικές απορρέουν από προγράµµατα που υλοποιούνται στο πλαίσιο διαφόρων πολιτικών
η έρευνα αυτή καλείται να εξετάσει και να συµπεριλάβει στο αντικείµενο διερεύνησης το
πλέγµα των πολιτικών µε τις οποίες συναρτώνται οι διερευνώµενες πρακτικές. Στην
περίπτωση των πολιτικών για τις µετανάστριες, πρόκειται για ένα πλέγµα που απαρτίζεται
από την πολιτική ένταξης των µεταναστριών, αλλά και τις πολιτικές για την απασχόληση,
για την ισότητα των φύλων και για την κοινωνική συνοχή.
Η έρευνα για το φαινόµενο της µετανάστευσης προϋποθέτει την κατανόηση και
οριοθέτηση του όρου «µετανάστευση», που ορίζεται µε διαφορετικό τρόπο, κατά περίπτωση,
από την επιστηµονική κοινότητα και τους διεθνείς οργανισµούς. Οι επιστηµονικοί ορισµοί
για τη µετανάστευση διαφέρουν ανάλογα µε τον ερευνητικό προσανατολισµό των
επιστηµονικών κλάδων. Συνήθως, συνδέεται η µετανάστευση µε τη µεταφορά του
παραγωγικού συντελεστή «εργασία» από µία περιοχή σε µία άλλη. Το Τµήµα Κοινωνικών
Υποθέσεων των Ηνωµένων Εθνών (1949), όρισε ως µετανάστευση το φαινόµενο που
περιλαµβάνει τα άτοµα που διακινούνται για να αναζητήσουν µόνιµη, προσωρινή ή εποχική
εργασία, και τα µέλη που εξαρτώνται από τα άτοµα αυτά.31 Στην Ελλάδα, η ΕΣΥΕ
εναρµονιζόµενη µε τα Ηνωµένα Έθνη αποδέχθηκε τον ορισµό αυτό και διακρίνει τους
µετανάστες σε τέσσερις κατηγορίες: τους επί µακρόν διαµένοντες, τους µετανάστες µε
βραχεία παραµονή, τους µετανάστες µε συγκεκριµένη διάρκεια παραµονής και τους
νοµάδες.32 Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης, ως µετανάστευση νοείται η µόνιµη ή
προσωρινή µεταβολή του τόπου εγκατάστασης ενός ατόµου, µιας οµάδας ή ενός κοινωνικού
31

Έµκε-Πουλοπούλου Η., 1986, Προβλήµατα µετανάστευσης-παλιννόστησης, Αθήνα, ΙΜΕΟ/ΕΔΗΜ σ.20,
Τζωρτζοπούλου Μ,. 2002, Μετανάστες προς την Ελλάδα. Η περίπτωση της περιοχής Πρωτεύουσας (Διδακτορική
Διατριβή), Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών - Τµήµα Οικονοµικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, σ.14.
32
ΕΣΥΕ, Glossary of Statistical Terms, Μάιος 2010 www.statistics.gr , αποθηκεύτηκε 30/3/2010.
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συνόλου. Επίσης, µετανάστης θεωρείται ο αλλοδαπός που έχει εγκατασταθεί στη χώρα
ανεξάρτητα από το καθεστώς νόµιµης ή παράνοµης διαµονής.
Δεύτερη συνισταµένη της έρευνας είναι η απασχόληση µιας ειδικής κατηγορίας
γυναικών, των µεταναστριών. Από τη βιβλιογραφία, όπως ήδη αναφέρθηκε, φαίνεται ότι στη
µεγάλη πλειοψηφία τους συγκεντρώνονται στη δευτερεύουσα αγορά εργασίας33 και
ειδικότερα, σε επαγγέλµατα που συνδέονται µε την οικιακή εργασία και τη φροντίδα µελών
οικογενειών και δευτερευόντως στον τουρισµό, γεωργία κ.ά. Επίσης, οι µετανάστριες
απασχολούνται σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, µε χαµηλό βαθµό εξειδίκευσης για την
προσφερόµενη εργασία, χαµηλές ως επί το πλείστον αποδοχές και µε ασταθείς προοπτικές
απασχόλησης (χωρίς προσδιορισµό διάρκειας στη θέση εργασίας) χωρίς δυνατότητα
προαγωγής.34 Παρέχουν τυπική – αναγνωρισµένη από την εργατική νοµοθεσία της χώρας –
εργασία και άτυπη - µη αναγνωρισµένη - εργασία. Η παρούσα έρευνα για τις καλές
πρακτικές ενδιαφέρεται τόσο για την τυπική όσο και για την άτυπη εργασία των
µεταναστριών, στο βαθµό που τα προγράµµατα καλών πρακτικών δεν θέτουν σχετικούς
περιορισµούς.
Τέλος, τρίτη και βασική συνισταµένη της έρευνας είναι οι καλές πρακτικές σε σχέση
µε την απασχόληση. Ο όρος µπορεί να νοηµατοδοτηθεί µε διαφορετικούς τρόπους ανάλογα
µε τα κριτήρια που προσδιορίζουν την αναγνώριση των πρακτικών ως καλών, αλλά και µε το
υποκείµενο ή την Αρχή που θέτει αυτά τα κριτήρια και προβαίνει σε αυτήν την αναγνώριση,
όπως θα φανεί στο πρώτο κεφάλαιο της µελέτης. Έτσι, είναι δυνατόν η αναθέτουσα Αρχή,
ήδη από την προκήρυξη ενός προγράµµατος, να συµπεριλαµβάνει στις προδιαγραφές του τις
καλές πρακτικές ως ζητούµενο. Η είναι δυνατόν οι καλές πρακτικές ενός προγράµµατος να
αναδεικνύονται µετά από αξιολόγησή του εκ των υστέρων (εσωτερική ή εξωτερική). Ακόµα,
είναι δυνατόν τις καλές πρακτικές να ορίζουν και να αναγνωρίζουν οι ίδιοι οι συντελεστέςυπεύθυνοι ενός προγράµµατος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση κύριο συστατικό
των καλών πρακτικών είναι η καινοτοµία. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας είναι αναγκαίο
33

Βάσει του µοντέλου δυαδικής αγοράς εργασίας, στον πρωτεύοντα τοµέα βρίσκονται τα επαγγέλµατα µε
προκαθορισµένη εξειδίκευση, και εκπαίδευση, καλύτερες αποδοχές, καλύτερους εργασιακούς όρους και
σταθερότητα (Ευστράτογλου Α., 1998, Held D., et al., 1999).
34
Μαράτου-Αλιπράντη Λ., κ.ά, 2007, Η γυναικεία µετανάστευση στην Ελλάδα: τα ευρήµατα της πανελλήνιας
έρευνας του Κ.Ε.Θ.Ι, ΚΕΘΙ.
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να γίνουν δύο διευκρινίσεις σε σχέση µε τον ορισµό των καλών πρακτικών. Καταρχήν δεν
υιοθετείται κάποιος ορισµός των καλών πρακτικών, διότι ο ορισµός τους εντάσσεται στο
αντικείµενο της έρευνας. Παραµένει, λοιπόν, διερευνητέο ποιος ορισµός ισχύει στην
περίπτωση κάθε προγράµµατος. Μάλιστα οι εκάστοτε ορισµοί που χρησιµοποιούνται κατά
τις διαδικασίες αξιολόγησης των προγραµµάτων θεωρούνται δεδοµένοι και «υιοθετούνται»,
χωρίς κριτική αποτίµηση. Επίσης είναι σηµαντικό να διευκρινισθεί ότι βάση της αναζήτησης
καλών πρακτικών παραµένει η δηµόσια γνώση και συγκεκριµένα η ύπαρξη αξιολογήσεων
που έχουν δηµοσιοποιηθεί από τους φορείς.. Στην παρούσα µελέτη ενσωµατώθηκαν µόνον οι
καλές πρακτικές που έχουν αναγνωρισθεί βάσει αξιολογήσεων οι οποίες και είναι δηµόσια
προσβάσιµες.
4. Η δοµή της µελέτης
Το κείµενο που ακολουθεί καταγράφει όλα τα στάδια της έρευνας που εκπονήθηκε
και τα αποτελέσµατα των εργασιών της ερευνητικής οµάδας. Ήδη έχει γίνει αναφορά στις
βασικές συνισταµένες που απαρτίζουν το αντικείµενο έρευνας: τη µετανάστευση, την
απασχόληση των µεταναστριών ως παράγοντα κοινωνικής ένταξης και τις καλές πρακτικές
που απορρέουν από τις σχετικές πολιτικές. Μάλιστα στο 1ο κεφάλαιο γίνεται εκτενής
αναφορά στους ορισµούς και τις διαδικασίες αναγνώρισης των καλών πρακτικών. Για τη
συγγραφή του έχουν συνεργασθεί η Χαρά Στρατουδάκη και η Αλίκη Μουρίκη. Στο 2ο
κεφάλαιο περιγράφονται οι στόχοι, το αντικείµενο και η µέθοδος της έρευνας. Το έχει
συγγράψει η Μαρία Θανοπούλου. Στο 3ο κεφάλαιο αναδεικνύεται το τοπίο των ευρωπαϊκών
πολιτικών σε σχέση µε την απασχόληση των µεταναστριών και εξετάζονται οι πολιτικές που
αφορούν τη µετανάστευση, την απασχόληση και την ισότητα µεταξύ των ευρωπαίων
πολιτών. Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται επίσης στην εµπειρία καλών πρακτικών δέκα
ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και στην ευρωπαϊκή εµπειρία επιχειρήσεων που διαχειρίζονται
τη διαφορετικότητα ως καλή πρακτική. Για τη συγγραφή αυτού του κεφαλαίου έχουν
συνεργασθεί η Δήµητρα Κονδύλη και η Αλίκη Μουρίκη. Στο 4ο κεφάλαιο επιχειρείται να
αποτυπωθεί η ελληνική εµπειρία σε σχέση µε τις πολιτικές για τη µετανάστευση και µε τα
προγράµµατα και τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί στη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια.
Επιπλέον, εκτίθεται η ελληνική εµπειρία σε σχέση µε ελληνικές επιχειρήσεις που
λειτουργούν µε βάση την αρχή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως καλή πρακτική.
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Παράλληλα, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της καταγραφής των φορέων υλοποίησης
προγραµµάτων για µετανάστριες και των ίδιων των προγραµµάτων µε έµφαση στα
προγράµµατα καλών πρακτικών που έχει εκπονήσει µέρος των καταγεγραµµένων φορέων.
Στο κεφάλαιο αυτό συµπεριλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα της ποιοτικής έρευνας που
ανέδειξε όψεις της ποιοτικής διάστασης της ελληνικής εµπειρίας τόσο σε επίπεδο
προγραµµάτων όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Για τη
συγγραφή αυτού του κεφαλαίου έχουν συνεργασθεί η Χαρά Στρατουδάκη, η Μαρία
Τζωρτζοπούλου και η Δήµητρα Κονδύλη. Στο 5ο κεφάλαιο επιχειρείται µια κριτική
αποτίµηση της ελληνικής εµπειρίας για τις καλές πρακτικές και η σύγκρισή της µε την
αντίστοιχη ευρωπαϊκή προκειµένου να εντοπισθούν συγκλίσεις και αποκλίσεις µεταξύ των
δύο εµπειριών. Στο 6ο κεφάλαιο εξετάζονται οι δυνατότητες και προϋποθέσεις µεταφοράς
ευρωπαϊκών καλών πρακτικών στην ελληνική πραγµατικότητα, καθώς και οι ανασταλτικοί
παράγοντες που υπεισέρχονται κατά τη διαδικασία υιοθέτησης καλών πρακτικών. Για τη
συγγραφή των κεφαλαίων 5 και 6, καθώς και για τα συµπεράσµατα, στα οποία γίνεται
σύνθεση των ευρηµάτων της έρευνας και συνοψίζονται τα βασικά σηµεία της,
συνεργάσθηκαν όλα τα µέλη της ερευνητικής οµάδας. Τέλος, η µελέτη καταλήγει σε
προτάσεις που αποτελούν προϊόν προβληµατισµού της ερευνητικής οµάδας. Το κύριο σώµα
της µελέτης συνοδεύεται από τέσσερα παραρτήµατα. Παράρτηµα Ι: Ευρωπαϊκή εµπειρία:
Ταξινόµηση καλών πρακτικών, Παράρτηµα ΙΙ: Προγράµµατα ελληνικών φορέων και καλές
πρακτικές, Παράρτηµα ΙΙΙ: Μητρώο φορέων και Παράρτηµα IV: Κριτήρια αξιολόγησης και
φόρµες ανίχνευσης καλών πρακτικών.
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΕΡΙ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Ο όρος «καλές πρακτικές», όπως και οι συναφείς όροι «βέλτιστες πρακτικές» ή
«επιτυχηµένες πρακτικές», προέρχεται από τον αγγλικό όρο “best practices”, ο οποίος
πρωτο-εµφανίστηκε τη δεκαετία του ’90 και σταδιακά καθιερώθηκε διεθνώς. Καλή πρακτική
είναι µια δοκιµασµένη τεχνική, µέθοδος, διαδικασία ή δράση, η οποία έχει αποδειχθεί στην
πράξη ότι είναι πιο αποτελεσµατική από άλλες, όταν εφαρµόζεται σε συγκεκριµένους τοµείς
και συνθήκες. Ωστόσο, ανάλογα µε το πεδίο εφαρµογής, επιδέχεται και άλλες ερµηνείες. Για
το λόγο αυτό δεν υπάρχει ένας ενιαίος και ευρέως αποδεκτός ορισµός, πολύ περισσότερο
µάλιστα όταν οι διάφοροι ορισµοί προέρχονται από το απαύγασµα µιας εµπειρικά
αποκτηµένης γνώσης. Ο όρος πρωτοχρησιµοποιήθηκε από τους ΑγγλοΑµερικάνους στον
χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και σταδιακά, η χρήση του επεκτάθηκε στους τοµείς της
εκπαίδευσης, της υγείας, της δηµόσιας διοίκησης, της παραγωγής, κ.ά. Διεθνείς οργανισµοί,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικές αρχές έχουν χρησιµοποιήσει τον όρο, του έχουν
προσδώσει ποικίλες έννοιες-πολλές φορές ταυτόσηµες- και έχουν υιοθετήσει ανάλογα
κριτήρια.
1. Διεθνείς ορισµοί και κριτήρια
Σε διεθνές επίπεδο πολλοί είναι οι οργανισµοί που έχουν συµπεριλάβει στη
δραστηριότητά τους αναγνώριση καλών πρακτικών. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η
Unesco η οποία είναι γνωστή για την ευρεία πολιτιστική και κοινωνική της δράση. Από το
µεγάλο φάσµα δραστηριοτήτων της επιλέξαµε να επικεντρωθούµε στη δραστηριότητα που
σχετίζεται µε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό επειδή ενδιαφέρουν άµεσα την
παρούσα µελέτη και δανειστήκαµε τον ορισµό των καλών πρακτικών που χρησιµοποιεί σε
κείµενά της. Σύµφωνα µε αυτόν οι καλές πρακτικές είναι «πρότυπα προγράµµατα ή πολιτικές
που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής ατόµων ή οµάδων που υφίστανται τη
φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισµό. Συνήθως αποτελούν προϊόν συνεργασίας των εθνικών ή
των τοπικών αρχών, των µη κυβερνητικών οργανισµών (ΜΚΟ) και των τοπικών κοινοτήτων,
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
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του ιδιωτικού τοµέα και της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα
δραστηριοτήτων από κάθε γωνιά του κόσµου».35 Κοινά χαρακτηριστικά σε όλες τις καλές
πρακτικές που σχετίζονται µε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό είναι τα εξής:
α) Η καινοτοµία. Οι καλές πρακτικές αναπτύσσουν νέες και δηµιουργικές λύσεις σε κοινά
προβλήµατα που σχετίζονται µε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.
β) Η ποιοτική διαφορά. Οι καλές πρακτικές επιδεικνύουν θετικά και απτά αποτελέσµατα στις
συνθήκες διαβίωσης, στην ποιότητα ζωής ή στο περιβάλλον των ατόµων, των οµάδων ή των
κοινοτήτων στις οποίες αναφέρονται.
γ) Η διάρκεια των αποτελεσµάτων. Οι καλές πρακτικές συµβάλλουν στη διαρκή εξάλειψη της
φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισµού, ιδίως µέσα από την εµπλοκή των συµµετεχόντων
σε αυτές.
δ) Η δυνατότητα επανάληψης. Οι καλές πρακτικές λειτουργούν ως πρότυπα για το σχεδιασµό
πολιτικών και πρωτοβουλιών σε άλλες περιοχές.
Αντίστοιχα, ο διεθνής οργανισµός United Nations Populations Fund (UNFPA)
αναφέρεται σε «αποτελεσµατικές πρακτικές» (effective practices) τις οποίες ορίζει ως
«πρακτικές που αποδείχθηκαν αποτελεσµατικές σε συγκεκριµένες συνθήκες. Η γνώση για τις
αποτελεσµατικές πρακτικές χρησιµοποιείται για να δείξει τι δουλεύει και τι όχι, να
συγκεντρώσει και να εφαρµόσει γνώσεις σχετικά µε το πώς και το γιατί επιτυγχάνει κάτι σε
διάφορες συνθήκες και περιστάσεις».36
Ακόµη, το Interagency Committee on Women and Gender Equality (IACWGE), µία
ειδική επιτροπή για την ανάδειξη καλών πρακτικών σε ζητήµατα φύλου, που δηµιουργήθηκε
στα τέλη της δεκαετίας του 1990 υπό την United Nations Development Fund for Women
(UNIFEM), αναγνωρίζει µια πρακτική ως «καλή» εφόσον ικανοποιεί τα κριτήρια και
ανταποκρίνεται σε δύο τουλάχιστον από τις εξής προϋποθέσεις:
α) Εφόσον οδηγεί σε µια πραγµατική µεταβολή που συµβάλλει στην ισότητα των φύλων ή
ανοίγει νέο πεδίο σε µη-παραδοσιακούς τοµείς για τις γυναίκες. Περιλαµβάνεται και η
σύνδεση της «καλής πρακτικής» µε κάποια ορατή ή µετρήσιµη µεταβολή στις σχέσεις των
35

UNESCO, Social and Human Sciences, MOST Clearing House Best Practices, διαθέσιµο online στη
διεύθυνση http://www.unesco.org/most/bphome.htm.
36
UNFPA, Division of Oversight Services (2004), Glossary of Planning, Monitoring & Evaluation Terms,
Programme Manager’s Planning Monitoring & Evaluation Toolkit: Tool Number 1, σ. 4.
http://www.unfpa.org/monitoring/toolkit/tool1_glossary.doc.
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φύλων, στην ισορροπία των φύλων, ή στις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρονται
στις γυναίκες.
β) Εφόσον επηρεάζει το περιβάλλον άσκησης της πολιτικής, δηµιουργεί ένα περισσότερο
θετικό περιβάλλον για την ισότητα των φύλων. Περιλαµβάνει την επίδραση στη νοµοθεσία,
στο ρυθµιστικό περιβάλλον, ή διάθεση πόρων. Θα έπρεπε επίσης να περιλαµβάνει την
αποτίµηση του βαθµού θεσµικής ενσωµάτωσης της αναγνωρισµένης καλής πρακτικής.
γ) Εφόσον επιδεικνύει καινοτόµο και επαναλήψιµη προσέγγιση. Στο πλαίσιο των καλών
πρακτικών, το κριτήριο αυτό υποδηλώνει την ικανότητα υπόδειξης όσων στοιχείων είναι νέα
ή αποτελούν ιδιαιτερότητα της πρωτοβουλίας – είτε σε επίπεδο αποτελέσµατος, είτε σε
επίπεδο διαδικασίας – και τις δυνατότητες που προσφέρονται για την επανάληψη της
πρωτοβουλίας σε άλλες χώρες και υπό διαφορετικές συνθήκες.
δ) Εφόσον επιδεικνύει βιωσιµότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η αφοσίωση των χορηγών ή των
συµµετεχόντων σε µία πρωτοβουλία – είτε πρόκειται για την Κυβέρνηση, την ακαδηµαϊκή
κοινότητα, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τις ΜΚΟ κλπ. – θα πρέπει να αποτελεί στοιχείο της
καλής πρακτικής.
Πέρα από τα κριτήρια αυτά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώνει ο συγκεκριµένος
οργανισµός για πρακτικές που προκύπτουν από συµµετοχικές διαδικασίες στις οποίες
εµπλέκονται διαφορετικοί φορείς, έχουν µεγάλη κλίµακα ή εµβέλεια, περιλαµβάνουν
συνεργασία µεταξύ διαφορετικών φορέων, αντιµετωπίζουν τις διακρίσεις και τις ανισότητες
σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους, έχουν σαφή υποστήριξη της κυβέρνησης ώστε να
συνεχιστούν µε πόρους και χρηµατοδότηση, κ.ά.
Επίσης το χρηµατοδοτούµενο από την USAID (United States Agency for International
Development) - φορέα του οποίου η δραστηριότητα επικεντρώνεται στις αναπτυσσόµενες
χώρες - πρόγραµµα Advance Africa δηµιούργησε µία βάση καλών πρακτικών µε τον εξής
στόχο:
«Η Σύνοψη Καλών Πρακτικών δηµιουργήθηκε για να προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε µια
βάση δεδοµένων αποδεδειγµένων πρακτικών τις οποίες µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι
υπεύθυνοι προγραµµάτων οι οποίοι διαπιστώνουν κενά, ανάγκες αλλά και ευκαιρίες στα
προγράµµατά τους. Οι χρήστες µπορούν να αναζητήσουν (...) και να πληροφορηθούν τα
επιτεύγµατα συγκεκριµένων πρακτικών. Επίσης, µπορούν να εντοπίσουν πρότυπα προγράµµατα
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
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τα οποία στη συνέχεια δύνανται να προσαρµόσουν στις δικές τους ανάγκες. Ξαναδιαβάζοντας
τα µαθήµατα που διδαχθήκαµε (learned lessons)37 από άλλες πρακτικές, οι υπεύθυνοι των
προγραµµάτων µπορούν να προχωρήσουν στην εφαρµογή των δικών τους πρακτικών µε
µεγαλύτερη βεβαιότητα».38
2. Ευρωπαϊκοί ορισµοί και κριτήρια
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε το ζήτηµα της αναγνώρισης καλών πρακτικών
απασχολείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από το 2002. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, τα κριτήρια τα οποία θα έπρεπε ιδανικά να πληροί µια πρακτική για να
αναγνωρισθεί ως καλή είναι τα εξής:
α) Καινοτοµία – προσφέρει νέες, δηµιουργικές λύσεις σε κοινά προβλήµατα κοινωνικού
αποκλεισµού, διακρίσεων και ανισότητας στην αγορά εργασίας. Εδώ θα πρέπει, ωστόσο, να
επισηµάνουµε ότι το στοιχείο της καινοτοµίας δεν καθιστά αυτόµατα µια πρακτική «καλή».
Η καινοτοµία θα πρέπει, επίσης, να συνδέεται µε τις πολιτικές, υφιστάµενες ή σχεδιαζόµενες
και εποµένως θα πρέπει κάθε φορά να επιτυγχάνεται µια ισορροπία η οποία θα επιτρέπει το
διάλογο ανάµεσα στον πολιτικό ρεαλισµό και την καινοτόµο πρόταση.
β) Αποτελεσµατικότητα – «κάνει τη διαφορά» και έχει θετική και απτή επίδραση στη ζωή των
κοινωνικά µειονεκτούντων ατόµων, οµάδων ή κοινοτήτων.
γ) Αποδοτικότητα – προσφέρει «value for money».
δ) Βιωσιµότητα – παράγει διαρκή οφέλη για τους συµµετέχοντες και γενικά για την
κοινότητα.
ε) Αναπαραγωγιµότητα – έχει τη δυνατότητα να αναπαράγεται σε παρόµοιες συνθήκες, να
λειτουργεί ως πρότυπο για νέες πρωτοβουλίες και πολιτικές αλλού.

37

Μία ακόµη συναφής έννοια προς τις «καλές πρακτικές». Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, τα “Lessons learned” είναι
«Γενικεύσεις οι οποίες στηρίζονται στην αξιολόγηση της εµπειρίας από έργα, προγράµµατα ή πολιτικές, και
συνιστούν αφαίρεση από τις συγκεκριµένες συνθήκες ώστε να µπορούν να αξιοποιηθούν σε ευρύτερες
περιστάσεις. Συχνά, τα µαθήµατα αυτά διαφωτίζουν τα δυνατά σηµεία ή τις αδυναµίες κατά την προετοιµασία,
το σχεδιασµό, και την εφαρµογή, τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργία, το αποτέλεσµα και την επίδρασή τους»
(OECD, Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, ανατύπωση 2010, διαθέσιµο
online στη διεύθυνση: http://www.unfpa.org/monitoring/toolkit/tool1_glossary.doc.
38
Advance Africa, Best Practices Compendium, διαθέσιµο online στη διεύθυνση:
http://www.advanceafrica.org/compendium/.
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στ) Δυνατότητα µεταφοράς – έχει τη δυνατότητα να µεταφέρεται σε διαφορετικές συνθήκες
και/ή να χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση διαφορετικών προβληµάτων.
ζ) Συνάφεια µε την πολιτική – αντιµετωπίζει πραγµατικά ζητήµατα και ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των σχεδιαστών της πολιτικής.39
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), ένα από τα διαρθρωτικά ταµεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ασχοληθεί, επίσης, µε το ζήτηµα των καλών πρακτικών. Σε
διαφορετικές εκδόσεις του αναφέρεται ότι « ο όρος καλή πρακτική συχνά χρησιµοποιείται
για να δηλώσει την αποτελεσµατική πρακτική, την πρακτική που υπόσχεται αποτελέσµατα ή
την καλή πρακτική. Στην πραγµατικότητα όλοι αυτοί οι όροι σηµαίνουν ελαφρώς
διαφορετικά πράγµατα για διαφορετικούς ανθρώπους. Αν δεν καθιερωθούν κριτήρια και
αυστηρές µέθοδοι αξιολόγησης, οι απόψεις σχετικά µε το αν κάποια πρακτική είναι καλή
είναι κατ’ ουσίαν υποκειµενικές. Για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού ορίσαµε τις «καλές
πρακτικές» ως προσεγγίσεις που δουλεύουν καλά και µπορούν να επαναληφθούν αλλού».40
Το ζήτηµα των καλών πρακτικών έχει τεθεί και στο πλαίσιο ευρωπαϊκών
προγραµµάτων και πρωτοβουλιών. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Κοινοτική
Πρωτοβουλία EQUAL, η οποία, εξ αρχής, έθετε ως στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών
που θα µπορούσαν στη συνέχεια να ενσωµατωθούν στις εθνικές πρακτικές και νοµοθεσίες,
αναγνωρίζει ότι «οι καλές πρακτικές δεν είναι αποµονωµένες οντότητες που µπορούµε απλά
να αντιγράψουµε και να αναπαράγουµε. Αντίθετα, οι καλές πρακτικές αναπτύσσονται µέσα σε
ένα δίκτυο αλληλοϋποστηριζόµενων δραστηριοτήτων».41 Ο απλούστερος ορισµός των καλών
πρακτικών που αναφέρεται στο πλαίσιο αυτό είναι ότι πρόκειται για «προσεγγίσεις που

39

European Commission, Employment & European Social Fund, 2005, EQUAL Making Change Possible: A
practical guide to mainstreaming, σ. 22.
40
European Union – European Social Fund, χ.χ., Equality and Diversity Good Practice Guide – Ethnic Minority
Communities, Ecotec διαθέσιµο στη διεύθυνση: http://www.equal.ecotec.co.uk/resources/equalopps/
502762_ESF_GPG_Ethnic_v2.pdf, σελ. 5, αποθηκεύθηκε 14/4/2010, European Union – European Social Fund,
χ.χ., Equality and Diversity Good Practice Guide – Gender, Ecotec διαθέσιµο στη διεύθυνση:
http://www.equal.ecotec.co.uk/resources/ equalopps/502751_ESF_Gender_v4.pdf, σελ. 5. αποθηκεύθηκε
15/4/2010 Όπως αναφέραµε και παραπάνω, πρόσφατα επιχειρήθηκε στη χώρα µας η αξιολόγηση καλών
πρακτικών στα πεδία πολιτικής του ΕΚΤ, για λογαριασµό της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και
Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΥΣΕΚΤ) (βλ. παραπάνω, ενότητα 2.1.2).
41
European Commission, Employment & European Social Fund, 2005, EQUAL Making Change Possible: A
practical guide to mainstreaming, σ. 21.
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/mainstreamguide_en.pdf, αποθηκεύθηκε
30/6/2010
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δουλεύουν καλά και µπορούν να επαναληφθούν αλλού».42 Παράλληλα τονίζεται ότι οι καλές
πρακτικές, µεταξύ άλλων θα πρέπει α) να συνδέονται µε τις υφιστάµενες και τις νέες
προτεραιότητες της πολιτικής, β) να προσφέρουν συγκεκριµένες απαντήσεις στα
προβλήµατα που απασχολούν τις υφιστάµενες και τις νέες πολιτικές, γ) να αναγνωρίζονται
ως «καλές», βάσει αποδείξεων και αξιόπιστων αποτελεσµάτων και δ) να αποτιµώνται ως
«καλές» εφόσον οι δυνητικοί χρήστες κρίνουν ότι µπορούν να τις υιοθετήσουν, οπότε
αποτιµάται η δυνατότητα µεταφοράς από εκείνους που επιθυµούν να τις υιοθετήσουν.43
Δεδοµένου ότι στόχος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL ήταν εξαρχής η
καινοτοµία και ο εντοπισµός καλών πρακτικών, δηµιουργήθηκε ένας ανάλογος µηχανισµός
αναζήτησης, εντοπισµού, αξιολόγησης, διάχυσης και προώθησης της εφαρµογής τους, καθώς
επίσης και ενσωµάτωσής τους σε πολιτικές. Ο µηχανισµός αυτός στηρίχθηκε στη
συγκρότηση και λειτουργία των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Θεµατικών Δικτύων.
Συγκεκριµένα, δηµιουργήθηκαν οµάδες εργασίας φορέων που υλοποιούσαν έργα EQUAL
και οµάδες εµπειρογνωµόνων γύρω από ένα θεµατικό αντικείµενο µε στόχο «τη συσπείρωση
όλων των εµπλεκοµένων δυνάµεων για τον εντοπισµό των καλύτερων πρακτικών, την
επίτευξη της διάχυσης και ευρύτερης εφαρµογής των πρακτικών που θα αποδεικνύονταν
επιτυχηµένες και τη δηµιουργία ενός πιο πειστικού επιχειρήµατος για την υιοθέτηση των
νέων προσεγγίσεων από φορείς και οργανισµούς».44 Στη συνέχεια, στο πλαίσιο των Εθνικών
Θεµατικών Δικτύων, υποβλήθηκαν από τις Αναπτυξιακές Συµπράξεις προτάσεις για την
αναγνώριση καλών πρακτικών µέσω µιας Φόρµας Αναγνώρισης Καλών Πρακτικών.45 Οι
42

O ορισµός αυτός υιοθετείται στις εκδόσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, όπως π.χ. European Union
– European Social Fund, χ.χ., Equality and Diversity Good Practice Guide – Ethnic Minority Communities,
Ecotec διαθέσιµο online στη διεύθυνση:
http://www.equal.ecotec.co.uk/resources/equalopps/ 502762_ESF_GPG_Ethnic_v2.pdf, σελ. 5, και European
Union – European Social Fund, χ.χ., Equality and Diversity Good Practice Guide – Gender, Ecotec διαθέσιµο
online στη διεύθυνση: http://www.equal.ecotec.co.uk/resources/ equalopps/502751_ESF_Gender_v4.pdf, σ. 5.
43
European Commission, Employment & European Social Fund, 2005, EQUAL Making Change Possible: A
practical guide to mainstreaming, σ. 21-22.
44
Ναγόπουλος Ν., Μπούζας Ν., 2005, Κείµενο πρότασης ενσωµάτωσης καλών πρακτικών στα εθνικά σχέδια
δράσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ενσωµάτωση, http://www.equal-greece.gr /e_details.asp?
ethd=10&aa=5.
45
Βλ. Παράρτηµα IV, σελ. 15 κ.επ. Για τη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διαµόρφωση της Φόρµας
Αναγνώρισης Καλών Πρακτικών, βλ. Σιδηρά Β., Ναγόπουλος Ν., 2007, Μελέτη καλών πρακτικών: µεθοδολογία
και κριτήρια επιλογής, Αθήνα, Εθνικό Θεµατικό Δίκτυο «Διαχείριση της Διαφορετικότητας στον Εργασιακό
Χώρο». Στο Παράρτηµα IV, σελ. 7 κ.επ. παρουσιάζεται η αντίστοιχη φόρµα που δηµιουργήθηκε κεντρικά για
το EQUAL. Η τεκµηρίωση της ευρωπαϊκής φόρµας µπορεί να αναζητηθεί στο «EQUAL Entrepreneurship.
Second Version. Developing the Good Practice Screening Fiche», Μάρτιος 2003, διαθέσιµο online στη
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προτάσεις αυτές αξιολογήθηκαν από οµάδα εµπειρογνωµώνων η οποία και επέλεξε τις
υποσχόµενες καλές πρακτικές. Σε επόµενο στάδιο και µετά την ολοκλήρωση των έργων
πραγµατοποιήθηκε η τελική επιλογή των καλών πρακτικών σύµφωνα µε συγκεκριµένα
κριτήρια.46 Για τα έργα που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας Equal, η αξιολόγηση υπακούει σε σαφώς καθορισµένα κριτήρια, τα οποία
µνηµονεύονται ρητά και είναι τα εξής: 47
α) Η καινοτοµία. Διερευνήθηκε και αξιολογήθηκε: 1) η προστιθέµενη αξία της καλής
πρακτικής σε σχέση µε τα κενά και τις ελλείψεις πολιτικής, 2) τα πλεονεκτήµατα της καλής
πρακτικής σε σύγκριση µε υφιστάµενες πρακτικές, 3) η εφαρµογή νέων τρόπων αντιµετώπισης διαπιστωµένων αναγκών και προβληµάτων σχετικά µε τις ανισότητες και τις διακρίσεις στην αγορά εργασίας που υφίστανται οι οµάδες-στόχος κ.ά.
β) Η συνάφεια. Διερευνήθηκε και αξιολογήθηκε: 1) η συµβολή σε συγκεκριµένες
ελλείψεις και κενά της εθνικής πολιτικής, 2) η συνάφεια του περιεχοµένου της πρακτικής µε
διαπιστωµένες ανάγκες και προβλήµατα των οµάδων-στόχου, 3) η συµβατότητα των στόχων
µε στρατηγικές και προτεραιότητες των αντίστοιχων εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών κ.ά.
γ) Η αποτελεσµατικότητα. Διερευνήθηκαν και αξιολογήθηκαν: 1) τα άµεσα ποσοτικά
και ποιοτικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή της καλής πρακτικής, 2) ο βαθµός επίτευξης

διεύθυνση:http://circa.europa.eu/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg2/01_documents&vm=detailed&sb=Tit
le αρχείο ETG2-DOC-015-v3-EN-screening_fiche_summary.doc.
46

Σιδηρά Β., Ναγόπουλος Ν., 2007, Μελέτη καλών πρακτικών:µεθοδολογία και κριτήρια επιλογής, Αθήνα,
Εθνικό Θεµατικό Δίκτυο «Διαχείριση της Διαφορετικότητας στον Εργασιακό Χώρο», Σιδηρά Β., Ναγόπουλος
Ν., 2008, Καλές Πρακτικές του Δικτύου Διαχείριση της Διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο και των έργων
EQUAL των συνεργαζόµενων Αναπτυξιακών Συµπράξεων: αποσαφήνιση εννοιών, ανάδειξη επιµέρους
συστατικών µερών, συντελεστές, περιορισµοί, αποτελέσµατα, δυνατότητες και προοπτικές για ευρύτερη εφαρµογή,
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - Ειδική Υπηρεσία της ΚΠ EQUAL. Μία κωδικοποίηση
των κριτηρίων παρουσιάζουν και οι Σιδηρά Β., Ναγόπουλος Ν., 2007, Μελέτη καλών πρακτικών: µεθοδολογία
και κριτήρια επιλογής, Αθήνα, Εθνικό Θεµατικό Δίκτυο «Διαχείριση της Διαφορετικότητας στον Εργασιακό
Χώρο», την οποία περιλάβαµε στο Παράρτηµα IV της παρούσας µελέτης, σελ. 22 κ.επ. Το ευρωπαϊκό πρότυπο
των κριτηρίων παρουσιάζεται στο στο «EQUAL Entrepreneurship. Second Version. Developing the Good
Practice Screening Fiche», Μάρτιος 2003, και περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα IV, σ. 13 κ.επ. και Ναγόπουλος
Ν., Μπούζας Ν., 2005, Κείµενο πρότασης ενσωµάτωσης καλών πρακτικών στα εθνικά σχέδια δράσης για την
Απασχόληση και την Κοινωνική Ενσωµάτωση.
47
Σιδηρά Β.,Ναγόπουλος Ν., 2008, Καλές Πρακτικές του Δικτύου Διαχείριση της Διαφορετικότητας στον
εργασιακό χώρο και των έργων EQUAL των συνεργαζόµενων Αναπτυξιακών Συµπράξεων: αποσαφήνιση
εννοιών, ανάδειξη επιµέρους συστατικών µερών, συντελεστές, περιορισµοί, αποτελέσµατα, δυνατότητες και
προοπτικές για ευρύτερη εφαρµογή, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - Ειδική Υπηρεσία
της ΚΠ EQUAL.
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των αρχικών στόχων και προσδοκώµενων αποτελεσµάτων, 3) η συµβολή στην επίτευξη των
στόχων της πορείας υλοποίησης κ.ά.
δ) Οι επιπτώσεις. Διερευνήθηκαν και αξιολογήθηκαν: 1) τα άµεσα προβλεπόµενα
µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα, 2) τα έµµεσα προβλεπόµενα µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα, 3)
τα προσδοκώµενα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα και επιπτώσεις σε συνάρτηση µε
ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες επίπτωσης κ.ά.
ε) Η δυνατότητα εφαρµογής σε διαφορετικά περιβάλλοντα, συνθήκες, κ.ά.
Διερευνήθηκαν και αξιολογήθηκαν: 1) οι δυνατότητες αξιοποίησης της καλής πρακτικής από
άλλα εταιρικά σχήµατα, φορείς, οµάδες, άτοµα, 2) η δυνατότητα εφαρµογής τους σε
κοινωνικοοικονοµικές καταστάσεις, 3) η δυνατότητα εφαρµογής σε άλλες συνθήκες, υπό
άλλες προϋποθέσεις και µε διαφορετικό εµπλεκόµενο ανθρώπινο δυναµικό κ.ά.
στ) Η δυνατότητα ευρύτερης εφαρµογής. Διερευνήθηκαν και αξιολογήθηκαν: 1) η
δυνατότητα να υιοθετηθεί η καλή πρακτική από όλους τους ενδιαφερόµενους, 2) το είδος και
το εύρος των συνθηκών που απαιτούνται για την επιτυχία της εφαρµοζόµενης πρακτικής, 3)
οι ενέργειες που µπορούν να συµβάλουν στη µεγιστοποίηση των επιπτώσεων της πρακτικής
κ.ά.
ζ) Η ενδυνάµωση. Διερευνήθηκαν και αξιολογήθηκαν: 1) συγκεκριµένοι τρόποι
εµπλοκής των επωφελούµενων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 2) συγκεκριµένοι τρόποι
εµπλοκής των επωφελούµενων στο σχεδιασµό, 3) συγκεκριµένοι τρόποι εµπλοκής των
επωφελούµενων στην υλοποίηση, 4) συγκεκριµένα οφέλη και αξίες για τις οµάδες στόχο, 5)
ο βαθµός ενίσχυσης της (µελλοντικής) θέσης των ωφελουµένων και των οµάδων στόχων
στην αγορά εργασίας.
η) Η προσβασιµότητα. Διερευνήθηκαν και αξιολογήθηκαν: 1) οι δυνατότητες
πρόσβασης των οµάδων στόχου στις διεργασίες ανάπτυξης προϊόντων, υπηρεσιών κ.ά., 2) ο
βαθµός αξιοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών και πρακτικών, 3) η προσαρµογή υπηρεσιών,
πρακτικών κ.ά. σε δυνατότητες των ατόµων των οµάδων στόχου.
θ) Η χρησιµότητα. Διερευνήθηκαν και αξιολογήθηκαν: 1) οι δυνατότητες χρήσης της
προτεινόµενης καλής πρακτικής προς όφελος άλλων πληθυσµιακών οµάδων, 2) οι
δυνατότητες µετεξέλιξης και αξιοποίησης της πρακτικής σε διαφορετικά πεδία,
περιβάλλοντα, συνθήκες κ.ά., 3) οι δυνατότητες ευρύτερης αξιοποίησης συστατικών –
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
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συνολικά η µερικά – της καλής πρακτικής από διαφορετικούς φορείς / εταιρικά σχήµατα
φορέων.
ι) Η αποδοτικότητα. Διερευνήθηκαν και αξιολογήθηκαν: 1) οι πόροι που
χρησιµοποιήθηκαν µε παρόµοιες ή και προηγούµενες πρακτικές, 2) οι πιθανότητες µεγιστοποίησης της αποτελεσµατικότητας της πρακτικής από ενδεχόµενη αύξηση των πόρων, 3) η
δυνατότητα ενσωµάτωσης της πρακτικής σε επιχειρησιακά προγράµµατα, στρατηγικές
φορέων, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε το ζήτηµα των καλών πρακτικών έχει ασχοληθεί και το
πρόγραµµα Leonardo da Vinci. Το πρόγραµµα αυτό ορίζει ότι «καλή πρακτική είναι ένα
υποδειγµατικό πρόγραµµα (project) (περιλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων ή των
διαδικασιών) το οποίο έχει επηρεάσει θετικά συστήµατα και πρακτικές µέσα από τις
δραστηριότητες και τα αποτελέσµατά του. Συνεπώς, οι καλές πρακτικές αξίζουν να
µεταφέρονται και να αξιοποιούνται σε διαφορετικές συνθήκες και περιβάλλοντα από νέους
χρήστες ή οργανισµούς».48
3. Εθνικοί ορισµοί και κριτήρια
Σε εθνικό επίπεδο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» του Υπουργείου Εργασίας για το οποίο θα
γίνει εκτενής αναφορά στο κεφάλαιο 4, ενότητα 2.1.2. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται, ότι,
κατά την αποτίµηση των καλών πρακτικών, η οποία πραγµατοποιήθηκε αυτοτελώς ανά πεδίο
πολιτικής του ΕΚΤ και κινήθηκε σε πέντε διαφορετικά πεδία, χρησιµοποιήθηκαν γενικά
κριτήρια και εξειδικευµένα υποκριτήρια ανάλογα µε το αντικείµενο του κάθε πεδίου.
Ειδικότερα σε ότι αφορά τις καλές πρακτικές προγραµµάτων που εντάχθηκαν στο πεδίο
πολιτικής 2 «Προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους µε έµφαση σε όσους είναι εκτεθειµένοι
στον κοινωνικό αποκλεισµό», πεδίο που συναρτάται άµεσα µε το αντικείµενο της έρευνάς
µας τα κριτήρια ήταν τα εξής:49

48

European Commission, DG for Education and Culture, Dissemination and exploitation of results of our
programmes, xx, διαθέσιµο online στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/glossary_en.htm.
49
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου
(ΕΥΣΕΚΤ), χ.χ., Δευτερογενής καταγραφή και αποτίµηση καλών πρακτικών του ΕΚΤ κατά την Γ΄ προγραµµατική
περίοδο- Β Φάση, σελ. 29-35.
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α) Προγραµµατικός σχεδιασµός. Εξετάζεται αν η πρακτική απορρέει από µία διαδικασία που
να εµπλέκει και να κινητοποιεί τους αρµόδιους για το πρόβληµα φορείς. Θα πρέπει να
εξασφαλίζεται η συµµετοχή των αρµόδιων και των κατάλληλων φορέων και κοινωνικών
εταίρων στην εξειδίκευση των χαρακτηριστικών και του περιεχοµένου της πρακτικής
σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του τοµέα - οµάδα στόχου που παρεµβαίνει η
πρακτική. Επίσης εξετάζεται αν η πρακτική καθορίζει στόχους και µοντέλο για τη µέτρηση
της επίτευξής τους.
β)Αποτελεσµατικότητα – αποδοτικότητα. Εξετάζεται αν η πρακτική υλοποιήθηκε µε βάση την
επίτευξη των προγραµµατικών στόχων σε φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο. H
αποτελεσµατικότητα (effectiveness) που προσδιορίζεται, ως η σχέση µεταξύ επιτευγµάτων /
υλοποιήσεων και επιδιωκοµένων στόχων σε µια ορισµένη χρονική περίοδο. Πλήρης
αποτελεσµατικότητα µιας ενέργειας σηµαίνει επίτευξη του στόχου. Η αποδοτικότητα
(efficiency), επίσης, σε µια απλοποιηµένη µορφή µετράται από τις κοινωνικο - οικονοµικές
υλοποιήσεις (outputs) σε σχέση µε τα χρησιµοποιηθέντα µέσα (inputs). Είναι προφανές ότι η
αποδοτικότητα είναι υψηλότερη όταν το µοναδιαίο κόστος για µια υλοποίηση ή κοινωνικό οικονοµικό αποτέλεσµα ελαχιστοποιείται.
γ) Καινοτοµία της Πρακτικής. Το κριτήριο αφορά την αξιολόγηση της πρακτικής αναφορικά
µε το βαθµό καινοτοµίας της. Υπάρχουν συγκεκριµένα θέµατα ειδικού περιεχοµένου που η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης
καλών πρακτικών. Για παράδειγµα, στοιχείο καινοτοµικό µπορεί να είναι µια νέα µορφή
συνεργασίας ή επικοινωνίας µεταξύ εταίρων και επωφελούµενων, νέα συστήµατα ή
διαδικασίες, όπως εργαλεία παρακολούθησης, νέοι τρόποι συλλογής πληροφοριών, νέοι
τρόποι προβολής και διαφήµισης, νέοι τρόποι προσέγγισης των οµάδων-στόχων.
δ)Συµπληρωµατικότητα µε άλλες παρεµβάσεις διαρθρωτικών ταµείων Ε.Ε.. Εξετάζεται αν η
πρακτική παρουσιάζει συνέργεια µε άλλες δράσεις και πολιτικές που εφαρµόζονται: οι ορθές
πρακτικές πρέπει επίσης να λαµβάνουν υπόψη δραστηριότητες που ήδη υποστηρίζονται από
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην ίδια περιοχή, όπως οι κύριες δραστηριότητες του ΕΚΤ, το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή η ΚΠ ΕQUAL καθώς και οι εθνικές πηγές
χρηµατοδότησης. Επίσης µελετάται αν οι πρακτικές

εντάσσονται ή συνεργούν σε

ολοκληρωµένα και πολυτοµεακά τοπικά σχέδια που ενισχύουν την οικονοµική και κοινωνική
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ανάπτυξη.
ε)Αποτελέσµατα- επιπτώσεις. Το 5ο κριτήριο αφορά την αξιολόγηση της πρακτικής ως προς
τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις της στην οµάδα στόχο και στο ευρύτερο περιβάλλον.
Εξετάζεται η επίπτωση (impact) της πρακτικής που µετρά τα άµεσα ή έµµεσα οφέλη από την
υλοποίηση της ενέργειας σε σχέση µε τους στόχους καθώς και τα απώτερα πλεονεκτήµατα
για τους τελικούς ωφεληµένους. Σε αυτό το επίπεδο εξετάζεται αν µετά το πέρας της
παρέµβασης της πρακτικής δηµιουργούνται θετικές µετρήσιµες επιπτώσεις που αλλάζουν
δραστικά την υφιστάµενη κατάστασης της οµάδας στόχου.
στ) Βιωσιµότητα –δυνατότητα µεταφοράς. Το 6ο κριτήριο αφορά την αξιολόγηση της
πρακτικής ως προς τη βιωσιµότητά της και τη δυνατότητα µεταφοράς της. Ειδικότερα
εξετάζεται σε ποιο βαθµό έχει προβλεφθεί ή έχει εξασφαλιστεί στην πράξη η συνέχιση της
εφαρµογής της πρακτικής. Η παράµετρος αυτή σε επίπεδο σχεδιασµού επηρεάζει σε πολλές
περιπτώσεις αποφασιστικά την επιτυχία της πρακτικής, «εµπνέοντας» δράσεις προώθησης
της επιχειρηµατικότητας στο πλαίσιο ανάκαµψης, επέκτασης αλλά και διαφοροποίησης της
τοπικής οικονοµίας.
Με

βάση

τα

παραπάνω

κριτήρια

και

υποκριτήρια

διαµορφώθηκαν

δοµηµένα

ερωτηµατολόγια ανά πεδίο πολιτικής ΕΚΤ.50 Σε αυτό το σηµείο αξίζει να τονίσουµε την
υπόδειξη των αξιολογητών των καλών πρακτικών του ΕΚΤ: «Επισηµαίνεται ότι σε καµία
περίπτωση δεν σηµαίνει ότι οι πρακτικές που παρουσιάζονται στην παρούσα µελέτη αποτελούν
το µοναδικό σύνολο των καλών πρακτικών, που υλοποιήθηκαν τα τελευταία οκτώ χρόνια µέσω
του ΕΚΤ. Πιθανά να υπάρχουν και άλλες πρακτικές που είτε να πληρούσαν τα κριτήρια καλών
πρακτικών και να µην δηλώθηκαν από τις ΕΥΔ για λόγους που δεν αφορούν την οµάδα
µελέτης, είτε να υλοποιήθηκαν και να υπερπληρούν σε πολύ υψηλό βαθµό συγκεκριµένα
κριτήρια (πχ την καινοτοµία) αλλά σε λιγότερο ή καθόλου τα άλλα κριτήρια που έθεσε η οµάδα
µελέτης και εκ των πραγµάτων να µην συγκέντρωναν την απαιτούµενη βαθµολογία».51

50

Βλ. Παράρτηµα IV, σελ. 26 κ.επ.
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου
(ΕΥΣΕΚΤ), χ.χ., Δευτερογενής καταγραφή και αποτίµηση καλών πρακτικών του ΕΚΤ κατά την Γ΄ προγραµµατική
περίοδο- Β Φάση, Αθήνα, ανάδοχος Logotech, σελ. 58.
51
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4. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις
Η σύντοµη και ενδεικτική αναφορά στους διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς
ορισµούς του όρου καλή πρακτική, καθώς και στα αντίστοιχα κριτήρια που υιοθετούνται
έδειξε ότι δεν υφίσταται οµοφωνία ως προς το περιεχόµενο του όρου. Παράλληλα όµως
προέκυψε ότι κατά τη διαδικασία αναγνώρισης καλών πρακτικών τίθενται µερικά κοινά
ζητήµατα ανεξαρτήτως του πλαισίου εντός του οποίου κάθε φορά επιχειρείται αυτή η
αναγνώριση. Τα ζητήµατα αυτά είναι τα εξής:
Πρώτον: Το ζήτηµα της καινοτοµίας. Πολλοί ορισµοί αναφέρονται στην καινοτοµία όπως ο
παρακάτω ορισµός : «η καινοτοµία δεν είναι απαραίτητο να είναι νέα µε την έννοια πως δεν
έχει δοκιµαστεί ποτέ στο παρελθόν. Μπορεί να είναι νέα ως προς µια τουλάχιστον άποψη.
Για παράδειγµα µπορεί να καινοτοµεί ως προς εκπαιδευτές που χρησιµοποιεί, την οµάδα –
στόχο, τον τοµέα της πολιτικής, κλπ» (σ.22). Η καινοτοµία µπορεί να αναφέρεται στη
διαδικασία υλοποίησης µιας πρακτικής, στους στόχους της ή στο πλαίσιο αναφοράς της. Δεν
είναι απαραίτητο και ενδεχοµένως δεν είναι ούτε εφικτό να καλύπτει και τους τρεις αυτούς
τοµείς. Ένα δεύτερο σηµείο που θα πρέπει να αποσαφηνισθεί είναι πως η καινοτοµία δεν
είναι το µόνο γνώρισµα µιας καλής πρακτικής: η πρακτική θα πρέπει να είναι
αποτελεσµατική και η καινοτοµία να την καθιστά αποτελεσµατικότερη. Δεν πρέπει να
διαφύγει της προσοχής ότι δεν αποκλείεται κάποιες καινοτοµίες να αποτύχουν. Εποµένως η
καινοτοµία δεν καθιστά αυτόµατα µια πρακτική «καλή». Επίσης η καινοτοµία θα πρέπει να
συνδέεται µε τις πολιτικές, υφιστάµενες ή σχεδιαζόµενες και εποµένως θα πρέπει κάθε φορά
να επιτυγχάνεται µια ισορροπία η οποία θα επιτρέπει το διάλογο ανάµεσα στον πολιτικό
ρεαλισµό και την καινοτόµο πρόταση.
Δεύτερον: Το ζήτηµα ποιος εφαρµόζει τα κριτήρια. Μολονότι διαπιστώθηκε ότι υφίστανται
κάποια grosso modo κοινά κριτήρια καλών πρακτικών, φάνηκε ότι κάθε οργανισµός θέτει
εξειδικευµένα κριτήρια προκειµένου να ιχνηλατήσει ενδεχόµενες καλές πρακτικές, να
ζητήσει τεκµήρια, να τις αξιολογήσει και να αναγνωρίσει κάποιες από αυτές ως «καλές».
Εποµένως, τα κριτήρια που παρατέθηκαν προηγουµένως, και άλλα τα οποία ενδεχοµένως
υφίστανται (δηµοσιοποιηµένα ή όχι) στο πλαίσιο άλλων οργανισµών, δεν υφίστανται έξω
από το θεσµικό πλαίσιο που τα αναγνωρίζει, τα αξιοποιεί και τα εφαρµόζει. Η ίδια η
διαδικασία αξιολόγησης είναι αρκετά σύνθετη και προϋποθέτει τα εξής: α) την ύπαρξη ενός
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θεσµικού πλαισίου για τη ανάπτυξη και εφαρµογή πολιτικών, το οποίο ταυτόχρονα επιδιώκει
τον εντοπισµό, την αναγνώριση και τη διάδοση καλών πρακτικών, β) την πρόθεση των
οργανισµών ή των φορέων να υποβληθούν σε µια διαδικασία αξιολόγησης των πρακτικών
τους σύµφωνα µε τα συγκεκριµένα κριτήρια και τη συµφωνία τους να διαθέσουν όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες, γ) ένα σώµα εµπειρογνωµόνων που εξουσιοδοτούνται να έχουν
πρόσβαση τόσο στις πολιτικές όσο και στις πληροφορίες των φορέων και καλούνται να
εξειδικεύσουν τα υφιστάµενα κριτήρια και να τα εφαρµόσουν στις υποβαλλόµενες σε αυτά
πρακτικές.
Ειδικότερα το µεν θεσµικό πλαίσιο ορίζει µε σαφήνεια το πρόβληµα πολιτικής,
αξιολογεί σύµφωνα µε συγκεκριµένα και γνωστά εκ των προτέρων κριτήρια δηµοσιοποιεί τις
«καλές πρακτικές», τις «αποτελεσµατικές πρακτικές» και την «αποκτηθείσα γνώση» σε κάθε
ενδιαφερόµενο, µεριµνά για την ενσωµάτωση των «καλών πρακτικών» στις µελλοντικές
πολιτικές. Οι δε φορείς διαθέτουν γνώση των προβληµάτων και των υφιστάµενων «καλών
πρακτικών» σε τοπικό, εθνικό ή και διεθνές επίπεδο, κρίνουν αν η εφαρµογή υφιστάµενων
καλών πρακτικών επαρκεί για τη λύση συγκεκριµένων προβληµάτων, προτείνουν
τροποποιήσεις σε υφιστάµενες καλές πρακτικές ή νέες προσεγγίσεις, αξιολογούν την
αποτελεσµατικότητα των πρακτικών που εφαρµόζουν, τη συµµόρφωσή τους προς τα θεσµικά
κριτήρια, και προτείνουν «καλές πρακτικές», δηµοσιοποιούν τις «καλές πρακτικές» µε κάθε
πρόσφορο τρόπο. Τέλος, οι εµπειρογνώµονες είναι αυτοί οι οποίοι θα εντοπίσουν τις καλές
πρακτικές µεταξύ των δυνητικών καλών πρακτικών που έχουν υποδειχθεί από φορείς
υλοποίησης που εθελοντικά συµµετέχουν στη διαδικασία αναγνώρισης τέτοιων πρακτικών.
Τρίτον: Το ζήτηµα ότι οι καλές πρακτικές είναι δηµόσιες. Η αναγνώριση καλών πρακτικών,
όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι έργο εµπειρογνωµόνων στο πλαίσιο µιας θεσµικά οργανωµένης
διαδικασίας. Ο στόχος της αναγνώρισης είναι η δηµοσιοποίηση της καλής πρακτικής ώστε
να λειτουργήσει ως πρότυπο ή ως µάθηµα για άλλους φορείς. Επίσης στόχος της
αναγνώρισης ενός σώµατος καλών πρακτικών είναι η ενσωµάτωσή τους στις εθνικές,
ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές.
Αξίζει να επισηµανθεί ότι δεν υπάρχει πρακτική που να είναι βέλτιστη για όλες τις
συνθήκες και καµία καλή πρακτική δεν µπορεί να παραµείνει βέλτιστη για µεγάλο χρονικό
διάστηµα εφόσον οι άνθρωποι πάντα προσπαθούν να γίνουν ακόµη πιο αποτελεσµατικοί και
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αποδοτικοί και, παράλληλα, οι συνθήκες αλλάζουν. Εποµένως, µια «καλή πρακτική» του
σήµερα, µπορεί να είναι µια ξεπερασµένη πρακτική αύριο.
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2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΤΟΧΟΙ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η προσέγγιση του αντικειµένου της έρευνας είναι ολιστική, υπερεθνική και
πολύπλευρη. Εξετάζει το ζήτηµα της απασχόλησης των µεταναστριών ως κοινωνικό
φαινόµενο, αλλά και ως αντικείµενο πολιτικής το οποίο συνοδεύεται από συγκεκριµένες
εφαρµογές και συνδυάζεται µε αντίστοιχες πρακτικές. Μελετά το φαινόµενο της
απασχόλησης των µεταναστριών σε όλες του τις διαστάσεις (τυπική, άτυπη, νόµιµη, µη
νόµιµη, πλήρης, µερική), καθώς και τις πολιτικές αντιµετώπισής του εντός και εκτός των
εθνικών ορίων, µέσω της προσέγγισης της πραγµατικότητας άλλων ευρωπαϊκών χωρών στο
πλαίσιο της Ε.Ε. Επίσης, χρησιµοποιεί διαφορετικές πηγές και προσφεύγει σε πρωτογενείς
και δευτερογενείς αναλύσεις. Εποµένως ο εντοπισµός καλών πρακτικών στο πλαίσιο της
έρευνας συναρτάται µε τη γνώση της ευρωπαϊκής εµπειρίας στα θέµατα ένταξης των
µεταναστριών στον τοµέα της απασχόλησης, µε έµφαση στις σχετικές καλές πρακτικές που
εφαρµόζονται. Παράλληλα, είναι αναγκαία και η γνώση της προϋπάρχουσας σχετικής
εµπειρίας σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε να είναι δυνατή η επισήµανση των δυνατοτήτων και
προοπτικών µεταφοράς αυτής της εµπειρίας στην ελληνική πραγµατικότητα ύστερα από
κριτική αποτίµησή της. Το κεφάλαιο αναφέρεται αναλυτικά στους στόχους, το αντικείµενο
και τη µέθοδο της έρευνας που έχει διεξαχθεί µε αυτό το πρίσµα.
1. Στόχοι της έρευνας
Η έρευνα έχει τρεις στόχους αλληλένδετους µεταξύ τους.
Πρώτος στόχος είναι η διερεύνηση της ευρωπαϊκής εµπειρίας στα θέµατα ένταξης
των µεταναστριών στον τοµέα της απασχόλησης µε έµφαση στις σχετικές καλές πρακτικές
που εφαρµόζονται.
Δεύτερος στόχος είναι η διερεύνηση της ελληνικής εµπειρίας στα θέµατα ένταξης
των µεταναστριών στον τοµέα της απασχόλησης µε έµφαση στις σχετικές καλές πρακτικές
που εφαρµόζονται
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Τρίτος στόχος είναι η διερεύνηση των προοπτικών για την εφαρµογή καλών
πρακτικών σε εθνικό επίπεδο.
2. Αντικείµενο της έρευνας
Το αντικείµενο της έρευνας εξειδικεύεται ως εξής :
Ως προς τον πρώτο στόχο που είναι η διερεύνηση της ευρωπαϊκής εµπειρίας στα
θέµατα ένταξης των µεταναστριών στον τοµέα της απασχόλησης µε έµφαση στις σχετικές
καλές πρακτικές που εφαρµόζονται η έρευνα περιλαµβάνει:
α) διερεύνηση των πολιτικών σε επίπεδο Ε.Ε που σχετίζονται µε την απασχόληση
των µεταναστριών
β) σύνδεση των πολιτικών αυτών µε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, προγράµµατα και
δράσεις από τις οποίες απορρέουν καλές πρακτικές
γ) ανίχνευση, εντοπισµό και περιγραφή ευρωπαϊκών καλών πρακτικών που
στοχεύουν στην αντιµετώπιση των ζητηµάτων των γυναικών µεταναστριών στον τοµέα της
απασχόλησης
δ) ανίχνευση, εντοπισµό και περιγραφή ευρωπαϊκών και ελληνικών επιχειρήσεων που
διαχειρίζονται τη διαφορετικότητα και λειτουργούν µε βάση την εταιρική κοινωνική ευθύνη
ως καλή πρακτική
Ως προς το δεύτερο στόχο που είναι η διερεύνηση της ελληνικής εµπειρίας στα
θέµατα ένταξης των µεταναστριών στον τοµέα της απασχόλησης µε έµφαση στις σχετικές
καλές πρακτικές που εφαρµόζονται η έρευνα περιλαµβάνει:
α) διερεύνηση της εθνικής πολιτικής για την απασχόληση των µεταναστριών
β) σύνδεση των πολιτικών αυτών µε προγράµµατα και δράσεις από τις οποίες
απορρέουν καλές πρακτικές
γ) διερεύνηση καλών πρακτικών που εφαρµόζονται στην Ελλάδα και στοχεύουν στην
αντιµετώπιση των προβληµάτων και της παραβίασης των δικαιωµάτων των γυναικών
µεταναστριών στον τοµέα της απασχόλησης (πχ αδήλωτη εργασία)
δ) εντοπισµό των φορέων που έχουν προγράµµατα και δράσεις σχετικές µε την
απασχόληση των µεταναστριών
ε) εντοπισµό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης ως καλής πρακτικής
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Ως προς τον τρίτο στόχο που είναι η διερεύνηση προοπτικών για την εφαρµογή
καλών πρακτικών σε εθνικό επίπεδο, η έρευνα περιλαµβάνει:
α) κριτική αποτίµηση της ελληνικής εµπειρίας και σύγκρισή της µε την αντίστοιχη
ευρωπαϊκή
β) διερεύνηση των δυνατοτήτων µεταφοράς σχετικής τεχνογνωσίας και εµπειρίας
ευρωπαϊκών χωρών και προσαρµογής στην ελληνική πραγµατικότητα των καλών πρακτικών
που έχουν υλοποιηθεί σε αυτές.
3. Μέθοδος της έρευνας
Στην επιλογή της κατάλληλης µεθόδου επιδρά καθοριστικά όχι µόνο το αντικείµενό
της, αλλά και οι προδιαγραφές υλοποίησής της, οι οποίες συχνά θέτουν χρονικούς και
οικονοµικούς περιορισµούς. Στην παρούσα έρευνα ως κατάλληλη µέθοδος προκρίθηκε αυτή
που προσφεύγει στην αξιοποίηση προϋπαρχόντων γραπτών τεκµηρίων για ποικίλους λόγους.
Καταρχήν το αντικείµενο της έρευνας συνδέεται µε την καταγραφή της ευρωπαϊκής
εµπειρίας σε σχέση µε καλές πρακτικές στον τοµέα απασχόλησης των µεταναστριών και
παραπέµπει σε δεδοµένα άλλων χωρών. Ως εκ τούτου η διερεύνηση του αντικειµένου αυτού
προϋποθέτει δευτερογενή διαδικτυακή αναζήτηση. Επίσης, το αντικείµενο της έρευνας
περιλαµβάνει και καταγραφή της ελληνικής εµπειρίας για καλές πρακτικές στον τοµέα
απασχόλησης των µεταναστριών και παραπέµπει σε υπάρχοντα δεδοµένα σε όλη την
επικράτεια. Ως εκ τούτου είναι και πάλι αναγκαία η δευτερογενής διαδικτυακή αναζήτηση.
Για το λόγο αυτό προτάσσεται η αξιοποίηση δευτερογενών πηγών πολλαπλής προέλευσης ως
κύρια µέθοδος διερεύνησης. Ωστόσο, το αντικείµενο της έρευνας, ειδικότερα ως προς το
µέρος που αφορά την υιοθέτηση καλών πρακτικών για τις µετανάστριες στον τοµέα της
απασχόλησης, εµπεριέχει ποιοτικές διαστάσεις, η διερεύνηση των οποίων – καίτοι
περιορισµένη- συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν µια
τέτοια υιοθέτηση, καθώς και την εφαρµογή τους. Για το λόγο αυτό επικουρικά
χρησιµοποιείται και η µεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας. Είναι αυτονόητο ότι τα
αποτελέσµατα της ποιοτικής αυτής έρευνας που πραγµατοποιείται σε µικρή κλίµακα έχουν
καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα. Τελικώς εξασφαλίζεται ο συνδυασµός µεθόδων και πηγών
και σε ένα βαθµό και η µεταξύ τους αλληλοσυµπληρωµατικότητα. Αναλυτικότερα:
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Α. Αξιοποίηση δευτερογενών πηγών
Η αξιοποίηση των δευτερογενών πηγών περιέλαβε αναζήτηση βιβλιογραφίας,
αναζήτηση δευτερογενών δεδοµένων και πληροφοριών, καταγραφή φορέων, προγραµµάτων
και καλών πρακτικών και, τέλος, καταγραφή δραστηριοτήτων επιχειρήσεων εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης ως καλής πρακτικής. Πιο συγκεκριµένα:
Πρώτον: Αναζήτηση βιβλιογραφίας
Στόχος της αναζήτησης αυτής ήταν η συγκέντρωση και αξιοποίηση διεθνούς και
ελληνικής βιβλιογραφίας και στοιχείων που αναφέρονται στην ευρωπαϊκή εµπειρία για τα
θέµατα ένταξης των µεταναστριών στον τοµέα της απασχόλησης µε έµφαση στις σχετικές
καλές πρακτικές. Για το σκοπό αυτό αναζητήθηκαν, µέσω του διαδικτύου και επιµέρους
ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, βάσεων και ιστοτόπων, βιβλιογραφικά δεδοµένα µε τις εξής
λέξεις κλειδιά: µετανάστευση, µετανάστριες/ µετανάστες, αλλοδαποί, υπήκοοι τρίτων χωρών
εκτός Ε.Ε, πολιτικές απασχόλησης µεταναστών, µεταναστευτική πολιτική, ευρωπαϊκή
πολιτική µετανάστευσης/ενσωµάτωσης/διαφορετικότητας, ευάλωτες οµάδες πληθυσµού,
σχέδια δράσης για απασχόληση/µετανάστευση Ε.Ε., καλές πρακτικές απασχόλησης
µεταναστριών. Η αναζήτηση έγινε σε τρεις γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά. Ειδικότερα
στα αγγλικά οι λέξεις κλειδιά που οδήγησαν σε επισήµανση καλών πρακτικών ήταν οι λέξεις
diversity και diversity policies, good practices, success stories, ενώ στα γαλλικά ήταν οι
λέξεις politiques d’intégration και intégration sociale, bons exemples, bonnes pratiques.
Επίσης στόχος της ψηφιακής αναζήτησης ήταν η συγκέντρωση και αξιοποίηση διεθνούς και
ελληνικής βιβλιογραφίας και στοιχείων που αναφέρονται και στην ελληνική εµπειρία για τα
θέµατα ένταξης των µεταναστριών στον τοµέα της απασχόλησης, µε έµφαση στις σχετικές
καλές πρακτικές. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν οι λέξεις-κλειδιά που ήδη
αναφέρθηκαν µε επίκεντρο την Ελλάδα και αξιοποιήθηκαν µεταδεδοµένα και πληροφορίες
φορέων, όπως το Ίδρυµα Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ), το Παρατηρητήριο
Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) του ΟΑΕΔ, το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ), η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιοποιήθηκε επίσης η θεµατική βάση «Μετανάστευση» της Ελληνικής
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Τράπεζας Κοινωνικών Δεδοµένων (ΕΤΚΔ) του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
(ΕΚΚΕ) / www.gsdb.gr/komvos.
Δεύτερον: Αναζήτηση δευτερογενών δεδοµένων και πληροφοριών
Αναζητώντας δευτερογενή δεδοµένα και πληροφορίες χρησιµοποιήσαµε τη Βάση
«Πανόραµα Απογραφικών Δεδοµένων 1991 & 2001» του Ινστιτούτου Αστικής και
Αγροτικής Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ σε συνεργασία µε την ΕΣΥΕ. Επιπλέον
συµβουλευτήκαµε τις πρόσφατες έρευνες Εργατικού Δυναµικού της Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας.52
Τρίτον: Καταγραφή φορέων, προγραµµάτων και καλών πρακτικών
Η καταγραφή των φορέων που έχουν προγράµµατα και δράσεις σχετικές µε την
απασχόληση των µεταναστριών έχει διεξαχθεί σε τρεις φάσεις:
Α’ φάση: Προηγήθηκε ο εντοπισµός των φορέων που έχουν προγράµµατα και
δράσεις σχετικές µε την απασχόληση των µεταναστριών µέσω διαδικτυακής αναζήτησης µε
λέξεις-κλειδιά όπως αυτές που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη βιβλιογραφική αναζήτηση. Για
τον εντοπισµό των φορέων χρησιµοποιήθηκε και η θεµατική βάση «Μετανάστευση» της
Ελληνικής Τράπεζας Κοινωνικών Δεδοµένων (ΕΤΚΔ) του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών
Ερευνών (ΕΚΚΕ) / (www.gsdb.gr/komvos) η οποία διαθέτει πληροφορίες για οργανώσεις
µεταναστών.
Β’ φάση: Ακολούθησε αναζήτηση προγραµµάτων και δράσεων σχετικών µε την
απασχόληση των µεταναστριών, καθώς και την κατάρτιση και συµβουλευτική µεταναστών
µέσω διαδικτύου µε λέξεις κλειδιά, όπως Equal, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Απασχόληση και
Επαγγελµατική Κατάρτιση, προγράµµατα νόµιµης απασχόλησης µεταναστριών/µεταναστών,
προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης µεταναστριών, καλές πρακτικές επαγγελµατικής
κατάρτισης µεταναστριών, καλές πρακτικές απασχόλησης µεταναστριών/µεταναστών,
προγράµµατα κατάρτισης για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, προγράµµατα απασχόλησης για
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, ίσες ευκαιρίες απασχόλησης για µετανάστριες/µετανάστες. Για

52

Σήµερα, Ελληνική Στατιστική Αρχή
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τις περιπτώσεις που ο ιστότοπος δεν περιείχε αναλυτικές πληροφορίες, υπήρξε ηλεκτρονική
ή και τηλεφωνική επικοινωνία.
Γ’ φάση: Αναζητήθηκαν, στη συνέχεια, οι καλές πρακτικές στον τοµέα της απασχόλησης
µεταναστριών µέσω διαδικτύου, αλλά και µε απευθείας επικοινωνία µε τις αντίστοιχες
διαχειριστικές αρχές των προγραµµάτων, καθώς και τους φορείς υλοποίησης τους. Όπως ήδη
ειπώθηκε, ο ορισµός των καλών πρακτικών ήταν µέρος του αντικειµένου της έρευνας. Έτσι,
η ερευνητική οµάδα, κατά τη διαδικασία εντοπισµού και ανάδειξης καλών πρακτικών,
«υιοθέτησε», κατά κάποιο τρόπο έµµεσα, τους ορισµούς που χρησιµοποιούνται κατά τις
διαδικασίες αξιολόγησης των προγραµµάτων. Επίσης η ερευνητική οµάδα στηρίχθηκε µόνο
στις δηµόσιες αξιολογήσεις, δηλαδή αυτές που έχουν δηµοσιοποιήσει οι φορείς και που είναι
δηµόσια προσβάσιµες. Ωστόσο είναι σαφές ότι υλικό που αφορά την αναγνώριση καλών
πρακτικών υπάρχει στα αρχεία των φορέων χωρίς να είναι προσβάσιµο στο ευρύ κοινό. Το
υλικό αυτό ασφαλώς και θα ενδιέφερε να αξιοποιηθεί κατά τη µελέτη των διαδικασιών
αναγνώρισης καλών πρακτικών. Κάτι τέτοιο όµως θα προϋπέθετε την εκφρασµένη
συναίνεση των φορέων η οποία και θα επέτρεπε την πρόσβαση σε µη δηµοσιοποιηµένες
πληροφορίες. Δεδοµένων των χρονικών περιορισµών της έρευνας και της επισφάλειας που
συνεπάγεται η αναζήτηση µη θεσµικά αναγνωρισµένων πρακτικών, η ερευνητική οµάδα
επικέντρωσε τελικώς την αναζήτηση των καλών πρακτικών στις θεσµικά αναγνωρισµένες ως
τέτοιες.
Τέταρτον: Καταγραφή δραστηριοτήτων επιχειρήσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως
καλής πρακτικής
Μέσω διαδικτύου αναζητήθηκαν επιχειρήσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως
καλής πρακτικής. Η αναζήτηση περιέλαβε, και σε αυτήν την περίπτωση, επιχειρήσεις στον
ευρωπαϊκό και τον ελληνικό χώρο αντίστοιχα. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εντοπίστηκαν µε
τις

λέξεις κλειδιά diversity management /διαφορετικότητα/ πολυµορφία. Στην Ελλάδα,

αναζητήθηκαν καλές πρακτικές στο χώρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των
επιχειρήσεων µε συγκέντρωση πληροφοριών για οργανισµούς που διαχειρίζονται την
υφιστάµενη σχετική γνώση (π.χ. ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη).
Λέξεις-κλειδιά που χρησιµοποιήθηκαν ήταν: καλές πρακτικές για απασχόληση µεταναστών
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και εταιρική κοινωνική ευθύνη, εταιρική κοινωνική ευθύνη – µετανάστριες/µετανάστες. Για
τις περιπτώσεις που ο ιστότοπος δεν περιείχε αναλυτικές πληροφορίες, υπήρξε και πάλι
ηλεκτρονική ή/και τηλεφωνική επικοινωνία. Η αναζήτηση είχε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος
αφορούσε στον εντοπισµό των επιχειρήσεων που έχουν ως έδρα την Ελλάδα και έχουν
αναπτύξει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ανάγοντάς την σε µέρος της συνολικής
στρατηγικής τους. Μολονότι υπάρχει πλέον µια κρίσιµη µάζα τέτοιων επιχειρήσεων
(συνήθως πρόκειται για µεγάλες επιχειρήσεις και πολυεθνικές εταιρείες), ο αριθµός τους
παραµένει περιορισµένος και οι διαθέσιµες πληροφορίες, στις περισσότερες περιπτώσεις,
είναι συγκεχυµένες και ασαφείς. Μετά τη γενικότερη διερεύνηση των πληροφοριών που
είναι διαθέσιµες στο διαδίκτυο, εστιάσαµε το ενδιαφέρον µας στα µέλη του Ελληνικού
Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). Μελετήσαµε τους Κοινωνικούς
Απολογισµούς τους για να διαπιστώσουµε τους άξονες ενδιαφέροντος στους οποίους
επικεντρώνεται η ΕΚΕ και εντοπίσαµε τις επιχειρήσεις οι οποίες περιλαµβάνουν τις
µετανάστριες και τους µετανάστες στην ΕΚΕ. Διασταυρώσαµε τις πληροφορίες αυτές µε τις
συλλογές καλών πρακτικών ΕΚΕ που έχει εκδώσει το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη.53 Και τέλος, αναζητήσαµε τις εθνικές και διεθνείς βραβεύσεις ελληνικών
επιχειρήσεων για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Το δεύτερο σκέλος περιέλαβε την
αναζήτηση επιχειρήσεων που έχουν αναγνωριστεί ως παραδείγµατα καλής πρακτικής στον
τοµέα της απασχόλησης µεταναστριών στο πλαίσιο των έργων που παρουσιάσαµε στο
τέταρτο κεφάλαιο (Equal, Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση, Leonardo da
Vinci κλπ.). Τα παραδείγµατα αυτά, καθώς, επίσης, και κείµενα που παρήχθησαν στο
πλαίσιο των έργων, µας επιτρέπουν να κατανοήσουµε το ευρύτερο πλαίσιο και τις
διαδικασίες διοίκησης µέσα από τις οποίες ορισµένες επιχειρήσεις οδηγούνται στη
διαχείριση της διαφορετικότητας/ποικιλοµορφίας (diversity management).
Για την οργάνωση και καλύτερη αξιοποίηση του υλικού που προέκυψε από τη
διαδικασία αναζήτησης φορέων, προγραµµάτων και καλών πρακτικών δηµιουργήθηκε µια
53

Βλ. Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: 50+ Καλές
Πρακτικές, 2006, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Καλές Πρακτικές Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, 2008, Κατάλογος
Έκθεσης Καλών Πρακτικών, 2007, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Καλές πρακτικές + δράσεις, 2008, http://www.
csr.gr, αποθηκεύτηκε 26/4/2010.
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βάση access µε τα εξής πεδία: όνοµα φορέα, τίτλος προγράµµατος, πληθυσµός στόχος,
στόχοι προγράµµατος, δράσεις και καλές πρακτικές.
Β. Ποιοτική έρευνα
Στο πλαίσιο της διερεύνησης καλών πρακτικών για τις µετανάστριες στον τοµέα της
απασχόλησης είχε προβλεφθεί και µια ποιοτική έρευνα µικρής κλίµακας. Στόχος αυτής θα
ήταν η περαιτέρω κατανόηση των αποτελεσµάτων της εφαρµογής καλών πρακτικών.
Πληθυσµός της θα ήταν εκπρόσωποι φορέων που έχουν σηµαντική εµπειρία σχετική µε την
εφαρµογή καλών πρακτικών στον τοµέα της απασχόλησης των µεταναστριών. Ο αρχικός
σχεδιασµός προέβλεπε διεξαγωγή 5-8 ηµι-κατευθυνόµενων συνεντεύξεων.
Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας έπρεπε να επιλεγούν οι φορείς στους εκπροσώπους
των οποίων θα απευθυνόντουσαν τα ερωτήµατα που περιελάµβαναν οι οδηγοί συνέντευξης.
Η επιλογή των προς διερεύνηση φορέων έγινε µεταξύ δύο κατηγοριών φορέων: α)
φορέων που έχουν προγράµµατα και δράσεις σχετικές µε την απασχόληση των µεταναστριών
και β) επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
ως καλής πρακτικής. Συνολικά διεξήχθησαν επτά συνεντεύξεις. Τα του σχεδιασµού και της
υλοποίησης της ποιοτικής έρευνας θα εκτεθούν αναλυτικότερα ανά σκέλος της ποιοτικής
έρευνας. Ειδικότερα:
α) Πρώτο σκέλος: Ποιοτική έρευνα σε φορείς που έχουν προγράµµατα και δράσεις
σχετικές µε την απασχόληση των µεταναστριών.
Η επιλογή των προς διερεύνηση φορέων έγινε µε ποικίλα κριτήρια. Ένα πρώτο
κριτήριο ήταν η νοµική φύση του φορέα. Ενδιέφεραν τόσο οι δηµόσιοι, όσο και οι ιδιωτικοί
φορείς. Ένα δεύτερο κριτήριο ήταν η υλοποίηση, κατά το δυνατόν, µεγάλου αριθµού
προγραµµάτων για µετανάστες. Ένα τρίτο κριτήριο ήταν η συνεχής παρουσία του φορέα στο
χώρο υλοποίησης προγραµµάτων για µετανάστες. Ένα τέταρτο κριτήριο ήταν η τυχόν
βράβευση έστω ενός προγράµµατος του φορέα για τις καλές πρακτικές ή η αναγνώρισή του
ως καλής πρακτικής.
Σχεδιάσθηκε οδηγός συνέντευξης ο οποίος περιέλαβε ποικίλα ερωτήµατα, όπως τα
ακόλουθα: πόσα προγράµµατα για µετανάστες έχουν υλοποιήσει την τελευταία πενταετία,
πόσα από αυτά έχουν οδηγήσει σε αναγνώριση καλών πρακτικών, ποια είναι η ποσόστωση
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του συγκεκριµένου πληθυσµού σε σχέση µε τις λοιπές οµάδες καταρτιζοµένων, ποιοι ήταν οι
στόχοι του προγράµµατος, ποια ήταν η οµάδα στόχος του κάθε προγράµµατος, πώς
εντοπίζεται η οµάδα στόχος, αν µπορούν να συµµετάσχουν µετανάστριες χωρίς άδεια
παραµονής ή και εργασίας, αν υπάρχει αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, γιατί
αναγνωρίσθηκε ως καλή πρακτική το συγκεκριµένο πρόγραµµα ή επιµέρους δράσεις του, αν
πρόκειται για καλή πρακτική που σχετίζεται άµεσα µε την απασχόληση ή µε έµµεση δράση
προώθησης στην απασχόληση, ποια είναι τα οφέλη των ίδιων των καταρτιζοµένων, αν
υπάρχει δυνατότητα επαναχρηµατοδότησης και συνέχισης, αν έγινε διάχυση της καλής
πρακτικής.
Η επιτόπια έρευνα διεξήχθη τον µήνα Μάιο σε πέντε φορείς οι οποίοι επιλέχθηκαν µε
τα παραπάνω κριτήρια και ήταν οι εξής: Δήµος Αθηναίων, το ΚΕΚ του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΚΕΚ
Μέντωρ, ΕΚΠΟΣΠΟ-ΝΟΣΤΟΣ, PRAKSIS. Συγκεκριµένα στην έρευνα συµµετείχαν
εκπρόσωποι των φορέων αυτών από τις εξής διευθύνσεις και τµήµατα:
Όνοµα Φορέα

Διεύθυνση /Τµήµα

Δήµος Αθηναίων

Διεύθυνση Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης

1

ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ

Τοµέας Αθήνας

1

ΚΕΚ του ΙΝΕ- ΓΣΕΕ

Τοµέας Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής κατάρτισης

1

ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ

Διεύθυνση Υλοποίησης Προγραµµάτων

1

PRAKSIS

Τοµέας Προγραµµάτων-Δράσεων

1

ΣΥΝΟΛΟ

Αρ. συνεντεύξεων

5

β) Δεύτερο σκέλος: Ποιοτική έρευνα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως καλής πρακτικής.
Κριτήριο για την επιλογή της κάθε επιχείρησης ήταν η βράβευσή της στον τοµέα της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Για τη συλλογή πληροφοριών σχετικών µε την εφαρµογή της
αρχής της διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σχεδιάσθηκε
οδηγός συνέντευξης που θα υποβαλλόταν στο αρµόδιο στέλεχος κάθε επιχείρησης. Η
συνέντευξη περιστράφηκε γύρω από ποικίλα ερωτήµατα όπως τα ακόλουθα: ποιο είναι το
αντικείµενο ενασχόλησης της επιχείρησης, ποια είναι η ποσόστωση του συγκεκριµένου
πληθυσµού σε σχέση µε τους λοιπούς εργαζόµενους, µε ποια κριτήρια προσλαµβάνει η
επιχείρηση το συγκεκριµένο πληθυσµό, πως αποτυπώνεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη
στην καθηµερινή λειτουργία της επιχείρησης.
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Η επιτόπια έρευνα διεξήχθη το µήνα Μάιο σε δύο επιχειρήσεις οι οποίες επιλέχθηκαν
µε τα παραπάνω κριτήρια και ήταν οι Coco-mat A.E και Piscines Idéales A.E. Συγκεκριµένα
στην έρευνα συµµετείχαν εκπρόσωποι των επιχειρήσεων αυτών από τις εξής διευθύνσεις και
τµήµατα:
Όνοµα Φορέα
Coco-mat
Piscines Idéales
ΣΥΝΟΛΟ

Διεύθυνση /Τµήµα
Διεύθυνση Πιστοποίησης Υπηρεσιών Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναµικού
Τοµέας Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Αρ. συνεντεύξεων
1
1
2

Λόγω των περιορισµένων χρονικών ορίων της παρούσας έρευνας, αλλά και του
φόρτου εργασίας των υπευθύνων των φορέων και των επιχειρήσεων ήταν εξαιρετικά
δύσκολο να εξασφαλισθούν συναντήσεις για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων. Συνολικά
διεξήχθησαν επτά συνεντεύξεις. Τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο σκέλος της ποιοτικής
έρευνας, τα ερωτήµατα που τέθηκαν στους εκπροσώπους των φορέων και των επιχειρήσεων
απαντήθηκαν ανάλογα µε τη δραστηριότητα του κάθε φορέα ή επιχείρησης και τη χρονική
διαθεσιµότητα του κάθε εκπροσώπου.
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3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ. ΚΑΛΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφεται η ευρωπαϊκή εµπειρία στον τοµέα απασχόλησης
των µεταναστριών σε πολλαπλά επίπεδα. Καταρχήν γίνεται αναφορά στο πλέγµα ρυθµίσεων
που απαρτίζουν το ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο και περιγράφονται οι πολιτικές της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης

που

σχετίζονται

µε

το

διερευνώµενο

πληθυσµό.

Επίσης,

παρουσιάζονται οι κοινοτικές πρωτοβουλίες που απορρέουν από τις πολιτικές αυτές.
Παράλληλα, εντοπίζονται οι καλές πρακτικές που έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο λειτουργίας
δοµών για τους µετανάστες ή στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών και εθνικών
προγραµµάτων που έχουν τους µετανάστες ως πληθυσµό στόχο.

1. Πολιτικές Ε.Ε. και κοινοτικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται µε την απασχόληση των
µεταναστριών
Πολιτικές που σχετίζονται άµεσα και ρητά µε την πρόσβαση των µεταναστριών στην
αγορά εργασίας δεν έχουν εντοπιστεί. Όµως, εφαρµόζονται ευρωπαϊκές πολιτικές που
αφορούν την απασχόληση των µεταναστριών έµµεσα. Οι πολιτικές αυτές συναρθρώνονται
µε µια σειρά άλλων πολιτικών, όπως η πολιτική προώθησης της ισότητας ευκαιριών,
διαχείρισης της διαφορετικότητας,54 ίσης µεταχείρισης και εξάλειψης των διακρίσεων µε
βάση τη φυλή, καθώς και πολιτικές ενσωµάτωσης και καταπολέµησης του κοινωνικού
αποκλεισµού. Οι παραπάνω πολιτικές λειτουργούν ως το πλαίσιο εντός του οποίου κινούνται
και οι επιµέρους εθνικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες και δράσεις. Το σχετικό ευρωπαϊκό
θεσµικό πλαίσιο εµπλουτίζεται κατά την πορεία οικοδόµησης της Ε.Ε. και διαµορφώνεται σε
ένα πλαίσιο σύνθετο.
54

Ο όρος διαφορετικότητα χρησιµοποιείται εναλλακτικά µε τον όρο πολυµορφία, ως απόδοση του αγγλικού
όρου “diversity”.
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Η ευρωπαϊκή πολιτική, µετά τη δεκαετία του 1970, βασίζεται κυρίως στο κλείσιµο
των συνόρων για νέους µετανάστες και στην προσπάθεια κοινωνικής ένταξης όσων ήδη
διέµεναν στα κράτη-µέλη, λόγω της οικονοµικής ύφεσης της περιόδου αυτής. Στη δεκαετία
του 1980, οι συνεργασίες των κρατών µελών της Ε.Ε. για τη µετανάστευση είναι σε
διακυβερνητικό επίπεδο και στοχεύουν κυρίως σε ζητήµατα των συνόρων, της ασφάλειας και
του εγκλήµατος. Αργότερα, η συνθήκη του Schengen (1985) καθορίζει για πρώτη φορά έναν
ευρύτερο χώρο ελεύθερης διακίνησης ατόµων µε προσδιορισµένα και ελεγχόµενα εξωτερικά
σύνορα, η οποία αρχικά ήταν πρωτοβουλία συγκεκριµένων χωρών και η οποία εφαρµόστηκε
στη συνέχεια από το σύνολο σχεδόν των χωρών της Ε.Ε µόλις το 1995.55 Επίσης στη σύνοδο
κορυφής του Συµβουλίου (Tampere 1999) αποφασίζεται ουσιαστικά η υιοθέτηση µιας κοινής
µεταναστευτικής πολιτικής και ασύλου που περιλαµβάνει διαχείριση των µεταναστευτικών
ροών, κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα για τα ζητήµατα ασύλου, συνεργασία µε τις χώρες
καταγωγής των µεταναστών και δίκαιη αντιµετώπιση των υπηκόων τρίτων χωρών (Επιτροπή
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2000). Οι πολιτικές της ΕΕ για το χρονικό αυτό διάστηµα
εστιάζουν αποκλειστικά στην εθνικότητα και το φύλο σχετικά µε την καταπολέµηση των
διακρίσεων.
Καθοριστικής σηµασίας για την αντιµετώπιση των διακρίσεων που υφίστανται –
µεταξύ άλλων οµάδων- οι µετανάστες είναι η εφαρµογή, από το 1999, της Συνθήκης του
Άµστερνταµ. Το άρθρο 13 αναφέρεται ρητά στην απαγόρευση των διακρίσεων µε βάση την
εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή την πίστη, την ηλικία, την αναπηρία ή το σεξουαλικό
προσανατολισµό. Επίσης ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην
Ευρώπη αποτελεί η συνθήκη της Λισαβόνας που υπογράφεται το 2000 και προβλέπει
«καλύτερες θέσεις εργασίας» για όλους τους πληθυσµούς της ενιαίας Ευρώπης και κατά
συνέπεια και για τους µετανάστες. Την ίδια χρονιά η Ε.Ε. εισάγει την απαγόρευση της
παράνοµης διακίνησης ανθρώπων στο πλαίσιο του δικαιώµατος της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας του Χάρτη των θεµελιωδών Δικαιωµάτων της ΕΕ (άρθρο ΙΙ 65, παρ.3).56
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Πετράκου Η., 2009, «Παράνοµη Μετανάστευση στην Ελλάδα και την Ευρώπη» στο Παύλου Μ., Σκουλαρίκη
Α., (επ), Μετανάστες & µειονότητες-Λόγος και Πολιτικές, Αθήνα, Βιβλιόραµα, σ.307-332.
http:www.europa.eu.int/scadplus/leg/el/lvb/133020.htm.
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Στρατηγάκη Μ., 2008, «Μετανάστριες χαµένες στη µετάφραση των ευρωπαϊκών πολιτικών» στο Βαίου Ντ.,
Στρατηγάκη Μ., (επ.), Το φύλο της µετανάστευσης , Αθήνα, Μεταίχµιο σ. 208-209.
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Μετά τις Συνθήκες του Άµστερνταµ και της Λισαβόνας ακολουθούν, το 2000, η
έκδοση της Οδηγίας για την Ισότητα των Φυλών (EU Race Equality Directive, 2000/43/EC),
η οποία εφαρµόζει την αρχή της ίσης µεταχείρισης των ατόµων, ανεξάρτητα από φυλετική ή
εθνική καταγωγή και η έκδοση της Οδηγίας για την Ισότητα στην Απασχόληση (Employment
Equality Directive, 2000/78/EC). Το 2003 υιοθετείται Οδηγία µε την οποία ρυθµίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος οικογενειακής επανένωσης σε υπηκόους
τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα σε χώρες της Ε.Ε.57 Το 2004 εκδίδεται η Οδηγία για την
Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών ως προς την πρόσβαση και παροχή αγαθών και
υπηρεσιών (Council Directive 2004/113/EC). Το ίδιο έτος υιοθετείται από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο η διακήρυξη των Κοινών Βασικών Αρχών για την Πολιτική Ενσωµάτωσης των
Μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, µεταξύ άλλων αναφέρει ρητά ότι «η
απασχόληση συνιστά βασικό συστατικό της διαδικασίας ενσωµάτωσης και αποτελεί σηµείοκλειδί για τη συµµετοχή των µεταναστών, για τη συνεισφορά τους στην κοινωνία-υποδοχής
και για την ανάδειξη αυτής της συνεισφοράς».58 Την ίδια χρονιά η καταπολέµηση του
εγκλήµατος εντάσσεται στις προτεραιότητες του προγράµµατος της Χάγης, πράγµα το οποίο
έχει ως αποτέλεσµα την εκπόνηση ειδικού προγράµµατος από το Συµβούλιο.59
Για πρώτη φορά

γίνεται σαφής διαχωρισµός µεταξύ νόµιµης και µη νόµιµης

µετανάστευσης, ο οποίος και αποτυπώνεται στο Σχέδιο πολιτικής για τη µετανάστευση το
2005. Στη συνέχεια, µε σειρά οδηγιών, προβλέπονται ειδικές ρυθµίσεις για διαφορετικά
καθεστώτα εργασίας των µεταναστών (π.χ. εποχιακή, σταθερή, µερική,

επιστηµονική

εργασία κ.ά.). Με αυτές τις ρυθµίσεις διαχωρίζονται οι µετανάστες σε ειδικές κατηγορίες,
προστατεύονται οι έχοντες απασχόληση και νόµιµο καθεστώς εργασίας, ενώ οι υπόλοιποι
περνούν σε καθεστώς διακινδύνευσης.60 Οι τελευταίοι υπόκεινται στις ρυθµίσεις που
περιγράφονται σε κείµενο πολιτικής του 2006 για τη µη νόµιµη µετανάστευση.61 Οι
πολιτικές για τη µετανάστευση αυτής της περιόδου αποτυπώνουν την αντίφαση ανάµεσα
στην ανάγκη εισόδου νέου ηλικιακά, φθηνού εργατικού δυναµικού- σε µια Ευρώπη που
57

Στρατηγάκη Μ., ό.π. σ.208-209.
βλ. σχετικά European Policy Centre, 2005.
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Στρατηγάκη Μ., ό.π. σ.210.
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.Στρατηγάκη Μ., ό.π.
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Ανακοίνωση για τις προτεραιότητες πολιτικής για την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης
υπηκόων τρίτων χωρών (COM (2006) 402 final στο Στρατηγάκη ό.π. σ.207.
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γηράσκει - και την ανάγκη ελέγχου των συνόρων. Την ίδια εποχή, το 2006, εκδίδεται η
Οδηγία για την Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών στον τοµέα της Απασχόλησης και του
Επαγγέλµατος (Council Directive 2006/54/EC) και συγκροτείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
τη Μετανάστευση (CDMG).62 Πρόκειται για ειδική επιτροπή του Συµβουλίου της Ευρώπης
που γνωµοδοτεί για ζητήµατα που άπτονται της µετανάστευσης. Στις εκθέσεις της επιτροπής
αυτής οι γυναίκες µετανάστριες αναφέρονται ως οµάδα στόχος των πολιτικών ένταξης.
Στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για το άσυλο,63 το 2008, εκπονείται σχέδιο
πολιτικής για το άσυλο ταυτόχρονα µε την κοινή µεταναστευτική πολιτική. Επίσης σε
ανακοίνωση της Ε.Ε. του ιδίου έτους64 γίνεται αναφορά στο επαγγελµατικό προφίλ των
µεταναστών. Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος για τις διαφοροποιήσεις των κρατών
µελών σχετικά µε το επίπεδο των επαγγελµατικών δεξιοτήτων των πληθυσµών ή την
κατανοµή ανά τοµέα απασχόλησης. Τονίζεται έτσι η ανάγκη εναρµόνισης προσφοράς και
ζήτησης εργατικού δυναµικού λόγω της οικονοµικής κρίσης και της ανάγκης πρόβλεψης των
µακροπρόθεσµων τάσεων εξέλιξης του εργατικού αυτού δυναµικού. Ένα χρόνο αργότερα, το
2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητεί τη νέα Οδηγία κατά των Διακρίσεων (2009), η
οποία, ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί και από τα 27 εθνικά κοινοβούλια προκειµένου να τεθεί
σε ισχύ. Πρόσφατα, το 2010, σε εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,65 µεταξύ των οµάδων
σε κίνδυνο συγκαταλέγονται οι µετανάστες και προτείνεται σειρά ενεργητικών µέτρων µε
τρεις πυλώνες: τη διαµόρφωση µιας αγοράς εργασίας που ευνοεί την ένταξη, την πρόσβαση
σε υπηρεσίες ποιότητας και τη χορήγηση συµπληρωµατικών προς το εισόδηµα επιδοµάτων.
Παράλληλα προτείνεται να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις προκειµένου να προωθήσουν
τη διαφορετικότητα στη λειτουργία τους. Επίσης, η Ατζέντα ΕU2020, που συζητείται
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Commissionnaires Group on migration issues. Η συγκεκριµένη επιτροπή έχει ως στόχο τη σύζευξη του
συνόλου των σχετικών πολιτικών ανά τοµέα στο,
ec.europa.eu/commission_barroso/fratini/doc/2006/pr_30_08_06_en.pdf, αποθηκεύθηκε 23/3/2010.
63
Commission of the European Communities, COM(2008)360, Policy plan on asylum,an integrated approach
to protection across the EU.
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigrat
ion/jl0002_el.htm., αποθηκεύθηκε 3/3/2010.
64
Commission of the European Communities, COM (2008) 868/3), “New Skills for new Jobs Anticipating and
matching labour market and skills needs”
http://highereducationmanagement.eu/attachments/154_1_EN_ACT_part1_v7.pdf, αποθηκεύθηκε 3/3/2010.
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European Employment Strategy, Social Outlook, May 2010.
http://www.ilo.org/pls/apex/f?p=109:4:1347425511725018::NO:4:P4_TAXONOMY_ID:X.40, αποθηκεύτηκε
25/5/2010.
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σήµερα, προτρέπει τα κράτη µέλη να δώσουν ιδιαίτερη έµφαση στην ένταξη των
µεταναστών στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας66 και να τους αναγάγουν σε βασικό πληθυσµό
στόχο των εθνικών πολιτικών για την απασχόληση.67
Το ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο επηρεάζει το αντίστοιχο εθνικό µέσα από την έκδοση
– και υποχρεωτική ενσωµάτωση - Οδηγιών, αλλά και τη διατύπωση µη δεσµευτικών
συστάσεων. Αν και η Ε.Ε. έχει κάνει, τα τελευταία χρόνια, σοβαρές προσπάθειες ρύθµισης
και διαχείρισης των µεταναστευτικών εισροών, ωστόσο οι πολιτικές ένταξης που αφορούν
τους µετανάστες σχεδιάζονται και εφαρµόζονται κατά κύριο λόγο από το κάθε κράτος µέλος.
Προς το παρόν η Ε.Ε δεν νοµιµοποιείται να παρέµβει στη νοµοθεσία των χωρών µελών (π.χ.
το δίκαιο της ιθαγένειας) που διαµορφώνεται από τις εθνικές παραδόσεις. Τα κράτη µέλη
της Ε.Ε. φαίνεται να συγκλίνουν σε δύο βασικές προτεραιότητες της µεταναστευτικής
πολιτικής: την καταπολέµηση της µη νόµιµης µετανάστευσης µε παράλληλη αυστηρή
αστυνόµευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και την ένταξη των ήδη
εγκατεστηµένων µεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες µέσα από τη συµµετοχή τους στην
αγορά εργασίας.68 Μάλιστα, ένα σηµαντικό ποσοστό µεταναστών που διαµένουν στην
Ευρώπη είναι αυτοί που τελούν υπό καθεστώς παρανοµίας, δηλαδή είτε ήρθαν ως παράνοµοι
στις χώρες της Ε.Ε., είτε, στη συνέχεια, εισήλθαν σε καθεστώς παρανοµίας µετά την επίσηµη
λήξη της εργασιακής σχέσης τους.69
Παρά το γεγονός ότι οι εθνικές πολιτικές για τη µετανάστευση επηρεάζονται και
δεσµεύονται από το κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο, τα κράτη µέλη διαχειρίζονται τη
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COM (20070 512 final , Brussels, 11.9.2007, Communication from the Commission to the Council , the
European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions, Third
Annual Report in Migration and Integration,
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/docs/com_2007_512_en.pdf
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Council document 6706/07.
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Παπαδοπούλου Δ., κ.ά, (2007), Έργο Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση,
Ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης για την Αξιολόγηση των Μεταναστευτικών πολιτικών, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ,
http://www.inegsee.gr, αποθηκεύθηκε 20/4/2010.
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παρουσίας τους υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία για το ζήτηµα. Ενδεικτικά: Baldwin Edwards M., Arango J.,
(1999), (eds) Immigrants and the informal economy in Southern Europe, London, Cass F., Reyneri E.,(2003),
Illegal Immigration and the underground Economy, National Europe Centre Paper no 68, Kanellopoulos N.,
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γλώσσα, Beneria, L., (1999), The enduring debate over unpaid labour, International Labour Review, 138, no. 3,
287–309, Levinson, A, (2005), The regularization of unauthorised migrants: literature survey and country case
studies. Oxford, Centre on Migration, Policy and Society, University of Oxford.
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διαφορετικότητα και την καταπολέµηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας σε συνάρτηση
µε τη µεταναστευτική εµπειρία της χώρας, ως χώρας υποδοχής, ή ως χώρας αποστολής
µεταναστών, και τις συγκεκριµένες οικονοµικο-κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν κάθε
στιγµή. Σηµαντικό ρόλο στο σχεδιασµό και την εφαρµογή εθνικών πολιτικών
διαδραµατίζουν, επίσης, η πολιτική συγκυρία και η στάση των πολιτικών ελίτ απέναντι στο
φαινόµενο της µετανάστευσης, ο επιδιωκόµενος βαθµός αφοµοίωσης ή ενσωµάτωσης των
µεταναστών, ο βαθµός προετοιµασίας της κρατικής µηχανής για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων υποδοχής και ενσωµάτωσης των µεταναστών και οι αντιδράσεις του
πληθυσµού. Έτσι, κάποιες χώρες προηγήθηκαν της κοινοτικής θέσπισης µέτρων, µε
ανάληψη σηµαντικών πρωτοβουλιών υπέρ της ενσωµάτωσης των µεταναστών, όπως η
Βρετανία, η Φιλανδία και η Ιρλανδία. Κάποιες άλλες, όπως οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου
ακολουθούν µε αργό ρυθµό. Οι χώρες αυτές βρέθηκαν απροετοίµαστες απέναντι στο
φαινόµενο της µαζικής µετανάστευσης και άργησαν να προσαρµοστούν στη νέα
πραγµατικότητα µιας χώρας υποδοχής πλέον (και όχι αποστολής) µεταναστών. Κάποιες
άλλες χώρες προηγήθηκαν των κοινοτικών πρωτοβουλιών σε ορισµένους τοµείς, ενώ
παρουσιάζουν καθυστέρηση σε κάποιους άλλους (π.χ. Γερµανία). Ειδικότερα70 η Βρετανία
προχώρησε ένα βήµα πέρα από την «Οδηγία για την Ισότητα των Φυλών» (Race Directive),
επιβάλλοντας στους δηµόσιους φορείς την υποχρέωση να προωθούν τη φυλετική ισότητα και
τις καλές δια-φυλετικές σχέσεις (2000). Στη Φιλανδία, βάσει της νοµοθεσίας, οι ΟΤΑ
υποχρεούνται να διαµορφώνουν ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση της ισότητας στην
απασχόληση και την παροχή υπηρεσιών. Η Ιρλανδία εκπόνησε ένα «Εθνικό Σχέδιο Δράσης
κατά του Ρατσισµού» προτού διαµορφωθεί η στρατηγική για την ενσωµάτωση (2005). Η
Γερµανία υιοθέτησε τη «Χάρτα της Διαφορετικότητας» και ψήφισε το «Γενικό Νόµο για την
Ίση Μεταχείριση» (2006). Ωστόσο, το κοινοβούλιό της αντιδρά στη ψήφιση της νέας
«Οδηγίας κατά των Διακρίσεων». Στην Ισπανία συστήθηκε ένα «Σώµα για την
παρακολούθηση του ρατσισµού και την προώθηση των ίσων ευκαιριών» (2003), ενώ το 2007
εκπονήθηκε το «Στρατηγικό Σχέδιο για την Ιδιότητα του Πολίτη (citizenship) και την
70

βλ. CLIP Network, 2008, Equality and diversity in jobs and services: City policies for migrants in Europe.
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/clipdiversity.htm, αποθηκεύθηκε 8/2/2010.
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Ενσωµάτωση». Τέλος, η Ουγγαρία έχει εδώ και πολλές δεκαετίες διαµορφώσει τη δική της
πολιτική για τις εθνικές µειονότητες, λόγω της παρουσίας µεγάλου αριθµού Ροµά.
Οι πολιτικές της Ε.Ε που σχετίζονται µε την απασχόληση των µεταναστριών
αποτυπώνονται σε ποικίλες κοινοτικές πρωτοβουλίες και χρηµατοδοτικά πλαίσια, όπως οι
κοινοτικές πρωτοβουλίες Equal, Progress, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων
Χωρών και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Συγκεκριµένα η κοινοτική πρωτοβουλία
Equal, κατά τους 2 γύρους υλοποίησης (2002-2005 και 2005-2008), χρηµατοδότησε µια
σειρά από Αναπτυξιακές Συµπράξεις που είχαν είτε ως αποκλειστική οµάδα-στόχο ή, σε
συνδυασµό µε άλλες ευπαθείς οµάδες, τους µετανάστες και τη διευκόλυνση της πρόσβασής
τους στην αγορά εργασίας. Συνολικά 76 από τα επιλεγέντα έργα του α’ γύρου είχαν ως
αντικείµενο την «καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας σε σχέση µε την αγορά
εργασίας», ενώ περίπου 100 Αναπτυξιακές Συµπράξεις είχαν ως αντικείµενο την
«(επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας» και απευθύνονταν (και) στους µετανάστες και τις
εθνικές µειονότητες. Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν αφορούσαν αφενός τη βελτίωση της
απασχολησιµότητας των µεταναστών (µέσα από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης),
αφετέρου, τη δηµιουργία ενός κλίµατος που να ευνοεί την κοινωνική και επαγγελµατική
ενσωµάτωση των µεταναστών και των εθνικών µειονοτήτων. Ως προς το δεύτερο σκέλος,
δόθηκε έµφαση σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης, στη διαχείριση της διαφορετικότητας
εντός των επιχειρήσεων και στη βελτίωση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων των υπηρεσιών
απασχόλησης, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των
µεταναστών.71 Για συγκεκριµένα παραδείγµατα καλών πρακτικών, βλ. παρακάτω στην
ενότητα 2.
Τα Εθνικά Θεµατικά Δίκτυα (ΕΘΔ) που συγκροτήθηκαν στο πλαίσιο της Equal
συνέβαλαν και αυτά, είτε άµεσα, είτε έµµεσα, στην προώθηση στην απασχόληση των
µεταναστριών, µε τον εντοπισµό και την ενθάρρυνση της µεταφοράς καινοτόµων καλών
πρακτικών από τα έργα που υλοποίησαν οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις (ΑΣ). Σε αρκετές
χώρες-µέλη δηµιουργήθηκαν ΕΘΔ µε αντικείµενο ειδικά την ένταξη των µεταναστών και
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βλ. Equal, 2006, National networks of DPs tackling discrimination against immigrants and ethnic minorities:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/activities/search_en.cfm, αποθηκεύθηκε 20/3/2010.
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των εθνικών µειονοτήτων. Στην ενότητα 2 γίνεται αναλυτική αναφορά στην εµπειρία των
επιτυχηµένων σχετικών θεµατικών δικτύων του α’ γύρου της Γαλλίας και της Πορτογαλίας.
Επίσης, στο κοινοτικό Πρόγραµµα Progress (2007-2013) για την απασχόληση και την
κοινωνική αλληλεγγύη έχουν σχεδιασθεί εξειδικευµένες δράσεις για µετανάστες, αλλά και
µετανάστριες. Δεδοµένου ότι το πρόγραµµα είναι σε εξέλιξη, η αποτίµηση της
αποτελεσµατικότητας των σχετικών δράσεων θα πραγµατοποιηθεί µετά τη λήξη της δικής
µας έρευνας. Βασικός χρηµατοδοτικός µηχανισµός παρέµβασης της Ε.Ε στην αγορά
εργασίας των κρατών µελών είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Στοχεύει σε ειδικά
µέτρα για µεγαλύτερη συµµετοχή των µεταναστών στην απασχόληση και εποµένως στην
κοινωνική τους ένταξη. Επιπλέον, οι µετανάστες λογίζονται ως µειονεκτούντα άτοµα και
γίνονται αποδέκτες δράσεων που ενισχύουν την ένταξή τους µε σκοπό τη βιώσιµη
ενσωµάτωση τους στην απασχόληση και την καταπολέµηση των διακρίσεων κάθε µορφής
στην αγορά εργασίας.72 Στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (20072013) υλοποιούνται δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη. Η ανάληψη ειδικών δράσεων για
την πρόσβαση στην απασχόληση και τη διευκόλυνση στην κοινωνική τους ένταξη αποτελεί
κεντρικό πυρήνα του προγράµµατος, αλλά και πολιτική προτεραιότητα της Ε.Ε. Στο
πρόγραµµα αυτό γίνεται σαφής αναφορά στις γυναίκες µετανάστριες σε σχέση µε ζητήµατα
ισότητας των δύο φύλων και πρόσβασης στην απασχόληση (υποστηρικτικές δράσεις για την
οικογένεια, φύλαξη παιδιών, κ.ά).
Οι σύγχρονες κοινωνικές αναδιατάξεις, τα νέα γεωπολιτικά δεδοµένα, η διεύρυνση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), η αναδιάταξη των οικονοµικών δεδοµένων/συµφερόντων
δηµιουργούν καινούργια δεδοµένα στις µεταναστευτικές µετακινήσεις. Συνεπάγονται ένα
νέο µεταναστευτικό ευρωπαϊκό χώρο στο πλαίσιο του οποίου διαφοροποιούνται τόσο οι όροι
και οι προϋποθέσεις µετακίνησης και εγκατάστασης ξένων πολιτών, όσο και οι πολιτικές που
υιοθετούνται

για

την

ένταξη

των

µεταναστών.73

Επιπλέον,

στο

πλαίσιο

της

παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας, η µετανάστευση ενισχύει την ευελιξία και την
72

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 της 5.7.2006 (ΕΕ L 210,31.07.2006).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0012:0012:EL:PDF.
73
Βλ. Ιωάννου Ν., 2003, «Ελληνική Μεταναστευτική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συµβούλιο της
Ευρώπης», στο: Κασιµάτη Κ. (επιµ.) Πολιτικές Μετανάστευσης και Στρατηγικές ένταξης. Αθήνα: Gutenberg, σ.
271-282. European Commission (2003), Migration and Social Integration of Migrants, Brussels: Directorate
General for Research.
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ελαστικότητα της αγοράς εργασίας. Οι µετανάστες/τριες απασχολούνται µερικά, πρόσκαιρα
ή εποχιακά, αποτελώντας ένα εργατικό δυναµικό που χαρακτηρίζεται από υψηλή
επαγγελµατική και γεωγραφική κινητικότητα.74 Οι νέες αυτές τάσεις έχουν σηµαντικά
διαφοροποιήσει σήµερα τις πολιτικές για τη µετανάστευση, ενώ οι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) συγκλίνουν στη διαµόρφωση µιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής.75 Στην
πολιτική αυτή υπάρχουν τρία επιµέρους στοιχεία, που συνδέονται άµεσα µε τις διεθνείς
συµβάσεις και την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου και αφορούν σε
µεγάλο ποσοστό τις γυναίκες µεταξύ αυτών. Το πρώτο στοιχείο είναι η πολιτική περί ασύλου
που εµφανίζεται όπου και τα ζητήµατα µετανάστευσης στα κείµενα τη Ε.Ε. Το δεύτερο
στοιχείο είναι η οικογενειακή επανένωση και αναφέρεται στην άδεια εισόδου και διαµονής
των µελών της οικογένειας µεταναστών/τριών. Το τρίτο στοιχείο είναι η καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων που συγκαταλέγεται στις πολιτικές δίωξης του εγκλήµατος και
προστασίας των θυµάτων. Μάλιστα, ενώ ο ΟΗΕ αντιµετωπίζει την εµπορία και διακίνηση
ανθρώπων ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η Ε.Ε τη θεωρεί κυρίως ως
έγκληµα παράνοµης µετακίνησης πληθυσµών αναπτύσσοντας δράσεις και προγράµµατα
πρωτίστως για την καταστολή του και δευτερευόντως για την προστασία των θυµάτων.76
Μια πρώτη επισήµανση σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές πολιτικές είναι η συνεχής
µέριµνα, στο όνοµα της ίσης µεταχείρισης, να εξοµοιώνονται όλες οι ευπαθείς οµάδες
µεταξύ τους και να συµπεριλαµβάνονται «ισότιµα» στις δράσεις και πολιτικές της Ε.Ε.,
πράγµα το οποίο προσδίδει χαρακτήρα δηµοκρατικό στο ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο. Στην
ουσία, όµως, αποκρύπτεται ο δοµικός χαρακτήρας των διακρίσεων που αποδίδονται σε
«ατοµικές ιδιαιτερότητες» και οι οποίες όταν γίνουν αποδεκτές ως τέτοιες µπορούν να
«εµπλουτίσουν» το χώρο εργασίας (πολυµορφία των επιχειρήσεων) ή την κοινωνία
ολόκληρη (πολιτισµική κοινωνία). Στην πράξη διασπώνται πόροι, ανθρώπινοι και υλικοί,
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Βλ. Παύλου Μ. & Χριστόπουλος Δ. (επιµ.),2004, Η Ελλάδα της Μετανάστευσης. Αθήνα: Κριτική-ΚΕΜΟ, σ.
185-189. Μπάγκαβος Χρ. & Παπαδοπούλου Δ. (επιµ.), 2006, Μετανάστευση και ένταξη των µεταναστών στην
ελληνική κοινωνία, Gutenberg
75
Βλ. Ιωάννου Ν., 2003, όπ.π., European Commission ,2003, όπ.π.
76
Wijers , 2000 στο Στρατηγάκη Μ., 2009 , όπ.π. σ. 210.
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µεταξύ των διαφορετικών οµάδων µε αποτέλεσµα να µειώνεται η αποτελεσµατικότητα των
παρεµβάσεων.77
Μια δεύτερη επισήµανση είναι ότι η παρουσία ενός θεσµικού πλαισίου που ευνοεί
την ενσωµάτωση των µεταναστών και των µειονοτήτων δεν εξασφαλίζει από µόνη της την
εφαρµογή στην πράξη των διακηρυγµένων πολιτικών. Ο κατακερµατισµός των φορέων
υλοποίησης, η απουσία συντονισµού µεταξύ τους, η έλλειψη αξιόπιστων στατιστικών
στοιχείων,

πόρων,

αλλά

και

συχνά

πολιτικής

βούλησης,

υποσκάπτουν

την

αποτελεσµατικότητα ακόµη και του πιο προωθηµένου και ολοκληρωµένου θεσµικού
οπλοστασίου.
2. Καλές πρακτικές στον τοµέα της απασχόλησης των µεταναστριών
Ένα σύνολο κανονιστικών και θεσµικών ρυθµίσεων σε επίπεδο Ε.Ε. διασφαλίζει την
αντιµετώπιση των µεταναστών και των µεταναστριών ως ισότιµων πολιτών της χώρας
υποδοχής, το οποίο σηµαίνει ότι έχουν τα ίδια πολιτικά, εργασιακά και εκπαιδευτικά
δικαιώµατα. Το κάθε κράτος µέλος έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρµόσει και να
διαµορφώσει την εθνική κοινωνική του πολιτική, σε συνάρτηση, αφενός µε το ευρωπαϊκό
νοµοθετικό πλαίσιο, αφετέρου µε τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τις λειτουργίες της
εθνικής αγοράς εργασίας.
Οι τοµείς όπου απασχολούνται οι µετανάστριες καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα
οικονοµικών δραστηριοτήτων, τόσο στον επίσηµο, όσο και στον ανεπίσηµο τοµέα της
οικονοµίας,78 ανάλογα µε τη χώρα, τις τοπικές αγορές εργασίας, αλλά και τη συγκυρία. Αυτό
που αποτελεί, ωστόσο, κοινό χαρακτηριστικό όλων των χωρών-µελών της ΕΕ-27 είναι το
εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό µεταναστών/τριών που απασχολείται στον δηµόσιο τοµέα
(υπολογίζεται ότι µόλις το 1.5% των υπηκόων τρίτων χωρών στην ΕΕ-15 απασχολείτο το
2005 στον δηµόσιο τοµέα). Εξαίρεση αποτελούν οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
77

Στρατηγάκη Μ., 2009, «Μετανάστριες χαµένες στη µετάφραση» στο Βαίου Ν., Στρατηγάκη Μ., Το φύλο της
µετανάστευσης, Αθήνα, Μεταίχµιο, σ.216.
78
Σε ορισµένες χώρες η αδήλωτη εργασία - που τροφοδοτείται σε µεγάλο βαθµό από τους µετανάστες εξακολουθεί να αποτελεί το 1/5 του ΑΕΠ και λαµβάνονται µέτρα για την αντιµετώπιση του φαινοµένου
(Βουλγαρία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Κύπρος, Ουγγαρία, Ιταλία, Μάλτα).
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(ΟΤΑ), οι οποίοι, ήδη από τη δεκαετία του 1990, προσλαµβάνουν, για τις ανάγκες των
δήµων, ένα σταθερά αυξανόµενο αριθµό µεταναστών και µελών µειονοτικών οµάδων, στο
πλαίσιο των πολιτικών ενσωµάτωσης. Πρωτοπόροι στον τοµέα αυτό υπήρξαν δήµοι στη
Δανία, τη Φιλανδία και την Ολλανδία, ενώ σταδιακά τους µιµήθηκε µεγάλος αριθµός δήµων
στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.
Πέρα από την πολιτική της ενσωµάτωσης, η συστηµατική και οργανωµένη πρόσληψη
µεταναστών/τριών στους δήµους ενσωµατώνει µε τη σειρά τις αρχές που απορρέουν από
επιµέρους πολιτικές, όπως η αρχή της ίσης µεταχείρισης, ο σεβασµός των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, η διαχείριση της διαφορετικότητας. Καλύπτει ανάγκες που συνδέονται µε τη
δηµογραφική γήρανση, η οποία και προκαλεί έλλειψη προσωπικού. Συµβάλλει στην πολιτική
µείωσης των εντάσεων και αποφυγής της ριζοσπαστικοποίησης των µεταναστών. Η
πρόσληψη µεταναστών ως εργατικού δυναµικού των δήµων δεν πραγµατοποιείται πάντοτε
χωρίς αντιδράσεις τόσο από την πλευρά των γηγενών δηµοτών, όσο και από την πλευρά του
υπόλοιπου προσωπικού που ενδέχεται να βλέπει αρνητικά τις προσλήψεις µεταναστών. Οι
τοπικές αρχές, σε αρκετές περιπτώσεις, πρέπει να δώσουν µάχη για να µειώσουν αυτές τις
αντιδράσεις. Την έντονη αντίθεσή τους εκφράζουν συνήθως οι εκπρόσωποι ακροδεξιών
κοµµάτων ή παρατάξεων, αλλά και οµάδες του πληθυσµού που βρίσκονται σε µειονεκτική
θέση. Συχνά, οι τοπικές πολιτικές πρόσληψης µεταναστών βρίσκονται σε διάσταση µε τις
επίσηµες κεντρικές πολιτικές για την ενσωµάτωση των µειονοτήτων και τη διαχείριση της
διαφορετικότητας. Για παράδειγµα, η ολλανδική πόλη Breda, η Κοπεγχάγη και η Βιέννη
έχουν µια διαφορετική, πιο προωθηµένη, προσέγγιση στο θέµα των µεταναστών από τις
αντίστοιχες κεντρικές κυβερνήσεις της Ολλανδίας, της Δανίας και της Αυστρίας.79 Η ίδια
παρατήρηση ισχύει και για τις εφαρµοζόµενες κοινωνικές πολιτικές. Οι τοπικές κυβερνήσεις,
οι οποίες είναι αυτές που σε πολλές περιπτώσεις σηκώνουν το βάρος άσκησης της
κοινωνικής πολιτικής, προσαρµόζουν τις πολιτικές αυτές στις ιδιαίτερες ανάγκες και τις
ιδιοµορφίες του τοπικού πληθυσµού, ανεξάρτητα από την επίσηµη κρατική πολιτική και
συχνά σε αντίθεση µε αυτήν. Μάλιστα, οι τοπικές κυβερνήσεις ανά χώρα χρησιµοποιούν
διαφορετικούς όρους για την περιγραφή των µεταναστών: αλλοδαποί, αλλογενείς, ξένης
79

βλ. CLIP Network, 2008, Equality and diversity in jobs and services: City policies for migrants in Europe.
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfilies/ef0871.htm αποθηκεύθηκε 25/3/2010.
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καταγωγής, υπήκοοι τρίτων χωρών, κ.λπ., µε αποτέλεσµα τα στοιχεία να µην είναι απόλυτα
συγκρίσιµα µεταξύ τους, καθώς ο κάθε χαρακτηρισµός παραπέµπει και σε διαφορετική
βιογραφία του κάθε µετανάστη.80
Όλα όσα προαναφέρθηκαν δείχνουν ότι το πλαίσιο µέσα στο οποίο αναπτύσσονται
και αναδεικνύονται οι καλές πρακτικές στον τοµέα απασχόλησης των µεταναστριών
καθορίζεται από ένα πλέγµα παραµέτρων το οποίο διαφέρει ανά χώρα έτσι ώστε η
ευρωπαϊκή εµπειρία να συντίθεται τελικά από «ψηφίδες» διαφόρων επιπέδων, εθνικές
παραδόσεις, όψεις της κοινωνίας των πολιτών, δοµές αποκέντρωσης κ.λπ. Είναι πολλές οι
χώρες της Ε.Ε, όπου εντοπίστηκαν καλές πρακτικές στον τοµέα της απασχόλησης των
µεταναστριών. Δεδοµένης της µικρής διάρκειας της έρευνας θα επικεντρωθούµε στην
εµπειρία ορισµένων χωρών της Ε.Ε, δηλαδή της Γαλλίας, της Αυστρίας, της Γερµανίας, του
Βελγίου, του Ηνωµένου Βασιλείου, της Δανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας
και της Ολλανδίας, προκειµένου να αναδείξουµε καλές πρακτικές που έχουν εφαρµόσει για
την ένταξη των µεταναστριών στην αµειβόµενη απασχόληση.81
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της διαδικτυακής αναζήτησης
µε βάση πληροφορίες για καλές πρακτικές όπως ορίζονται στο πλαίσιο της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας Equal, κυρίως όπως αναφέρονται στα «Εγχειρίδια σχετικά µε την ένταξη για
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς επαγγελµατίες (2004, 2007, 2009)», στο Δίκτυο
Πόλεων για την Τοπική Ενσωµάτωση (CLIP Network)82 και στη διαδικτυακή πύλη της ΕΕ
για την ενσωµάτωση. Αναλυτικότερα:

80

CLIP Network, 2008, Equality and diversity in jobs and services: City policies for migrants in Europe.
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfilies/ef0871.htm αποθηκεύθηκε 25/3/2010.
81
Eυρωπαϊκή Επιτροπή, Μάιος 2007, Εγχειρίδιο σχετικά µε την ένταξη για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και
ειδικούς επαγγελµατίες. Δεύτερη έκδοση, www.ec.europa.eu/justice_home/doc./2007/handbook_2007_el.pdf
αποθηκεύθηκε 2/4/2010.
82
Το Δίκτυο CLIP συγκροτήθηκε το 2006, µε πρωτοβουλία 30 πόλεων µεσαίου µεγέθους από όλες τις περιοχές
της Ευρώπης, µε σκοπό να στηρίζει αποτελεσµατικά την κοινωνική και οικονοµική ενσωµάτωση των
µεταναστών, να καταπολεµά τις κοινωνικές ανισότητες και να βοηθά τους µετανάστες να διατηρούν την
πολιτιστική τους ταυτότητα. Συνολικά 9 από τις πόλεις του Δικτύου προχώρησαν πέρα από τη λήψη µέτρων
κατά των διακρίσεων, στην αντιµετώπιση των παραγόντων που δυσχεραίνουν την πρόσβαση των µεταναστών
στην απασχόληση. Βλ. CLIP Network, 2008, Equality and diversity in jobs and services. City policies for
migrants in Europe. Eurofound.
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2.1. Η γαλλική εµπειρία
Η γαλλική εµπειρία στον τοµέα της απασχόλησης µεταναστριών που καταγράφεται
εδώ, προέρχεται τόσο από το επίπεδο της οργάνωσης εθνικών δοµών για µετανάστες, όσο
και από το επίπεδο της υλοποίησης προγραµµάτων Equal.
Πρώτον, στη Γαλλία λειτουργεί ως διαρκής δοµή ένα σύστηµα παροχής συµβουλών
µε εκπαιδευτές, το οποίο χρησιµεύει για να διευρύνει το φάσµα των επαγγελµατικών
προοπτικών των νεαρών µεταναστών. Στη δοµή αυτή Γάλλοι συνταξιούχοι αναλαµβάνουν το
ρόλο του εκπαιδευτή83 για νεαρούς µετανάστες οι οποίοι επιλέγονται µέσω των τοπικών
µονάδων (σηµεία πρόσβασης για την απασχόληση και τις κοινωνικές υπηρεσίες). Οι
εκπαιδευτές είναι εθελοντές, αλλά τους παρέχεται κατάρτιση από τις κρατικές αρµόδιες
υπηρεσίες. Το 2008 οι εκπαιδευτές παρείχαν συµβουλές σε 18.000 νέους και ο γενικός
στόχος είναι να στηρίζουν 20.000 νέους.
Δεύτερον, στο πλαίσιο ενεργειών της Equal για τη διάχυση και µεταφορά
προσεγγίσεων που θα βοηθήσουν στην καταπολέµηση των διακρίσεων, το 2003
συγκροτήθηκε ένα Εθνικό Θεµατικό Δίκτυο το οποίο συντονίστηκε από µια αναπτυξιακή
σύµπραξη. Οι φορείς που συµµετείχαν έδωσαν έµφαση στη δηµιουργία των κατάλληλων
εργαλείων και δεικτών για την παρακολούθηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας, ενώ
καίριο ρόλο στη δηµιουργία αυτών των εργαλείων, αλλά και στην οργάνωση της δηµόσιας
συζήτησης για τους τρόπους καταπολέµησης των διακρίσεων έπαιξαν οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις, που συµµετείχαν ενεργά και στο ΕΘΔ. Ο στόχος του δικτύου ήταν να
κινητοποιήσει τους κοινωνικούς εταίρους και τους σχεδιαστές πολιτικής του δηµόσιου τοµέα
σε διάλογο έτσι ώστε να επηρεάσει τις υπάρχουσες πρακτικές µε άµεσα αποτελέσµατα στις
πρακτικές πρόσληψης και απασχόλησης µεταναστών.84 Συνεργάσθηκαν 18 Αναπτυξιακές
Συµπράξεις (ΑΣ) από τις 22 που συγκροτήθηκαν αρχικά, στον α’ κύκλο της Equal, θεµατική
ενότητα Β’. Παρά την ύπαρξη ενός ολοκληρωµένου - ρυθµιστικού και θεσµικού πλαισίου για την ένταξη των µεταναστών, οι ΑΣ γνώριζαν ότι ο συντονισµός και λειτουργία των
υπηρεσιών και κοινωνικών εταίρων παρουσίαζε κενά συνεργασίας και ενηµέρωσης. Στην

83

Στα γαλλικά εκπαιδευτής (educateur) ή νονός (parain) του µετανάστη που δίνει το στίγµα των
διαπροσωπικών σχέσεων επίσης.
84
European Commission, xxx, Tackling Racial Discrimination in France: Equal Shows a Way Forward,
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-iem-ntnfr.pdf, αποθηκεύθηκε την 21/3/2010,
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ουσία η ισχύουσα νοµοθεσία δεν εφαρµοζόταν ικανοποιητικά. Το Εθνικό Θεµατικό Δίκτυο
οργάνωσε 3 συναντήσεις µεταξύ 2003-2004 µε σκοπό να διερευνήσει τα ενδιαφέροντα όλων
των εµπλεκοµένων µελών, να ανταλλάξει πληροφορίες και να σχεδιάσει τρόπους διάχυσης
των καλών πρακτικών που δηµιουργήθηκαν από το έργο του. «Το ΕΘΔ έθεσε τις βάσεις για
τη συνεργασία των ΑΣ και, ως εκ τούτου, για συντονισµό των ενεργειών των εµπλεκοµένων
φορέων σε επίπεδο τοπικό, µεταξύ περιοχών και περιφερειών σε εθνικό επίπεδο».85 Το ΕΘΔ,
προκειµένου να προωθήσει δράσεις κατά των διακρίσεων στην αγορά εργασίας, επεδίωξε να
προωθήσει αλλαγή των πρακτικών και όχι αλλαγή του θεσµικού πλαισίου και µε «συστηµική
προσέγγιση» προώθησε το ζήτηµα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στους συνοµιλητές
εταίρους, δηλαδή εργοδότες, συνδικάτα και οργανώσεις, κατά των διακρίσεων. Θεώρησε ότι
η εταιρική κοινωνική ευθύνη πρόσφερε ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο συζήτησης διότι
θεώρησαν ότι πρέπει να βασίζεται στη διαπολιτισµική διαχείριση και η παρουσία
διαφορετικών πολιτισµικών εθνοτήτων να προσφέρει νέα δυναµική στις επιχειρήσεις. Καλές
πρακτικές ήταν σε γενικό επίπεδο οι διάφορες συµφωνίες και µνηµόνια συνεργασίας που
έγιναν µεταξύ δηµοσίων υπηρεσιών, φορέων απασχόλησης κ.ά., που ευαισθητοποιούν τους
εταίρους ώστε να προχωρήσουν σε εφαρµογή πρακτικών δράσεων. Ενδεικτικά να αναφερθεί
η εταιρεία σούπερ-µάρκετ CASINO, που συνεργάσθηκε µε µια ΑΣ η οποία προωθούσε την
ισότιµη συµµετοχή στην εργασία προκειµένου να υποστηριχθεί η συνύπαρξη διαφορετικών
εθνικοτήτων µεταναστών εργαζοµένων86 αφενός και η σχέση τους µε την πελατεία
αφετέρου. Προκειµένου οι σχέσεις µεταξύ των υπαλλήλων να είναι φιλικές, προσέλαβε ανά
περιφέρεια µετανάστες υπαλλήλους και διεξήγαγε σεµινάρια κατάρτισης για τη συνύπαρξη
των διαφορετικών εθνικοτήτων µεταναστών. Το ΕΘΔ, για την επίτευξη των παραπάνω
στόχων, εστίασε σε 4 τοµείς παρέµβασης: την ευαισθητοποίηση των δηµόσιων υπηρεσιών
για την απασχόληση, την ενεργή συµµετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων, την
προώθηση και τη διαχείριση της πολυµορφίας. Περισσότερες από 300 εταιρείες έχουν
υπογράψει το «Χάρτη της πολυµορφίας στην επιχείρηση», ο οποίος άρχισε να εφαρµόζεται
το 2004. Οι εταιρείες που τον υπέγραψαν αναλαµβάνουν τη δέσµευση να θέσουν ως
85

Όπως υποστηρίζει η Marie Christine Palicot από την οργάνωση Racine, την Εθνική Δοµή Στήριξης του
προγράµµατος Equal στη Γαλλία, και η οποία συντόνισε το έργο του Εθνικού Θεµατικού Δικτύου στο
European Commission, xxx, Tackling Racial Discrimination in France: Equal Shows a Way Forward,
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-iem-ntnfr.pdf, αποθηκεύθηκε την 21/3/2010.
86
Η εταιρεία CASINO έχει καταστήµατα σε πολλές υποβαθµισµένες αστικές περιοχές της Γαλλίας.
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στρατηγικό στόχο τη µη διακριτική µεταχείριση και την πολυµορφία. Οι πρώτες που
υπέγραψαν ήταν 40 µεγάλες εταιρείες,87 οι οποίες προσπάθησαν, επίσης, να διαδώσουν
ευρύτερα αυτή την πρωτοβουλία. Τώρα καταβάλλονται προσπάθειες να υπογραφεί και από
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο του έργου επιχειρήθηκε η αλλαγή στάσεων και
αντιλήψεων µέσα από την αλλαγή των παγιωµένων πρακτικών στις προσλήψεις, η οποία
µεταφράστηκε σε συγκεκριµένες δεσµεύσεις και συµφωνίες κατά των διακρίσεων στην
αγορά εργασίας.
Τρίτον, µια άλλη επιτυχηµένη εφαρµογή της Equal, που αφορούσε µάλιστα άµεσα
γυναίκες-µετανάστριες, ήταν το πρόγραµµα «Ενίσχυση των δραστηριοτήτων που αποφέρουν
εισόδηµα µεταξύ εθνικών οµάδων και κοινοτήτων» που υλοποιήθηκε στη Γαλλία την περίοδο
2002-2004, µε συντονιστή τον µεγαλύτερο οργανισµό µικρο-πίστωσης στη Δυτ. Ευρώπη, την
Ένωση για το Δικαίωµα στην Οικονοµική Πρωτοβουλία (ADIE), σε συνεργασία µε τον
Εθνικό Οργανισµό Απασχόλησης και άλλους φορείς. Στόχος της συγκεκριµένης
Αναπτυξιακής Σύµπραξης ήταν η ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας µεταναστών/τριών
που κατοικούν σε υποβαθµισµένες γειτονιές του Παρισιού και απασχολούνται στον άτυπο
τοµέα της οικονοµίας: το µεγαλύτερο ποσοστό των συµµετεχόντων ήταν γυναίκες, στην
πλειοψηφία τους από χώρες της υπο-σαχάριας Αφρικής και µάλιστα, κατά ένα ποσοστό,
αναλφάβητες. Για την επίτευξη των σκοπών του προγράµµατος στήθηκε ένας καινοτόµος
µηχανισµός µικρο-πίστωσης και επιχειρηµατικής στήριξης για να βοηθήσει τους πελάτες του
να δηµιουργήσουν σιγά-σιγά ένα εισόδηµα, το οποίο θα τους επέτρεπε να ενταχθούν στην
επίσηµη οικονοµία. Η τεχνική που εφαρµόστηκε ήταν ο δανεισµός να κατευθύνεται σε
οµάδες των τριών ατόµων, που αναλαµβάνουν από κοινού την ευθύνη έγκαιρης
αποπληρωµής των δόσεων του δανείου. Παράλληλα, οι συµµετέχοντες παρακολούθησαν
εισαγωγικά µαθήµατα διαχείρισης του οικογενειακού προϋπολογισµού, υπολογισµού των
εσόδων και εξόδων, εκτίµησης των κινδύνων και των πλεονεκτηµάτων της επισηµοποίησης
της δραστηριότητάς τους κ.λπ. Μετά από 2 χρόνια λειτουργίας, είχαν δανειοδοτηθεί 275

87

Μεταξύ αυτών ο όµιλος επιχειρήσεων στις τηλεπικοινωνίες France Télévisions που υπέγραψε συµφωνία µε
τις αρµόδιες εθνικές αρχές για την απασχόληση και δεσµεύθηκε να προωθεί την πολυµορφία στις πρακτικές
προσλήψεων του οµίλου.
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άτοµα, το δε ποσοστό αδυναµίας εξυπηρέτησης του δανείου ανήλθε µόνο σε 2.6% του
συνόλου.88
Τέταρτον,

ένα

ακόµη

πρόγραµµα

που

αφορά

αποκλειστικά

µετανάστριες

υλοποιήθηκε από την πόλη της La Rochelle την περίοδο 2007-2008. Αφορούσε την
κατάρτιση µεταναστριών σε υπηρεσίες εστίασης, µετά από διαπίστωση του τοπικού φορέα
για την Ενσωµάτωση,89 ότι έπρεπε να ληφθούν µέτρα για την επαγγελµατική ένταξη των
µεταναστριών. Συνεργάσθηκαν οι τοπικές αρχές, ο δήµος, οι δηµόσιες υπηρεσίες για την
απασχόληση, το τοπικό συµβούλιο για την ενσωµάτωση, κ.ά. Έγινε έρευνα αγοράς
προκειµένου να διερευνηθεί η ζήτηση και η προσφορά στο συγκεκριµένο τοµέα και
σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά της οµάδας -στόχου συστάθηκε µια εταιρεία εστίασης µε
στόχο την στήριξη πολιτών σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού. Η κατάρτιση άρχισε µε
µαθήµατα γλώσσας και γνωριµίας µε τη γαλλική κουλτούρα, κοινωνικές δεξιότητες, και, στη
συνέχεια, προχώρησε στο κυρίως αντικείµενο της κατάρτισης. Πραγµατοποιήθηκαν συνεχείς
συναντήσεις εργασίας µε τοπικούς παράγοντες και φορείς, προκειµένου να εξοικειωθούν οι
µετανάστριες µε τον εργασιακό κόσµο της πόλης και της χώρας που διαµένουν.
2.2 Η αυστριακή εµπειρία
Η αυστριακή εµπειρία που καταγράφεται εδώ προέρχεται από την υλοποίηση τριών
προγραµµάτων για µετανάστες.90
Το πρώτο έργο υλοποίησε η δηµαρχία της Βιέννης (µε αναλογία 1 µετανάστη ανά 4
κατοίκους της πόλης), επιδιώκοντας την αποδοχή µιας διαπολιτισµικής κοινωνίας
βασισµένης στην πολυµορφία.91 Δηµιούργησε το πρόγραµµα, Μ17, βάσει του οποίου
προσλαµβάνει µε αυξηµένη αναλογία µετανάστες, οι οποίοι στελεχώνουν τις υπηρεσίες του
Δήµου. Με την πρόσληψη µεταναστών στο Δήµο το πρόγραµµα στοχεύει αφενός στην
κοινωνική ένταξη των εργαζοµένων µεταναστών/µεταναστριών και αφετέρου στη
88

European Commission, 2005, Equal Success stories, “Migrating out of the informal economy”. Available at:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/activities/search_en.cfm
89
Στα γαλλικά, Agent de Développement Local pour l’Intégration.
90
Εδώ θα µπορούσαµε να προσθέσουµε κι ένα ακόµη πρόγραµµα, το «Mingo Services for SMEs” (2008-2010)
και προωθείται η δικτύωση 300 ΜΜΕ επιχειρήσεων ιδιοκτησίας µεταναστών γυναικών και ανδρών. Θα τους
παρέχεται σειρά συµβουλευτικών υπηρεσιών όπως, διαφήµιση, επικοινωνία µε τους κατάλληλους κοινωνικούς
εταίρους, δικτύωση κ.ά. και άνδρες επιχειρηµατίες,
http://ec.europa.eu/ewsi/en/practice/details.cfm?ID_ITEMS=13495, αποθηκεύθηκε 30/5/2010.
91
όπ.π
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διευκόλυνση πρόσβασης των χρηστών µεταναστών του Δήµου σε µεγάλο φάσµα
δραστηριοτήτων, δεδοµένου ότι εξυπηρετούνται και από υπαλλήλους που µιλούν τη µητρική
τους γλώσσα και γνωρίζουν καλύτερα τις πολιτισµικές τους πρακτικές. Στα κέντρα εργασίας,
οι µετανάστες µαθαίνουν να αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, να αποκτούν εµπιστοσύνη
στον εαυτό τους και να αναλαµβάνουν οι ίδιοι, µε την υποστήριξη των σχετικών υπηρεσιών
όταν χρειάζεται, τη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας. Με την πρωτοβουλία αυτή, η Βιέννη
επιδιώκει την ένταξη των µεταναστών και των διαφόρων εθνικοτήτων εξοικειώνοντάς τους
µε τη δηµόσια διοίκηση της χώρας, αλλά και προσλαµβάνοντας µετανάστες ως προσωπικό.92
Το δεύτερο πρόγραµµα υλοποιήθηκε στη Βιέννη επίσης, µέσω της εταιρικής σχέσης
InterCulturExpress στο πλαίσιο της Equal (2006-2008), που προωθούσε επαγγελµατικές
ευκαιρίες για τους µετανάστες ή πρόσφυγες µε προσόντα. Εξειδικευµένες ΜΚΟ
συνεργάστηκαν µε βασικά ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης, µε εργοδότες και επαγγελµατίες
γλωσσών για την ανάπτυξη ενός προγράµµατος κατάρτισης, ώστε οι µετανάστες να
εµπλουτίσουν τα προσόντα τους. Οι µετανάστες παρακολουθούσαν τακτικά µαθήµατα, τα
οποία συµπληρώνονταν µε ειδικά στοιχεία σχετικά µε τη µεταναστευτική εµπειρία τους,
όπως τα µαθήµατα γλώσσας ή επιπλέον επαγγελµατική κατάρτιση. Η όλη διαδικασία είχε
επίσηµη πιστοποίηση. Η πρακτική άσκηση αποτέλεσε τµήµα του προγράµµατος
επαγγελµατικών σπουδών και η πρωτοβουλία InterCulturExpress κατόρθωσε να τοποθετήσει
µετανάστες και πρόσφυγες σε τοπικές επιχειρήσεις. Η φήµη την οποία έχουν τα βασικά
ιδρύµατα στην τοπική επιχειρηµατική κοινότητα διευκόλυνε το έργο, το οποίο συνήθως
προϋποθέτει να µην έχει επιφυλάξεις ο εργοδότης.93
Το τρίτο πρόγραµµα, επίσης της Equal, ονοµάζεται “Living and Working Together”
και υλοποιήθηκε στο Linz της Αυστρίας την περίοδο 2005-2008, µε πολύ θετικά
αποτελέσµατα. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα, το οποίο είχε ως συντονιστή το περιφερειακό
παράρτηµα της Οµοσπονδίας Συνδικάτων ӦGB, είχε ως κεντρικό στόχο να επιχειρήσει να
µεταβάλει την αρχικά αρνητική στάση του τοπικού πληθυσµού απέναντι στους µετανάστες
και τις µειονότητες, που κατέφθαναν µε αυξανόµενους ρυθµούς στην περιοχή. Το

92

Η πολιτική γενικότερα της Αυστρίας προς τους αιτούντες εργασία βασίζεται στις συµβουλευτικές υπηρεσίες
προς τους ενδιαφεροµένους, Εγχειρίδιο για σχεδιαστές πολιτικής και εκπαιδευτές, Ε. Ε, 2η έκδοση, 2007.
93
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο: www.interculturexpress.at
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πρόγραµµα στηρίχθηκε σε 3 ευρείες κατηγορίες δράσεων: α) Μέσα από καµπάνιες
ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των εργοδοτών και εργαζοµένων της περιοχής,
τονίστηκαν κατ’ αρχήν οι θετικές επιπτώσεις της παρουσίας των µεταναστών στην τοπική
ανάπτυξη, ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας µιας διασυνοριακής αγοράς εργασίας µε τη
γειτονική Τσεχία. Επιπλέον, δόθηκε ώθηση στον διάλογο ανάµεσα στα µέλη τοπικών
συµβουλίων και φορέων και αναπτύχθηκε µια πλατφόρµα πληροφόρησης σε δύο γλώσσες
προσβάσιµη από το διαδίκτυο. β) Δηµιουργήθηκε ένα κεντρικό Σηµείο επαφής ενάντια στο
ρατσισµό, µε 5 τοπικά παραρτήµατα, για να καταγράφει και να παρακολουθεί κρούσµατα
ρατσιστικής/ξενοφοβικής συµπεριφοράς, καθώς και να παρέχει νοµική υποστήριξη και
πρακτική βοήθεια στα θύµατα του ρατσισµού. Επιπλέον, σε συνεργασία µε την αστυνοµία,
συστάθηκε µια Συµβουλευτική Επιτροπή για την παροχή συµβουλών και τη διαρκή
παρακολούθηση των καταγγελιών. γ) Η Οµοσπονδία Συνδικάτων ӦGB εφάρµοσε ένα
Πιλοτικό πρόγραµµα διαπολιτισµικής κατάρτισης νέου τύπου που στηρίζεται στη συµµετοχή,
ανά ζεύγη, ενός εκπροσώπου των εργαζοµένων κι ενός συναδέλφου του µετανάστη ή από
κάποια µειονότητα.
Η παραπάνω πρωτοβουλία είχε ως αποτέλεσµα, από τη µία, οι τοπικοί επιχειρηµατίες
να µπορέσουν να αντιληφθούν τα πλεονεκτήµατα της διασυνοριακής συνεργασίας µεταξύ
Αυστρίας και Τσεχίας και, από την άλλη, οι εκπρόσωποι των εργοδοτών, των εργαζοµένων,
της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΜΚΟ να συν-διαµορφώσουν µια στρατηγική συµµαχία
για την παροχή συµβουλών, τον σχεδιασµό και συντονισµό των ενεργειών και την
εξασφάλιση της συνέχειας του προγράµµατος.94
2.3 Η γερµανική εµπειρία
Η γερµανική εµπειρία στον τοµέα απασχόλησης µεταναστριών που καταγράφεται
εδώ, προέρχεται τόσο από το επίπεδο της οργάνωσης εθνικών δοµών για µετανάστες, όσο
και από το επίπεδο της υλοποίησης προγραµµάτων Equal.
Πρώτον, στην πόλη της Στουτγάρδης, λειτουργεί ήδη από το 1981, ειδική Υπηρεσία
Ένταξης, η οποία υπάγεται άµεσα στο δήµαρχο και θέτει τα προβλήµατα ένταξης στην αιχµή
94

βλ. Equal Success stories, 2005, “Changing perceptions of immigration: from threat to opportunity”,
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/activities/search_en.cfm , αποθηκεύθηκε 12/5/2010.
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του πολιτικού προγράµµατος δράσης. Το τµήµα για την ένταξη έχει καθήκοντα τεχνικής
παρακολούθησης έναντι των υπηρεσιακών µονάδων της διοίκησης και των εταιρειών που
ανήκουν στο δήµο και διασφαλίζει ότι, για παράδειγµα, τα κέντρα απασχόλησης λαµβάνουν
ουσιαστικά υπόψη την πολυµορφία των πελατών τους. Σε επίπεδο υπηρεσιών, οι
προϊστάµενοι υπηρεσίας και οι αντιδήµαρχοι είναι υπεύθυνοι για την εφαρµογή και την
αξιολόγηση της πολιτικής και των σχεδίων ένταξης. Το τµήµα για την ένταξη έχει δικό του
προϋπολογισµό και εισάγει πρότυπα σχέδια, σε συνεργασία µε πολυάριθµους εταίρους. Αυτά
τα πρότυπα σχέδια τονίζουν τη µεταβίβαση διαπολιτισµικών αρµοδιοτήτων στις τακτικές
δοµές, η δε ορθή πρακτική προβάλλεται µε έγκριση του δηµάρχου. Η τεχνική αυτή
παρακολούθησης συµπληρώνεται µε την πολιτική παρακολούθηση της διεθνούς, όπως
ονοµάζεται, επιτροπής του δηµοτικού συµβουλίου. Πρόκειται για µια συµβουλευτική
επιτροπή η οποία αποτελείται από 13 επιλεγµένα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου και 12
εµπειρογνώµονες κατοίκους. Οι κάτοικοι είναι αρµόδιοι στους ακόλουθους τοµείς: γλωσσική
κατάρτιση, εκπαίδευση, αθλητικές δραστηριότητες, αστική ανάπτυξη, συνοχή, ασφάλεια,
κοινωνικές υποθέσεις, νεολαία, υγεία, επαγγελµατικά προσόντα, απασχόληση, οικονοµία,
πολιτιστικά θέµατα, διαθρησκευτικός διάλογος. Η διεθνής αυτή επιτροπή δεν εκπροσωπεί
τις ξένες υπηκοότητες, αλλά αποτελεί µια οµάδα εµπειρογνωµόνων, η οποία εξετάζει όλους
τους τοµείς δράσης που αφορούν την ένταξη. Από το 2005, η διοίκηση υποβάλλει, επίσης,
στο δηµοτικό συµβούλιο διετείς εκθέσεις για την ένταξη . 95
Μια δεύτερη πρωτοβουλία καλών πρακτικών, που υλοποιείται από την πόλη της
Φρανκφούρτης, αφορά την καθοδήγηση (mentoring) γυναικών µεταναστριών από γυναίκες
εκπαιδεύτριες επί ένα χρόνο, προκειµένου να βελτιώσουν τις ίδιες γνώσεις αλλά και να
κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας, στην οποία αποβλέπουν να
ενταχθούν. Η εµπειρία έχει δείξει ότι, σε πολλούς επιχειρηµατικούς κλάδους, τα
προγράµµατα καθοδήγησης (mentoring programme) είναι οι «πόρτες που µπορούν να
οδηγήσουν σε θέσεις εργασίας». Εκτιµάται ότι το 84% των µεταναστριών έχουν εκπληρώσει
τους επαγγελµατικούς στόχους τους.96
95

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007, «Εγχειρίδιο σχετικά µε την ένταξη για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς
επαγγελµατίες», 2η έκδοση, http://www.inegsee.gr/equal/equal2/idisis/handbook_2007_el.pdf, αποθηκεύθηκε
22/5/2010.
96
βλ. http://www.berami.de
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης

59

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Τρίτον, στο πλαίσιο ενεργειών του α΄ κύκλου Equal (2002–2004), υλοποιήθηκε το
πρώτο σχέδιο «Οι µετανάστες εντάσσουν µετανάστες» (Ostwestfalen-Lippe). Σύµφωνα µε το
σχέδιο αυτό δηµιουργήθηκε ένα δίκτυο µεταναστριών εκπαιδευτριών οι οποίες θα παρέχουν
επαγγελµατικό προσανατολισµό σε νεαρές µετανάστριες οι οποίες εγκαταλείπουν το
σχολείο. Μεταξύ των εκπαιδευτριών υπήρχαν γυναίκες καταξιωµένες επαγγελµατικά, αλλά
και σπουδάστριες, οι οποίες έδιναν συµβουλές στις νεαρές γυναίκες που είχαν εγκαταλείψει
πρόωρα το σχολείο και ήταν άνεργες. Επίσης, προσφέρονταν να µιλήσουν στα µέλη της
οικογένειάς τους. Επιπλέον, µια οµάδα από ντόπιες επαγγελµατίες διοργάνωνε πρακτική
άσκηση ή άλλα είδη βοήθειας προς τις εκπαιδευόµενες. Το σχέδιο διοργάνωσε εργαστήρια
κατάρτισης για εθελόντριες εκπαιδεύτριες, τα οποία κάλυπταν αφενός τις ψυχολογικές και
αφετέρου τις νοµικές και διοικητικές πτυχές. Στις εκπαιδεύτριες χορηγήθηκε πιστοποιητικό.
Ένα τρίτο πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από το ΕΚΤ (2008) απέβλεπε στην προώθηση
µεταναστών και µεταναστριών σε διοικητικές θέσεις εργασίας. Το πρόγραµµα στόχευσε
στην πρόσβαση στην απασχόληση ατόµων µε µη αναγνωρισµένα, στη Γερµανία,
εκπαιδευτικά και επαγγελµατικά προσόντα, αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης χωρίς
εργασιακή εµπειρία. Ταυτόχρονα, πραγµατοποιήθηκαν ενέργειες ευαισθητοποίησης των
εργοδοτών και οι καταρτιζόµενοι βοηθήθηκαν στην εξεύρεση εργασίας.
Τέταρτον, ένα καλό παράδειγµα δικτύωσης σε τοπικό επίπεδο internships αφορά
θέσεις εργασίας εσωτερικών βοηθών νοσοκόµων σε δηµόσια νοσοκοµεία στη Βρέµη. Οι
αρµόδιες υπηρεσίες έφεραν σε επαφή τη συγκεκριµένη ειδικότητα µε τους σωστούς
εργοδότες (διευθυντές σχολείων, εργοδότες, µέλη των ενώσεων µεταναστών) και από τη
συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων µερών αυξήθηκε ο αριθµός των απασχολούµενων σε
υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα στη Βρέµη.
2.4 Η βρετανική εµπειρία
Η βρετανική εµπειρία που καταγράφεται εδώ, προκύπτει από την οργανωµένη δράση
των εθνικών δοµών για τους µετανάστες.
Πρώτον, η κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου προωθεί συστηµατικά τη δράση για
την πολυµορφία, καθιστώντας κάθε Μόνιµο Γραµµατέα (Permanent Secretary) των
υπουργείων προσωπικά υπεύθυνο να διασφαλίζει ότι το κάθε υπουργείο εκπληρώνει πλήρως
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τις σχετικές δεσµεύσεις του (ο µόνιµος γραµµατέας είναι ο αρχαιότερος δηµόσιος υπάλληλος
ενός βρετανικού υπουργείου, ο οποίος είναι αρµόδιος για τη διοίκηση του υπουργείου σε
καθηµερινή βάση). Επιπλέον, έχουν συσταθεί διάφορες νέες θέσεις και καθήκοντα ειδικών
για την προώθηση του προγράµµατος διαχείρισης της πολυµορφίας. Για παράδειγµα,
διάφοροι ανώτεροι δηµόσιοι υπάλληλοι ανέλαβαν συγκεκριµένα καθήκοντα ως Diversity
Sponsors (ανάδοχοι της πολυµορφίας) και Diversity Champions (πρωτοπόροι της
πολυµορφίας) για να κατευθύνουν το έργο της πολυµορφίας εντός και µεταξύ των
υπουργείων.
Δεύτερον, στη βρετανική εµπειρία συγκαταλέγεται και το σχέδιο Policesol, το οποίο
είναι ένα πρόγραµµα κατάρτισης που δηµιουργήθηκε από κοινού από την υπηρεσία
«δηµόσιας ασφάλειας της αστυνοµίας» του Κάρντιφ και την υπηρεσία «για τον ελεύθερο
χρόνο και τη διά βίου εκπαίδευση» του συµβουλίου της κοµητείας του Κάρντιφ. Το σχέδιο
Policesol97 παρέχει γλωσσική υποστήριξη στα άτοµα που δεν µιλούν αγγλικά. Το πρόγραµµα
συνδυάζει µαθήµατα που διδάσκουν καθηγητές του ESOL, µε παρεµβάσεις αστυνοµικών
περιπολίας του δήµου και δόκιµων υπαλλήλων. Τα µέλη του προσωπικού της αστυνοµίας
εξηγούν στους µετέχοντες πώς να αντιµετωπίζουν ή να αποφεύγουν προβλήµατα, όπως η
παραµονή παιδιών µόνων τους στο σπίτι ή σε πάρκα, η οικογενειακή βία και η φυλετική
παρενόχληση.
Μεταξύ των θετικών αποτελεσµάτων του σχεδίου είναι να αναπτύξουν οι µετέχοντες,
που ανήκουν σε εθνοτικές µειονότητες, µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην αστυνοµία και να
τους δοθούν ευκαιρίες να εργαστούν, εθελοντικά ή επ’ αµοιβή, ως υπάλληλοι στήριξης στην
αστυνοµία. Κατ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η βελτίωση του εθνοτικού χαρακτήρα της
αστυνοµίας. Συγχρόνως, οι αστυνοµικοί που µετείχαν στις συζητήσεις ανέφεραν ότι η
πρακτική εµπειρία της επαφής µε διάφορες εθνοτικές οµάδες ήταν ιδιαίτερα σηµαντική γι’
αυτούς, διότι µπόρεσαν να εκτιµήσουν καλύτερα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
µετανάστες και διαπίστωσαν ότι η εµπειρία αυτή είναι αποτελεσµατικότερη από µια τυπική
«εκπαίδευση για την πολυµορφία».98

97

Το ακρωνύµιο ESOL σηµαίνει «αγγλικά για τους οµιλούντες άλλες γλώσσες», (English for Speakers of Other
Languages).
98
Περισσότερες πληροφορίες στο www.cardiff.gov.uk
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2.5. Η δανική εµπειρία
Η δανική εµπειρία που καταγράφεται εδώ προέρχεται από το επίπεδο της οργάνωσης
εθνικών δοµών για µετανάστες.
Η πρώτη καλή πρακτική αφορά ένα σχέδιο ένταξης στις επιχειρήσεις και
εφαρµόστηκε την περίοδο 2003–2006, µε σκοπό να διευκολύνει την ένταξη των
νεοαφιχθέντων µεταναστών στον τόπο εργασίας µε το καλούµενο «κλιµακωτό µοντέλο», το
οποίο προβλέπει διαδοχικά στάδια για την ένταξη των µεταναστών στην αγορά εργασίας.
Κατά την περίοδο «ενεργού έναρξης», η οποία διαρκεί από τρεις έως έξι µήνες, οι
νεοαφιχθέντες παρακολουθούν εντατικά µαθήµατα γλώσσας και µαθήµατα σχετικά µε τον
πολιτισµό και την κοινωνία της Δανίας. Οι νεοαφιχθέντες αρχίζουν πρακτική άσκηση και
συγχρόνως λαµβάνουν κοινωνικές παροχές και συνεχίζουν τα µαθήµατα γλώσσας. Οι
εταιρείες έχουν κατ’ αυτό τον τρόπο την ευκαιρία να εκτιµήσουν τις ικανότητές τους και τα
προσόντα τους. Στους νεοαφιχθέντες χορηγείται σύµβαση εργασίας από την επιχείρηση,
αλλά ο δήµος επιδοτεί το µισθό τους. Οι νεοαφιχθέντες µπορούν να συνεχίσουν να
παρακολουθούν µαθήµατα γλώσσας ή επαγγελµατικής κατάρτισης σχετικής µε την εργασία
τους και έχουν κανονική θέση εργασίας. Ο δήµος µπορεί να χρηµατοδοτήσει ένα σύστηµα
χορηγίας στο πλαίσιο του οποίου ένας συνάδελφος πληρώνεται για ορισµένες ώρες εργασίας
για να τον/την εντάξουν στο χώρο εργασίας. Το σχέδιο βασίζεται σε τετραµερή συµφωνία
µεταξύ της κυβέρνησης, της ένωσης τοπικών αρχών, της συνοµοσπονδίας των δανικών
συνδικάτων και της συνοµοσπονδίας των Δανών εργοδοτών. Οι τοπικές εταιρικές σχέσεις,
που δηµιουργήθηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο, αφορούν δεκατρείς δήµους σε τρεις περιφέρειες,
εταιρείες και άλλους σηµαντικούς φορείς, όπως οι σχολές για την εκµάθηση γλώσσας.
Δεύτερον, οι πολιτικές πολυµορφίας στη Δανία, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης,
χρονολογούνται από τα τέλη της δεκαετίας του ’90. Το 2005, στο πλαίσιο του δήµου
Κοπεγχάγης, συστάθηκε ένα ειδικό «Γραφείο Ένταξης», µε σκοπό να ενισχύσει το
συντονισµό και την εφαρµογή των πολιτικών ένταξης. Το Γραφείο συνεπικουρείται από ένα
«Συµβούλιο Ένταξης», το οποίο αποτελείται από 23 µέλη, τα 15 εξ αυτών είναι απευθείας
εκλεγµένα από τους ίδιους τους µετανάστες και τα υπόλοιπα διορισµένα από τις οργανώσεις
των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Η δηµοτική αρχή, που εξελέγη το
2005, δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην προώθηση της πολυµορφίας στον τοµέα της απασχόλησης
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και της παροχής υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό συνεργάζεται στενά µε τους εργοδότες και τα
συνδικάτα σε κοινά προγράµµατα προώθησης της απασχόλησης για όλες τις οµάδες του
πληθυσµού. Επιπλέον, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η σύνθεση του προσωπικού των
υπηρεσιών του δήµου να αντανακλά τη δηµογραφική σύνθεση του πληθυσµού της πόλης. Αν
και οι µετανάστες υπο-εκπροσωπούνται, καθώς το 2005 αποτελούσαν το 8.2% του
συνολικού προσωπικού του δήµου (όταν στο σύνολο του πληθυσµού της πόλης αποτελούν
το 19.8%), το ποσοστό τους αυξάνεται σταθερά. Το 2007 ο δήµος Κοπεγχάγης υιοθέτησε ένα
σχέδιο προώθησης των µεταναστών σε υψηλότερες θέσεις στην ιεραρχία: κάθε χρόνο 30
«υψηλές» (και µόνιµες) θέσεις πρέπει να καλύπτονται από µετανάστες. Επιπλέον, ο δήµος
θεσπίζει ετήσια βραβεία για τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν επιτυχώς πολιτικές
πολυµορφίας, αλλά και για µέλη των οµάδων-στόχου που διακρίνονται.99
2.6. Η βελγική εµπειρία
Η βελγική εµπειρία στον τοµέα απασχόλησης µεταναστριών που καταγράφεται εδώ,
προέρχεται από το επίπεδο υλοποίησης προγραµµάτων του ΕΚΤ.
Πρώτον, το πρόγραµµα «Inter-national» της FOREM, δηµόσιας υπηρεσίας
απασχόλησης της Βαλλονίας, απευθύνεται στους µετανάστες µε προσόντα, οι οποίοι
διατηρούν στενούς δεσµούς και γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας καταγωγής τους. Το
πρόγραµµα τους τοποθετεί σε εταιρείες της Βαλλονίας που επιθυµούν να αναπτύξουν τη
διεθνή τους διάσταση, για παράδειγµα µε την είσοδό τους σε νέες αγορές ή µε τη σύναψη
εταιρικών σχέσεων µε ξένες εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές ζητούν να προσλάβουν
εργαζόµενους των οποίων η καταγωγή θα τις βοηθήσει να έρθουν σε επαφή ή να
διαπραγµατευθούν µε τις αρχές. Το FOREM προετοιµάζει τους µετανάστες γι’ αυτό το ρόλο
και τους προσφέρει µαθήµατα κατάρτισης σε θέµατα όπως το διεθνές εµπόριο. Οι µετέχοντες
στο πρόγραµµα πραγµατοποιούν, επίσης, πρακτική άσκηση στο Βέλγιο και σε µια τρίτη
χώρα (συνήθως τη χώρα καταγωγής τους). Συχνά, η επαφή µε τον µελλοντικό εργοδότη
πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
99

Βλ. “Diversity policies in employment and service provision. Case study: Copenhagen, Denmark, CLIP
Network, 2009, http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/176/en/1/EF09176EN.pdf, αποθηκεύθηκε
22/5/2010
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Δεύτερον, η απασχολησιµότητα αποτελεί βασική µέριµνα του βελγικού σχεδίου SIDE
(Service d’intervention directe sur l’emploi), του οποίου την εφαρµογή άρχισε πριν από
τέσσερα χρόνια η υπηρεσία απασχόλησης της περιφέρειας Βρυξέλλες-Πρωτεύουσα. Η
οµάδα-στόχος αυτού του σχεδίου είναι οι νεοαφιχθέντες, οι περισσότεροι από τους οποίους
έχουν παρακολουθήσει ελάχιστη σχολική εκπαίδευση και δεν γνωρίζουν καλά τη γλώσσα. Οι
νεοαφιχθέντες οι οποίοι συµµετέχουν στο σχέδιο παραπέµπονται κατ’ αρχάς σε ΜΚΟ, που
εξετάζουν τα προσόντα τους, τους παρέχουν µια κατάρτιση και τους βοηθούν να αποκτήσουν
έγγραφα, όπως η άδεια εργασίας και το πιστοποιητικό χρηστών ηθών. Οι ΜΚΟ παρέχουν,
επίσης, ψυχολογική υποστήριξη. Όταν οι µετέχοντες περάσουν το προπαρασκευαστικό αυτό
στάδιο, το SIDE τους βοηθά να υποβάλουν αίτηση σε συγκεκριµένες κενές θέσεις. Η οµάδα
του σχεδίου προσεγγίζει τις επιχειρήσεις και συντάσσει µαζί τους συγκεκριµένες περιγραφές
των προσφεροµένων θέσεων απασχόλησης. Στη συνέχεια, προτείνει στις επιχειρήσεις τους
µετανάστες υποψηφίους, των οποίων τα προσόντα αντιστοιχούν ακριβώς στη σχετική θέση
απασχόλησης. Για κάθε κενή θέση προτείνεται µόνο ένα πρόσωπο. Αξίζει να επισηµανθεί ότι
από τον Δεκέµβριο του 2002, το 30 % περίπου των µετεχόντων στο σχέδιο SIDE έχει βρει
εργασία.
2.7. Η ισπανική εµπειρία
Η ισπανική εµπειρία στον τοµέα της απασχόλησης µεταναστριών που καταγράφεται
εδώ, αφορά τόσο το επίπεδο της οργάνωσης δοµών για µετανάστες, όσο και το επίπεδο
υλοποίησης προγραµµάτων του ΕΚΤ, καθώς και πρωτοβουλίες δήµων.
Πρώτον, το πρόγραµµα µετανάστευσης που εφαρµόζεται στην Ισπανία εντοπίζει τα
κενά στις θέσεις εργασίας σε συνεννόηση µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις οργανώσεις
των εργοδοτών και τις περιφερειακές αρχές. Όταν εγκριθεί από την κεντρική κυβέρνηση ο
κατάλογος των κενών θέσεων, αποστέλλεται στις χώρες µε τις οποίες η Ισπανία έχει συνάψει
ειδικές συµφωνίες µετανάστευσης: τον Ισηµερινό, την Κολοµβία, τη Δοµινικανή
Δηµοκρατία, το Μαρόκο, την Πολωνία, τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία. Οι αρχές εργασίας
των εν λόγω χωρών πραγµατοποιούν µια προεπιλογή των πιθανών υποψηφίων για τις
προσφερόµενες θέσεις απασχόλησης. Η τελική επιλογή γίνεται από µια διµερή επιτροπή
στην οποία συµµετέχουν οι εργοδότες. Στους εργαζόµενους χορηγείται θεώρηση και άδεια
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διαµονής και εργασίας ενός έτους. Οι άδειες αυτές είναι δυνατό να ανανεωθούν, εφόσον
αποδεικνύεται ότι ο κάτοχος εργάστηκε πράγµατι επί τουλάχιστον έξι µήνες στον τοµέα και
στην περιοχή που προέβλεπε η άδεια. Στο πλαίσιο του ελεγχόµενου προγράµµατός της για τη
µετανάστευση η Ισπανία χορηγεί θεωρήσεις στους αιτούντες εργασία για περίοδο τριών
µηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ενδιαφερόµενος µπορεί να αναζητήσει εργασία στον
τοµέα και την περιοχή που προβλέπονται γι’ αυτό. Εάν ο κάτοχος της θεώρησης κατορθώσει
να βρει θέση απασχόλησης, η θεώρηση µετατρέπεται σε άδεια εργασίας και διαµονής ενός
έτους. Το 98% των µεταναστών βρίσκουν εργασία στον τοµέα για τον οποίο χορηγήθηκε η
θεώρηση.
Δεύτερον,

στο

πλαίσιο

υλοποίησης

του

έργου

“PROXIMA”,

το

οποίο

χρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (2006-2008), ο δήµος της
Παµπλόνα, σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Απασχόλησης της Ναβάρρα, υλοποίησε ένα
πρόγραµµα κατάρτισης για µετανάστριες ηλικίας 25-50 ετών, προκειµένου να παρέχουν
υπηρεσίες φροντίδας στη γειτονιά σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη βοήθειας (άτοµα µε
αναπηρία, µε δυσκολία κίνησης κ.ά.). Οι στόχοι του προγράµµατος ήταν η ενίσχυση της
κατάρτισης µεταναστριών προκειµένου να προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες σε επίπεδο
γειτονιάς, αλλά και να βελτιώσουν τις ευκαιρίες απασχόλησής τους, καθώς και η µείωση των
διακρίσεων στην εξεύρεση εργασίας, µε ταυτόχρονη υποστήριξη προς τις µετανάστριες κατά
την κατάρτιση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο δήµος επιχείρησε να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας
των κοινωνικών λειτουργών και παράλληλα να δώσει ευκαιρίες απασχόλησης σε
µετανάστριες, που ανήκουν σε οµάδες µε υψηλό κίνδυνο αποκλεισµού. Το πρόγραµµα
θεωρήθηκε καλή πρακτική και βρίσκεται στη β’ φάση της υλοποίησής του (2008-2010) µε
διευρυµένη οµάδα - στόχο, που συµπεριλαµβάνει µετανάστριες, αλλά και γυναίκες
µακροχρόνια άνεργες, µεγάλης ηλικίας κλ.π, λόγω της οικονοµικής κρίσης, µε τον τίτλο
«Pacto Local por el Empleo en el Comercio Urbano de Pamplona», στο πλαίσιο µιας
ευρύτερης συναίνεσης των κοινωνικών εταίρων (δήµος, δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης,
µεταναστευτικοί φορείς, κοινωνικές υπηρεσίες κ.α.).100
Τρίτον, ο δήµος του Mataró στην Καταλονία προσφέρει πρακτική βοήθεια στους
µετανάστες που αναζητούν εργασία µέσα από το Γραφείο Εργασίας του δήµου.
100

Βλ. www.pamplona.es, http://ec.europa.eu/ewsi/fr/info_sheet.cfm?ID_CSHEET
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Συγκεκριµένα, το Δηµοτικό Ινστιτούτο Οικονοµικής Προώθησης της πόλης έχει προσλάβει
έναν ειδικό συντονιστή για τους µετανάστες που ψάχνουν δουλειά. Η στήριξη που τους
παρέχει η υπηρεσία περιλαµβάνει πρόσβαση σε υπολογιστές και τον τύπο, καθοδήγηση στη
συµπλήρωση βιογραφικών και αιτήσεων για εργασία, καθώς και στη διενέργεια
συνεντεύξεων, ανάρτηση µικρών αγγελιών στον πίνακα ανακοινώσεων, επεξήγηση του
περιεχοµένου των προσφεροµένων θέσεων εργασίας, παροχή συµβουλευτικής σε θέµατα
επιµόρφωσης, καριέρας, εντοπισµού των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων των αιτούντων
εργασία, βελτίωση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων τους, καθώς και µαθήµατα κατάρτισης
σε τοµείς όπου υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναµικού (όπως διοίκηση ξενοδοχείων,
φροντίδα παιδιών, υδραυλικοί, κ.ά.). Οι παρεχόµενες υπηρεσίες του δήµου διαφηµίζονται και
µέσα από τις ενώσεις των µεταναστών προκειµένου να γίνουν ευρύτερα γνωστές.101
2.8. Η ιταλική εµπειρία
Η ιταλική εµπειρία στον τοµέα απασχόλησης των µεταναστριών, που καταγράφεται
εδώ, προέρχεται από δύο πηγές: αφενός από ένα πρόγραµµα για µετανάστες που
εφαρµόστηκε στην Τοσκάνη και αφορούσε κατάρτιση µεταναστριών πριν την άφιξή τους
στη χώρα και τη συγκεκριµένη θέση εργασίας και αφετέρου από την εφαρµογή ενός
προγράµµατος χρηµατοδοτούµενου από την Equal στον δήµο του Τορίνου.
Πρώτον, το πιλοτικό σχέδιο «Από τη Σρι Λάνκα στην Τοσκάνη», υλοποιήθηκε από
την ιταλική κυβέρνηση σε συνεργασία µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Μετανάστευσης
(ΙOM). Το σχέδιο αυτό παρέχει κατάρτιση στους υπηκόους της Σρι Λάνκα, που επιθυµούν να
µεταναστεύσουν στην Ιταλία, πριν από την άφιξή τους, για να παράσχουν υπηρεσίες
φύλαξης σε παιδιά ή ηλικιωµένα άτοµα. Για την προεπιλογή των υποψηφίων
χρησιµοποιήθηκε µια βάση δεδοµένων που δηµιούργησε το γραφείο για την απασχόληση
στη Σρι Λάνκα. Η επαρχία της Τοσκάνης επέλεξε αρχικά 160 από τους 250 υποψηφίους που
περιλαµβάνονταν στη βάση δεδοµένων. Η οµάδα του σχεδίου επικοινώνησε στη συνέχεια µε
τις οικογένειες που επιθυµούν να προσλάβουν άτοµα για παροχή φροντίδας και εξέτασε, µε
συνέντευξη, 85 υποψήφιους που ανταποκρίνονταν στα ζητούµενα προσόντα. Από αυτούς οι
101

Βλ. CLIP Network, 2008, Equality and diversity in jobs and services. City policies for migrants in Europe.
Eurofound.
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60 υποψήφιοι έγιναν δεκτοί. Τα άτοµα αυτά παρακολούθησαν µαθήµατα ιταλικής γλώσσας
60 ωρών στο Κολόµπο και ένα µάθηµα 25 ωρών σχετικά µε την παροχή φροντίδας. Η
κατάρτιση αυτή συνεχίστηκε στην Ιταλία και κατέληξε σε ένα ιταλικό πιστοποιητικό βοηθού
παροχής φροντίδων. Το πρόγραµµα αυτό εντάσσεται στη λογική της ελεγχόµενης και
στοχοθετηµένης, ανάλογα µε τις ανάγκες, εισροής µεταναστών εργαζοµένων και συζητείται
σε πολλά κράτη η υιοθέτηση παρόµοιων πρακτικών. Παράλληλα, βελτιώνονται οι
προοπτικές ένταξης στην απασχόληση των µεταναστών.102
Δεύτερον, ο δήµος του Τορίνου συµµετείχε µε άλλες 7 ιταλικές πόλεις στο
πρόγραµµα της Equal Integ RARsi, µε στόχο την ανάπτυξη τοπικών δικτύων για την
κοινωνική και οικονοµική ενσωµάτωση των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων. Ο
συντονισµός του προγράµµατος έγινε σε εθνικό επίπεδο, ενώ στις διάφορες πρωτοβουλίες
συµµετείχαν δήµοι, επιχειρήσεις, µη-κερδοσκοπικές οργανώσεις, καθώς και ενώσεις της
κοινωνίας των πολιτών κ.λπ. Οι δράσεις του προγράµµατος περιελάµβαναν την κατάρτιση
του προσωπικού των τοπικών υπηρεσιών ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν τις οµάδεςστόχους, την παροχή υπηρεσιών προσανατολισµού και πληροφόρησης στους αιτούντες
άσυλο και πρόσφυγες, την υποβοήθηση της κοινωνικής και οικονοµικής τους ένταξης, µέσα
από µαθήµατα γλώσσας, πιστοποίηση προσόντων, κατάρτιση µέσω µαθητείας και
προετοιµασία βιογραφικών σηµειωµάτων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των
δράσεων του προγράµµατος, και τη διενέργεια εκστρατειών ευαισθητοποίησης για τη
δηµιουργία µιας ευρύτερης κουλτούρας προστασίας των εν λόγω οµάδων.103
	
  

102

Η ιταλική πολιτική αποβλέπει στην εκπαίδευση και κατάρτιση των µεταναστών προκειµένου να
σταθεροποιήσει την απασχόλησή τους. Προωθεί συνεργασίες µεταξύ των κοινωνικών εταίρων, όπως είναι οι
επιχειρηµατίες που ενδιαφέρονται για τις δεξιότητες του συγκεκριµένου εργατικού δυναµικού, επαφές µε
ηγέτες των διαφορετικών µεταναστευτικών ή και εθνοτικών κοινοτήτων, δράσεις ενηµέρωσης τους για την
ένταξη των µεταναστών σε σταθερή απασχόληση. Επιπρόσθετα, παρατηρείται στις ευρωπαϊκές χώρες
σηµαντική διαφοροποίηση ως προς το νοµικό καθεστώς παραµονής καθώς επίσης και ως προς τα δικαιώµατα
που απολαµβάνουν οι µετανάστριες οι οποίες µεταναστεύουν στην Ευρώπη µε την ιδιότητα των αιτούντων
άσυλο, ή εργασία, ή προς επανένωση της οικογένειας, ως τουρίστες ή ως παράνοµες, χωρίς δικαίωµα
παραµονής στη χώρα. Βλ. M. Kontos (ed.), 2009, Integration of female immigrants in labour market and
society. A comparative analysis, summary, results and recommendations EU-project: integration of female
immigrants in labour market and society. Policy assessment and policy recommendations (FeMiPol),
http://www.femipol.uni-francfourt.de/docs/femipol finalreport.pdf (αποθηκεύθηκε την 23/4/2010).
103
Βλ. CLIP Network, 2008, Equality and diversity in jobs and services. City policies for migrants in Europe,
www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfilies/ef0871.htm (αποθηκεύθηκε την 3/3/2010).
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2.9. Η πορτογαλική εµπειρία
Η πορτογαλική εµπειρία στον τοµέα της απασχόλησης των µεταναστριών, που
καταγράφεται εδώ, προέρχεται από ένα πρόγραµµα για µετανάστες που αφορούσε τη
διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελµατικών ειδικοτήτων. Μεταξύ 2002 και 2005 το JRS
(Jesuit Refugee Service) στην Πορτογαλία και το ίδρυµα Gulbenkian εφάρµοσαν ένα σχέδιο
για να βοηθήσουν στην αναγνώριση των πτυχίων των µεταναστών γιατρών. Όλοι οι
µετέχοντες είχαν εργασία στην Πορτογαλία η οποία δεν ανταποκρινόταν στα
πανεπιστηµιακά τους διπλώµατα, πολλοί δε εργάζονταν στον κατασκευαστικό τοµέα.
Επρόκειτο, µεταξύ άλλων, για γενικούς γιατρούς, καθώς και για παιδιάτρους, χειρουργούς
και άλλες ειδικότητες. Οι περισσότεροι από τους µετέχοντες είχαν ουκρανική, ρωσική ή
µολδαβική ιθαγένεια και είχαν κατ’ αρχάς έρθει σε επαφή µε το JRS στο πλαίσιο µαθηµάτων
πορτογαλικών που διοργάνωνε η οργάνωση αυτή. Η διαδικασία αναγνώρισης απαιτούσε
µαθήµατα σε ιατρική σχολή, άσκηση σε νοσοκοµείο διάρκειας 4 έως 9 µηνών, µια εξέταση
και εγγραφή στο πορτογαλικό ιατρικό συµβούλιο. Το σχέδιο κάλυπτε τα έξοδα της αίτησης
και µετάφρασης για κάθε µετέχοντα, ο οποίος είχε επίσης µηνιαία υποτροφία σπουδών
(διάρκειας έως εννέα µηνών) και ένα επίδοµα για την αγορά βιβλίων. Συνεχή µαθήµατα
πορτογαλικών, καθώς και κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη συµπλήρωναν την
παρεχόµενη βοήθεια. Το σχέδιο άρχισε µε δέκα ιατρούς και τελείωσε µε 105 ιατρούς, οι
οποίοι ασκούν πλέον επίσηµα την ιατρική σε όλη την Πορτογαλία. Για να αντιµετωπιστούν
τα προβλήµατα σχετικά µε τη θεώρηση διαβατηρίου, το σχέδιο δηµιούργησε ειδικά
πρωτόκολλα σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες µετανάστευσης. Ανεπίσηµες επαφές µε το
Υπουργείο Υγείας και το πορτογαλικό ιατρικό συµβούλιο αποδείχθηκαν επίσης χρήσιµες.
Ωστόσο, ο χρόνος αναµονής ήταν σηµαντικός. Για να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα, το
σχέδιο παρέτεινε την περίοδο χρηµατοδοτικής στήριξης µε ένα σύστηµα δανείων, και
παράλληλα εντόπισε προσωρινές θέσεις απασχόλησης στον ιατρικό τοµέα (π.χ. µε το
Ινστιτούτο Αίµατος).
Τέλος, το ΕΘΔ της Equal που συστάθηκε µε αντικείµενο την κοινωνική ένταξη και την
κατάρτιση των µεταναστών, των προσφύγων και των εθνικών µειονοτήτων ανέλαβε να
πιστοποιεί τα καινοτόµα προϊόντα και µεθόδους των ΑΣ που συµµετείχαν στο Δίκτυο και να
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προτείνει τρόπους βελτίωσής τους, ώστε αυτά να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ευρύτερα και
από άλλους φορείς που προωθούν στρατηγικές ένταξης.104
2.10. Η ολλανδική εµπειρία
Η ολλανδική εµπειρία καλών πρακτικών στον τοµέα απασχόλησης µεταναστριών
αντλείται από τις πολιτικές που εφαρµόζονται σε δύο πόλεις, το Άµστερνταµ και τη Breda.
Πρώτον, ο δήµος του Άµστερνταµ, που σήµερα κατά το ήµισυ αποτελείται από µη
γηγενή πληθυσµό, ακολουθεί ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 πολιτικές στήριξης των
µεταναστών. Το 1989 οι πολιτικές αυτές µετακινήθηκαν από την οπτική της «µειονότητας»
προς αυτήν της «πολυµορφίας», η οποία, δέκα χρόνια αργότερα, διατυπώθηκε µάλιστα ως
επίσηµη πολιτική στο κείµενο «Η δύναµη µιας πολύµορφης πόλης». Έκτοτε, η πολιτική
κοινωνικής ενσωµάτωσης και ένταξης στοχεύει στην προώθηση της ισότητας ευκαιριών και
την πλήρη συµµετοχή στη ζωή της πόλης 4 διαφορετικών οµάδων-στόχων: των αλλοδαπών,
των γυναικών, των ΑµεΑ και των οµοφυλοφίλων. Η πεµπτουσία των πολιτικών
ενσωµάτωσης που ακολουθεί ο δήµος συµπυκνώνεται στη δηµιουργία κλίµατος ειρηνικής
συνύπαρξης και αµοιβαίου σεβασµού µεταξύ των διαφορετικών εθνοτικών, θρησκευτικών
και µειονοτικών οµάδων που κατοικούν στο Άµστερνταµ. Οι µετανάστες δεν
αντιµετωπίζονται πλέον ως οµοιογενείς εθνικές οµάδες µε παρόµοια προβλήµατα, αλλά ως
άτοµα µε διαφορετικές και συγκεκριµένες ανάγκες. Ένα από τα βασικά εργαλεία προώθησης
της ένταξης αποτελούν τα (υποχρεωτικά) µαθήµατα συνείδησης του πολίτη (citizenship
courses) που πραγµατοποιούνται σε διάφορα σηµεία της πόλης και απευθύνονται τόσο σε
νέο-αφιχθέντες, όσο και σε παλαιότερους µετανάστες.
Οι οργανώσεις των µεταναστών έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την πολιτική
πολυµορφίας του δήµου µέσα από τη θεσµικά κατοχυρωµένη συνεργασία τους µε τη
«Συµβουλευτική Επιτροπή Πολυµορφίας και Ένταξης», η οποία απαρτίζεται από
εµπειρογνώµονες και είναι επιφορτισµένη να συγγράφει και να δηµοσιεύει 4 επιστηµονικά

104

Για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλ. European Commission, Equal, 2006, National networks of DPs tackling
discrimination against immigrants and ethnic minorities,
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/activities/search_en.cfm, αποθηκεύθηκε 15/5/2010.
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τεκµηριωµένες εκθέσεις το χρόνο, σχετικές µε θέµατα που η επιτροπή ή ο δήµος κρίνουν
σηµαντικά.
Η πολιτική ένταξης που ακολουθεί ο δήµος του Άµστερνταµ έχει, ωστόσο, δεχτεί
αρκετή κριτική, τόσο από µεταναστευτικές οργανώσεις, όσο και από τµήµα του γηγενούς
πληθυσµού, ως υπερβολικά «πατερναλιστική». Στην κριτική αυτή ο δήµος απαντά µε την
εντατικοποίηση των προσπαθειών εξοµάλυνσης των διαφορών µεταξύ των εθνοτήτων και
την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης για νέους. Η κοινωνική συνοχή µεταξύ των µελών
των κοινοτήτων θεωρείται κλειδί στη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης και στην αποφυγή
εξτρεµιστικών συµπεριφορών.
Η πολιτική προσλήψεων του δήµου του Άµστερνταµ επιδιώκει την αύξηση της
απασχόλησης αλλοδαπών (µη αυτοχθόνων, όπως χαρακτηρίζονται), όπως και των άλλων
µειονοτικών οµάδων, ώστε η σύνθεση του προσωπικού να αντανακλά την πολυµορφία του
πληθυσµού της πόλης. Προς το σκοπό αυτό, από τη δεκαετία του ’80 και µετά, ακολουθείται
µια πολιτική θετικών δράσεων, που έχει ως αποτέλεσµα σήµερα οι µετανάστες να αποτελούν
ένα σηµαντικό ποσοστό του συνολικού προσωπικού του δήµου (από 22% το 2006
αναµένεται σύντοµα να προσεγγίσει το 27%). Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλες ανεξαιρέτως οι
θέσεις εργασίας του δήµου είναι ανοικτές και στους µετανάστες.105
Δεύτερον, η πόλη της Breda ακολουθεί µια διαφορετική προσέγγιση προκειµένου να
διευκολύνει την πρόσβαση των µεταναστριών στην απασχόληση. Το Γραφείο Πολυµορφίας
του δήµου φέρνει, µέσω άτυπων συναντήσεων, σε απευθείας επαφή µετανάστριες και
εκπροσώπους των κοινοτήτων τους µε εργοδότες, προκειµένου οι τελευταίοι να έχουν την
ευκαιρία να διαπιστώσουν άµεσα τις δεξιότητες των µεταναστριών και εάν το επαγγελµατικό
τους προφίλ ταιριάζει µε τις προσφερόµενες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, ο δήµος προωθεί
συστηµατικά την άµεση επαφή του προσωπικού του µε οµάδες µεταναστών. Το 2007, 60
εκπρόσωποι αφρικανικών οργανώσεων και εκπρόσωποι των Μαροκινών µεταναστών
συµµετείχαν σε συγκέντρωση που διοργάνωσε η δηµοτική αρχή, προκειµένου να
διαπιστώσει τις πραγµατικές ανάγκες των µεταναστευτικών κοινοτήτων και να λύσει τις
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Βλ. Eurofound, 2009, “Diversity policies in employment and service provision. Case study: Amsterdam, the
Netherlands, CLIP Network, http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/1713/en/1/EF091713EN.pdf,
αποθηκεύθηκε 22/5/2010.
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απορίες τους. Η προσέγγιση αυτή βοηθά στη βαθύτερη κατανόηση των προβληµάτων των
µεταναστών και στην καλύτερη επικοινωνία µεταξύ των δύο πλευρών.106
Η ευρωπαϊκή εµπειρία, όπως καταγράφηκε στην ενότητα 2, µέσα από προγράµµατα
και δοµές, παρουσιάζεται συνοπτικά στο διάγραµµα Ι (βλ. Παράρτηµα). Σηµειώνεται ότι οι
καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν εδώ αφορούν στο µεγαλύτερο ποσοστό σε δράσεις για
µετανάστες γενικά χωρίς τη διάσταση του φύλου ως κριτήριο. Αφορούν τόσο δράσεις όσο
και προγράµµατα που έχουν δοµικό και σταθερό χαρακτήρα. Οι δράσεις αυτές φαίνεται να
έχουν ενσωµατωθεί στις δηµόσιες δοµές ή να είχαν αρχικά διεξαχθεί στο πλαίσιο
ευρωπαϊκών προγραµµάτων και στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε δοµές. Το περιεχόµενο των
δράσεων συχνά είναι κοινό σε όλες τις χώρες, έτσι ώστε να είναι δύσκολο να υποστηριχθεί η
ύπαρξη καινοτοµίας ανά χώρα. Κατά πάσα πιθανότητα, εδώ αποτυπώνεται αφενός η
ευρωπαϊκή πολιτική για τη µετανάστευση, αφετέρου η επιρροή των χρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων, πράγµα το οποίο θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο νέας έρευνας.
Επιπλέον, πρέπει να επισηµανθεί ότι οι δράσεις, είτε αφορούν προγράµµατα είτε εθνικές
δοµές, στοχεύουν ωστόσο σε µικρούς αριθµητικά πληθυσµούς, εύκολα διαχειρίσιµους.
Ανάλογα µε τη χώρα, οι δράσεις είναι πολυεπίπεδες και εµπλέκουν µεγάλο αριθµό
κοινωνικών εταίρων. Στις δράσεις συµµετέχουν κρατικοί φορείς, ΜΚΟ και σχεδόν πάντοτε
φορείς µεταναστών. Κάποιες χώρες µε δυνατό συνδικαλιστικό κίνηµα ή καλύτερα µε
παράδοση στη λειτουργία και συνύπαρξη όλων των κοινωνικών εταίρων, όπως η Γαλλία,
δηµιουργούν πολυεπίπεδες δράσεις και εµπλέκουν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας σε όλα
τα επίπεδα. Σε αρκετές περιπτώσεις οι δράσεις είναι αποτέλεσµα διερεύνησης των αναγκών
της αγοράς εργασίας και προσπαθούν να ανταποκριθούν σε πραγµατική ζήτηση και
προσφορά.
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Βλ. CLIP Network, 2008, Equality and diversity in jobs and services. City policies for migrants in Europe.
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3. Δραστηριότητες ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που διαχειρίζονται τη διαφορετικότητα
ως καλή πρακτική
Η αναζήτηση καλών πρακτικών που εφαρµόζονται στην Ευρώπη και αφορούν τον
τοµέα απασχόλησης µεταναστριών µας οδήγησε, επίσης, στην έννοια της διαχείρισης της
πολυµορφίας, για την οποία έγινε ήδη λόγος στην ενότητα περί ευρωπαϊκής πολιτικής. Πιο
συγκεκριµένα, η αναζήτηση αυτή στράφηκε µόνο στο χώρο των επιχειρήσεων που
διαχειρίζονται τη διαφορετικότητα ως καλή πρακτική σε σχέση µε τους µετανάστες, διότι,
όπως σηµειώνεται στην ενότητα που ακολουθεί, η διαφορετικότητα καλύπτει ευρύ φάσµα
πληθυσµών και πολιτισµικών χαρακτηριστικών (θρησκευτικές πεποιθήσεις, αναπηρία,
σεξουαλικό προσανατολισµό, φύλο κ.ά.). Πριν παρουσιάσουµε τις περιπτώσεις τέτοιων
επιχειρήσεων ανά χώρα, θα αναφερθούµε εν συντοµία στην έννοια της διαφορετικότητας
στις επιχειρήσεις και τη σχετική συζήτηση.
3.1. Η έννοια της διαχείρισης της διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις
Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία κατά των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας κ.ά, φαίνεται ότι επηρεάζει και
τις επιχειρήσεις. Η σχετική βιβλιογραφία στον τοµέα της δραστηριοποίησης των
επιχειρήσεων στη διαχείριση της διαφορετικότητας είναι σχετικά πρόσφατη. Ενώ στην
Ευρώπη η πρακτική αυτή εµφανίζεται τα τελευταία χρόνια, οι Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής ενσωµάτωσαν µια τέτοια λογική στη λειτουργία των επιχειρήσεων, κυρίως για τις
µειονοτικές οµάδες, από τη δεκαετία του ‘70. Στην Ευρώπη η λογική αυτή περιλαµβάνει
όλες τις οµάδες µε ιδιαίτερα πολιτισµικά χαρακτηριστικά. Οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη επιχειρούν αλλαγή κουλτούρας σε επίπεδο διοίκησης και
λειτουργίας της επιχείρησης µε την ενεργή εµπλοκή του συνόλου των εργαζοµένων τους.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας του 2005, το επιχειρησιακό παράδειγµα για τη
διαφορετικότητα τείνει να ενσωµατώνεται στη λειτουργία των µεγάλων επιχειρήσεων και να
συνδέεται µε το µέγεθος της επιχείρησης.107 Η εξήγηση που δίνεται, βάσει πορισµάτων,
107

The business case for diversity: good practices in the workplace, 2005, µελέτη που εκπονήθηκε για την Ε.Ε.
σε 1200 ΜΜΕ σε 27 χώρες, µε στόχο την προώθηση της πολιτικής για τη διαφορετικότητα στις επιχειρήσεις,
τις προκλήσεις, τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν καθώς και παραδείγµατα καλών πρακτικών προς υιοθέτηση.
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έγκειται στο ότι πολλές από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στην πραγµατικότητα
δεν είναι σε θέση να προσλάβουν µεγάλο αριθµό εργαζοµένων διαφορετικών εξειδικεύσεων.
Σε αντίθεση µε τις µεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παγκοσµιοποιηµένη
αγορά, οι µικρότερες επιχειρήσεις, συχνά, δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο. Τα οφέλη που αποδίδονται στη διαχείριση της διαφορετικότητας, σύµφωνα µε
µελέτη της Ε.Ε,108 συνίστανται στην ενδυνάµωση των πολιτιστικών αξιών της επιχείρησης,
την ενίσχυση της εταιρικής φήµης, την προσέλκυση ταλαντούχων ατόµων, τη σώρευση
αυξηµένων κινήτρων απόδοσης του υπάρχοντος προσωπικού και την αύξηση των
καινοτοµικών πρωτοβουλιών από πλευράς των εργαζοµένων. Με επιχειρησιακούς όρους, η
διαχείριση της διαφορετικότητας συνδυαζόµενη µε την ενίσχυση προσλήψεων από
συγκεκριµένες κοινότητες αναβαθµίζει την υπόσταση των επιχειρήσεων αυτών στα µάτια της
προερχόµενης από διαφορετικές εθνότητες πελατείας. Ένας άλλος παράγων, υπό την έννοια
της αναβάθµισης του εργατικού δυναµικού που συναρτάται µε την αποδοχή της
διαφορετικότητας, αφορά την πρόσληψη ανώτατου στελεχιακού δυναµικού προερχόµενου
από τρίτες χώρες. Ορισµένες επιχειρήσεις χωρών που αντιµετωπίζουν έλλειψη εργατικού
δυναµικού έχουν υπογράψει συµφωνίες µε ξένα και εγχώρια γραφεία για την πρόσληψη και
κατάρτιση συγκεκριµένου αριθµού εργαζοµένων από το εξωτερικό.109 Μια δεύτερη έρευνα
του 2007110 ανέδειξε, επιπλέον, ότι η ενηµέρωση και η υποστήριξη των Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης (ΜΜΕ) σε ό,τι αφορά

ζητήµατα πολιτικής της διαφορετικότητας

διαµεσολαβείται, κυρίως µέσα από τη δικτύωσή µε επαγγελµατικές ενώσεις, δηµόσιους
οργανισµούς, κέντρα κατάρτισης και πελάτες. Ο ρόλος αυτών των οργανισµών µπορεί να
108

European Commission, 2003, THE COSTS AND BENEFITS OF DIVERSITY: A Study on Methods and
Indicators.to Measure the Cost-Effectiveness of Diversity Policies in Enterprises, Fundamental rights and antidiscrimination, Executive Summary, DG for Employment, Industrial Relations, and Social Affairs, Unit D/3,
http://www.stop-discrimination.info/fileadmin/pdfs/CostsBenefExSumEN.pdf, ανακτήθηκε την 25/5/2010. Η
µελέτη διεξήχθη σε 270 επιχειρήσεις 4 χωρών.
109
Ο όµιλος Vips στην Ισπανία για παράδειγµα, βλ. Keil M. κ.ά., 2007, Εγχειρίδιο Κατάρτισης για Διαχείριση της
Διαφορετικότητας, Διεθνής Εταιρία Διαχείρισης της Διαφορετικότητα, Διεθνής Εταιρεία Διαχείρισης της
Διαφορετικότητας, ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1474&langId=el, αποθηκεύθηκε 23/5/2010
110
Diversity for talent and competitiveness: the SME business case for diversity, 2007, έρευνα
χρηµατοδοτούµενη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο του European Community Programme for
Employment & Social Solidarity (2007-2013). Η έρευνα διεξήχθη σε 100 ΜΜΕ και συνεργαζόµενους φορείς
δηµόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, και υλοποιήθηκε από την εταιρεία Focus Consultancy σε συνεργασία µε
EIM Business Policy & Research, European Academy of Business in Society και European Institute for
managing Diversity, www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=772&langId=e, (αποθηκεύθηκε 30/5/2010).
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είναι καθοριστικός ως προς τη διαµόρφωση ενός ευνοϊκού κλίµατος υιοθέτησης της
διαφορετικότητας από τις Μικροµεσαίες Επιχιερήσεις µε πρακτικά βήµατα, διότι αυτό που
τελικά προέχει για την ανάπτυξή τους είναι «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση
ανεξαρτήτως καταγωγής και κουλτούρας».111 O «χάρτης διαφορετικότητας» έχει υπογραφεί
µόνο από το 17% των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύµφωνα µε την
µελέτη, αν και σε πολύ µεγαλύτερο ποσοστό τείνουν οι επιχειρήσεις αυτές να υιοθετούν τα
κριτήρια της διαφορετικότητας και ισότητας σε επίπεδο προφορικής δέσµευσης, διότι οι
γραπτές συµφωνίες θεωρούνται γραφειοκρατικές και δεσµευτικές. Ενδεικτικά αναφέρουµε
ότι στη Γαλλία περισσότερες από

300 εταιρείες έχουν υπογράψει το «Χάρτη της

πολυµορφίας στην επιχείρηση», ο οποίος άρχισε να εφαρµόζεται το 2004.

3.2 Η βρετανική εµπειρία
Από το χώρο της βρετανικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας παρουσιάζονται τρία
παραδείγµατα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της διαφορετικότητας µε
έµφαση στην εθνοτική προέλευση.
α) Η βρετανική εταιρεία Air Products µε παρουσία 60 τουλάχιστον χρόνων στους τοµείς
τεχνολογίας, ενέργειας, υγειονοµικής περίθαλψης και βιοµηχανίας, διενεργεί από το 2001
σεµινάρια και πρόγραµµα ενηµέρωσης για τη διαφορετικότητα, µε τίτλο «Αξιολογώντας τη
Διαφορετικότητα».

Τα

σεµινάρια

άρχισαν

όταν

διαπιστώθηκε

ότι

συµπεριφορές

αποκλεισµού µεταξύ των υπαλλήλων της είχαν επιζήµιο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα.
Πραγµατοποιούνται εργαστήρια

και ειδικές συζητήσεις

που εξηγούν τα οφέλη της

διαφορετικότητας, γίνονται δηµοσιεύσεις σε περιοδικά εργαζοµένων έτσι ώστε ο
εργαζόµενος να	
  µπορεί να συνεισφέρει δηµιουργικά και να αισθάνεται ότι γίνεται αποδεκτός
από τους άλλους. Τα σεµινάρια βασίζονται στη βελτίωση της επικοινωνίας, την ένταξη, την
οικοδόµηση εµπιστοσύνης, την καλυτέρευση της οµαδικής εργασίας και τη διαµόρφωση
πολιτιστικής συνείδησης. Έχουν δηµιουργηθεί δίκτυα εργαζοµένων, µεταξύ αυτών το δίκτυο
(EDEN

-

Εργαζόµενοι

Διαφορετικών

Εθνοτήτων)

κ.ά.

Η

πρακτική

αυτή

της

ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης έχει δηµιουργήσει ένα ιδιαίτερα φιλικό εργασιακό
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περιβάλλον µε σχετικές δραστηριότητες στις χώρες της Ευρώπης όπου δραστηριοποιείται η
επιχείρηση.112 Στη Γαλλία, για παράδειγµα, η επιχείρηση µε την πρόσληψη και στέγαση
Μουσουλµάνων εργαζοµένων στο εργοτάξιο του Maurepas βελτίωσε την εταιρική της
φυσιογνωµία στην τοπική κοινότητα. Στην Ισπανία, οι εργαζόµενοι της εταιρείας
δηµιούργησαν µια πετυχηµένη ιστοσελίδα και ενηµερωτικές αφίσες για τη διαφορετικότητα,
υλοποίησαν συµβουλευτικό πρόγραµµα και σεµινάρια ευαισθητοποίησης για τους διευθυντές
και ανέλαβαν την πρωτοβουλία να γίνουν προσλήψεις από την τοπική κοινότητα. Η
συνολική πρωτοβουλία είχε θετικό αντίκτυπο στο εργασιακό περιβάλλον, οδήγησε σε
αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης και εδραίωσε ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον για τους
εργαζόµενους, τους πελάτες και την τοπική κοινότητα.
β) Η BT ( British Telecommunications plc) εταιρεία τηλεπικοινωνιών κατέχει ηγετική θέση
στο χώρο και υιοθετεί πολιτική προσλήψεων κατά των διακρίσεων που απευθύνεται τόσο σε
άτοµα µε αναπηρία όσο και σε άτοµα από διαφορετικές εθνότητες. Η εταιρεία έχει αναλάβει
πρωτοβουλία για συνεχή ένταξη (Effortless Inclusion) των εργαζοµένων της τα τελευταία
είκοσι χρόνια. Το εταιρικό σκεπτικό συνίσταται στη θέση ότι η διαφορετικότητα επιφέρει
οφέλη στη λειτουργία της και έχει ενσωµατώσει την έννοια της ένταξης τόσο στο επίπεδο
της πολιτικής απασχόλησης όσο και στη γενικότερη στρατηγική ανάπτυξης και σχέσεων µε
τους πελάτες. Ως εκ τούτου έχει αναπτύξει µεθόδους για πελάτες µε αναπηρία και στο
εσωτερικό έχει αναπτύξει επιτυχή δίκτυα εκπροσώπησης εργαζοµένων από διαφορετικές
εθνότητες, µε αναπηρία, ιδιαίτερα πολιτισµικά χαρακτηριστικά κ.ά. Αυτά τα δίκτυα
παρέχουν πληροφορίες και µεταβιβάζουν γνώση σχετική µε τους πληθυσµούς τους έτσι ώστε
οι σχεδιαστές προϊόντων της να απευθύνονται στις αντίστοιχες οµάδες πελατών µε
εξειδικευµένες υπηρεσίες. Χάρη σε αυτήν την πολιτική διαχείρισης της διαφορετικότητας η
εταιρεία έχει ένα µεγάλο ποσοστό υπαλλήλων, πτυχιούχων γυναικών, προερχόµενων από
ξένες χώρες. Επίσης, προωθεί την εργασία υπαλλήλων από το σπίτι µε άµεσο όφελος το
ελάχιστο ποσοστό απουσίας από την εργασία (2% σε σχέση µε το βρετανικό µέσο όρο) και
υψηλότερο ποσοστό ικανοποίησης από την εργασία.

112

Keil M. κ.ά., 2007, Εγχειρίδιο Κατάρτισης για Διαχείριση της Διαφορετικότητας, Διεθνής Εταιρία Διαχείρισης
της Διαφορετικότητα, Διεθνής Εταιρεία Διαχείρισης της Διαφορετικότητας,
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1474&langId=el, αποθηκεύθηκε 23/5/2010.
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γ) Η εταιρεία FORD, µε έδρα την Αγγλία, συγκρότησε µια οµάδα διαφορετικότητας, το
2000, µε στόχο να προωθήσει τη διαφορετικότητα εντός της επιχείρησης. Η οµάδα υιοθέτησε
το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέµηση κατά των διακρίσεων και
σχεδίασε ανάλογη στρατηγική στα δέκα εργοστάσια όλης της χώρας. Η στρατηγική αυτή
επικεντρώθηκε σε τέσσερις άξονες, την ανάπτυξη της αξιοπρέπειας στην εργασία - ώστε οι
εργαζόµενοι να αισθάνονται αποδεκτοί και σεβαστοί -, ένα πρόγραµµα κατάρτισης στη
διαφορετικότητα, επανεξέταση των διαδικασιών πρόσληψης και επιλογής και δράσεις
επικοινωνίας για τα δικαιώµατα όλων των πολιτών στην εταιρεία. Η εταιρεία Jaguar, επίσης
τµήµα της FORD, το 2002, συγκρότησε µια οµάδα διαφορετικότητας η οποία υλοποίησε
σεµινάρια κατάρτισης σε συνεργασία µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τα σεµινάρια είχαν
εξατοµικευµένη παρέµβαση, mentoring, µάθηση εξ΄ αποστάσεως κ.ά. Τα δίκτυα των
υπαλλήλων λειτουργούν ως σηµείο αναφοράς, διότι στηρίζουν τον τοµέα ανάπτυξης και
υπηρεσιών µε την τεχνογνωσία τους και αποτελούν την πιλοτική οµάδα-στόχο

των

προϊόντων που σχεδιάζονται.
Οι υπάλληλοι και τα στελέχη που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραµµα φαίνεται, βάσει
έρευνας που πραγµατοποιήθηκε, να έχουν θετική αντίληψη για τον «άλλο» εντός και εκτός
εταιρείας, να είναι θετικοί στη διαφορετικότητα και ικανοποιηµένοι που εργάζονται για τη
συγκεκριµένη εταιρεία.
3.3 Η γερµανική εµπειρία
Στο χώρο των γερµανικών επιχειρήσεων, η αναζήτηση παραδειγµάτων οδήγησε σε
δύο παραδείγµατα. Το πρώτο παράδειγµα είναι η εταιρεία Adam Opel AG, από τις
µεγαλύτερες εταιρείες αυτοκινήτων. Από το 2001 έχει υπογραφεί συµφωνία µεταξύ της
διοίκησης και της ένωσης εργαζοµένων σχετικά µε την αντιµετώπιση των πολιτικών
διάκρισης της επιχείρησης. Οι εργαζόµενοι όλων των βαθµίδων εξέφρασαν τις θέσεις τους
για το τελικό κείµενο συµφωνίας στο οποίο γίνεται αναφορά στο σεβασµό της πολυµορφίας,
στην καταπολέµηση των διακρίσεων, του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, ενώ η ένταξη και
ανοχή είναι συστατικό κοµµάτι των εταιρικών αρχών. Οι πολιτικές των ίσων ευκαιριών για
όλους εφαρµόζονται τόσο στο επίπεδο της πρόσληψης, όσο και της µαθητείας, της
αξιολόγησης αποτελεσµάτων και της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, διαχέονται δε σε
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πολλές γλώσσες. Το εργασιακό κλίµα είναι καλό. Μάλιστα προβλέπεται διαδικασία
ενστάσεων σε περίπτωση που κάποιος εργαζόµενος παραβεί τις αρχές αυτές εις βάρος
κάποιου άλλου εργαζόµενου.113
Ένα δεύτερο παράδειγµα είναι αυτό της εταιρείας Across Barriers GmbH, η οποία
είναι µία βιοτεχνολογική εταιρεία, µε εργαζόµενους µετανάστες/ριες απασχολούµενους σε
όλες τις θέσεις. Αρχικά η πρόσληψη µεταναστών ήταν περισσότερο ανάγκη παρά
επιδιωκόµενη πολιτική. Η εταιρεία ζητούσε εργαζόµενους µε υψηλά προσόντα και
αφοσίωση στην εργασία τους. Στις αιτήσεις παρουσιάστηκαν πολλοί µετανάστες, που είχαν
έλθει για πανεπιστηµιακές σπουδές, είτε ζούσαν στη χώρα ως µετανάστες «δεύτερης γενιάς».
Η συγκυρία αυτή µετατράπηκε σε πολιτική, διότι το όφελος της εταιρείας από τους
µετανάστες ήταν σηµαντικό µε αποτέλεσµα να αλλάξει το µάνατζµεντ της εταιρείας ως προς
τις προσλήψεις και τη διαχείριση του προσωπικού. Η εταιρεία συνεργάζεται µε
εκπαιδευτικούς οργανισµούς που παρέχουν υπηρεσίες στους µετανάστες, επιζητά, µέσω των
γραφείων απασχόλησης, µετανάστες και διαχέει την πολιτική της. Οι απαιτήσεις της
εταιρείας από µετανάστες και µη µετανάστες είναι οι ίδιες. Γι’ αυτό παρέχονται µαθήµατα
γλώσσας στους µετανάστες και γενικά σεµινάρια διαπολιτισµικής εκπαίδευσης σε όλους.
Αξίζει να επισηµανθεί ότι η εταιρεία είναι σχετικά µικρή, είχε δηλαδή 30 εργαζόµενους
(2007), µε µεγάλες όµως προοπτικές ανάπτυξης στον κλάδο της.
3.4 Η ιρλανδική εµπειρία
Η αναζήτηση ιρλανδικών επιχειρήσεων στον τοµέα της διαφορετικότητας οδήγησε
στον εντοπισµό ενός µόνο παραδείγµατος. Πρόκειται για την ιρλανδική εταιρεία Dublin Bus
που χρηµατοδοτείται από το δηµόσιο µε προσωπικό προερχόµενο από τουλάχιστον 50
διαφορετικές χώρες. Το 2001 η εταιρεία σε µια προσπάθεια αναδιάρθρωσης της λειτουργίας
και αναβάθµισης της δηµόσιας εικόνας της αποφάσισε να επανεξετάσει την ισχύουσα
στρατηγική της ως προς την ισότητα των εργαζοµένων. Η ενέργεια αυτή προβλήθηκε στα
µέσα ενηµέρωσης και οδήγησε στην συγκρότηση ενός στρατηγικού σχεδίου δράσης για την
ισότητα και τη διαφορετικότητα, δύο χρόνια αργότερα. Το στρατηγικό αυτό σχέδιο
εξειδικεύεται µε επιµορφωτικά σεµινάρια, µάρκετινγκ και διαφήµιση που στοχεύουν στον
113
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αµοιβαίο σεβασµό στην εργασία, ίσες ευκαιρίες πρόσληψης ως προς την εθνότητα και την
αποδοχή της διαφορετικότητας για κάθε οµάδα πληθυσµού. Οι οµάδες εργασίας, που
περιλαµβάνουν διευθυντές, προσωπικό και συνδικάτα, δραστηριοποιούντα σε ζητήµατα
διαφορετικότητας. Μια τέτοια οµάδα είναι η διαπολιτισµική οµάδα εργασίας στην οποία
µετέχουν προσωπικό και οδηγοί λεωφορείων µε διαφορετικές καταγωγές και πολιτισµικό
υπόβαθρο. Μεταξύ των δραστηριοτήτων της συγκαταλέγονται η προώθηση ενός εργατικού
περιβάλλοντος βασισµένου στη διαπολιτισµικότητα, κατάρτιση εκπαιδευτών για επιλεγµένο
προσωπικό µε σκοπό τη διαπολιτισµική επιµόρφωση, κ.α. Ως εκ τούτου η Dublin Bus
φαίνεται να διαθέτει υψηλό ποσοστό ικανοποιηµένων εργαζόµενων και συγκεντρώνει
αυξανόµενο αριθµό αιτήσεων για θέσεις εργασίας από εθνοτικές µειονότητες, ηλικιωµένους
ανθρώπους και άτοµα µε αναπηρία.
3.5 Η ισπανική εµπειρία
Από την αναζήτηση στον επιχειρηµατικό χώρο της Ισπανίας εντοπίστηκε ένα
παράδειγµα, αυτό του οµίλου VIPS που είναι µια ιδιαίτερα αναπτυσσόµενη ισπανική
επιχείρηση στον τοµέα της εστίασης και ένδυσης. Η επιδίωξή της είναι η αύξηση των
καταστηµάτων σε όλη την Ισπανία. Προκειµένου να ανταπεξέλθει στην άµεση ζήτηση
προσωπικού και δεδοµένου ότι οι νεαροί Ισπανοί συνήθως επιθυµούν να συνεχίσουν τις
σπουδές τους σε άλλους τοµείς, εφάρµοσε µια στρατηγική διαφορετικότητας στην πρόσληψη
του προσωπικού. Έτσι σύναψε συµφωνίες µε τα Υπουργεία Εργασίας της Βουλγαρίας, της
Ρουµανίας, του Μαρόκου, της Κολοµβίας για την πρόσληψη, εκπαίδευση και γενικότερη
κοινωνική ένταξη των ανθρώπων αυτών. Επιπλέον, τους παρέχονται µαθήµατα ταχείας
εκµάθησης της ισπανικής γλώσσας. Με την άφιξή τους στην Ισπανία, οι διαφορετικές
εθνότητες µαθαίνουν να συνεργάζονται, να εξοικειώνονται µε την ισπανική κοινωνία και
πραγµατικότητα και να αµείβονται ισότιµα µε τους γηγενείς εργαζόµενους. Το προσωπικό
αυτό είναι θετικό στην κατάρτιση, εντάσσεται αµέσως στη δοµή της εταιρείας και
εξελίσσεται γρήγορα µε αµοιβαία οφέλη για την εταιρεία και το ανθρώπινο δυναµικό της.
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3.6 Η βελγική εµπειρία
Στο Βέλγιο, όπως προέκυψε από τη σχετική αναζήτηση, επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στον τοµέα της διαφορετικότητας µε βάση την εθνοτική προέλευση είναι η
RANDSTAD, µια από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που έχει εκεί την
έδρα της. Το µότο της εταιρείας είναι ότι «ασχολούνται µε ανθρώπους και όχι µε κενές
θέσεις».114 Συνεργάζεται µε µεγάλο εύρος εταιρειών και υποψηφίων εργαζοµένων µε
διαφορετικές ανάγκες και χαρακτηριστικά. Προκειµένου να επιτύχει την πρόσβαση σε θέσεις
εργασίας όλων των υποψηφίων και να αντιµετωπίσει τυχόν ανισότητες στη διαδικασία
εξεύρεσης απασχόλησης, λειτουργεί ειδική διεύθυνση που ασχολείται µε την εφαρµογή
προγραµµάτων διαφορετικότητας. Τα προγράµµατα αυτά ενθαρρύνουν τους εργοδότες στο
να εφαρµόζουν την αρχή της ισότητας στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού έχοντας
πλήρη επίγνωση αυτής της διαδικασίας. Γνωρίζοντας τις ανάγκες των πελατών της, δηλαδή
εταιρειών και υποψηφίων, επιτυγχάνει εξατοµικευµένες λύσεις υπό τη µορφή µικρών και
τοπικών έργων. Τα έργα αυτά περιλαµβάνουν καθοδήγηση και κατάρτιση των υποψηφίων
και στήριξη των πελατών υπό τη µορφή της επίγνωσης και των σχετικών µε αυτή πρακτικών
εργαλείων. Συµµετείχε επίσης ως εταίρος στο έργο Paradox της EQUAL µε στόχο την
προώθηση της απασχόλησης ατόµων άνω των 45 και προερχόµενων από διαφορετικές χώρες
σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην περιοχή της Αµβέρσας. Στο πλαίσιο αυτό συντάχθηκαν
οδηγοί ευαισθητοποίησης εργοδοτών, εργαλεία κ.ά. Η προσέγγιση της Randstad ως προς τη
διαφορετικότητα στις επιχειρήσεις, είναι πολυεπίπεδη, επιφέρει οφέλη όχι µόνο για την
εταιρεία, αλλά και στους εταίρους της. Τα έργα της σχεδιάζονται µε στόχο το αµοιβαίο
κέρδος για όλους τους εµπλεκόµενους, πελάτες, υποψηφίους, την ίδια τη Randstad, την
κοινωνία και την τοπική κοινότητα.
Στο Βέλγιο, ένα δεύτερο παράδειγµα είναι η δραστηριοποίηση της φλαµανδικής
οργάνωσης εργοδοτών µικροµεσαίων επιχειρήσεων (UNIZO) η οποία στην προσπάθειά της
να ευαισθητοποιήσει και να στηρίξει τους εργοδότες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ως
προς τη διαχείριση της πολυµορφίας, δηµιούργησε ένα «σηµείο εξυπηρέτησης της
πολυµορφίας» που παρέχει υπηρεσίες κατά περίπτωση όσον αφορά την ευαισθητοποίηση και
114
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τη στήριξη. Η οργάνωση αυτή προσπαθεί επίσης να δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες
για τη διοργάνωση µαθηµάτων εκµάθησης της (ολλανδικής) γλώσσας στο χώρο εργασίας,
στις µικρές επιχειρήσεις. Το σχέδιο αυτό αποτελεί µέρος ενός µεγαλύτερου προγράµµατος
της φλαµανδικής κοινότητας για την ίση συµµετοχή στην αγορά εργασίας και για την
πολυµορφία.
3.7 Η ολλανδική εµπειρία
Στον

τοµέα

της

διαφορετικότητας,

µε

βάση

την

εθνοτική

προέλευση,

δραστηριοποιείται, όπως προέκυψε από τη σχετική αναζήτηση η ολλανδική επιχείρηση TNT
N.V. Η επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες logistics σε όλο τον κόσµο µε έναν
πληθυσµό πελατών και εργαζοµένων που αντανακλά τη διαφορετικότητα. Αναγνωρίζει ότι
τα οφέλη που προέρχονται από ένα πολύµορφο προσωπικό µπορούν να αντληθούν από µια
πολιτική της διαφορετικότητας που εφαρµόζεται σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της
επιχείρησης. Τα προγράµµατα της «Διαφορετικότητας και ενσωµάτωσης»115 εξειδικεύονται
ανάλογα µε τις ανάγκες και στόχους της συγκεκριµένης τοπικής κοινωνίας. Η εταιρεία
αναζητά και προσλαµβάνει προσωπικό από άλλες χώρες και προσφέρει κατάρτιση και
εκµάθηση γλώσσας πριν την έναρξη της εργασίας. Το προσωπικό αυτό δέχεται καθοδήγηση
πριν και µετά την πρόσληψη από µέντορα. Τα αποτελέσµατα επιδεικνύουν υψηλό ποσοστό
κινητοποίησης των εργαζοµένων, ικανοποίηση από τον εργασιακό χώρο, χαµηλό ποσοστό
απουσίας από την εργασία.
3.8 Η σουηδική εµπειρία
Στη Σουηδία η πολιτική για την καταπολέµηση των διακρίσεων οδήγησε σταδιακά
στην προώθηση της διαφορετικότητας/πολυµορφίας και της ισότητας για «όλους», οι οποίες
και συµπεριλαµβάνουν συστηµατικά αναφορές στις εθνικές µειονότητες και στις ρατσιστικές
συµπεριφορές που πρέπει να αντιµετωπισθούν. Η επιχείρηση ΙΚΕΑ έχει ενσωµατώσει στην
επιχειρησιακή της λειτουργία τη διαχείριση της πολυµορφίας έτσι ώστε να προσλαµβάνονται
µετανάστες, οι οποίοι εργάζονται σε ένα διεθνές πολιτισµικό και φιλικό προς αυτούς

115
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περιβάλλον. Μάλιστα προωθεί την εκπροσώπηση διαφορετικών εθνικοτήτων σε όλες τις
θέσεις εργασίας.
Συνοψίζοντας, τα ευρωπαϊκά παραδείγµατα επιχειρήσεων που εφαρµόζουν τη
διαχείριση της διαφορετικότητας στη λειτουργία τους- τα οποία και καταγράψαµε εδώσυνδέονται µε µεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως σε διεθνές επίπεδο. Εκ
των πραγµάτων οφείλουν να υιοθετούν µια τέτοια πολιτική, διότι το προσωπικό που
προσλαµβάνουν προέρχεται από τις τοπικές κοινωνίες και παίζει ρόλο διαµεσολαβητή
µεταξύ των επιχειρήσεων και των τοπικών αυτών κοινωνιών. Επιπλέον, το οικονοµικό
µέγεθος των επιχειρήσεων αυτών επιτρέπει τη διάθεση ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων
για κατάρτιση, εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης χωρίς να δηµιουργούνται
εµπόδια στην λειτουργία της.
4. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις
Η ευρωπαϊκή

εµπειρία καλών πρακτικών στον τοµέα της απασχόλησης των

µεταναστριών είναι συνυφασµένη µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τις πολιτικές των κρατών
µελών, τις κοινοτικές πρωτοβουλίες που µεταφράζουν την ευρωπαϊκή πολιτική σε πράξη, τις
εθνικές δοµές και τα εθνικά προγράµµατα των κρατών µελών, καθώς και µε το χώρο των
επιχειρήσεων. Πρόκειται για µια εµπειρία σύνθετη και πολυεπίπεδη.
Στο επίπεδο των πολιτικών της Ε.Ε. παρατηρήσαµε ότι τρεις είναι οι βασικοί άξονες
γύρω από τους οποίους στρέφονται οι σχετικές πολιτικές: η πολιτική περί ασύλου, η οποία
συνδέεται άµεσα µε την µετανάστευση, η οικογενειακή

επανένωση, µέσω της οποίας

επιτρέπεται η είσοδος και παραµονή των µελών των οικογενειών των µεταναστών/τριών και
η καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, που συνδέεται άµεσα µε τις πολιτικές δίωξης του
εγκλήµατος και της προστασίας των θυµάτων. Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη µετανάστευση
συνδέεται και επηρεάζεται, επίσης, από τις πολιτικές για την ισότητα και ίση µεταχείριση,
την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ασφάλιση κ.ά. Αξίζει να επισηµανθεί το γεγονός ότι
στις σχετικές πολιτικές οι µετανάστες εντάσσονται στις ευπαθείς οµάδες µε αποτέλεσµα να
τους αναλογεί περιορισµένο ανθρώπινο και υλικοτεχνικό δυναµικό ως προς την
αποτελεσµατική εφαρµογή πολιτικών και δράσεων που απευθύνονται σε αυτούς. Σε κάθε
περίπτωση η ευρωπαϊκή νοµοθεσία δεν είναι δεσµευτική για την εφαρµογή των εθνικών
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πολιτικών και, ως εκ τούτου, υπάρχουν χώρες µε περισσότερο ή λιγότερο προωθηµένες
πολιτικές για τη µετανάστευση.
Στο επίπεδο των κοινοτικών πρωτοβουλιών που σχετίζονται µε την απασχόληση των
µεταναστριών διαπιστώσαµε ότι τα χρηµατοδοτικά πλαίσια και προγράµµατα απευθύνονται
σε αυτούς µέσα από την γενική κατηγορία των κοινωνικά ευπαθών οµάδων. Τα
προγράµµατα αυτά αφορούν δράσεις και έργα κοινωνικής ένταξης, προώθησης στην
απασχόληση,

ευαισθητοποίησης

του

κοινωνικού

σώµατος,

των

Μέσων

Μαζικής

Ενηµέρωσης, των εργοδοτών για την καταπολέµηση του ρατσισµού, της ξενοφοβίας και της
αποδοχής της διαφορετικότητας. Αν θελήσουµε να αποτιµήσουµε ποσοτικά το σχετικό υλικό
µπορούµε να επισηµάνουµε ότι ο µεγαλύτερος αριθµός έργων και δράσεων που
απευθύνονται σε µετανάστες δεν φαίνεται να έχει σαν άµεσο στόχο την πρόσβαση στην
απασχόληση.
Ειδικότερα σε σχέση µε τις καλές πρακτικές στον τοµέα της απασχόλησης των
µεταναστριών η ευρωπαϊκή εµπειρία, όπως ήδη επισηµάνθηκε, συναρτάται µε δοµές,
προγράµµατα και επιχειρήσεις. Οι καλές πρακτικές που εφαρµόζονται σε δοµές είναι, µεταξύ
άλλων, παροχή συµβουλών από εκπαιδευτές προς τους µετανάστες, µε στόχο την προώθηση
στην απασχόληση (Γαλλία, Ισπανία), ειδικές υπηρεσίες που προωθούν πολιτικές κοινωνικής
ένταξης και κοινωνικής δικτύωσης µεταξύ αρµόδιων φορέων (Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο,
Δανία), πολιτική θετικών δράσεων και ίσων ευκαιριών (Ολλανδία). Οι πρακτικές αυτές
σχετίζονται µε δοµές στα υπουργεία, όπως στην περίπτωση της Γαλλίας και του Ηνωµένου
Βασιλείου ή σε δήµους, όπως στην περίπτωση της Στουτγάρδης, Βρέµης, Αµστερνταµ,
Κοπεγχάγης κ.ά. Οι καλές πρακτικές που εφαρµόζονται σε προγράµµατα είναι ενέργειες
ευαισθητοποίησης και καταπολέµησης των διακρίσεων στην αγορά εργασίας (Γαλλία),
αποδοχής της πολυµορφίας και υποστηρικτικές ενέργειες προώθησης στην απασχόληση (π.χ.
εκµάθηση

γλώσσας

και

συµβουλευτική,

όπως

στην

περίπτωση

της

Αυστρίας),

επαγγελµατικής κατάρτισης για την είσοδο σε ντόπιες και διεθνείς αγορές (Βέλγιο),
ανάπτυξης τοπικών δικτύων για την κοινωνική και οικονοµική ενσωµάτωση (Ιταλία). Οι
καλές πρακτικές στην περίπτωση αυτή σχετίζονται είτε µε τα ευρωπαϊκά προγράµµατα
Equal, Clip Network, ΕΚΤ, είτε µε τα εθνικά προγράµµατα που υλοποιούν οι τοπικές
κυβερνήσεις. Στο χώρο των επιχειρήσεων υπάρχει η ιδιοµορφία ότι καλή πρακτική αποτελεί
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η ίδια η διαχείριση της διαφορετικότητας µε βάση την εθνοτική προέλευση. Η εφαρµογή της
καλής αυτής πρακτικής περιλαµβάνει ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του προσωπικού,
συµφωνίες τυπικές ή άτυπες για τη διαχείριση της διαφορετικότητας, γνωστοποίηση της
πολιτικής ίσων ευκαιριών και προώθησης της διαφορετικότητας στο δίκτυο πελατών,
κοινωνικών εταίρων και τοπικής κοινωνίας. Επιτυγχάνεται έτσι ένα καλό εργασιακό κλίµα,
αύξηση της αποδοτικότητας και συχνά οι αλλοδαποί εργαζόµενοι δέχονται µαθήµατα
εκµάθησης της γλώσσας και ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης για να έχουν τις ίδιες
δυνατότητες ανέλιξης.
Επίσης, πρέπει να επισηµανθεί ότι η ευρωπαϊκή εµπειρία καλών πρακτικών, όπως
την

καταγράψαµε

στο

κεφάλαιο

αυτό,

παραπέµπει

κυρίως

σε

δράσεις

που

πραγµατοποιούνται στη χώρα υποδοχής (βλ. Διάγραµµα Ι) και δευτερευόντως στη χώρα
αποστολής. Στη χώρα υποδοχής οι καλές πρακτικές που καταγράψαµε σχετίζονται µε
δράσεις που πραγµατοποιούνται όχι µόνο πριν από τη πρόσληψη, αλλά και µετά από αυτήν.
Βέβαια, το µεγαλύτερο µέρος αυτών των πρακτικών παραπέµπει σε δράσεις πριν την
τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας. Τέτοιες καλές πρακτικές, µεταξύ άλλων, είναι το κλιµακωτό
µοντέλο ένταξης στην αγορά εργασίας µε πολυεπίπεδες ενέργειες, όπως µαθήµατα γλώσσας
και πολιτισµού µε την άφιξή τους στη χώρα, πρακτική άσκηση µε κοινωνικές παροχές για
την καθηµερινή επιβίωσή τους και επιδότηση από το δήµο στην πρώτη θέση εργασίας. Ένα
µικρότερο µέρος αυτών των πρακτικών παραπέµπει σε δράσεις µετά την τοποθέτηση σε
θέσεις εργασίας. Τέτοιες καλές πρακτικές, µεταξύ άλλων, είναι η τοποθέτηση µεταναστών
στις υπηρεσίες των δήµων και άλλες δηµόσιες υπηρεσίες µε στόχο την επαγγελµατική
ενσωµάτωσή τους και ταυτόχρονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών µεταναστών της
περιοχής. Στη χώρα αποστολής οι καλές πρακτικές είναι εστιασµένες σε συγκεκριµένο
πληθυσµό που έχει σε µεγάλο βαθµό προεπιλεγεί για να ενταχθεί σε θέσεις εργασίας στη
χώρα υποδοχής. Οι καλές αυτές πρακτικές είναι πολιτισµικού χαρακτήρα µαζί µε βασική
επαγγελµατική κατάρτιση. Σηµειώνεται ότι οι καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν εδώ
αφορούν στο µεγαλύτερο ποσοστό σε δράσεις που στοχεύουν τόσο σε µετανάστες, όσο και
µετανάστριες. Λίγες είναι οι περιπτώσεις που εντοπίστηκαν και αφορούν αποκλειστικά
µετανάστριες ως οµάδα στόχο, όπως στη Γαλλία πρόκειται για εκπαίδευση νεαρών
µεταναστριών από εκπαιδεύτριες, καθώς και επαγγελµατική κατάρτιση στον τοµέα της
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εστίασης. Στη Γερµανία πρόκειται για mentoring µεταναστριών από επαγγελµατίες
εκπαιδευτές µε στόχο τη βελτίωση των γνώσεών τους και της εξοικείωσής τους µε την
τοπική αγορά εργασίας, καθώς και το πρόγραµµα «µετανάστες εντάσσουν µετανάστες» µέσω
της παροχής συµβουλευτικής και επαγγελµατικών συµβουλών σε νεαρές µετανάστριες. Στην
Ιταλία πρόκειται για το σχέδιο τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας στην περιοχή της Τοσκάνης,
γυναικών από τη Σρι-Λάνκα βάσει διακρατικής συµφωνίας. Το πλεονέκτηµα των δράσεων
που καταγράφηκαν σε ό,τι αφορά τις δοµές είναι εύλογο εφόσον επιτρέπουν την περαιτέρω
βελτίωση των καλών πρακτικών σε βάθος χρόνου και χωρίς τον περιορισµό που τίθεται από
τις εθνικές και κυρίως τις ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις. Αξίζει να επισηµανθεί ότι η τοπική
αυτοδιοίκηση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στις δράσεις µε δοµικό χαρακτήρα. Επιπλέον
φαίνεται ότι το είδος των παρεµβάσεων σχετίζεται άµεσα µε τη γενικότερη εθνική, αλλά και
µεταναστευτική παράδοση της κάθε χώρας. Σε αρκετές, επίσης, περιπτώσεις, οι δράσεις που
εντοπίστηκαν, τόσο σε επίπεδο δοµών, όσο και παρεµβάσεων, είναι προϊόν διερεύνησης της
ζήτησης και προσφοράς στο πλαίσιο της τοπικής αγοράς εργασίας.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τα παραδείγµατα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, κοινό
χαρακτηριστικό είναι το µεγάλο µέγεθος των επιχειρήσεων αυτών και η δραστηριοποίησή
τους σε διεθνές επίπεδο. Οι δράσεις για τη διαχείριση της διαφορετικότητας περιλαµβάνουν
συνολική στρατηγική διαµόρφωσης της εταιρικής τους εικόνας µε σεµινάρια διαπολιτισµικής
γνώσης, εκµάθησης της γλώσσας για τους αλλοδαπούς εργαζόµενους και καµπάνιες
ευαισθητοποίησης των εργαζοµένων και των κοινωνικών εταίρων της επιχείρησης. Ο ρόλος
των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των ενώσεων των εργαζοµένων είναι σηµαντικός.
Εξάλλου οι εργασιακές σχέσεις, σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, χαρακτηρίζονται καλές
λόγω του ότι υπάρχει σηµαντική κινητοποίηση και συµµετοχή των εργαζοµένων στη
συνολική ανάπτυξη της εταιρείας.
Η σύντοµη αναδροµή στην ευρωπαϊκή εµπειρία καλών πρακτικών στον τοµέα
απασχόλησης των µεταναστριών έδειξε ότι πρόκειται για µια εµπειρία που αναφέρεται ως επί
το πλείστον στο γενικό πληθυσµό των µεταναστών και ότι η διάσταση του φύλου
λαµβάνεται υπόψη µόνο κατ’ εξαίρεση. Έδειξε, δηλαδή, ότι η διάκριση λόγω φύλου
απορροφάται από τη διάκριση λόγω εθνότητας. Με βάση αυτήν την εµπειρία που
καταγράψαµε φαίνεται ότι η πολιτική προώθησης της ισότητας των φύλων δεν έχει
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διαπεράσει επαρκώς τον τοµέα της απασχόλησης των µεταναστών, καθώς και τις σχετικές
πολιτικές της Ε.Ε. και των κρατών µελών.
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4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ. ΚΑΛΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφεται η ελληνική εµπειρία στον τοµέα απασχόλησης των
µεταναστριών. Καταρχήν αναφέρεται στις ρυθµίσεις που αποτελούν το ελληνικό θεσµικό
πλαίσιο και περιγράφεται η εθνική πολιτική για τους µετανάστες. Στη συνέχεια παρουσιάζει
κοινοτικές πρωτοβουλίες και προγράµµατα που συνδέονται µε τις πολιτικές αυτές οι οποίες
και αποτέλεσαν, κατά τη δεκαετία 2000-2010, το κύριο εργαλείο εφαρµογής των πολιτικών
αυτών, καθώς και δοκιµής νέων προσεγγίσεων και ανάδειξης καλών πρακτικών. Στην τρίτη
ενότητα του κεφαλαίου συνοψίζεται η αποκτηθείσα γνώση από την υλοποίηση των
προγραµµάτων και δίνεται έµφαση στις καλές πρακτικές που αναγνωρίσθηκαν ως τέτοιες
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για κάθε πρόγραµµα διαδικασίες αξιολόγησης. Οι καλές
πρακτικές παρουσιάζονται σε συνάρτηση µε πέντε άξονες δράσεων που αφορούν την
απασχόληση των µεταναστριών και καλύπτουν όλα τα στάδια, από την προετοιµασία για την
ένταξη στην αγορά εργασίας µέχρι την τοποθέτησή στο χώρο εργασίας. Στην τέταρτη
ενότητα δίνεται έµφαση στις ελάχιστες αναγνωρισµένες και τεκµηριωµένες καλές πρακτικές
απασχόλησης µεταναστών και µεταναστριών στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Στην πέµπτη ενότητα εκτίθενται τα αποτελέσµατα της ποιοτικής έρευνας η οποία είχε δύο
σκέλη. Το πρώτο σκέλος της διεξήχθη σε φορείς που υλοποιούν προγράµµατα και δράσεις
σχετικές µε την απασχόληση των µεταναστριών. Το δεύτερο σκέλος της διεξήχθη σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως
καλής πρακτικής.
1. Εθνικές πολιτικές που σχετίζονται µε την απασχόληση των µεταναστριών
Η

µεταναστευτική

πολιτική

κάθε

χώρας

επηρεάζεται

από

τα

ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά της, την ιστορικότητα εµφάνισης του φαινοµένου, τα χαρακτηριστικά του
εισερχόµενου πληθυσµού, αλλά και από τις διεθνείς δεσµεύσεις της. Στην περίπτωση των
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χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αποφάσεις και οι οδηγίες που εκδίδονται από τα όργανά
της είναι το δεσµευτικό πλαίσιο για την κάθε χώρα, που αργά ή γρήγορα θα πρέπει να
ακολουθήσουν. Σε αυτό το γενικό πλαίσιο η Ελλάδα διαµορφώνει την πολιτική της για τη
µετανάστευση τόσο για τον έλεγχο των µεταναστευτικών ροών, όσο και για τους τοµείς της
διαβίωσης και της εργασίας του µεταναστευτικού πληθυσµού. Όµως, ενώ µαζικά κύµατα
µεταναστών παρατηρούνται από τα τέλη του ΄80 και ειδικότερα στις αρχές του ΄90, για
µεγάλο διάστηµα η πολιτική της χώρας µας για τους µετανάστες περιοριζόταν είτε σε
επιχειρήσεις «σκούπα» είτε χαρακτηριζόταν από ένα καθεστώς «ανοχής». Μόλις το
Νοέµβριο του 1997 κινητοποιούνται διαδικασίες νοµιµοποίησής τους και γίνεται η πρώτη
απογραφή (Π.Δ. 358/97 και 359/97), µε τις όποιες ατέλειες και δυσλειτουργίες τους. Με την
έκδοση αυτών των Προεδρικών Διαταγµάτων επιχειρήθηκε η εξοµάλυνση της µη νόµιµης
παραµονής και απασχόλησης των µεταναστών στη χώρα. Εν τούτοις, από τους 370.00 που
απογράφηκαν µόνο οι 210.000 καταφέρνουν να αποκτήσουν την πράσινη κάρτα, επειδή οι
προϋποθέσεις και οι όροι ήταν σχεδόν απαγορευτικοί για πολλούς µετανάστες. Μέχρι την
περίοδο εκείνη δεν υπήρχε ακριβής εκτίµηση του αριθµού των αλλοδαπών που ζούσαν και
εργάζονταν στη χώρα, πολλώ δε µάλλον, σχεδιασµός εθνικής µεταναστευτικής πολιτικής. Σε
κάθε περίπτωση, επί µέρους προβλήµατα, όπως για παράδειγµα ζητήµατα σχετικά µε την
εκπαίδευση των παιδιών των µεταναστών που ανέκυπταν, αντιµετωπίζονταν µε επί µέρους
ρυθµίσεις.
Η αναγκαιότητα συνολικής ρύθµισης της µετανάστευσης στη χώρα, οδήγησε στην
ψήφιση του νόµου 2790/2000 για τα ζητήµατα των παλιννοστούντων οµογενών από την
πρώην Σοβιετική Ένωση και το 2001 (ν. 2910/01) του νόµου που ρυθµίζει την είσοδο και
παραµονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια.116 Ο νέος αυτός νόµος επικρίθηκε από
κάποιους µελετητές και ειδικούς για επί µέρους διατάξεις του, αλλά και για τις
προβλεπόµενες διαδικασίες νοµιµοποίησης των µεταναστών. Αντίθετα, από άλλους
116

Την ίδια περίοδο πραγµατοποιείται η απογραφή πληθυσµού. Ακόµη και µε την υπόθεση ότι κάποιο ποσοστό
των αλλοδαπών δεν συµπεριλαµβάνεται στα επίσηµα στατιστικά δεδοµένα, η συνολική εικόνα για τη σύνθεση
του µεταναστευτικού πληθυσµού καθώς και των λοιπών κοινωνικο-δηµογραφικών χαρακτηριστικών του δεν
απέχει πολύ από αυτήν που αποτυπώνεται στην απογραφή του Μαρτίου 2001. Είναι προφανές ότι, για µία
αποτελεσµατική µεταναστευτική πολιτική προϋποτίθεται γνώση των δηµογραφικών και των άλλων
χαρακτηριστικών των µεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα, γνώση που, σε κάποιο βαθµό, έχει
αποκτηθεί..
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θεωρήθηκε ως δεύτερη ευκαιρία για τους µετανάστες. Το νοµοθετικό πλαίσιο του 2001
τροποποιείται τέσσερα χρόνια µετά και το 2005 ψηφίζεται ένας νέος νόµος (ν. 3386/05
«Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική επικράτεια»),
µε τον οποίο ρυθµίζονται τα σχετικά µε τους µετανάστες ζητήµατα. Με το νόµο αυτό
διατηρούνται αρκετές από τις διατάξεις του προηγούµενου και εισάγονται, σε εναρµόνιση µε
τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2003/109/CE και 2003/86/CE), δύο σηµαντικά
ζητήµατα, εκείνο της «οικογενειακής συνένωσης» και το ζήτηµα της χορήγησης της
ιδιότητας του «επί µακρόν διαµένοντος». Δύο χρόνια µετά ψηφίζεται νέος νόµος (ν.
3536/2007), ο οποίος, κατά δήλωση του αρµόδιου υπουργού, εξαλείφει τις δυσλειτουργίες
του προηγούµενου.
Η κοινωνική ένταξη των µεταναστών συνιστά, πλέον, µια από τις κύριες
προτεραιότητες της χώρας. Στο πλαίσιο της µεταναστευτικής πολιτικής ο νόµος 3386/2005
έθεσε τους όρους της νέας προσπάθειας νοµιµοποίησης των παράνοµα διαµενόντων
αλλοδαπών και ταυτόχρονα εισήγαγε το «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Δράσης για την
κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών». Επιπρόσθετα, µε το νόµο 3136/2007 συστάθηκε η
Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών µε έργο την εισήγηση
προτάσεων και δράσεων στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Αλλά και µέχρι τις µέρες µας, επί µέρους
άρθρα νεώτερων νόµων ρυθµίζουν διάφορα ζητήµατα που αφορούν τους µετανάστες (όπως
την εκπαίδευση των παιδιών, την απασχόληση κ.λπ.). Θα µπορούσαµε να αναφέρουµε το
νόµο 3731/08, όπου σε τέσσερα άρθρα του, το 37, 39, 40 και 41, ρυθµίζονται ζητήµατα «των
εποχιακά εργαζοµένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις», «σχετικά µε τις άδειες διαµονής
δεκαετούς διάρκειας», «ρυθµίσεις επί µέρους ζητηµάτων µεταναστευτικής πολιτικής» και
«θέµατα ελληνικής ιθαγένειας». Επίσης, το νόµο 3801/2009, όπου στα άρθρα 43 και 44
ρυθµίζεται το ζήτηµα «της απασχόλησης των κατόχων αυτοτελών αδειών παραµονής».
Η µεταναστευτική πολιτική ενός κράτους συνδέεται άµεσα µε τις προβλεπόµενες
διαδικασίες για την παροχή ιθαγένειας στον αλλοδαπό πληθυσµό. Η ιθαγένεια, αυτή η
νοµική κατασκευή για τη σχέση ενός ανθρώπου µε ένα κράτος, παρέχεται εύκολα ή δύσκολα
στους αλλοδαπούς και συνιστά σηµαντική παράµετρο της διαδικασίας ενσωµάτωσης των
αλλοδαπών. Στη χώρα µας, για µεγάλο διάστηµα, το δίκαιο της ιθαγένειας είναι δίκαιο του
αίµατος “jus sanguinis” και εκφράζεται µε την αυτοδίκαιη απόκτηση της ιθαγένειας των
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γονέων (µόνο του πατέρα µέχρι το 1984) από το παιδί, ανεξάρτητα από τον τόπο που
γεννήθηκε. Το δίκαιο κινείται µε την αντίληψη ότι «Έλληνας γεννιέσαι». Με το νόµο
2790/2000 ορίζονται οι όροι απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας από οµογενείς που
προέρχονται από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, µε το νόµο 2910/2001 οι
προϋποθέσεις απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς και µε κάποιες
τροποποιήσεις του προηγούµενου νόµου οι προϋποθέσεις απόκτησης ιθαγένειας για τους
παλιννοστούντες. Στη συνέχεια, νόµοι ή/και επί µέρους διατάξεις γενικότερων νόµων του
αρµόδιου υπουργείου, µε τελευταίο το νόµο 3838/2010 (ΦΕΚ 49/24.3.2010) ρυθµίζουν τους
όρους και τις προϋποθέσεις απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από τους αλλοδαπούς. Στο
νόµο 3838/2010 το δίκαιο του αίµατος εξακολουθεί να έχει την πρωτοκαθεδρία, όµως
παράλληλα έχουν ενσωµατωθεί καινοτοµίες σε πολλά ζητήµατα και κυρίως στο ότι δίνεται
ιδιαίτερο βάρος στη διαπίστωση των πραγµατικών δεσµών των ατόµων µε την ελληνική
πολιτεία.117 Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στη χορήγηση ιθαγένειας στα παιδιά των αλλοδαπών
που γεννιούνται στην Ελλάδα. Επίσης, σηµαντική είναι και η ρύθµιση που προβλέπει την
υποχρεωτική αιτιολόγηση στην περίπτωση που απορριφθεί αίτηµα πολιτογράφησης.
Σε επίπεδο εφαρµοσµένων πολιτικών, η εθνική πολιτική, τα τελευταία χρόνια,
ορίζεται µε στρατηγικά πλαίσια, ολοκληρωµένα προγράµµατα δράσης και εθνικά σχέδια
δράσης. Ενδεικτικά118 µπορεί να αναφερθεί το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Δράσης για την
οµαλή προσαρµογή και ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως στην
ελληνική επικράτεια, το πρόγραµµα “ΕΣΤΙΑ”. Το Πρόγραµµα αυτό απορρέει από το νόµο
3386/05 “Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική
επικράτεια” (άρ. 65, 66), την Κοινή Υπουργική Απόφαση 25057/2008 (ΦΕΚ 2363/
20.11.2008 Β΄) και τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα κάθε τοµέα ένταξης. Σκοπός του
Ολοκληρωµένου Προγράµµατος είναι να καθοριστούν οι προτεραιότητες της εθνικής
πολιτικής και να αναληφθούν νέα µέτρα και δράσεις ένταξης που θα ανταποκρίνονται στις
τάσεις και τις προοπτικές του µέλλοντος, στο πλαίσιο συγκεκριµένων επιχειρησιακών
προγραµµάτων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού αξιοποιήθηκαν η καταγραφή της
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http://www.Hlhr.gr/press/kei-enosi.pdf
http://ec.europa.eu/ewsi/fr/info_sheet.cfm?ID_CSHEET=50
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υφιστάµενης κατάστασης, ανά τοµέα ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική
κοινωνία και η ανάδειξη τόσο των δράσεων και αποτελεσµάτων που έχουν αναληφθεί, όσο
και των περιοχών διαρθρωτικών παρεµβάσεων. Χρησιµοποιήθηκε, επίσης, η αποτύπωση των
κυριότερων δράσεων κοινωνικής ένταξης των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο
πλαίσιο του Προγράµµατος Δράσης η κοινωνική ένταξη εκλαµβάνεται ως ένα οργανωµένο
σύνολο δραστηριοτήτων µεταξύ κράτους, αποκεντρωµένης κρατικής διοίκησης, τοπικής
αυτοδιοίκησης,

ιδιωτικού

συµπεριλαµβανοµένων

των

τοµέα
ίδιων

και

εκπροσώπων

των

µεταναστών

της

κοινωνίας

των

(νεοεισερχόµενων

πολιτών,
και

ήδη

εγκατεστηµένων, πρώτης και δεύτερης γενιάς, προσφύγων και ατόµων υπό καθεστώς
προστασίας και των αντιπροσώπων τους), καθώς και όλων των αξιόπιστων φορέων που
δραστηριοποιούνται στο χώρο, ανεξάρτητων αρχών και µη κυβερνητικών οργανώσεων.
Στόχος των ανωτέρω δραστηριοτήτων είναι αφενός να καταστούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών
ικανοί να λειτουργούν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε παρέµβαση του κράτους, αναλογικά
ισότιµα µε τους ηµεδαπούς και ευρωπαίους πολίτες της χώρας µας και να είναι εφοδιασµένοι
µε όλα τα εχέγγυα για πλήρη κατανόηση των θεµελιωδών κανόνων και αξιών της κοινωνίας
µας που τους υποδέχεται και αφετέρου να βοηθηθούν οι χώρες προέλευσής τους στο πλαίσιο
της σύνδεσης που επιχειρείται µεταξύ κοινωνικής ένταξης και ανάπτυξης των χωρών αυτών
(Εφηµερίς της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 2363 /20/11/08). Στις στρατηγικές κατευθύνσεις
για την επόµενη περίοδο της «Εθνικής Έκθεσης Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία
και την Κοινωνική Ένταξη 2008-2010» αναφέρεται ότι «δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην
κοινωνική ένταξη των µεταναστών». Η διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου έχει ήδη λάβει
χώρα. Το πρόγραµµα «Εστία» προβλέπεται να δράσει συντονιστικά µεταξύ των
συναρµόδιων υπουργείων και θα περιλαµβάνει πληθώρα δράσεων, όπως εκµάθηση της
ελληνικής γλώσσας, προώθηση στην αγορά εργασίας και δράσεις για την πολιτισµική
ένταξη. Βασικός σκοπός της προτεινόµενης δράσης είναι η εκµάθηση της ελληνικής
γλώσσας σε µετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες και λοιπούς άνεργους προερχόµενους
από ευπαθείς κοινωνικά οµάδες (αιτούντες άσυλο, θύµατα trafficking), για τους οποίους η
ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους
ενσωµάτωση».119
119
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Από το 2006 (Π.Δ.150/2006, ΦΕΚ160 τ. Α’/31.7.2006) προβλέπεται η πιστοποίηση
της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού
πολιτισµού για τους υπηκόους τρίτων χωρών ως βασική προϋπόθεση για την απόκτηση του
καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος. Τα ανωτέρω απορρέουν από την Οδηγία
2003/109/ΕΚ, το νόµο 3386/05 (άρθρα 67, 68, 69), το Προεδρικό Διάταγµα 150/2006 για την
ενσωµάτωση της Οδηγίας στην ελληνική νοµοθεσία και την Κοινή Υπουργική Απόφαση
16928/17.08.07 ΦΕΚ 1638 Β΄, που αφορά τη διαδικασία πιστοποίησης.120
Στον τοµέα της Κοινωνικής Ένταξης η στρατηγική της χώρας για το 2008-2010, όπως
αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη 2008-2010 (ΕΣΔΕΝ
2008-2010),121 περιλαµβάνει τέσσερις κεντρικές πολιτικές προτεραιότητες, που αφορούν την
απασχόληση, την εκπαίδευση, την οικογένεια και ρυθµίσεις για τα άτοµα µεγαλύτερης
ηλικίας, καθώς και την κοινωνική ένταξη συγκεκριµένων οµάδων, περισσότερο ευάλωτων
λόγω προσωπικών ή πολιτισµικών χαρακτηριστικών. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η
«ενίσχυση της απασχόλησης και της ελκυστικότητας της εργασίας, ιδιαίτερα για τις
γυναίκες, τους νέους, τους µακροχρόνια άνεργους και άλλες οµάδες σε δυσµενή θέση στην
Ήδη προκηρύχθηκε το πρώτο έργο ελληνοµάθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, ύψους 14 εκατοµµυρίων
ευρώ, που θα αφορά περίπου 3670 άτοµα.
120
Ως Σύστηµα Πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και
του ελληνικού πολιτισµού των υπηκόων τρίτων χωρών, προκειµένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί
µακρόν διαµένοντος στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ.150/2006 (ΦΕΚ 160 τ.Α'/31.7.2006). Ως
Σύστηµα Πιστοποίησης, ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που αποσκοπούν αφενός στην Εκπαίδευση και
στην αξιολόγηση της γνώσης τους στην ελληνική γλώσσα και στα στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του
ελληνικού πολιτισµού και, αφετέρου, στην παροχή σε αυτούς σχετικού αποδεικτικού επάρκειας Επιπέδου Α2.
Οι διαδικασίες αξιολόγησης αντιστοιχούν και καλύπτουν τις προδιαγραφές του Επιπέδου Α2, όπως αυτό
περιγράφεται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 363/1998 (ΦΕΚ 242 Α729.10.1998).
Οι ενδιαφερόµενοι υπήκοοι τρίτων χωρών, προκειµένου να έχουν δυνατότητα συµµετοχής στο Σύστηµα
Πιστοποίησης για την απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος πρέπει:
α) να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω, β) να διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα.
Για τη διαδικασία πιστοποίησης απαιτείται:
α) να έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραµµα, διάρκειας τουλάχιστον εκατό πενήντα (150) ωρών,
µαθηµάτων της ελληνικής γλώσσας και είκοσι πέντε (25) ωρών µαθηµάτων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας
και του ελληνικού πολιτισµού, στα τµήµατα µάθησης των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) της
Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
(Υπ.Ε.Π.Θ.) (σηµερινό Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων).
β) να έχουν επιτύχει στις ειδικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις, που διενεργούνται µετά την ολοκλήρωση
της παρακολούθησης του παραπάνω προγράµµατος.
Τµήµατα µάθησης στα ανωτέρω Κέντρα, οργανώνονται δύο (2) φορές ετησίως από το Ινστιτούτο Διαρκούς
Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), της αρµόδιας Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ε.Π.Θ.
121
Το ΕΣΔΕΝ, µαζί µε την Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις και την Εθνική Έκθεση Στρατηγικής
για την Υγεία και τη Μακροχρόνια Φροντίδα, αποτελούν διακριτά µέρη της συνολικής Έκθεσης Στρατηγικής
για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη.
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αγορά εργασίας». Η δεύτερη είναι η «αντιµετώπιση της µειονεκτικής θέσης προσώπων και
οµάδων όσον αφορά στην εκπαίδευση και την κατάρτιση». Η τρίτη είναι η «ενίσχυση της
οικογένειας, µε έµφαση στη φτώχεια των παιδιών και στήριξη των ατόµων µεγαλύτερης
ηλικίας». Τέλος, η τέταρτη προτεραιότητα είναι η «κοινωνική ένταξη των ΑµεΑ, των
µεταναστών

και

ατόµων

/οµάδων

κοινωνικά

ευάλωτων

λόγω

πολιτισµικών

χαρακτηριστικών».
2. Προγράµµατα, δράσεις σχετικές µε την απασχόληση των µεταναστριών και φορείς
χρηµατοδότησης
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας το ζήτηµα της απασχόλησης
µεταναστριών στη χώρα µας αντιµετωπίστηκε από διαφορετικές πλευρές. Σε ορισµένες
περιπτώσεις, στο πλαίσιο προγραµµάτων που χρηµατοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκούς και
εθνικούς πόρους, οι δράσεις αποσκοπούσαν είτε στην πιλοτική εφαρµογή καινοτόµων
προσεγγίσεων, είτε στη διαµόρφωση και τον έλεγχο καλών πρακτικών, είτε, τέλος, στη
µεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών από διακρατικούς εταίρους και τον έλεγχο της
εφαρµογής τους στις τοπικές συνθήκες της χώρας µας. Σε άλλες περιπτώσεις το ζητούµενο
ήταν η διάχυση υφιστάµενων πρακτικών, η αποτελεσµατικότητα και η άµεση υλοποίηση των
δράσεων.
Τόσο τα προγράµµατα, όσο και οι φορείς υλοποίησής τους παρουσιάζουν µεγάλη
ποικιλοµορφία ως προς το περιεχόµενο της δράσης, ως προς την οµάδα στόχο, αλλά και τη
θέση που προβλέπουν για την απασχόληση των µεταναστριών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται
η Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση &
Επαγγελµατική Κατάρτιση», τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, το πρόγραµµα
Leonardo da Vinci, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, ο Χρηµατοδοτικός Μηχανισµός του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων
Χωρών. Στο σηµείο αυτό παρουσιάζονται οι γενικοί στόχοι των προγραµµάτων, ενώ τα
επιµέρους έργα που αφορούσαν άµεσα ή έµµεσα την απασχόληση µεταναστριών
παρατίθενται στο Παράρτηµα (βλ. Παράρτηµα ΙΙ).
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2.1. Προγράµµατα και δράσεις
2.1.1. Πρόγραµµα Equal 122
Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής
για την Απασχόληση και χρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Κεντρικός
στόχος της Equal ήταν η πειραµατική εφαρµογή και διάδοση νέων τρόπων καταπολέµησης
των διακρίσεων και της ανισότητας στον τοµέα της απασχόλησης. Η Κοινοτική
Πρωτοβουλία Equal λειτούργησε συµπληρωµατικά προς τις προηγούµενες Πρωτοβουλίες
EMPLOYMENT & ADAPT. Ο Α΄ Κύκλος Εφαρµογής της Πρωτοβουλίας εκτείνεται στην
περίοδο 2001-2005, ενώ ο Β΄ Κύκλος Εφαρµογής στην περίοδο 2005-2008. Το πρόγραµµα
σχεδιάστηκε έτσι ώστε να στηρίξει µια οριζόντια προσέγγιση στις πολιτικές και τις
υπηρεσίες προς τις οποίες θα έχουν πρόσβαση πολλές κατηγορίες οµάδων αποκλεισµένων ή
απειλουµένων µε αποκλεισµό από την αγορά εργασίας και να αντιµετωπίσει την
αποσπασµατικότητα και την έλλειψη συντονισµού των εφαρµοζόµενων πολιτικών. Στις
οµάδες-στόχο της Equal περιλαµβάνονται οι νέοι, οι γυναίκες, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες,
οι απασχολούµενοι µε ελλειπή εκπαίδευση, οι παλιννοστούντες, οι µετανάστες, οι
πρόσφυγες, οι φυλακισµένοι, οι αποφυλακισµένοι, οι ανήλικοι παραβάτες, οι τσιγγάνοι, οι
Ποµάκοι και τα απεξαρτηµένα άτοµα. Γενικοί στόχοι του Προγράµµατος που σχετίζονταν µε
την απασχόληση των µεταναστριών ορίσθηκαν: α) Η βελτίωση της απασχολησιµότητας,
µέσα από τη διευκόλυνση της πρόσβασης και επιστροφής στην αγορά εργασίας των οµάδων
που υφίστανται διακρίσεις, η καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας σε σχέση µε
την αγορά της εργασίας. β) Η ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος, µέσα από τη
βελτίωση της πρόσβασης στη διαδικασία δηµιουργίας µιας επιχείρησης, η ενίσχυση της
κοινωνικής οικονοµίας. γ) Η ενθάρρυνση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και
των απασχολουµένων, µέσα από την προώθηση της δια βίου µάθησης και των εργασιακών
πρακτικών ενσωµάτωσης, η υποστήριξη της προσαρµοστικότητας των εταιρειών και των
εργαζοµένων. Επιπλέον, γενικοί στόχοι του προγράµµατος ήταν: α) Η ενίσχυση των
πολιτικών ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες, µέσα από το συνδυασµό οικογενειακής
122

Οι πληροφορίες για το πρόγραµµα Equal αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα του προγράµµατος που είναι
διαθέσιµη στη διεύθυνση http://www.equal-greece.gr.
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και επαγγελµατικής ζωής, η ενθάρρυνση της κατάργησης του επαγγελµατικού διαχωρισµού.
β) Η υποστήριξη της κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης των αιτούντων άσυλο.
Όλα τα έργα που εντάχθηκαν στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal προέβλεπαν και
διακρατικές συνεργασίες, που είχαν ως αποτέλεσµα τη διάχυση καλών πρακτικών από τους
διεθνείς εταίρους προς τις ελληνικές αναπτυξιακές συµπράξεις. Τα επί µέρους κριτήρια για
την ανάδειξη καλών πρακτικών αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 1. Οι αναπτυξιακές
συµπράξεις συνεργάστηκαν στο πλαίσιο των Εθνικών Θεµατικών Δικτύων (ΕΘΔ) στο έργο
των οποίων περιλαµβανόταν και η αναγνώριση και αποτίµηση των καλών πρακτικών που
αναδείχθηκαν εντός του προγράµµατος Equal. Όπως επισηµαίνεται «στο πλαίσιο των
Εθνικών και των Ευρωπαϊκών Θεµατικών Δικτύων, οι δράσεις των Αναπτυξιακών
Συµπράξεων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal εξετάζονται ως προς τη συµβολή τους
στις εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες και κατ’ επέκταση ως προς το προσδοκώµενο
όφελος της καλύτερης συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων στους κεντρικούς στόχους και
στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση προβληµάτων που αναδεικνύονται µέσα από
έργα».123
Στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου Equal αναζητήθηκαν καλές πρακτικές σε συνάρτηση µε
τους παρακάτω θεµατικούς άξονες: 1) Εκσυγχρονισµός των υφιστάµενων δοµών
συµβουλευτικής της απασχόλησης και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών µε δικτυωµένη και
εκτεταµένη συνεργασία και καλύτερη διάχυση των καλών πρακτικών. 2) Εισαγωγή
θεσµικού πλαισίου για τη συνολική αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι
πλέον ευάλωτες οµάδες, καθώς και εκπαίδευση των συµβούλων απασχόλησης σε νέα
αντικείµενα που ενισχύουν τη λογική των ολοκληρωµένων παρεµβάσεων των δοµών. 3)
Ανάπτυξη υποστηρικτικών δοµών ποιοτικού επιπέδου παροχής υπηρεσιών και µηχανισµών
ανίχνευσης των αναγκών για την ισότιµη πρόσβαση στα βασικά κοινωνικά αγαθά και
δικαιώµατα που διευκολύνουν την οµαλή πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τη συνεχή
συµβουλευτική και υποστήριξη για την ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελµατικών
δεξιοτήτων σε σχέση µε τις ανάγκες που προκύπτουν από τις νέες µορφές οργάνωσης της

123

Ναγόπουλος Ν., Μπούζας Ν., 2005, Κείµενο πρότασης ενσωµάτωσης καλών πρακτικών στα εθνικά σχέδια
δράσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ενσωµάτωση, http://www.equal-greece.gr /e_details.asp?
ethd=10&aa=5, αποθηκεύθηκε 23/4/2010.
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εργασίας και τη διαχείριση της ποικιλίας και της διαφορετικότητας. 4) Σύνδεση της τοπικής
ανάπτυξης µε τις ανάγκες απασχόλησης των κοινωνικά ευπαθών οµάδων και την εµπλοκή
όλων των τοπικών φορέων, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των κοινωνικών
εταίρων σε όλα τα στάδια υποστήριξης, από το στάδιο του σχεδιασµού µέχρι και το στάδιο
της υλοποίησης των δράσεων και της ευρύτερης εφαρµογής των επιτυχηµένων πρακτικών. 5)
Διαχείριση των πολιτιστικών διαφορών, προετοιµασία των µεταναστών και των εθνικών
µειονοτήτων σε ζητήµατα που αφορούν την κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη. 6)
Εξατοµικευµένα πλάνα εκπαίδευσης και κοινωνικής ενσωµάτωσης και κατανόησης της
στρατηγικής για την ενσωµάτωση στην αγορά εργασίας ατόµων µε πολλαπλές δυσκολίες
(κατανόηση του κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας µε τη βοήθεια συγκριτικών δεικτών), την ανάπτυξη της δυναµικότητας των παραγόντων που αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τον κοινωνικό αποκλεισµό και τη φτώχεια και προωθούν καινοτόµες µεθόδους. 7)
Υιοθέτηση βελτιωµένων µεθόδων για τη σωστή αποτίµηση της µάθησης και των ικανοτήτων
των ατόµων, την οργάνωση των ανταλλαγών σε πολιτικές που εφαρµόζονται και προάγουν
την αµοιβαία µάθηση σε σχέση µε τα Εθνικά Σχέδια Δράσης των κρατών µελών και τη
δυνατότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. 8) Συµβολή των
εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, κίνητρα συµµετοχής και ενίσχυση του
διαλόγου σε ειδικούς θεµατικούς άξονες στην κατεύθυνση της βελτίωσης των διαδικασιών
σύζευξης, µε οφέλη για τους άνεργους αλλά και για τις επιχειρήσεις.
2.1.2.

Επιχειρησιακό

Πρόγραµµα

«Απασχόληση

&

Επαγγελµατική

Κατάρτιση»124
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» του
Υπουργείου Εργασίας αποτελεί µετεξέλιξη των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της
δεκαετίας του 1990 («Συνεχιζόµενη Κατάρτιση και Προώθηση της Απασχόλησης» και
«Καταπολέµηση του Αποκλεισµού από την Αγορά Εργασίας») και καλύπτει την
προγραµµατική περίοδο 2000-2006, ενώ συνεχίζεται για την περίοδο 2007-2013 ως
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού».
124

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το «Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Απασχόληση και
Επαγγελµατική Κατάρτιση”, 2001, Υπουργείο Απασχόλησης, που είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του
προγράµµατος στη διεύθυνση http://www.prosonolotaxos.gr.
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Κύριος στόχος του προγράµµατος είναι η προώθηση της απασχόλησης και η
άµβλυνση των προβληµάτων της αγοράς εργασίας, προς την κατεύθυνση της πρόληψης της
ανεργίας, της αύξησης της συµµετοχής των γυναικών και των µειονεκτουσών οµάδων, µε
παράλληλη µείωση της ανεργίας ορισµένων οµάδων του εργατικού δυναµικού, οι οποίες
συντελούν κατά µεγάλο βαθµό στη διαµόρφωση της συνολικής ανεργίας της Χώρας. Όλες οι
δράσεις που περιλαµβάνονται στα επιµέρους Μέτρα και Άξονες Προτεραιότητας του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος έχουν ως στόχο την αύξηση της απασχολησιµότητας του
εργατικού δυναµικού, την προώθηση της απασχόλησης και τη µείωση της ανεργίας, (µε
κυρίαρχο άξονα την πρόληψη της ανεργίας), όσο αυτοί οι δείκτες εξαρτώνται από τις
παρεµβάσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, στο πλαίσιο του συγκεκριµένου
Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ισότητα των ευκαιριών
µεταξύ ανδρών και γυναικών, µε δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης και της
συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.
Καινοτόµο συστατικό στοιχείο της στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» υπήρξε η ενεργός συµµετοχή των Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων στην υλοποίησή του.
Οι Άξονες και τα Μέτρα ανά άξονα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ήταν τα
ακόλουθα:
1ος Άξονας «Ανάπτυξη και Προώθηση Ενεργών Πολιτικών για την καταπολέµηση και
την πρόληψη της ανεργίας, για την αποφυγή της µακροχρόνιας ανεργίας και τη διευκόλυνση
της επανένταξης των µακροχρόνια ανέργων».
Μέτρο 1.1: Ενίσχυση των υποδοµών των υπηρεσιών απασχόλησης, παρακολούθησης
και υποστήριξης των παρεµβάσεων στην αγορά εργασίας.
Μέτρο 1.2: Ενίσχυση της λειτουργίας ή/και δράσεων των υπηρεσιών απασχόλησης,
παρακολούθησης και υποστήριξης των παρεµβάσεων στην αγορά εργασίας.
Μέτρο 1.3: Ενίσχυση και αναβάθµιση των παρεµβάσεων και ενεργειών υπέρ των
ανέργων για την προσαρµογή των δεξιοτήτων τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Μέτρο 1.4: Ενίσχυση και αναβάθµιση των προγραµµάτων προώθησης της
απασχόλησης ανέργων.
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Μέτρο 1.5: Ανάπτυξη των δεξιοτήτων και προώθηση της απασχόλησης ανέργων
στους τοµείς φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
2ος Άξονας «Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για
όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό».
Μέτρο 2.1: Υποστηρικτικές και προπαρασκευαστικές (προκατάρτιση) καθώς και
συνοδευτικές ενέργειες προώθησης της ισότητας των ευκαιριών.
Μέτρο 2.2: Προώθηση στην απασχόληση ατόµων ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
Μέτρο 2.3: Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις υπέρ ειδικών µειονεκτουσών οµάδων και
υπέρ των ανέργων σε περιοχές ή τοµείς υψηλής ανεργίας.
3ος Άξονας «Προώθηση και Βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης και της παροχής
συµβουλών».
Μέτρο 3.1: Ενίσχυση δράσεων πιστοποίησης (µονάδων, φορέων, προγραµµάτων και
εκπαιδευτών

κατάρτισης),

καθώς

και

υπηρεσιών

δηµιουργίας

και

τυποποίησης

προγραµµάτων κατάρτισης.
4ος Άξονας «Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας και προσαρµοστικότητας του
εργατικού δυναµικού».
Μέτρο

4.1:

Ενίσχυση

ανέργων

για

αυτοαπασχόληση

και

σύσταση

νέων

Επιχειρήσεων.
Μέτρο 4.2: Ενίσχυση και υποστήριξη της συµµετοχής των αυτοαπασχολούµενων σε
προγράµµατα αναβάθµισης των δεξιοτήτων τους.
Μέτρο 4.3: Αναβάθµιση των δεξιοτήτων των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις.
Μέτρο 4.4: Αναβάθµιση των δεξιοτήτων των εργαζοµένων στο Δηµόσιο Τοµέα.
5ος Άξονας

«Βελτίωση της πρόσβασης και της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά

εργασίας».
Μέτρο 5.1: Θετικές δράσεις για την ισότητα των ευκαιριών µεταξύ ανδρών και
γυναικών στις Μικρο-µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις.
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Μέτρο 5.2: Στήριξη της λειτουργίας και της ποιοτικής αναβάθµισης των µονάδων και
υπηρεσιών εξυπηρέτησης παιδιών, ηλικιωµένων και λοιπών πληθυσµιακών οµάδων που
χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας.
Μέτρο 5.3: Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις υπέρ των γυναικών (Εξειδικευµένη
κατάρτιση, συµβουλευτική, απόκτηση εργασιακής εµπειρίας, επιχειρηµατικότητα, δίκτυα,
ευαισθητοποίηση/ πληροφόρηση φορέων και δοµών).
Όπως διαπιστώνουµε οι γυναίκες (άξονας 5) και οι µετανάστες (άξονας 2)
εντάσσονται σε δύο διαφορετικούς άξονες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Απασχόληση
και Επαγγελµατική Κατάρτιση. Κατά συνέπεια, οι γυναίκες µετανάστριες δεν ήταν δυνατόν
να αναδυθούν ως ειδικό και αυτοτελές αντικείµενο ενδιαφέροντος ούτε των πολιτικών αλλά
ούτε και των πρακτικών.
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα εντάχθηκαν και δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης
που αποτελούσαν παρεµβάσεις ενίσχυσης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), οι
οποίες διενεργήθηκαν µε το σχεδιασµό και την εκτέλεση Σχεδίων Δράσης, για τα οποία
υπήρχε η εκτίµηση ότι θα ενισχύονταν περίπου χίλιοι τριακόσιοι άνεργοι. Η υλοποίηση του
Επιχειρησιακού

Προγράµµατος

πραγµατοποιήθηκε

σε

δύο

κύκλους,

οι

οποίοι

ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2008. Ο συνολικός προϋπολογισµός των δράσεων ανήλθε
στα 40.000.000 €.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού αυτού προγράµµατος, υπήρξε
αποτίµηση καλών πρακτικών του ΕΚΤ κατά τη Γ προγραµµατική περίοδο για λογαριασµό
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου (ΕΥΣΕΚΤ) η οποία αφορούσε «τον εντοπισµό των καλών πρακτικών
(σε επίπεδο µέτρων) που συγχρηµατοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο µέσα
από τα Τοµεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης»125 (βλ. και την επόµενη ενότητα). Η αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε αυτοτελώς
ανά πεδίο πολιτικής του ΕΚΤ και κινήθηκε σε πέντε διαφορετικά πεδία:126

125

ΕΥΣΕΚΤ, χ.χ., Δευτερογενής καταγραφή και αποτίµηση καλών πρακτικών του ΕΚΤ κατά την Γ΄
προγραµµατική περίοδο- A Φάση, Αθήνα, ανάδοχος Logotech, σελ. 27.
126
ΕΥΣΕΚΤ, χ.χ., Δευτερογενής καταγραφή και αποτίµηση καλών πρακτικών του ΕΚΤ κατά την Γ΄
προγραµµατική περίοδο- Β Φάση, σελ. 28-29.
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•

Πεδίο πολιτικής 1: Ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών αγοράς εργασίας για
την πρόληψη και καταπολέµηση της ανεργίας, την πρόληψη της µακροχρόνιας
ανεργίας τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, τη διευκόλυνση της επανένταξης
των µακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας και την υποστήριξη της
επαγγελµατικής ενσωµάτωσης των νέων και των ατόµων που επιστρέφουν στην αγορά
εργασίας µετά από ένα διάστηµα απουσίας.

•

Πεδίο πολιτικής 2: «Προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους µε έµφαση σε όσους είναι
εκτεθειµένοι στον κοινωνικό αποκλεισµό».

•

Πεδίο πολιτικής 3: «Προώθηση και βελτίωση της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της
παροχής συµβουλών, ως συνιστώσα µιας πολιτικής δια βίου µάθησης, ώστε να
διευκολυνθεί και να βελτιωθεί η πρόσβαση και η ένταξη στην αγορά εργασίας, να
βελτιωθεί και να διατηρηθεί η απασχολησιµότητα και να προαχθεί η εργασιακή
κινητικότητα».

•

Πεδίο

πολιτικής

προσαρµοσµένου

4:

«Προώθηση

εργατικού

προσαρµοστικότητας

στην

ενός

δυναµικού,
οργάνωση

της

εξειδικευµένου,

εκπαιδευµένου

και

προώθηση

της

καινοτοµίας

και

εργασίας,

της

ανάπτυξης

της

επιχειρηµατικότητας και προώθηση των συνθηκών διευκόλυνσης της δηµιουργίας
θέσεων εργασίας, της βελτίωσης των δεξιοτήτων και της ενίσχυσης του ανθρωπίνου
δυναµικού στην έρευνα, στην επιστήµη και στην τεχνολογία».
•

Πεδίο πολιτικής 5: «Συγκεκριµένα µέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης και
συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας συµπεριλαµβανοµένης της
επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας, της πρόσβασης σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης
και της δυνατότητάς τους να συστήσουν νέες επιχειρήσεις αλλά και της µείωσης των
οριζόντιων και κάθετων διακρίσεων µε βάση το φύλο στην αγορά εργασίας».
2.1.3. Επιχειρησιακά Προγράµµατα
Το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) 2000 – 2006 είναι το αποτέλεσµα της

συµφωνίας µεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις
αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες συγχρηµατοδοτήθηκαν, ανάλογα µε την
κατηγορία τους, από ένα από τα Διαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό
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Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο – ΕΚΤ,
Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων – ΕΓΤΠΕ και Χρηµατοδοτικό Μέσο
Προσανατολισµού της Αλιείας – ΧΜΠΑ).
Το Γ' ΚΠΣ περιελάµβανε αφενός τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ένα για
κάθε συγκεκριµένο τοµέα δραστηριότητας, όπως π.χ. το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Ανταγωνιστικότητα και Επαγγελµατική Κατάρτιση) και αφετέρου τα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ένα για κάθε µία από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας, π.χ. ΠΕΠ Κρήτης). Τα συνολικά 25 Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Τοµεακά και
Περιφερειακά) απευθύνονταν τόσο στο δηµόσιο τοµέα, π.χ. για έργα που αφορούν την
ανάπτυξη υποδοµών και τη βελτίωση υπηρεσιών προς τον πολίτη, όσο και σε ιδιώτες
(φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) για προγράµµατα που αφορούν επιχειρήσεις, αγρότες, νέους,
ανέργους κ.λπ.
Τα έργα που καταγράψαµε και αφορούσαν την απασχόληση µεταναστών/τριών ήταν
ενταγµένα στα ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης. Σε κάθε ένα
από τα προγράµµατα αυτά περιλαµβανόταν ως άξονας δράσης η υποστήριξη και ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναµικού, στην οποία περιλαµβανόταν και η απασχόληση των
µεταναστών. (βλ. Παράρτηµα ΙΙ)
Όπως αναφέραµε παραπάνω (ενότητα 2.1.2) η αποτίµηση των καλών πρακτικών των
Τοµεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων πραγµατοποιήθηκε στο
πλαίσιο της αποτίµησης καλών πρακτικών του ΕΚΤ κατά τη Γ’ προγραµµατική περίοδο, για
λογαριασµό της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Παρακολούθησης Δράσεων
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΥΣΕΚΤ). Η αποτίµηση αφορούσε «τον εντοπισµό των
καλών πρακτικών (σε επίπεδο µέτρων) που συγχρηµατοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο µέσα από τα Τοµεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης».127

127

ΕΥΣΕΚΤ, χ.χ., Δευτερογενής καταγραφή και αποτίµηση καλών πρακτικών του ΕΚΤ κατά την Γ΄
προγραµµατική περίοδο- A Φάση, Αθήνα, ανάδοχος Logotech, σελ. 27.
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2.1.4. Leonardo da Vinci
Το πρόγραµµα Leonardo da Vinci είναι πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης από το 1994. Κύριο µέληµα του προγράµµατος
είναι να προωθήσει την οικοδόµηση της «Ευρώπης της γνώσης» και να συµβάλει µε την
εφαρµογή του στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού χώρου συνεργασίας στους τοµείς της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
Το πρόγραµµα Leonardo da Vinci υποστηρίζει τις πολιτικές της δια βίου κατάρτισης
που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη. Στηρίζει τις καινοτόµες πρωτοβουλίες, διακρατικού
χαρακτήρα, για την ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που
βοηθούν το άτοµο να ενταχθεί µε επιτυχία στην αγορά εργασίας και να ασκήσει πλήρως την
πολιτική του ιδιότητα.
Τα διακρατικά σχέδια τα οποία στήριξε το πρόγραµµα Leonardo da Vinci στη
δεύτερη φάση του αφορούσαν µέτρα για κινητικότητα, δοκιµαστικά σχέδια, γλωσσικές
ικανότητες, διακρατικά δίκτυα και υλικό αναφοράς.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος αναγνωρίστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο µια σειρά
«καλών πρακτικών», οι οποίες και περιελήφθησαν σε σχετικές εκδόσεις, χωρίς ωστόσο να
είναι σαφή τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης. Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή των
σχετικών εντύπων, «τα έργα που περιλαµβάνονται επελέγησαν λόγω της επίδρασης και της
πρωτοτυπίας των αποτελεσµάτων τους και αντιπροσωπεύουν ένα µικρό µόνο δείγµα των
επιτευγµάτων του προγράµµατος».128
2.2. Φορείς χρηµατοδότησης
Τα βασικά προγράµµατα που προαναφέρθηκαν χρηµατοδοτήθηκαν από το
Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό

Ταµείο,

από

το

Χρηµατοδοτικό

Μηχανισµό

Ευρωπαϊκού

Οικονοµικού Χώρου και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών:

128

European Commission, DG for Education and Culture, 2004, Intercultural dialogue, Leonardo da Vinci
series: Good Practices, διαθέσιµο online στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/leonardo/bestpractice08_en.pdf, σελ. 3.
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2.2.1. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) είναι ένα από τα Διαρθρωτικά Ταµεία της
Ε.Ε., το οποίο ιδρύθηκε µε σκοπό τη µείωση των διαφορών ευηµερίας και επιπέδου ζωής στα
κράτη-µέλη και τις περιφέρειες της Ε.Ε., προωθώντας έτσι την οικονοµική και κοινωνική
συνοχή.
Το ΕΚΤ εστιάζεται στην προώθηση της απασχόλησης στην Ε.Ε., βοηθά τα κράτηµέλη να εξοπλίσουν καλύτερα το εργατικό δυναµικό και τις εταιρίες της Ευρώπης,
προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις νέες, παγκόσµιες προκλήσεις. Συνοπτικά η
χρηµατοδότηση κατανέµεται στα κράτη-µέλη και τις περιφέρειες, ιδιαίτερα εκείνες όπου η
οικονοµική ανάπτυξη υστερεί. Είναι ένα βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Ε.Ε. για την
Ανάπτυξη και την Απασχόληση, η οποία έχει στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών της
Ε.Ε., παρέχοντάς τους καλύτερες δεξιότητες και καλύτερες εργασιακές προοπτικές.
2.2.2. Χρηµατοδοτικός Μηχανισµός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου129
Ο Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος (ΕΟΧ) είναι η µεγαλύτερη ολοκληρωµένη αγορά
σε παγκόσµιο επίπεδο, χωρίς να είναι µια πλήρως ολοκληρωµένη τελωνειακή ένωση, όπως η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Την 1.1.1993 τέθηκε σε ισχύ η συµφωνία για τη δηµιουργία του EOX,
που περιλάµβανε τότε τα 12 κράτη µέλη της E.E. και τα επτά κράτη της Ευρωπαϊκής Ζώνης
Ελευθέρων Συναλλαγών (EZEΣ) (σήµερα ο ΕΟΧ αποτελείται από τις 27 χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία).
Στο πλαίσιο της παραπάνω συµφωνίας ιδρύθηκε το 1994 ο Χρηµατοδοτικός
Μηχανισµός του ΕΟΧ, ως ενισχυτικό εργαλείο συνοχής. Σκοπός του Χρηµατοδοτικού
Μηχανισµού του ΕΟΧ είναι η µείωση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην
Ευρώπη και η υποστήριξη των νέων κρατών µελών συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας, της
Πορτογαλίας και της Ισπανίας, στις προσπάθειές τους να συµµετάσχουν πλήρως στη
διευρυµένη εσωτερική αγορά. Ο Χρηµατοδοτικός Μηχανισµός αποτελεί µέρος των
ευρύτερων πρωτοβουλιών της ευρωπαϊκής ενοποίησης δίνοντας έµφαση στην ενδυνάµωση
των οικονοµικών και πολιτικών δεσµών ανάµεσα στις δικαιούχες χώρες και τις χώρες του
ΕΟΧ-ΕΖΕΣ.
129

www.esfhellas.gr/articleditails.espx;iden=37
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Μέσω του εν λόγω Μηχανισµού, την περίοδο 2004-2009, διατέθηκαν 600 εκ. € για τα
νέα κράτη µέλη, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Στη χώρα µας, αναλογεί
ποσοστό 5,71% του ανωτέρω προϋπολογισµού.
Οι προτεραιότητες του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού για την Ελλάδα αναφέρονται
στους εξής τοµείς: προστασία περιβάλλοντος, προστασία αειφόρου ανάπτυξης, διαφύλαξη
πολιτιστικής κληρονοµιάς, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού, υγεία και φροντίδα παιδιού,
ακαδηµαϊκή έρευνα.
2.2.3. Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών130
Στο

πνεύµα

των

ανακοινώσεων

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής

για

θέµατα

µετανάστευσης, ένταξης και απασχόλησης θεωρήθηκε αναγκαίο να εφοδιαστεί η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, από το 2007, µε ένα ειδικό µέσο που θα βοηθήσει τα κράτη-µέλη, σε εθνικό
επίπεδο, να αναπτύξουν και να θέσουν σε εφαρµογή πολιτικές ένταξης, σύµφωνα µε τις
Κοινές Βασικές Αρχές της πολιτικής ένταξης των µεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
συµπληρωµατικά προς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). Σε αυτό το πλαίσιο, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης Υπηκόων
Τρίτων Χωρών. Η απόφαση αυτή αποτελεί µέρος του Προγράµµατος-Πλαισίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών».
Σκοπός του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών είναι η
υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη-µέλη, για την οµαλή ένταξη των
υπηκόων τρίτων χωρών µε διαφορετικό οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτισµικό, θρησκευτικό,
γλωσσικό και εθνοτικό υπόβαθρο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και για την τήρηση των όρων
διαµονής τους. Ειδικότερα, το Ταµείο επικεντρώνεται στους ακόλουθους στόχους: α)
προώθηση της θεσµοθέτησης και εφαρµογής διαδικασιών εισδοχής των υπηκόων τρίτων
χωρών, β) ανάπτυξη και εφαρµογή πολιτικών ένταξης των νεο-αφιχθέντων υπηκόων τρίτων
χωρών στα κράτη µέλη, γ) ενίσχυση της ικανότητας των κρατών-µελών να αναπτύσσουν, να
εφαρµόζουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν πολιτικές και µέτρα ένταξης των
υπηκόων τρίτων χωρών, δ) συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων
130

Οι πληροφορίες σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών αντλήθηκαν από την
ιστοσελίδα του προγράµµατος που είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση http://ete.ypes.gr/matia.html.
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης

103

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

πρακτικών, εντός και µεταξύ των κρατών-µελών, σχετικά µε την ανάπτυξη, εφαρµογή,
παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.
Στο πλαίσιο µιας συνεκτικής και αποτελεσµατικής στρατηγικής για την ένταξη των
υπηκόων τρίτων χωρών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην
υιοθέτηση Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών που διέπουν το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και αποτελούν τη βάση για το σχεδιασµό του Πολυετούς
και των Ετησίων Προγραµµάτων. Ειδικότερα, οι δράσεις των Ετησίων Προγραµµάτων θα
πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες προτεραιότητες: 1. Υλοποίηση δράσεων για την
πρακτική εφαρµογή των «Κοινών Βασικών Αρχών της πολιτικής ένταξης των µεταναστών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση». 2. Ανάπτυξη δεικτών και αξιολόγηση µεθόδων για την αποτίµηση
της προόδου, την προσαρµογή πολιτικών και µέτρων και τη διευκόλυνση του συντονισµού
της συγκριτικής µάθησης. 3. Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών προώθησης
της διαπολιτισµικότητας στα κράτη-µέλη σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. 4. Ανταλλαγή
εµπειριών, βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών ένταξης µεταξύ κρατών-µελών.

3. Καλές πρακτικές που υλοποιούν ελληνικοί φορείς στον τοµέα της απασχόλησης των
µεταναστριών
Στο σηµείο αυτό παρουσιάζουµε τις καλές πρακτικές που υλοποιούν ελληνικοί
φορείς στον τοµέα της απασχόλησης των µεταναστριών. Επισηµαίνουµε ότι το σώµα της
ενότητας αυτής αποτελείται από καλές πρακτικές131 αξιολογηµένες από επίσηµους
µηχανισµούς αναγνώρισης καλών πρακτικών που προβλέπονται στο πλαίσιο των διαφόρων
προγραµµάτων. Στη διάρκεια της αναζήτησης εντοπίσαµε, βεβαίως, και άλλα ενδιαφέροντα
παραδείγµατα δυνητικά καλών πρακτικών, τα οποία, όµως, τελικά δεν συµπεριλάβαµε στο
παρόν κεφάλαιο εφόσον δεν έχει υπάρξει θεσµική αναγνώρισή των πρακτικών αυτών ως
καλών. Η µελέτη του υλικού που συγκεντρώσαµε από τα προγράµµατα, για τα οποία έγινε
ήδη λόγος στην προηγούµενη ενότητα, µας οδήγησε στη διαπίστωση ότι υπάρχουν
συγκλίσεις σε τοµείς έντασης των προσπαθειών, οι οποίες σχετίζονται µε την απασχόληση
µεταναστών ή/και µεταναστριών. Θεωρήσαµε τα σηµεία στα οποία συνέκλιναν οι πρακτικές
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Διακρίνονται από τη σχετική ένδειξη στον τίτλο.
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των έργων ως κοµβικά θέµατα γύρω από τα οποία κινούνται οι καλές πρακτικές που µας
ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια, συστηµατοποιήσαµε τους τοµείς έντασης των προσπαθειών σε
πέντε άξονες, οι οποίοι είναι οι εξής: α) Καλές πρακτικές που αφορούν στην παροχή
Συµβουλευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ). β) Καλές πρακτικές για την
ένταξη των µεταναστών στην αγορά εργασίας. γ) Καλές πρακτικές ευαισθητοποίησης του
κοινού και καταπολέµησης του Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας. δ) Καλές πρακτικές
πρόσβασης στην εργασία. ε) Διαχείριση της πολυµορφίας/διαφορετικότητας (diversity
management) στο χώρο εργασίας.
3.1.Καλές

πρακτικές

που

αφορούν

στην

παροχή

Συµβουλευτικών

και

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) ( Πρώτος άξονας)
Στον άξονα αυτό συγκεντρώθηκαν καλές πρακτικές, οι οποίες σχετίζονται µε: α) τη
δηµιουργία νέων δοµών πληροφόρησης και παροχής συµβουλευτικών και υποστηρικτικών
υπηρεσιών, β) την αξιοποίηση και αναβάθµιση των υφιστάµενων δοµών για την παροχή
εξειδικευµένων υπηρεσιών στους µετανάστες, γ) τη στελέχωση των υπηρεσιών
συµβουλευτικής και υποστήριξης µε µετανάστες και δ) την παροχή συµβουλευτικών και
υποστηρικτικών υπηρεσιών. Τα ζητήµατα αυτά αναδεικνύονται ως καθοριστικής σηµασίας
και απασχόλησαν το σύνολο σχεδόν των έργων που µελετήσαµε. Το έργο των δοµών είναι
πολυεπίπεδο καθώς αναλαµβάνουν να οδηγήσουν την κοινωνικά αποκλεισµένη µετανάστρια
στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, µέσα από µια σειρά σαφώς προσδιορισµένων
βηµάτων ψυχο-κοινωνικής και νοµικής υποστήριξης, κατάρτισης, εκπαίδευσης στην
ελληνική γλώσσα, αναγνώρισης και πιστοποίησης επαγγελµατικών προσόντων και
δεξιοτήτων, δικτύωσης και, τελικά, τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας. Αναλυτικότερα:
Α. Καλές πρακτικές που αφορούν τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Περιγραφή: Δηµιουργία νέων και εξειδικευµένων δοµών πληροφόρησης και παροχής
συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών.
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Οφέλη για την οµάδα- στόχο
Η νέα δοµή είναι εξειδικευµένη και εξ αρχής σχεδιασµένη να ανταποκριθεί µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο στις ανάγκες των µεταναστών για πληροφόρηση σχετικά µε την αγορά
εργασίας, τη ψυχο-κοινωνική και νοµική στήριξή τους, την παροχή κατάρτισης και άλλων
συναφών υπηρεσιών.
Μεθοδολογία εφαρµογής της καλής πρακτικής
Η δηµιουργία νέων δοµών προϋποθέτει ενδελεχή µελέτη και σχεδιασµό. Στα πιο επιτυχηµένα
παραδείγµατα από όσα µελετήσαµε, η συµµετοχή φορέων µεταναστών στο στάδιο του
σχεδιασµού υπήρξε καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας.
1ο παράδειγµα δηµιουργίας νέας δοµής ως καλής πρακτικής
Στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, η Αναπτυξιακή
Σύµπραξη Κέντρο Μεταπληροφόρησης για µετανάστες, Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες – Ήφαιστος
προχώρησε στη δηµιουργία και λειτουργία Κέντρου Μεταπληροφόρησης. Σκοπός του κέντρου ήταν
η παροχή – µε ενιαίο και συστηµατικό τρόπο – έγκυρης, επεξεργασµένης, εξειδικευµένης και επίκαιρης πληροφόρησης σε φορείς που εξυπηρετούν µετανάστες, παλιννοστούντες και πρόσφυγες και ο
συντονισµός της µεταξύ τους συνεργασίας ώστε µέσα από µία διαδικασία ανταλλαγής και
αλληλοσυµπλήρωσης των υπηρεσιών τους, να µπορούν να λειτουργούν ως «ενιαία σηµεία επαφής»
(one-stop shops), εξυπηρετώντας µε αποτελεσµατικότερο και πιο ολοκληρωµένο τρόπο τις οµάδεςστόχο.
Στο σχεδιασµό της δοµής και της λειτουργίας της συµµετείχαν φορείς µεταναστών, παλιννοστούντων
και προσφύγων, οι οποίοι συνέβαλαν στην αναγνώριση των προβληµάτων και την ανάδειξη
συγκεκριµένων καλών πρακτικών στον τρόπο επίλυσής τους.
Κατά την αξιολόγηση του συγκεκριµένου έργου αναγνωρίστηκε πως από τη λειτουργία του Κέντρου
Μεταπληροφόρησης ως στοχευµένης ενέργειας ηλεκτρονικής διασύνδεσης και συνεργασίας µεταξύ
φορέων, αναδείχτηκαν σηµαντικά στοιχεία σχετικά µε αυτήν τη µορφή δικτύωσης, ως µέσο
βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας των δοµών και της ποιότητας των υπηρεσιών
που παρέχουν.
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 10)

2ο παράδειγµα δηµιουργίας νέας δοµής ως καλής πρακτικής
Στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, η Αναπτυξιακή
Σύµπραξη Ενδυνάµωση των Οικονοµικών Μεταναστών και Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας
προχώρησε στη σύσταση και λειτουργία Γραφείων Υποστήριξης Μεταναστών σε Αθήνα, Πειραιά,
Θεσσαλονίκη, Βόλο και Πάτρα.
Κατά την αξιολόγηση του Έργου αναγνωρίστηκε ως καλή πρακτική η οργάνωση και λειτουργία των
γραφείων του Δικτύου, για την υποστήριξη µεταναστών και προσφύγων σε θέµατα απασχόλησης.
Επισηµάνθηκε ότι καθοριστική σηµασία για την αποτελεσµατική σύσταση και λειτουργία των δοµών
είχε η στελέχωσή τους από κατάλληλα καταρτισµένους συµβούλους. Επιπλέον, όσον αφορά τη
στρατηγική παρέµβασης του έργου, όπως αυτή αναπτύχθηκε στην πράξη, αποτιµήθηκε ως πολύ
σηµαντική η οργάνωση και λειτουργία µιας εκ των δοµών από φορέα των ίδιων των µεταναστών
(active involvement & bottom-up approaches).
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(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 19)

Β. Καλές πρακτικές που αφορούν την «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ»
Περιγραφή: Υφιστάµενες δοµές παροχής υπηρεσιών που απευθύνονται στο συνολικό
πληθυσµό, εξειδικεύονται στην παροχή επιπλέον στοχευµένων υπηρεσιών προς τους
µετανάστες.
Οφέλη για την οµάδα-στόχο
•

Η δοµή που φιλοξενεί τη νέα λειτουργία είναι ήδη οργανωµένη και έχει λύσει βασικά
προβλήµατα. Εποµένως η νέα λειτουργία µπορεί να τεθεί άµεσα σε εφαρµογή, µετά την
κατάρτιση των στελεχών που θα απασχοληθούν σε αυτήν.

•

Καθώς δεν υπάρχουν επιπλέον κόστη, η παροχή των υπηρεσιών προς τους µετανάστες
µπορεί να συνεχιστεί και µετά το τέλος της χρηµατοδότησης του προγράµµατος.
Μεθοδολογία εφαρµογής της καλής πρακτικής

•

Στελέχη µιας υπηρεσίας που ήδη έρχεται σε επαφή µε τους µετανάστες εκπαιδεύονται στην
παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών προς την οµάδα-στόχο, ενώ δηµιουργούνται οι υποδοµές
που θα τους επιτρέψουν να είναι αποτελεσµατικοί στην εργασία τους αυτή.
1Ο παράδειγµα αξιοποίησης υφιστάµενων δοµών για παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών σε
µετανάστες ως καλής πρακτικής
Στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, η Αναπτυξιακή
Σύµπραξη IDEA επεδίωξε το συντονισµό των δράσεων για τη στήριξη και τη διεύρυνση της
Απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, µέσω της δικτύωσης των σηµαντικότερων φορέων
που εµπλέκονται µε το ζήτηµα αυτό σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό
ανέπτυξε µία Δικτυακή Πύλη Αναδιανοµής της Πληροφορίας για την Απασχόληση και οργάνωσε
τηλεφωνική Γραµµή Βοήθειας και Γραφείο Βοήθειας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των
ανέργων στις πηγές πληροφόρησης για την απασχόληση. Η καινοτοµία που εισήγαγε το
συγκεκριµένο πρόγραµµα ήταν πως στηρίχθηκε στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
εκπαίδευσε ένα στέλεχος για κάθε ΟΤΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη χρήση της Δικτυακής
Πύλης και στην παροχή των πληροφοριών στους µετανάστες της περιοχής του.
Κατά την αξιολόγηση του έργου αναγνωρίστηκε ως καλή πρακτική η εκπαίδευση των στελεχών των
ΟΤΑ ως συµβούλων απασχόλησης, διότι έτσι εµπλέκεται η τοπική κοινωνία στην υποστήριξη της
απασχόλησης των µεταναστών.
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 30)
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2ο παράδειγµα αναβάθµισης δοµών ως καλής πρακτικής
Στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL η Αναπτυξιακή
Σύµπραξη Δεσµός-Equality προχώρησε στην αναβάθµιση και δικτύωση τεσσάρων Κέντρων
Απασχόλησης (Εύξεινη Πόλη Αχαρνών, ΧΕΝ Αττικής, ΔΟΚΠΥ Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, ΚΕΣΥΥ
ΝΕΛΕ Έβρου), τα οποία
αξιοποίησαν τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του
προγράµµατος.
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 33)

Γ.

Καλές

πρακτικές

που

αφορούν

τη

«ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

ΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ»
Περιγραφή: Μετανάστες εκπαιδεύονται κατάλληλα προκειµένου να στελεχώσουν τις δοµές
παροχής συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Οφέλη για την οµάδα- στόχο
• Καλύτερη επικοινωνία του µετανάστη/στελέχους µε τους χρήστες της υπηρεσίας.
• Υπέρβαση γλωσσικών και άλλων εµποδίων.
• Τα καταρτισµένα στελέχη λειτουργούν και ως πολιτισµικοί διαµεσολαβητές ανάµεσα
στους µετανάστες και την τοπική κοινωνία.
Μεθοδολογία εφαρµογής της καλής πρακτικής
Σε αρκετές περιπτώσεις, όταν η δοµή παροχής ΣΥΥ δηµιουργείται εξ αρχής,
προσλαµβάνονται και καταρτίζονται στελέχη τόσο στις συγκεκριµένες υπηρεσίες που θα
παρέχουν στους χρήστες όσο και στην πολιτισµική διαµεσολάβηση. Αρκετά επιτυχηµένα
παραδείγµατα δοµών αξιοποίησαν αυτήν την ευκαιρία για να καταρτίσουν και µετανάστες,
ώστε τα στελέχη τους να προέρχονται και από την οµάδα-στόχο.
1Ο παράδειγµα στελέχωσης δοµής µε µετανάστες ως καλής πρακτικής
Στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΕQUAL η Αναπτυξιακή
Σύµπραξη Immigrants agro-jobs υλοποίησε το έργο «Απασχόληση οικονοµικών µεταναστών/στριων
στον αγροτικό τοµέα µέσα από την απόκτηση επαγγελµατικών προσόντων/ δεξιοτήτων και δοµών
υποστήριξης». Στόχος του έργου ήταν η οικονοµική ενσωµάτωση και η βελτίωση της
απασχολησιµότητας των οικονοµικών µεταναστών/τριών µέσα από την απόκτηση επαγγελµατικών
προσόντων/δεξιοτήτων και τη δηµιουργία δοµών υποστήριξης. Για την επίτευξη του στόχου, η
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης

108

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Αναπτυξιακή Σύµπραξη προχώρησε µεταξύ άλλων στη δηµιουργία Γραφείων Ενηµέρωσης και
Απασχόλησης.
Ως καλή πρακτική του έργου αναγνωρίστηκε η απασχόληση ατόµων από την οµάδα-στόχο ως
Συµβούλων, επειδή οδηγεί στην ενεργό συµµετοχή ευάλωτων κοινωνικά οµάδων. Ειδικότερα
επισηµάνθηκε πως οι Σύµβουλοι που προσφέρουν υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης των
µεταναστών που ζουν και εργάζονται στον αγροτικό χώρο, είναι οι ίδιοι µετανάστες που
καταρτίστηκαν και κατόπιν επελέγησαν µε συγκεκριµένη διαδικασία και εργάζονται υπό την
εποπτεία του Συντονιστή-Συµβούλου των δοµών. Εν προκειµένω, αξιοποιήθηκαν οι «άτυποι» ηγέτες
της οµάδας, οι οποίοι έπαιξαν και το ρόλο του Διαµεσολαβητή, τόσο στην προσέλκυση όσο και στην
ενεργοποίηση των ωφελουµένων. Ο Σύµβουλος-Διαµεσολαβητής παρεµβαίνει στο επίπεδο στάσεωννοοτροπίας, καθώς χρειάζεται να ενισχύσει τη διεκδικητικότητα και να άρει την καχυποψία των
συµπατριωτών του απέναντι στους θεσµούς και τις υπηρεσίες του ελληνικού κράτους.
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 16)

2ο παράδειγµα στελέχωσης δοµής µε µετανάστες ως καλής πρακτικής
Στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, η Αναπτυξιακή
Σύµπραξη Ενδυνάµωση των Οικονοµικών Μεταναστών και Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας
οργάνωσε επτά δοµές για την υποστήριξη µεταναστών σε θέµατα απασχόλησης. Κατά την
αξιολόγηση της καλής πρακτικής επισηµάνθηκε πως καθοριστική σηµασία για την αποτελεσµατική
λειτουργία τους είχε η στελέχωσή τους από κατάλληλα καταρτισµένους συµβούλους, εκ των οποίων
οι µισοί είναι µετανάστες. Επίσης, τη µία από τις δοµές αυτές οργάνωσε και λειτουργεί φορέας
µεταναστών.
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 19)

3ο παράδειγµα στελέχωσης δοµής µε µετανάστες ως καλής πρακτικής
Στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, η Αναπτυξιακή
Σύµπραξη E-Quality, προχώρησε στην κατάρτιση ανοµοιογενούς οµάδας εργαζοµένων και ανέργων
µε µέλη από την οµάδα-στόχο (στην οποία περιλαµβάνονταν και µετανάστες). Τα άτοµα της οµάδας
αυτής µετά το τέλος της κατάρτισης αποτέλεσαν τον πυρήνα του Δικτύου Συµβούλων ως
πολλαπλασιαστές του Συστήµατος ποιότητας και ως υπεύθυνοι της λειτουργίας του Δικτύου
Ποιότητας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η επιλογή αυτή αξιολογήθηκε ως καλή πρακτική.
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 25)

Δ. Καλές πρακτικές που αφορούν την «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Περιγραφή: Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, ψυχο-κοινωνικής και νοµικής υποστήριξης
στους µετανάστες από εξειδικευµένο προσωπικό.
Οφέλη για την οµάδα-στόχο
•

Να γνωρίζουν ακριβώς οι µετανάστες τις υποχρεώσεις τους και τον τρόπο εκπλήρωσής τους,
ώστε να µην κινδυνεύουν στη σχέση τους µε τους µηχανισµούς της δηµόσιας διοίκησης.

•

Να κατανοήσουν οι µετανάστες τα δικαιώµατά τους και να στηριχθούν στη διεκδίκησή τους.
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•

Να αντιµετωπίσουν τα ψυχο-κοινωνικά προβλήµατα που απορρέουν από την ιδιότητα του
µετανάστη και να κατορθώσουν να ενσωµατωθούν οµαλά στην ελληνική κοινωνία.

Μεθοδολογία καλής πρακτικής
Οι καταρτιζόµενοι ενηµερώνονται σχετικά µε τα εργασιακά και άλλα δικαιώµατά τους έτσι
ώστε στη συνέχεια να είναι οι ίδιοι έτοιµοι στο να αναλάβουν ενέργειες προώθησης στην
απασχόληση αλλά και ευρύτερης δραστηριοποίησης µε τους εταίρους της τοπικής
κοινότητας.
1ο παράδειγµα αποκεντρωµένων υπηρεσιών ΣΥΥ ως καλής πρακτικής
Στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, η Αναπτυξιακή
Σύµπραξη Ενδυνάµωση των Οικονοµικών Μεταναστών και Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας
προχώρησε στη δηµιουργία και λειτουργία Γραφείων Υποστήριξης Μεταναστών σε Αθήνα, Πειραιά,
Θεσσαλονίκη, Βόλο και Πάτρα. Τα γραφεία, που αξιολογήθηκαν ως καλή πρακτική, παρέχουν τις
εξής υπηρεσίες:
• ενηµέρωση/πληροφόρηση για τα εργασιακά τους δικαιώµατα, καθώς και για θέµατα
νοµιµοποίησης, εκπαίδευσης, κ.ά.
• υποστήριξη και παραποµπή τους στις αρµόδιες υπηρεσίες για επίλυση των προβληµάτων τους
• ενδυνάµωση και ενεργοποίησή τους για τη βελτίωση των εργασιακών τους συνθηκών, µέσω
συλλογικών µορφών δράσης.
• Ενδυνάµωση και προώθηση των αιτηµάτων τους µέσω της ενεργητικής συµµετοχής τους και
ανάπτυξης επαφών µε άλλους συλλογικούς φορείς, όπως συνδικάτα, κοινότητες µεταναστών,
εργοδοτικούς φορείς και άλλες οργανώσεις
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 19)

2ο παράδειγµα ανάπτυξης Συστήµατος Ποιότητας των ΣΥΥ ως καλής πρακτικής
Στο πλαίσιο του Α΄ Κυκλου εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL η Αναπτυξιακή Σύµπραξη E-quality προώθησε τη διαµόρφωση ενός πλαισίου ποιοτικών προδιαγραφών, καθώς και την
ανάπτυξη ενός Συστήµατος Ποιότητας µε βασικά πεδία εφαρµογής τις δοµές, τις υπηρεσίες και το
στελεχιακό δυναµικό των υπηρεσιών συµβουλευτικής στήριξης και απασχόλησης. Το Σύστηµα
Ποιότητας αναγνωρίστηκε κατά την αξιολόγηση του έργου ως κοµβική καλή πρακτική, η οποία συνίσταται στο στρατηγικό σχεδιασµό που χαρακτηρίζει την πορεία δηµιουργίας του, την πιλοτική του
εφαρµογή, την ανάπτυξη και τη διάδοση /διάχυσή του. Ως στρατηγική, αλλά και µεθοδολογία
οριζόντιου mainstreaming επιλέχθηκε ο συνδυασµός της ανάπτυξης και ανατροφοδότησης του
Συστήµατος Ποιότητας µε την ενίσχυση και διεύρυνση της Δικτύωσης.
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 25)

3ο παράδειγµα οµαδικής συµβουλευτικής ως καλής πρακτικής
Στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL η Αναπτυξιακή
Σύµπραξη Δεσµός-E-quality αξιοποίησε την οµαδική συµβουλευτική για την ανάδειξη µεθοδολογιών
και τεχνικών προσέγγισης, υποδοχής, ενδυνάµωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ανέργων µεταναστών
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
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και ανέργων άλλων κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η
αξιοποίηση της οµαδικής συµβουλευτικής αναγνωρίστηκε ως καλή πρακτική κατά την αξιολόγηση
του έργου.
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 33)

4ο παράδειγµα καινοτόµου µεθόδου προσέγγισης των µεταναστών που χρειάζονται τις ΣΥΥ ως
καλής πρακτικής
Στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL η Αναπτυξιακή
Σύµπραξη «Συγκλίσεις» ανέπτυξε µεθοδολογία εντοπισµού και προσέγγισης ιδιαίτερα ευπαθών
οµάδων και εφάρµοσε πιλοτικά το εργαλείο «streetwork», το οποίο αναγνωρίστηκε κατά την
αξιολόγηση του έργου ως καλή πρακτική. Στην αξιολόγηση της καλής πρακτικής επισηµαίνεται πως
η δράση εστίασε στην αδυναµία ατόµων ή οµάδων που δεν διαθέτουν πρόσβαση στις δοµές της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης να απευθυνθούν σε κοινωνικές δοµές της τελευταίας αξιοποιώντας τις
υπάρχουσες υπηρεσίες. Η υπηρεσία µε την ενεργοποίηση εκπαιδευµένων στελεχών ασκεί έργο εκτός
δοµής προσεγγίζοντας τα άτοµα που για διάφορους λόγους αδυνατούν να αποκτήσουν πρόσβαση και
να επωφεληθούν των υπηρεσιών που παρέχουν οι δοµές στη διεύθυνση της έδρας τους. Οι δράσεις
εκτός δοµής αντιµετωπίζουν την απόσταση ανάµεσα σε κοινωνικές δοµές της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και τους πληθυσµούς που τις χρειάζονται κατά το µέγιστο, µέσω υποστήριξης και
ενδυνάµωσης, ενώ παράλληλα εξυπηρετούν τους παρακάτω βασικούς στόχους :
• Φροντίζουν τη διάχυση πληροφορίας για τις υπάρχουσες δοµές και τις λειτουργίες τους
•

Καταγράφουν ανάγκες που επιτρέπουν µια πιθανή αναδιαµόρφωση των παρεµβάσεων σύµφωνα
µε τις πραγµατικές ανάγκες των οµάδων-στόχου

•

Ενθαρρύνουν άτοµα και οµάδες που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισµό να αναζητήσουν
υποστήριξη, σε υπηρεσίες για τις οποίες δεν διέθεταν καµία πληροφόρηση.

Τα µέλη των φορέων που εργάστηκαν για τη συγκεκριµένη δράση λάµβαναν εποπτεία και
ανατροφοδότηση (τόσο ηλεκτρονική, όσο και τηλεφωνική). Τέλος, µε την ολοκλήρωση της
εφαρµογής επί του πεδίου, οι φόρµες καταγραφής, οι εκθέσεις των φορέων και των υπεύθυνων της
εφαρµογής, ο πρώτος οδηγός για την προσέγγιση στο δρόµο καθώς το υλικό που εν γένει είχε
συλλεχθεί χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία ενός εγχειριδίου/µεθοδολογικού εργαλείου. Το
εγχειρίδιο αυτό το οποίο τυπώθηκε για να µοιραστεί σε ενδιαφερόµενες δοµές της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης περιλαµβάνει επιπρόσθετα ασκήσεις και φωτογραφικό υλικό.
Στο βαθµό που η συγκεκριµένη πρακτική καθιστά τις κοινωνικές δοµές της Τ.Α προσβάσιµες σε
ακραία κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες ανθρώπων µπορούµε να µιλήσουµε για βελτίωση των
υφιστάµενων εθνικών πολιτικών, καθώς επιτρέπει την αξιοποίησή τους. Παράλληλα, µέσω της
ανατροφοδότησης που παρέχει ως προς τις δοµές, καθώς οι φωνές ανθρώπων που πριν δεν
ακούγονταν γίνονται πιο ευδιάκριτες, γίνεται εφικτή η αµφίδροµη επικοινωνία ανάµεσα σε κοινωνικά
συστήµατα υποστήριξης και τους αποδέκτες τους. Τα παραπάνω επιτρέπουν την αναδιαµόρφωση των
εθνικών πολιτικών µε βάση τις εκάστοτε εκφραζόµενες ανάγκες.
(βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 40)

5ο παράδειγµα εφαρµογής τηλε-συµβουλευτικής ως καινοτόµου πρακτικής
Στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL η
Αναπτυξιακή Σύµπραξη DREAM – Δίκτυο για την καταπολέµηση του ρατσισµού και της
ξενοφοβίας στα ΜΜΕ δηµιούργησε ανοικτή γραµµή επικοινωνίας τηλε-πληροφόρησης και
τηλε-συµβουλευτικής µε στόχο την ενηµέρωση, στήριξη και συµβουλευτική των
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µεταναστών και άλλων οµάδων που υφίστανται το ρατσισµό (φυλετικές οµάδες, µετανάστες
– παλιννοστούντες – πρόσφυγες, ειδικές πολιτισµικές οµάδες – Ροµά).
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 36)

3.2. Καλές πρακτικές για την ένταξη των µεταναστών στην αγορά εργασίας
(Δεύτερος άξονας)
Στον άξονα αυτό συγκεντρώσαµε καλές πρακτικές που αποσκοπούν να οδηγήσουν το
µετανάστη ή τη µετανάστρια από τον κοινωνικό αποκλεισµό στην αγορά εργασίας, να
γεφυρώσουν την απόσταση ανάµεσα στον κοινωνικό αποκλεισµό και την αγορά εργασίας
και να βοηθήσουν τον µετανάστη ή την µετανάστρια ως υποψήφιο εργαζόµενο/η, ή – µερικές
φορές- ως υποψήφιο επιχειρηµατία. Κύριοι στόχοι των πρακτικών αυτών είναι: Η
αναγνώριση και πιστοποίηση των προσόντων των µεταναστών, η κατάρτισή τους και η
εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας.
Όπως σηµειώνεται στην Ενηµέρωση Ενδιάµεσης Έκθεσης Αξιολόγησης, «η συνεργασία (στο
πλαίσιο της Κ.Π. EQUAL) µε τους διακρατικούς εταίρους εµπλούτισε την ελληνική
πραγµατικότητα µε γνώσεις που είχαν αποκτηθεί µετά τη µακρόχρονη εµπειρία των
ευρωπαίων εταίρων µας στο συγκεκριµένο θεµατικό πεδίο», και οδήγησε στη µεταφορά
καλών πρακτικών στη χώρα µας. «Στο πλαίσιο των διακρατικών συνεργασιών των Α.Σ. του
Μέτρου 1.2 αναπτύσσονται θεµατικά πεδία πρωτόγνωρα για την ελληνική πραγµατικότητα,
όπως: Αναγνώριση Προσόντων και δεξιοτήτων µεταναστών και προσφύγων και Συστήµατα
Κατάρτισης.132 Πιο συγκεκριµένα:
Α.

Καλές

πρακτικές

που

αφορούν

την

«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΚΑΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ»

132

EQUAL, 2005, Ενηµέρωση Ενδιάµεσης Έκθεσης Αξιολόγησης, TEC-Συµβουλευτική Α.Ε. – Planning Group
ΕΠΕ, Αθήνα, online στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/eva-el-05.pdf,
σελ. 165, αποθηκεύθηκε 27/4/2010
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Περιγραφή: Αναγνώριση και πιστοποίηση προσόντων που διαθέτουν οι µετανάστες
προκειµένου να αξιοποιηθούν στην αγορά εργασίας.

Οφέλη για την οµάδα-στόχο
• Οι εργοδότες θα διαθέτουν ένα αξιόπιστο σύστηµα πιστοποίησης για τα προσόντα και τις
δεξιότητες των µεταναστών που προσλαµβάνουν στην επιχείρησή τους.
• Οι µετανάστες θα µπορούν να έχουν πρόσβαση σε εργασίες αντίστοιχες των προσόντων
που διαθέτουν.
1Ο παράδειγµα αναγνώρισης και πιστοποίησης προσόντων ως καλής πρακτικής
Στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL η Αναπτυξιακή Σύµπραξη για την Ισότητα και την Κοινωνική Συνοχή ανέπτυξε και εφάρµοσε τέσσερα εργαλεία
υποδοχής και επαγγελµατικής συµβουλευτικής για µετανάστες και πρόσφυγες. Πρόκειται για
ερωτηµατολόγια επαγγελµατικών προσόντων, επαγγελµατικής προσωπικότητας, αυτοεκτίµησης και
τεστ νοητικών δεξιοτήτων. Στα εργαλεία περιλαµβανόταν και ψηφιοποιηµένη βάση δεδοµένων για
την ταχεία και αντικειµενική επεξεργασία των δεδοµένων και εξαγωγή αποτελεσµάτων, ενώ
στηρίζονταν στη διαπίστωση των ατοµικών χαρακτηριστικών των µεταναστών στις διάφορες φάσεις
της συµβουλευτικής, ώστε να µη δίνεται η υποκειµενική δυνατότητα στον ωφελούµενο να συνάγει
συµπεράσµατα ο ίδιος για τον εαυτό του. Η προστιθέµενη αξία των εργαλείων βρίσκεται στην
εξειδίκευση και στάθµισή τους στις ανάγκες και στο προφίλ των µεταναστών, αλλά και στο γεγονός
ότι έτσι βελτιώνονται και τροφοδοτούνται οι εφαρµοζόµενες πολιτικές προς όφελος της οµάδας
στόχου.
Η πιστοποίηση των προσόντων και η αναγνώριση τίτλων σπουδών των µεταναστών έγινε από τις
αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες της χώρας µας.
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 6)

2ο παράδειγµα αναγνώρισης και πιστοποίησης προσόντων ως πρακτικής που ανταποκρίνεται
στις κατευθυντήριες γραµµές των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ)
Στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL η Αναπτυξιακή Σύµπραξη Κέντρο Μεταπληροφόρησης για Μετανάστες, Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες – Ήφαιστος επεδίωξε την ανάδειξη, αντιστοίχιση, πιστοποίηση και αναβάθµιση (όπου απαιτείται) των τεχνικών
επαγγελµατικών δεξιοτήτων της οµάδας στόχου, έτσι ώστε να ενταχθούν στην ελληνική αγορά
εργασίας αξιοποιώντας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προσόντα τους. Για το σκοπό αυτό προχώρησε στην καταγραφή και αξιολόγηση των τεχνικών επαγγελµατικών δεξιοτήτων των παλιννοστούντων µεταναστών, προσφύγων, προκειµένου να βοηθηθούν στην άµεση αξιοποίηση των αρχικών επαγγελµατικών τους προσόντων. Στη συνέχεια, προχώρησε στην πιστοποίησή τους από τον
ΟΕΕΚ, µε στόχο την αύξηση της απασχολησιµότητάς τους.
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Η πρακτική αυτή θεωρήθηκε πως ανταποκρίνεται στις κατευθυντήριες γραµµές των ΕΣΔΑ και
αποτελεί πρόταση πολιτικής στα ΕΣΔΑ133 και ΕΣΔΕΝ (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική
Ένταξη).134
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 10)

Β. Καλές πρακτικές που αφορούν την «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ»

Περιγραφή: Συµµετοχή των µεταναστών σε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης µε
στόχο την ανάπτυξη νέων προσόντων για την αγορά εργασίας.
Οφέλη για την οµάδα-στόχο
• Οι µετανάστες θα είναι καλύτερα προετοιµασµένοι να αντιµετωπίσουν τις απαιτήσεις της
αγοράς εργασίας, µε πρόσφατα αποκτηµένα και πιστοποιηµένα προσόντα.
• Παρέχεται η δυνατότητα για κατάρτιση σε τοµείς µε µεγαλύτερες δυνατότητες
απασχόλησης.
1Ο παράδειγµα κατάρτισης µεταναστών σε επαγγέλµατα των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
(ΜΜΕ) ως καλής πρακτικής
Στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL η Αναπτυξιακή
Σύµπραξη DREAM – Δίκτυο για την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας στα ΜΜΕ
κατάρτισε άτοµα από οµάδες που υφίστανται φυλετικές διακρίσεις (µετανάστες, οµογενείς,
πρόσφυγες, Ροµά) σε επαγγέλµατα σχετικά µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Σύµφωνα µε την αξιολόγηση του συγκεκριµένου έργου, η κατάρτιση αποσκοπούσε στην καταπολέµηση των διακρίσεων λαµβάνοντας υπόψη τη δύναµη των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης στη
διαµόρφωση της κοινής γνώµης και την ανάγκη βελτίωσης της απασχολησιµότητας των κοινωνικών
οµάδων που υφίστανται ρατσισµό στα: (α) Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, ως εργασιακών χώρων,
δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις εκείνες, που επιτρέπουν τη δηµοκρατική εκπροσώπηση στις
επιχειρηµατικές µονάδες των ατόµων από τις συγκεκριµένες οµάδες, (β) Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
ως φορέων διαµόρφωσης και επηρεασµού της κοινής γνώµης, για την καταπολέµηση των
στερεοτύπων και των προκαταλήψεων που δυσκολεύουν την πρόσβαση αυτών των οµάδων στην
αγορά εργασίας.
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 36)

2ο παράδειγµα κατάρτισης σε επαγγέλµατα σχετικά µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ)
και δηµιουργίας κοινοτικών µέσων ως καλής πρακτικής

133
134

EQUAL, 2005, όπ.π., σελ. 257.
EQUAL, 2005, όπ.π., σελ. 263.
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Στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, η Αναπτυξιακή
Σύµπραξη “ComMedia.Net” – Δίκτυο για την Προώθηση των Πολυπολιτισµικών Μέσων
Ενηµέρωσης προχώρησε στην κατάρτιση µεταναστών, παλιννοστούντων, προσφύγων και άλλων
ειδικών πολιτισµικών οµάδων (Ροµά) σε επαγγέλµατα σχετικά µε τα ΜΜΕ προκειµένου στη
συνέχεια να στελεχώσουν τα CommunityMedia.
Σύµφωνα µε την αξιολόγηση του έργου, τα Community Media Centers αποτέλεσαν καλή πρακτική
στοχευµένης παρέµβασης στο χώρο των ΜΜΕ µε δυνατότητες ευρύτερης εφαρµογής, διότι
αποδείχθηκαν (α) κυψέλες πολυδραστηριοτήτων, (β) εναλλακτικός µηχανισµός πληροφόρησης και
ενηµέρωσης και γ) χώρος εξοικείωσης των ατόµων µε τις νέες τεχνολογίες και τα επαγγέλµατα των
ΜΜΕ. Επιπλέον, µέσα από συµπληρωµατικές δράσεις, όπου αξιοποιήθηκε η δυναµική του εταιρικού
σχήµατος και µε την υποστήριξη επαγγελµατιών του χώρου, άτοµα από ευπαθείς κοινωνικά οµάδες –
ιδιαίτερα νέοι οικονοµικοί µετανάστες και πρόσφυγες – προωθήθηκαν σε επαγγέλµατα του κλάδου
των Μέσων Ενηµέρωσης.
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 45)

3ο παράδειγµα κατάρτισης µεταναστριών σε επαγγέλµατα του πρωτογενή τοµέα και του
αγροτικού τουρισµού ως καινοτόµου πρακτικής
Στον Β΄ Κύκλο εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL η Αναπτυξιακή Σύµπραξη
Ιmmigrants agro-jobs σχεδίασε εκπαιδευτικά πακέτα απόκτησης επαγγελµατικών προσόντων και
δεξιοτήτων (α) για απασχόληση σε επαγγέλµατα σχετικά µε τον πρωτογενή τοµέα και ανταποκρινόµενα στη ζήτηση στην αγορά εργασίας µε έµφαση στην ποιότητα και στις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και (β) στον τοµέα παροχής υπηρεσιών αγροτικού τουρισµού/εστίασης για µετανάστριες προκειµένου να απασχοληθούν σε ανάλογες επιχειρήσεις ιδιωτικού ή συλλογικού χαρακτήρα.
Αποτέλεσµα της κατάρτισης των µεταναστριών σε αυτούς τους τοµείς ήταν η ισότιµη απασχόλησή
τους σε γυναικείο συνεταιρισµό και η ισότιµη ενσωµάτωσή τους στο εργασιακό και κοινωνικό
περιβάλλον των γυναικών-µελών του, η οποία αναγνωρίστηκε από την αξιολόγηση ως καινοτοµία.

(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 16)
4ο παράδειγµα κατάρτισης µεταναστών στη νέα οικονοµία και την πληροφορική ως
καινοτόµου πρακτικής
Στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, η Αναπτυξιακή
Σύµπραξη Δεσµός-Equality υλοποίησε ενέργειες και µηχανισµούς υποστήριξης των νέων µε
ανεπαρκή εκπαιδευτικά ή/και επαγγελµατικά προσόντα για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας,
αναδεικνύοντας «ταλέντα» στον τοµέα των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας. Οι
ενέργειες αυτές στηρίχθηκαν στην εφαρµογή ενός καινοτόµου προγράµµατος κατάρτισης στη νέα
οικονοµία, συνδυασµένου µε περίοδο τοποθέτησης σε επιχειρήσεις πληροφορικής, παράλληλα µε
ενέργειες οµαδικής και εξατοµικευµένης στήριξης και συµβουλευτικής, µέσω των Εντευκτηρίων
Πληροφορικής τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως παράδειγµα «καινοτοµίας δοµών».135
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 33)

Γ. Καλές πρακτικές που αφορούν την « ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»

135

EQUAL, 2005, όπ.π., σελ. 190.
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Περιγραφή: Προγράµµατα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας ως προϋπόθεσης για την
ισότιµη ένταξη των µεταναστών στην αγορά εργασίας.
Οφέλη για την οµάδα-στόχο
•

Οι µετανάστες θα αποκτήσουν καλύτερες δυνατότητες επικοινωνίας µε τους πιθανούς
εργοδότες, τους εργαζόµενους και τους συναλλασσόµενους µιας επιχείρησης και εποµένως
θα µπορούν να βρουν ευκολότερα εργασία.

•

Οι µετανάστες θα κατανοήσουν καλύτερα το πολιτισµικό περιβάλλον εντός του οποίου
καλούνται να ζήσουν και να εργαστούν, καθώς τα µαθήµατα γλώσσας συνδυάζονται
συνήθως µε µαθήµατα ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού.
1ο παράδειγµα µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας και ιστορίας ως καλής πρακτικής
Στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» χρηµατοδοτήθηκαν προγράµµατα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας σε
πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για ανέργους παλιννοστούντες,
µετανάστες, πρόσφυγες, και ανέργους, για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας
λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωµάτωση. Στο τέλος του προγράµµατος, οι
συµµετέχοντες αποκτούσαν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
Όπως αναφέρεται στην αξιολόγηση της καλής πρακτικής, συνολικά 6.942 παλιννοστούντες,
πρόσφυγες και µετανάστες ωφελήθηκαν από τον πρώτο κύκλο προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν σε
όλη τη χώρα από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, σε συνεργασία µε το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας (τον επίσηµο φορέα πιστοποίησης της επάρκειας γνώσης της ελληνικής
γλώσσας, που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας). Τα αποτελέσµατα υπήρξαν εντυπωσιακά, καθώς το
ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις ελληνοµάθειας ανήλθε σε 78%.
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 65)

2ο παράδειγµα µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας που λαβαίνουν υπόψη την παράµετρο του
φύλου ως καλής πρακτικής
Ο Δήµος Αθηναίων προσέφερε δωρεάν µαθήµατα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης
και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού, σε µετανάστριες µητέρες ώστε
να αποκτήσουν γλωσσικές δεξιότητες και πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισµικές ικανότητες. Τα
µαθήµατα προσφέρονταν απογεύµατα σε χώρους των βρεφονηπιακών σταθµών. Λαµβάνοντας υπόψη
ότι οι µετανάστριες µητέρες ανήλικων παιδιών δεν µπορούσαν να αναθέσουν σε κάποιον τρίτο την
επίβλεψη των παιδιών τους και πως αυτό θα µπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά για τη
συµµετοχή τους στο πρόγραµµα, τις ώρες των µαθηµάτων τα παιδιά απασχολούνταν δηµιουργικά σε
διπλανή αίθουσα.
Όπως φαίνεται και από τις απαντήσεις στην ποιοτική έρευνα (βλ. παρακάτω), η επιτυχία του
προγράµµατος ήταν τόσο µεγάλη που συνεχίστηκε και τις επόµενες χρονιές, και τελικά χρηµατοδοτήθηκε το 2009 από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Παράλληλα, το
πρόγραµµα υιοθέτησαν και άλλοι Δήµοι της Αττικής.
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 95)
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3.3.Καλές πρακτικές ευαισθητοποίησης του κοινού και καταπολέµησης του Ρατσισµού
και της Ξενοφοβίας (Τρίτος Άξονας)
Ο ρατσισµός και η ξενοφοβία αποτελούν ένα σηµαντικό εµπόδιο για την είσοδο των
µεταναστών στην αγορά εργασίας. Η ευαισθητοποίηση του πληθυσµού γενικά, των
εργοδοτών και των εργαζοµένων, αλλά και ειδικών οµάδων πληθυσµού όπως π.χ. τα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης, η εκπαιδευτική κοινότητα κλπ. αποτελούν σηµαντικό µέρος των
προσπαθειών για την εργασιακή ένταξη και την απασχόληση των µεταναστών, όχι µόνο στη
χώρα µας, αλλά και διεθνώς. Στη συνέχεια εστιάζουµε σε καλές πρακτικές που αφορούν την
ευαισθητοποίηση εργοδοτών για θέµατα ρατσισµού και ξενοφοβίας και την ευαισθητοποίηση
εργαζοµένων για θέµατα ρατσισµού και ξενοφοβίας
Α. Καλές πρακτικές που αφορούν την «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ
Περιγραφή: Ευαισθητοποίηση των εργοδοτών για ζητήµατα ρατσισµού και ξενοφοβίας,
αντιµετώπιση τυχόν ξενοφοβικών στάσεων εκ µέρους τους και υποστήριξη της απόφασής
τους να απασχολήσουν µετανάστες στις επιχειρήσεις τους.
Οφέλη για την οµάδα στόχο
•

Καταπολέµηση ρατσιστικών και ξενοφοβικών αντιλήψεων των εργοδοτών.

•

Μεγαλύτερη προθυµία των εργοδοτών να απασχολήσουν µετανάστες.
Μεθοδολογία της καλής πρακτικής

•

Δηµιουργία και διανοµή εντύπου ενηµερωτικού υλικού.

•

Πραγµατοποίηση εκδηλώσεων που απευθύνονται στον πληθυσµό µιας περιοχής, µε έµφαση
στην προσέλκυση εργοδοτών.

•

Πραγµατοποίηση συµβουλευτικής προς εργοδότες.

•

Ανάπτυξη συστήµατος βράβευσης ή προβολής εργοδοτών που απασχολούν µετανάστες.
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1ο παράδειγµα αποτελεσµατικής ευαισθητοποίησης εργοδοτών σε αγροτικές περιοχές ως καλής
πρακτικής
Στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL η Αναπτυξιακή
Σύµπραξη Immigrants agro-jobs επιδίωξε την ευαισθητοποίηση εργοδοτών/τριών για την ισότιµη
αντιµετώπιση των εργαζοµένων στην επιχείρησή τους µε την εξάλειψη αρνητικών στερεοτύπων. Για
το σκοπό αυτό εκπόνησε µελέτη σχετικά µε τις στάσεις και τις αντιλήψεις του αγροτικού πληθυσµού
και ειδικών οµάδων π.χ. εργοδοτών/αρχηγών γεωργικών εκµεταλλεύσεων, γεωργικών συνεταιρισµών
κ.λπ. απέναντι στους οικονοµικούς µετανάστες/τριες. Στηριγµένη στη µελέτη, προχώρησε στην
πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών/τριών για την εξάλειψη προκαταλήψεων, διακρίσεων,
αρνητικών στερεοτύπων και την ορθή διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων µε την άµεση επαφή
εργαζοµένων (οµάδα-στόχου) και εργοδοτών/ τριών.
Αποτέλεσµα της προσπάθειας ήταν η τοποθέτηση και απασχόληση αλλοδαπών γυναικών σε
Γυναικεία Γεωργοσυνεταιριστική Επιχείρηση, που αξιολογήθηκε ως καλή πρακτική.
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 16)

2ο παράδειγµα ευαισθητοποίησης και βράβευσης εργοδοτών ως καλής πρακτικής
Στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL η Αναπτυξιακή
Σύµπραξη για Ίσες Ευκαιρίες Απασχόλησης των Γυναικών στο Αιγαίο – MEVEL επεδίωξε την
προώθηση της ενσωµάτωσης της αρχής της ισότητας στον εργασιακό χώρο και την ενθάρρυνση της
γυναικείας απασχόλησης σε τοµείς της νέας οικονοµίας, όπως οι νέες µορφές τουρισµού και η νέα
τεχνολογία καθώς επίσης και στην ανάδειξη-διερεύνηση του ζητήµατος της αφανούς εργασίας των
γυναικών. Στις οµάδες-στόχο του έργου περιλαµβάνονταν και οι γυναίκες µετανάστριες που
εργάζονται ή επιθυµούν να εργαστούν στην περιοχή του Αιγαίου.
Μεταξύ των δράσεων που αναπτύχθηκαν, περιλαµβάνονταν και η εξατοµικευµένη προσέγγιση των
εργοδοτών των αφανώς εργαζοµένων γυναικών από κλιµάκια συµβούλων–εµψυχωτών/τριών, η
πραγµατοποίηση καµπάνιας ευαισθητοποίησης και η βράβευση εργοδοτών, επιχειρηµατιών και
γυναικών επιχειρηµατιών.
Σύµφωνα µε την αξιολόγηση της καλής πρακτικής, στα θετικά αποτελέσµατά της προσµετράται η
αφύπνιση των επιχειρηµατιών στο θέµα της εφαρµογής πολιτικών ισότητας στις επιχειρήσεις τους και
η ενηµέρωση των εργαζοµένων για τις πολιτικές ισότητας και τα εργασιακά τους δικαιώµατα.
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 52)

Β. Καλές πρακτικές που αφορούν την «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ»
Περιγραφή: Ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων για ζητήµατα ρατσισµού και ξενοφοβίας και
αντιµετώπιση τυχόν ξενοφοβικών στάσεων εκ µέρους τους.
Οφέλη για την οµάδα στόχο
•

Καταπολέµηση ρατσιστικών και ξενοφοβικών αντιλήψεων των εργαζοµένων.

•

Μεγαλύτερη προθυµία των εργαζοµένων να συνεργαστούν αρµονικά µε µετανάστες.
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•

Αξιοποίηση εργαζοµένων σε καίριους τοµείς, όπως τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, για

την ευαισθητοποίηση και άλλων οµάδων του κοινού.
Μεθοδολογία εφαρµογής της καλής πρακτικής
•

Δηµιουργία και διανοµή εντύπου ενηµερωτικού υλικού.

•

Πραγµατοποίηση εκδηλώσεων που απευθύνονται σε εργαζόµενους.

1ο παράδειγµα ευαισθητοποίησης εργαζοµένων σε Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ) για την
προβολή αντιρατσιστικών και αντιξενοφοβικών αντιλήψεων ως καλής πρακτικής
Στο πλαίσιο του Κύκλου εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL η Αναπτυξιακή Σύµπραξη DREAM – Δίκτυο για την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας στα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης προχώρησε σε µελέτη στο χώρο των εργαζοµένων στα ΜΜΕ για τον τρόπο που
αντιµετωπίζουν και προβάλλουν τις «ευπαθείς» κοινωνικές οµάδες, που µε τη σειρά της συνέβαλε
στην ανάπτυξη του Equality Audit in the Media και τη σύνταξη Οδηγού Εφαρµογής Πολιτικών
ενάντια στις διακρίσεις στα ΜΜΕ. Η καινοτοµία του Οδηγού εστιάζεται, εκτός από την πρωτοτυπία
της δηµιουργίας και της εφαρµογής τους και στη µεθοδολογία ανάπτυξής τους, καθώς καταβλήθηκε
σηµαντική προσπάθεια συγκερασµού απόψεων ανθρώπων διαφορετικών επαγγελµατικών
κατηγοριών και διαφορετικών κοινωνικών οµάδων.
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 36)

3.4.Καλές πρακτικές πρόσβασης στην εργασία (Τέταρτος άξονας)
Στον άξονα αυτό συγκεντρώσαµε τις πρακτικές που σχετίζονται µε τη δικτύωση µε
επιχειρήσεις ως καλή πρακτική διασφάλισης πρόσβασης στην εργασία, την προσωρινή ή
µόνιµη τοποθέτηση στην εργασία και την υποστήριξη στη δηµιουργία επιχείρησης.

Α. Καλές πρακτικές που αφορούν τη «ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ»
Περιγραφή: H δικτύωση των φορέων παροχής συµβουλευτικών και υποστηρικτικών
υπηρεσιών µε επιχειρήσεις ή εργοδοτικούς φορείς, ώστε να υπάρχει µόνιµος δίαυλος
επικοινωνίας και τοποθέτησης των µεταναστών σε θέσεις εργασίας.
Οφέλη για την οµάδα στόχο
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης
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• Διαρκής και αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ φορέων και επιχειρήσεων, που διευκολύνει
την πρόσβαση των άνεργων µεταναστών/µεταναστριών στην εργασία.
• Μείωση των προσπαθειών για ευαισθητοποίηση των εργοδοτών, αφού οι ήδη ευαισθητοποιηµένοι παραµένουν σε επαφή µε το φορέα και τα αποτελέσµατα της ευαισθητοποίησης
καθίστανται µόνιµα.
•

Δηµιουργία ζήτησης εκ µέρους των εργοδοτών και των επιχειρήσεων.

Παράδειγµα δικτύωσης µέσα από παρεµβάσεις στην αγορά εργασίας ως καλής πρακτικής
Στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL η Αναπτυξιακή Σύµπραξη για την Ισότητα και την Κοινωνική Συνοχή προχώρησε σε παρεµβάσεις στην αγορά εργασίας
που περιέλαβαν διεξαγωγή έρευνας σε εργοδότες (ευαισθητοποίηση και καταγραφή Καλών Πρακτικών), τυπική αναγνώριση προσόντων, monitoring (Καλές Πρακτικές εργασιακής ενσωµάτωσης),
σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας και συνδικαλιστική παρέµβαση στους χώρους εργασίας (καταγραφή
Καλών Πρακτικών).
Σύµφωνα µε την αξιολόγηση του έργου, οι παρεµβάσεις αυτές συνέβαλαν στην ανάδειξη ειδικών
εργαλείων διάγνωσης και σύζευξης αναγκών µεταναστών/ προσφύγων και εργοδοτών.
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 6)

Β. Καλές πρακτικές που αφορούν την «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Η ΜΟΝΙΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ»
Περιγραφή: Διασφάλιση προσωρινής
µεταναστών/τριών σε επιχειρήσεις

τοποθέτησης

(stage)

ή

πρόσληψης

των

Οφέλη για την οµάδα στόχο
• Οι µετανάστες αποκτούν εργασιακή εµπειρία και είναι ευκολότερο να βρουν εργασία στο
µέλλον. Επίσης, βελτιώνεται η αυτοπεποίθησή τους και η διάθεσή τους να αναζητήσουν
εργασία ανάλογη των προσόντων τους.
•

Οι εργοδότες κάνουν το σηµαντικό βήµα από την ευαισθητοποίηση στην πραγµατική

συνεργασία µε µετανάστες, έστω και προσωρινά, γεγονός που µπορεί να έχει µακροχρόνια
θετική επίδραση στην υπέρβαση των στερεοτύπων για τους µετανάστες.
•

Ένας αριθµός µεταναστών βρίσκει µόνιµη δουλειά, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις η

προσωρινή εργασία µπορεί να µετατραπεί αργότερα σε πρόσληψη.
1ο παράδειγµα προετοιµασµένης τοποθέτησης και εποπτευόµενης εργασίας ως καλής πρακτικής
Στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL η Αναπτυξιακή
Συµπραξη ΣύνΠραξις – Συνεργασία για την Απασχόληση, εφάρµοσε πιλοτικά ένα µοντέλο
προετοιµασµένης τοποθέτησης και εποπτευόµενης εργασίας για ανέργους. Η πρακτική της
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τοποθέτησης ολοκληρώνει τη διαδικασία ένταξης στην απασχόληση από την πλευρά του ανέργου
ατόµου, συνιστά δε ένα εργαλείο «δοκιµής» της βασισµένης σε ανθρώπινους πόρους ανάπτυξης της
επιχείρησης. Συνοπτικά, η τοποθέτηση ορίζεται ως διαδικασία που θα πρέπει (α) να περιλαµβάνει
την ενεργό εµπλοκή της επιχείρησης σε όλα τα στάδια σχεδιασµού της τοποθέτησης, (β) την
προετοιµασία του τοποθετούµενου ατόµου ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του
συγκεκριµένου επαγγελµατικού τοµέα, (γ) τη σύνδεση µε τις αναπτυξιακές προοπτικές της
επιχείρησης και την ανάδειξη προτύπων που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ευρύτερα από την
επιχείρηση και θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της για τη διαχείριση των ανθρωπίνων
πόρων, την αξιοποίηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης κλπ. (δ) την εξοικείωση του
ανέργου ατόµου µε τον κόσµο της εργασίας ως µέσου για την υπέρβαση του κοινωνικού
αποκλεισµού.
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 56)

2ο παράδειγµα πιλοτικής πρόσληψης «Δώσε µια ευκαιρία» ως καλής πρακτικής
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» η
ΜΚΟ Praksis διευκόλυνε µετανάστες, γυναίκες που απειλούνταν µε κοινωνικό αποκλεισµό και άλλες
οµάδες που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισµό (συνολικά 200 άτοµα) στην εξεύρεση εργασίας. Εφάρµοσε την ιδέα «Δώσε µια ευκαιρία», όπου µε πιλοτική πρόσληψη διάρκειας ενός µηνός δοκιµάζεται η
συνεργασία εργοδότη-εργαζόµενου και εφόσον είναι επιτυχής συνεχίζεται.
(Βλ. Παράρτηµα ΙΙ, σελ. 74)

3.5. Η διαχείριση της πολυµορφίας/διαφορετικότητας (diversity management) στο
χώρο εργασίας ως καλή πρακτική 136 (Πέµπτος άξονας)
Οι πληροφορίες που συγκεντρώσαµε δεν καλύπτουν αυτόν τον καίριο τοµέα καλών
πρακτικών, αφού τα περισσότερα προγράµµατα ολοκληρώνονταν πριν την πρόσβαση στην
επιχείρηση. Φυσικά, σε ορισµένα από αυτά υπήρχε µια περίοδος µεταπαρακολούθησης στη
διάρκεια της οποίας ειδικευµένοι σύµβουλοι παρακολουθούσαν την πορεία της εργασιακής
ένταξης των µεταναστών/τριών. Όµως, τα αποτελέσµατα αυτής της παρακολούθησης δεν
είναι καταγεγραµµένα. Το κενό καλύπτει ένας µικρός αριθµός Οδηγών Καλών Πρακτικών
που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της µεταφοράς της διεθνούς εµπειρίας που απέκτησαν οι
φορείς στις διακρατικές τους συνεργασίες. Έτσι, στον πέµπτο άξονα παρουσιάζουµε τη
σύνοψη των Οδηγών αυτών που αναφέρεται στην ευαισθητοποίηση και επιµόρφωση σχετικά
µε την ανοχή και την καταπολέµηση των διακρίσεων, στον κώδικα ηθικής δεοντολογίας,
στις συµφωνίες κατά των διακρίσεων, στις συµφωνίες συνεργασίας ανάµεσα στην
επιχείρηση και σε Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις-υπηρεσίες απασχόλησης, στη διαχείριση
136

Οι καλές πρακτικές που παρουσιάζουµε σε αυτήν την ενότητα προέκυψαν ως παραδοτέα των έργων που
µελετήσαµε.
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ικανοτήτων, σε ουδέτερες πολιτικές πρόσληψης και προαγωγής, σε πολιτική αντικατάστασης
για παρατεταµένη άδεια απουσίας, σε πρόγραµµα επιµόρφωσης για την ενσωµάτωση, σε
καθορισµό καθηκόντων, σε mentoring–συµβουλευτική υποστήριξη, σε πολιτιστική ευελιξία,
σε συµφιλίωση προσωπικής ζωής και εργασίας, σε µεταφρασµένο υλικό, σε προγράµµατα
κάλυψης γλωσσικής ανεπάρκειας, σε συνέδρια κατά του ρατσισµού και της ξενοφοβίας σε
σεµινάρια προώθησης της διαπολιτισµικής γνώσης, σε οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων
και σε συµπληρωµατικό πακέτο παροχών.
Α. «Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ
137
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ » ως καλή πρακτική

ΜΕ

ΤΗΝ

ΑΝΟΧΗ

ΚΑΙ

ΤΗΝ

Περιγραφή: Ενέργειες ευαισθητοποίησης µε σκοπό την εξάλειψη των διακρίσεων.
Οφέλη για την οµάδα στόχο
• Να ενηµερωθεί το σύνολο της επιχείρησης ότι η σωστή και επαρκής διαχείριση της
πολυµορφίας δηµιουργεί ευκαιρίες για βελτίωση, γιατί συνιστά πλεονέκτηµα στη σύγχρονη
αγορά εργασίας.
• Να δηµιουργηθεί µια κουλτούρα που να σέβεται τις αξίες της διαχείρισης της
πολυµορφίας.
• Να ευαισθητοποιηθεί το προσωπικό ώστε να σέβεται την πολυµορφία.
• Να διασφαλιστεί ότι οι ενέργειες που πραγµατοποιούνται στην επιχείρηση, όσον αφορά τη
διαχείριση της πολυµορφίας, δε θα βρουν εµπόδια στην εφαρµογή τους σε συγκεκριµένα
επίπεδα.
Μεθοδολογία εφαρµογής της καλής πρακτικής
Η οργάνωση σεµιναρίων για όλους, από τα άτοµα που βρίσκονται σε διευθυντικές θέσεις,
έως το προσωπικό παραγωγής. Η δυναµική αυτών των δράσεων µπορεί να ανατεθεί σε
ειδικούς διαχείρισης της πολυµορφίας ή σε εξειδικευµένο προσωπικό µέσα από την ίδια την
επιχείρηση, δηλαδή σε άτοµα ικανά να µεταδώσουν τη σηµασία του σεβασµού και της
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Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Σύν-πραξις», Διαχείριση της Πολυµορφίας – Οδηγός για επιχειρήσεις, όπως
παρατίθεται στο: ΕΘΔ Διαχείριση της Διαφορετικότητας στον Εργασιακό Χώρο, Οδηγός (guidelines) για την
ένταξη της Διαφορετικότητας στο Management των επιχειρήσεων (Diversity Management) για Εργοδότες και
Διευθυντές Ανθρωπίνων Πόρων, Αθήνα, 2008.
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ανοχής της πολυµορφίας, να βοηθήσουν τους υπόλοιπους να κατανοήσουν τα οφέλη της
βέλτιστης διαχείρισης και να τους παράσχουν τις βασικές τεχνικές εφαρµογής των παραπάνω
αρχών.

Β. «Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ»138 ως καλή πρακτική

Περιγραφή: Συµφωνίες µεταξύ της διοίκησης της επιχείρησης και των σωµατείων των
εργαζοµένων, µε σκοπό να αποτραπούν και να αποφευχθούν οι διακρίσεις. Με αυτόν τον
τρόπο, αρχές και κανονισµοί ορίζονται εθελοντικά και κατόπιν συµφωνίας.
Οφέλη για την οµάδα στόχο
•

Είναι ένα εργαλείο για την αντιµετώπιση των διακρίσεων που συγχρόνως προάγει την

ανοχή και τη δίκαιη µεταχείριση. Βοηθά στην ανάπτυξη κοινής συνείδησης όσον αφορά
αξίες όπως η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη στην επιχείρηση.
•

Ο κώδικας δεοντολογίας προσδιορίζει συµπεριφορές που προτείνεται να υιοθετηθούν

από το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης. Επίσης, διευκολύνει τις σχέσεις και την
επαφή µε τους πελάτες, τους προµηθευτές και τις άλλες επιχειρήσεις.
•

Μέσω του κώδικα, η επιχείρηση, χωρίς να παράγονται νοµικές συνέπειες, δηλώνει την

επιθυµητή συµπεριφορά. Είναι µια απόπειρα αντίδρασης στα προβλήµατα και τις διαµάχες
µε συµβιβαστικό τρόπο. Συνεπάγεται το συνασπισµό του προσωπικού σε µια συλλογική
απόφαση.
•

Η ανάπτυξή της ευνοεί ένα γενικό κλίµα εργασίας που προάγει την εκτίµηση και το

σεβασµό όλων των ατόµων. Είναι µια διαδικασία βελτίωσης του κλίµατος εργασίας, που
πραγµατοποιείται χωρίς ηθικούς ή νοµικούς περιορισµούς, µέσω αλλαγής νοοτροπίας και
συµπεριφοράς.
Μεθοδολογία εφαρµογής της καλής πρακτικής

138

Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Σύν-πραξις», όπ.π
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Οι κώδικες δεοντολογίας τίθενται συνήθως σε εφαρµογή σε συνεργασία µε τους
εκπροσώπους του προσωπικού, αν και σε αρκετές περιπτώσεις εµπεριέχονται στον
κανονισµό λειτουργίας. Είναι ουσιαστικό να γίνει διάλογος µε όλες τις οµάδες-στόχους µέσα
στην επιχείρηση για την αρχή των ίσων ευκαιριών και της αποφυγής των διακρίσεων, για τις
αξίες και τις αρχές, καθώς και τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, την ασφάλεια
και τη διαφάνεια. Όλο το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει τον κώδικα δεοντολογίας. Η έµφαση
εδώ πρέπει να δοθεί στην αφοσίωση της διοίκησης στην τήρηση του κώδικα.

Γ. «ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»139 ως καλή πρακτική
Περιγραφή: Είναι συµφωνίες ανάµεσα στην επιχείρηση και τους εκπροσώπους των
εργαζοµένων µε σκοπό τη διασφάλιση των ίσων ευκαιριών. Οι όροι αυτών των συµφωνιών
είναι οι ακόλουθοι: διαφάνεια στο σύστηµα αµοιβών και προαγωγών, ισότητα στην αµοιβή,
βελτίωση των συνθηκών εργασίας, διαµόρφωση του κανονισµού.
Οφέλη για την οµάδα στόχο
• Να διαµορφωθεί ένα κανονιστικό πλαίσιο που να εγγυάται δίκαιες συνθήκες εργασίας,
προάγοντας έτσι το σεβασµό της πολυµορφίας σε όλα τα επίπεδα µέσα στην επιχείρηση.
• Να αναλάβει η επιχείρηση τυπικές και ουσιαστικές δεσµεύσεις.
Μεθοδολογία εφαρµογής της καλής πρακτικής
Η διοίκηση σε συνεργασία µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων θα δηµιουργήσει το
νοµικό πλαίσιο µε το οποίο θα επιτυγχάνονται τέτοιες συµφωνίες µε συγκεκριµένους όρους.
Έτσι, διασφαλίζονται οι ίσες ευκαιρίες και εξαλείφονται οι διακρίσεις ως προς τις συµβάσεις,
τις συνθήκες εργασίας, τους µισθούς, τις απολύσεις, τη σταδιοδροµία, τις κοινωνικές
παροχές, την επιµόρφωση και την πρόσβαση στην πληροφόρηση. Επιπλέον, καθορίζονται
µέτρα για την αντιµετώπιση τυχόν παραπόνων, αλλά και µορφές κυρώσεων για τη µη τήρηση
των συµφωνηθέντων. Το προσωπικό θα ενηµερωθεί για το περιεχόµενό τους, θα εκλεγεί µια
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οµάδα που θα ελέγχει την εφαρµογή αυτών των ενεργειών, οι οποίες θα υπογραφούν από
όλους τους αντιπροσώπους σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης.

Δ. «ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»140 ως καλή πρακτική

ΚΑΙ ΣΕ

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ

Περιγραφή: Στόχος εδώ είναι να διαµορφωθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας για τη
στρατολόγηση, την πρόσληψη και την ενσωµάτωση του προσωπικού.
Οφέλη για την οµάδα στόχο
• Να ενισχυθούν οι σχέσεις συνεργασίας ανάµεσα στην επιχείρηση και τις µη κερδοσκοπικές
οργανώσεις.
• Να διασφαλιστεί η σωστή επιλογή, η πρόσληψη και η ενσωµάτωση ορισµένων οµάδων.
• Να αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης για τις οµάδες που αντιµετωπίζουν δυσκολίες
στον τοµέα αυτό.
Μεθοδολογία εφαρµογής της καλής πρακτικής
Η δράση περιλαµβάνει διαµόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας, συνήθως µε τη µορφή
πρωτοκόλλου, ανάµεσα στις επιχειρήσεις και σε µη κερδοσκοπικούς φορείς, πολλοί από τους
οποίους έχουν τµήµατα που προσφέρουν υπηρεσίες κατά της ανεργίας για τη στρατολόγηση,
την πρόσληψη και την ενσωµάτωση του προσωπικού. Συµφωνίες τέτοιου τύπου
περιλαµβάνουν συµπληρωµατικά µέτρα για να διευκολυνθεί το έργο της επιχείρησης, όπως
κυρίως οι όροι της αναζήτησης του κατάλληλου ατόµου για την κατάλληλη θέση, η
πληροφόρηση για προγράµµατα επιδοτούµενης απασχόλησης, η πληροφόρηση και
προετοιµασία

για

ζητήµατα

που

αφορούν

τη

διαδικασία

ενσωµάτωσης

του

νεοπροσλαµβανόµενου ατόµου κλπ. Σηµειώνουµε ότι συµφωνίες µε τα χαρακτηριστικά αυτά
υλοποιούνται ήδη στην Ελλάδα και έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται σηµαντική εµπειρία.
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Ε. «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»141 ως καλή πρακτική
Περιγραφή: Η διαχείριση των ικανοτήτων του προσωπικού αναφέρεται στο συντονισµό των
ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης σε όλους
τους τοµείς µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνονται οι επιθυµητές συνθήκες εργασίας στην
επιχείρηση συνολικά.
Οφέλη για την οµάδα στόχο
Να προσδιοριστούν, να ενθαρρυνθούν, να αναπτυχθούν και να αποκτηθούν οι απαραίτητες
ικανότητες που θα δώσουν µεγαλύτερη αξία στην εταιρεία και θα την καταστήσουν
διαφορετική από τις άλλες. Με τη διαχείριση των ικανοτήτων δηµιουργείται το κατάλληλο
περιβάλλον που ευνοεί την προσωπική και επαγγελµατική εξέλιξη, εναρµονίζοντας και
ισορροπώντας τις ανάγκες των υπαλλήλων µε υπεύθυνο τρόπο.
Μεθοδολογία εφαρµογής της καλής πρακτικής
Για τη διαχείριση των ικανοτήτων χρησιµοποιούνται διάφορα εργαλεία, όπως οι
συνεντεύξεις για καίρια γεγονότα, η δυναµική των οµάδων και τα κέντρα αξιολόγησης,
µεταξύ άλλων, τα οποία µας επιτρέπουν να καθορίσουµε τις επαγγελµατικές ικανότητες που
απαιτούνται για την εκτέλεση µιας συγκεκριµένης εργασίας µέσα στην επιχείρηση. Αυτά τα
εργαλεία εφαρµόζονται στις διαδικασίες επιλογής και κατόπιν, ως εργαλεία διαχείρισης
προσωπικού µε σκοπό τον καθορισµό και τη διαχείριση της σταδιοδροµίας των υπαλλήλων.
Μέσω τακτικής επιµόρφωσης, οι ικανότητες βελτιώνονται και ενισχύονται.

ΣΤ. «ΟΙ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ»142 ως καλή πρακτική
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Περιγραφή: Διασφάλιση ότι η προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου δεν
εµποδίζει την πρόσληψη ή την προαγωγή του στην επιχείρηση. Διευκόλυνση της
δυνατότητας πρόσβασης και της µονιµότητας του υπαλλήλου στην επιχείρηση ανεξάρτητα
από την προσωπική του κατάσταση.
Οφέλη για την οµάδα στόχο
•

Να προαχθεί η αρχή των ίσων ευκαιριών στην επιχείρηση.

•

Να επιτευχθεί η επιλογή ατόµων βάσει των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων τους.

•

Να αναγνωριστούν και να εκτιµηθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες του προσωπικού.

Μεθοδολογία εφαρµογής της καλής πρακτικής
Οι διαδικασίες επιλογής πρέπει να καθοριστούν µε σαφήνεια και οι οποιεσδήποτε ερωτήσεις
σχετικά µε την οικογενειακή ή προσωπική κατάσταση του υποψηφίου κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης θα πρέπει να αποφευχθούν.
Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων πρέπει να γίνει σύµφωνα µε την πρότερη
αξιολόγηση της θέσης εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη τις ικανότητες και τον τρόπο
συµπεριφοράς, παραµερίζοντας κριτήρια όπως η διαθεσιµότητα ή η προσωπική κατάσταση.
Ζ. «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
πρακτική

ΓΙΑ

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ»143 ως καλή

Περιγραφή:Αντικατάσταση ενός υπαλλήλου µε παρατεταµένη άδεια απουσίας για ολόκληρη
την περίοδο απουσίας του. Αυτή η πολιτική συµβάλλει στην αποτελεσµατικότητα άλλων
µέτρων, όπως η συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, ενώ διευκολύνει
επίσης την εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης στο πλαίσιο της επιχείρησης.
Οφέλη για την οµάδα στόχο
•

Να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ατόµων µε σχετικές ανάγκες σε αυτά τα µέτρα χωρίς

να επιβαρυνθούν οι συνάδελφοί τους µε επιπλέον καθήκοντα.
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•

Να εξαλειφθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να συνεπάγεται για το

προσωπικό της εταιρείας η κατάχρηση αυτών των µέτρων σε όλα τα επίπεδα.
•

Να µειωθεί το στρες και να βελτιωθεί το κλίµα εργασίας.

Μεθοδολογία εφαρµογής της καλής πρακτικής
Η επιχείρηση πρέπει να µελετήσει λεπτοµερώς πως επηρεάζεται ο ρυθµός της από µια άδεια
απουσίας, ποια είναι τα κατάλληλα µέτρα που πρέπει να λάβει και ποιος ο αντίστοιχος
χρόνος εφαρµογής τους.
Το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει τις πολιτικές αντικατάστασης που εφαρµόζει η επιχείρηση
σε όλα τα επίπεδα, από την παραγωγή ως τη διεύθυνση και τη διοίκηση.
Η. «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»144 ως καλή πρακτική
Περιγραφή: Επιµόρφωση σχετικά µε συγκεκριµένα στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση:
αποστολή, αξίες, δοµή, λειτουργία.
Οφέλη για την οµάδα στόχο
Να διευκολυνθεί η ενσωµάτωση των νέων εργαζοµένων, περιορίζοντας κατά συνέπεια το
χρόνο προσαρµογής.
Μεθοδολογία εφαρµογής της καλής πρακτικής
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επιτευχθεί αυτού του είδους η ενηµέρωση: ενηµερωτικά
φυλλάδια, νέες τεχνολογίες, ανακοινώσεις στους πίνακες της επιχείρησης, προετοιµασία ενός
οδηγού καλωσορίσµατος για τους νέους υπαλλήλους, οργάνωση σεµιναρίων για τις αξίες,
την αποστολή και την ηθική της επιχείρησης. Η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίσει ότι οι νέοι
υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία και ότι έχουν ενηµερωθεί για τη σηµασία
τους.
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Θ. «Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ»

145

ως καλή πρακτική

Περιγραφή: Ο απλός και σαφής προσδιορισµός των καθηκόντων τα οποία πρέπει να
εκτελεστούν από ένα άτοµο που κατέχει µια συγκεκριµένη θέση, καθώς και των
απαραίτητων παραγόντων ώστε τα καθήκοντα αυτά να εκτελεστούν µε επιτυχία.
Οφέλη για την οµάδα στόχο
• Να διευκρινιστούν οι ικανότητες, οι δεξιότητες, οι δυνατότητες και ο τρόπος συµπεριφοράς
που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος για µια θέση.
• Να µειωθεί ο βαθµός αβεβαιότητας των υπαλλήλων, όσον αφορά στην απόδοσή τους, τη
θέση τους στην επιχείρηση και το επίπεδο ευθύνης.
Μεθοδολογία εφαρµογής της καλής πρακτικής
• Πρέπει να βασίζεται σε λεπτοµερή έρευνα και να αποτελέσει ένα απλό εργαλείο για τον
καθορισµό των απαιτούµενων προσόντων που πρέπει να διαθέτει ένας υπάλληλος
προκειµένου να εκτελέσει αποτελεσµατικά τα καθήκοντά του.
•

Να ενηµερωθεί ο υπάλληλος σχετικά µε αυτά τα απαραίτητα προσόντα µετά την

πρόσληψή του, και να κατανοήσει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του, να γίνει δηλαδή
αξιολόγηση της θέσης εργασίας.

Ι. «ΤΟ MENTORING -Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»146 ως καλή πρακτική
Περιγραφή: Καθοδήγηση και υποστήριξη που παρέχονται από έναν παλαιότερο σε έναν νέο
υπάλληλο. Πρόκειται για µια διαδικασία µετάδοσης γνώσεων και εµπειρίας που έρχεται να
συµπληρώσει την εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση.
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Οφέλη για την οµάδα στόχο
• Να παρασχεθεί υποστήριξη στους νέους υπαλλήλους, ιδιαίτερα σε εκείνους που ανήκουν σε
µειονοτικές οµάδες, ώστε να αναπτύξουν ακόµη περισσότερο τις ικανότητές τους και να
ενσωµατωθούν στο νέο εργασιακό περιβάλλον.
• Να αποφευχθεί η εγκατάλειψη µιας θέσης λόγω κακής προσαρµογής.
• Να δοθούν στο προσωπικό εξατοµικευµένες ευκαιρίες κατάρτισης ώστε να µπορούν να
εκτελούν καλύτερα τα καθήκοντά τους.
• Να αντιµετωπιστούν και να καλυφθούν οι ανάγκες κάθε ατόµου µέσω εξατοµικευµένης
προσοχής.
• Οι µέντορες αποτελούν παράδειγµα προς µίµηση και µπορούν να εµπνεύσουν τους νέους
υπαλλήλους να προσπαθήσουν και να γίνουν εξίσου ικανοί µ’ εκείνους.
Μεθοδολογία εφαρµογής της καλής πρακτικής
• Είναι προτιµότερο οι µέντορες να προέρχονται από την ίδια την επιχείρηση, να
αναλαµβάνουν αυτό το ρόλο εθελοντικά και να έχουν προετοιµαστεί για ν’ αναλάβουν αυτό
το καθήκον.
• Οι µέντορες πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζουν το νεότερο υπάλληλο σε όλους τους
τοµείς της εργασίας του (σταδιοδροµία, εκπαίδευση, σχέση µε την εταιρεία).
• Πρέπει να ενηµερώσουν το νεότερο εργαζόµενο για τις δοµές της επιχείρησης, τους
θεσµούς και τις ευκαιρίες επιµόρφωσης.
• Ο µέντορας πρέπει να εµπνέει εµπιστοσύνη, ώστε ο νεότερος εργαζόµενος να µπορεί να
εµπιστευτεί όλες του τις αµφιβολίες, τα προβλήµατα και τις ανάγκες του.
• Η συµβουλευτική υποστήριξη που περιέχει η καθιέρωση του mentoring πρέπει να
υποστηρίζεται και να διευκολύνεται από τη διοίκηση της επιχείρησης.

ΙΑ. «Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ»147 ως καλή πρακτική
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Περιγραφή: Ικανοποίηση των αναγκών του προσωπικού ανάλογα µε τις πολιτιστικές και
φυλετικές διαφορές τους.
Οφέλη για την οµάδα στόχο
• Να διευκολυνθεί η ενσωµάτωση των ατόµων µε διαφορετικό πολιτιστικό και φυλετικό
υπόβαθρο στην επιχείρηση, µε τη βοήθεια µέτρων που καθιστούν την ενσωµάτωση και την
προσαρµογή στην εργασία ευκολότερη.
• Να αυξηθεί το κίνητρο και να ευνοηθεί ένα καλό κλίµα εργασίας.
Μεθοδολογία εφαρµογής της καλής πρακτικής
• Η επιχείρηση θα αναλάβει την προώθηση της εφαρµογής των κανόνων ευελιξίας, όπως οι
εκπαιδευτικές άδειες, οι περίοδοι απουσίας, οι διακοπές, τα µαθήµατα γλώσσας, τα
προγράµµατα επιµόρφωσης.
• Το προσωπικό πρέπει να ενηµερωθεί γι’ αυτά τα µέτρα, καθώς επίσης και για τις
διαδικασίες εφαρµογής τους, κυρίως όσον αφορά την αίτηση συµµετοχής, καθώς και τις
προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν τα άτοµα που κάνουν αίτηση, ώστε να αποφευχθούν
τυχόν παρανοήσεις.
ΙΒ. «Η ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»148 ως καλή πρακτική
Περιγραφή: Μέτρα για να επιτευχθεί η συµφιλίωση ανάµεσα στην οικογενειακή και την
επαγγελµατική ζωή και να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η µονιµότητα στο χώρο εργασίας.
Οφέλη για την οµάδα στόχο
• Παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών, όπως παιδική φροντίδα, φροντίδα ηλικιωµένων,
υπηρεσίες ενηµέρωσης για θεσµικά µέτρα ή τη νοµοθεσία, υπηρεσίες υγείας, διευκόλυνση
της πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες.
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• Λήψη µέσων ευελιξίας εντός της επιχείρησης, όπως ευέλικτο ωράριο, καθιέρωση
«τραπεζών» ωρών εργασίας, παροχή µεγαλύτερης διάρκειας αδειών (θηλασµού, γονική),
τηλεργασία.
ΙΓ. «ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ»149 ως καλή πρακτική
Περιγραφή: Μετάφραση εντύπων και εγχειριδίων, όπως εγχειρίδια χρήσης και αξιοποίησης
µηχανών και εργαλείων, εντύπου παρουσίασης της επιχείρησης, εργασιακών νόµων και
οδηγιών, εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας της επιχείρησης, διαδικασιών διασφάλισης
ποιότητας κλπ.
Οφέλη για την οµάδα στόχο
•

Κάθε εργαζόµενος, ό,τι γλώσσα κι αν µιλά, θα εργάζεται αποδοτικά, αποτελεσµατικά, µε

ασφάλεια και σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις προδιαγραφές του οργανισµού.
•

Δεν θα υπάρξουν φαινόµενα ρατσισµού, περιστατικά διακρίσεων και ανάρµοστης

µεταχείρισης και συµπεριφοράς από πλευράς προϊσταµένων και συνεργατών.
•

Κάθε εργαζόµενος θα έχει την ευκαιρία να συµµετάσχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων

στρατηγικής σηµασίας για την εταιρεία, όπου η διαφορετικότητα σε συνδυασµό µε την
ελευθερία έκφρασης χρησιµοποιούνται ως κινητήριοι µοχλοί ανάπτυξης.
ΙΔ. «ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ»

150

ως καλή πρακτική

Περιγραφή: Οργάνωση µαθηµάτων εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας.
Οφέλη για την οµάδα στόχο
Αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα επικοινωνίας ανάµεσα στην επιχείρηση και τους
αλλοδαπούς εργαζόµενους.
149

Αναπτυξιακή Σύµπραξη για την Ισότητα και την Κοινωνική Συνοχή, Οδηγός Καλών Πρακτικών Εργασιακής
Ενσωµάτωσης Προσφύγων και Μεταναστών, χχ, (υλοποίηση Τέκµωρ Α.Ε. – Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη), http://www.equal-greece.gr/Telikos_odigos_proiontwn_EQUAL.doc, αποθηκεύθηκε
10/4/2010.
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Μεθοδολογία εφαρµογής της καλής πρακτικής
• Οι αλλοδαποί «οµαδοποιούνται» σύµφωνα µε την καταγωγή τους και την κοινή
ενδεχοµένως γλώσσα επικοινωνίας.
• Τα µαθήµατα γίνονται στο χώρο της επιχείρησης µετά το πέρας του ωραρίου.
• Οι διδάσκοντες είναι είτε δάσκαλοι ειδικευµένοι να διδάξουν την ελληνική γλώσσα σε
αλλοδαπούς, είτε άτοµα που προτείνονται από την Πρεσβεία της χώρας προέλευσης των
αλλοδαπών.
• Τα µαθήµατα έχουν δίωρη διάρκεια και πραγµατοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές την
εβδοµάδα.
• Το περιεχόµενο των µαθηµάτων, εκτός από τις γενικές αρχές της γλώσσας περιλαµβάνει
στοιχεία της ελληνικής κουλτούρας και γνώσεις εξειδικευµένες και προσαρµοσµένες στο
αντικείµενο δραστηριότητας της επιχείρησης.
• Το κόστος (αµοιβή διδασκόντων, έντυπο υλικό κλπ.) βαρύνει εξ ολοκλήρου την
επιχείρηση.
ΙΕ. «ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ»151 ως καλή πρακτική

Περιγραφή: Συµµετοχή σε συνέδρια

που διοργανώνονται από διάφορους φορείς και

Πανεπιστήµια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, µε θεµατολογία που αναφέρεται στην
αντιµετώπιση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας και την προώθηση της διαπολιτισµικής
γνώσης.
Οφέλη για την οµάδα στόχο
• Η επιχείρηση αναγνωρίζει τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες των µεταναστών εργαζοµένων
και βρίσκει τρόπους να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους.
• Η επιχείρηση είναι σε θέση να διακρίνει και να τιµωρεί περιστατικά διακρίσεων.

151
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ΙΣΤ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»152 ως καλή πρακτική
Περιγραφή: Βελτιστοποίηση της επικοινωνίας µε όλους τους εργαζόµενους µέσα από
καθιερωµένες τακτικές επαφές µεταξύ εργαζοµένων ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθµίδας.
Οφέλη για την οµάδα στόχο
•

Αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα επικοινωνίας και διευκολύνονται οι σχέσεις µεταξύ

αλλοδαπών και Ελλήνων εργατών, αλλά και µεταξύ εργαζοµένων διαφορετικής βαθµίδας.
•

Οι εργαζόµενοι αισθάνονται ηθική ικανοποίηση που συµβάλλει στην οµαλότερη

λειτουργία της επιχείρησης.
Μεθοδολογία εφαρµογής της καλής πρακτικής
• Καθιέρωση του «πρωινού καφέ»: Κάθε πρωί όλοι οι εργαζόµενοι συγκεντρώνονται στο
κυλικείο για 15-20 λεπτά και συζητούν για διάφορα θέµατα πίνοντας καφέ. Ο θεσµός
συµβάλλει τόσο στην επίλυση λειτουργικών προβληµάτων, όσο και στη βελτίωση της
επικοινωνίας µεταξύ συναδέλφων αλλά και µεταξύ εργαζοµένων και ηγεσίας.
• «Τα 30 λεπτά του εργαζόµενου»: Κάθε εργαζόµενος έχει τη δυνατότητα να συνοµιλήσει µε
το Γενικό Διευθυντή κατά τη διάρκεια µιας προσωπικής ετήσιας συνάντησης, διάρκειας
τριάντα λεπτών. Σκοπός της διαδικασίας είναι να ενθαρρύνει τους εργαζόµενους να
εκφράσουν τις απόψεις τους, να συζητήσουν για προβλήµατα που, αν και προφανή, δεν είναι
ορατά σε τρίτους σε µια προσπάθεια να βρεθεί λύση.
• «Ιδιωτικό δείπνο»: Ο εργαζόµενος έχει τη δυνατότητα, µια φορά το χρόνο, να καλέσει σε
δείπνο ένα διευθυντικό στέλεχος της αρεσκείας του.
• Εκδροµές: Διοργάνωση εκδροµών µε αυτοκίνητα της επιχείρησης. Οι εργαζόµενοι
χαλαρώνουν γνωρίζονται καλύτερα και επικοινωνούν χωρίς επιφυλάξεις και προκαταλήψεις.

ΙΖ. «ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΑΡΟΧΩΝ»153 ως καλή πρακτική
152
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Περιγραφή: Παροχή εξυπηρετήσεων προκειµένου να αντιµετωπίσουν οι εργαζόµενοι
πιεστικά προβλήµατα.
Οφέλη για την οµάδα στόχο
Αντιµετωπίζονται άµεσα προβλήµατα των εργαζοµένων, όπως το περισσότερο επιτακτικό
όλων: το πρόβληµα στέγασης.
4. Καταγραφή δραστηριοτήτων επιχειρήσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)
ως καλής πρακτικής
Η καταγραφή αυτή προϋπέθετε µια ευρεία και πολυεπίπεδη αναζήτηση για την οποία
έγινε λόγος στην ενότητα περί µεθόδου του κεφαλαίου 1. Η αναζήτηση αυτή συµπεριέλαβε
και άλλα ζητήµατα, όπως αυτήν την ίδια την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τη
διαφοροποίησή της από συναφείς έννοιες, τα πρότυπα κατάταξης των ελληνικών
επιχειρήσεων µε βάση τα πρότυπα διαχείρισης της διαφορετικότητας και τη σχέση των
επιχειρήσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µε την απασχόληση των µεταναστών. Πριν
παρουσιάσουµε τις περιπτώσεις επιχειρήσεων θα εστιαστούµε στα ζητήµατα που
προαναφέρθηκαν. Πιο συγκεκριµένα:

4.1. Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)
Σύµφωνα µε το ελληνικό δίκτυο για την ΕΚΕ «η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η
εθελοντική δέσµευση των επιχειρήσεων σε στρατηγικές που ενσωµατώνουν κοινωνικές και
περιβαλλοντικές ανησυχίες και εκφράζονται µε συναφείς πρακτικές που συµβάλλουν στη
βιώσιµη ανάπτυξη, τις σχέσεις µε το ανθρώπινο δυναµικό τους, την κοινωνική αλληλεγγύη
και τη διασφάλιση σχέσεων εµπιστοσύνης µε την τοπική κοινωνία και το ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο».154 Έτσι, η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης περιλαµβάνει

153
154

Αναπτυξιακή Σύµπραξη για την Ισότητα και την Κοινωνική Συνοχή, όπ.π.

Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (2006), Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: 50+ Καλές
Πρακτικές, σ. 6., www.csr.gr
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αυτοδέσµευση των επιχειρήσεων για δράσεις πέρα από όσα επιβάλλει το νοµοθετικό πλαίσιο
που ρυθµίζει τη λειτουργία τους. Η Εταιρική Κοινωνική ευθύνη στρέφεται τόσο προς το
εσωτερικό της επιχείρησης (στο ανθρώπινο δυναµικό της), όσο και στο εξωτερικό της
περιβάλλον, κοινωνικό και φυσικό. Και οι δύο κατευθύνσεις της µπορούν να ενδιαφέρουν
την απασχόληση των µεταναστών για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η εσωτερική
κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την αναγνώριση της
διαφορετικότητας και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, τη συστηµατική και αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ διοίκησης και εργαζοµένων, τη συστηµατική και διαρκή ανάπτυξη των
προσόντων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού κ.ά. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η
εξωτερική κοινωνική ευθύνη αφορά τα άµεσα και έµµεσα επηρεαζόµενα, από την επιχειρηµατική δραστηριότητα, µέρη, µεταξύ των οποίων, την τοπική κοινότητα, τους πελάτες, τις µη
Κυβερνητικές Οργανώσεις κλπ. Στην πρώτη κατηγορία µπορούν να περιληφθούν δράσεις οι
οποίες εφαρµόζονται µετά την πρόσληψη µεταναστών σε µία επιχείρηση, ενώ στη δεύτερη
κατηγορία περιλαµβάνονται δράσεις οι οποίες προηγούνται της πρόσληψης, ή ανεξάρτητα
από αυτήν και εστιάζουν στις οµάδες µεταναστών που ζουν στην τοπική κοινωνία. Και στις
δύο περιπτώσεις, η αξιοποίηση καλών πρακτικών στο πλαίσιο της αυτοδέσµευσης των
επιχειρήσεων αποτελεί το κύριο πεδίο εφαρµογής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Ένα εύλογο ερώτηµα που θα πρέπει να απαντηθεί σε αυτό το σηµείο είναι το
ερώτηµα τι διαφοροποιεί την ΕΚΕ από την ανάπτυξη ή την υιοθέτηση καλών πρακτικών,
σαν αυτές που παρουσιάσαµε παραπάνω. Ουσιαστικά, καλές πρακτικές µπορούν να
υπάρξουν και χωρίς την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Όµως η ΕΚΕ προσφέρει το πλαίσιο
εντός του οποίου οι καλές πρακτικές αποκτούν νόηµα και συνδιαµορφώνουν ένα κατά βάση
αξιακό σύστηµα της επιχείρησης. «Η ΕΚΕ είναι µια σηµαντική πολιτική στάση, η έννοια της
ΕΚΕ είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την κοινωνία των πολιτών που ουσιαστικά αυτοί
επιλέγουν τα προϊόντα βάσει κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων (...). Σηµαντικοί
παράγοντες για την επιλογή είναι οι κατευθύνσεις της επιχείρησης σε βασικά πεδία της ζωής
όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η οικονοµική ύφεση, η ανεργία, οι οικονοµικοί
µετανάστες, οι αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες, ο ρατσισµός, (...) η θέση της γυναίκας» κ.ά.155
155

Εθνικό Θεµατικό Δίκτυο «Διαχείριση της Διαφορετικότητας στον Εργασιακό Χώρο»-EQUAL B΄ Κύκλος
(2008), Απόψεις, στάσεις, αντιλήψεις των εργοδοτών σχετικά µε την απασχόληση ευπαθών κοινωνικά οµάδων και
την υιοθέτηση της διαχείρισης της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας, σ.49.
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Θα πρέπει να επιµείνουµε στο γεγονός ότι η αυτοδέσµευση της επιχείρησης στην
εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν µπορεί να αποτελεί αντικείµενο διακήρυξης εκ µέρους της,
αλλά οφείλει να είναι διαπιστώσιµη και µετρήσιµη αρχή από ανεξάρτητες αρχές. Όλο και
περισσότερες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την ΕΚΕ επιδιώκουν να ανταποκριθούν
στις αρχές του δικτύου Global Compact,156 το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία του ΟΗΕ, ή
άλλων αντίστοιχων δικτύων όπως το Global Reporting Initiative.157 Σε κάθε περίπτωση οι
επιχειρήσεις καλούνται να παρουσιάσουν λεπτοµερή έκθεση σχετικά µε την υφιστάµενη
κατάσταση και τους στόχους που θέτουν στο πλαίσιο της ΕΚΕ, ελέγχονται σε τακτά
διαστήµατα για την επίτευξή τους και το βαθµό συµµόρφωσής τους µε τους γενικότερους
κανόνες που διέπουν το πλαίσιο της ΕΚΕ.
Κατά την έρευνά µας διαπιστώσαµε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν ήταν εύκολο να
αποσαφηνίσουµε αν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης, περιλαµβάνουν στο ανθρώπινο δυναµικό τους µετανάστες/τριες,
δεδοµένου ότι τέτοιες πληροφορίες δεν είναι προσβάσιµες. Έτσι, ενώ οι γενικές αναφορές
στην ισότητα ευκαιριών, στις δίκαιες αµοιβές και προαγωγές κλπ. θα µπορούσαν να
εκληφθούν ως παραδείγµατα καλής πρακτικής, δεν είναι εύκολο να διαπιστώσουµε κατά
πόσο περιλαµβάνονται µετανάστες στο προσωπικό των συγκεκριµένων επιχειρήσεων.
4.2 Από τη διαχείριση της διαφορετικότητας στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Έρευνα που εκπόνησε η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Διαπολιτισµική Διοίκηση και
Τεχνολογικές Προσαρµογές» σε 303 επιχειρήσεις158 κατατάσσει τις ελληνικές επιχειρήσεις
σε πρότυπα διαχείρισης της διαφορετικότητας, τα οποία ανταποκρίνονται σε διεθνή µοντέλα.
Τα πρότυπα αυτά είναι:
α) η τυπική προσαρµογή, δηλαδή προσπάθεια των επιχειρήσεων «να συµµορφώνονται προς
την εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία για την προστασία των αλλοδαπών εργαζοµένων».
Όπως επισηµαίνεται στην έρευνα «στο ελληνικό περιβάλλον που επικρατούν άτυπες
156
157
158

http://unglobalcompact.org. Το δίκτυο προωθεί την αρχή της διαφορετικότητας σε διεθνές επίπεδο.
http://www.globalreporting.org.

Β. Αράπογλου – Ν. Μποζατζής, 2006, Ποσοτική Έρευνα: Πολιτισµική Ευαισθητοποίηση της Διοίκησης
Ανθρωπίνων Πόρων στην Ελλάδα στις Ιδιαιτερότητες των Γυναικών Μεταναστριών,
http://www.iobe.gr/index.asp?a_id=535, αποθηκεύθηκε 4/4/2010
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εργασιακές σχέσεις µια τέτοια δήλωση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Εφόσον
επιβεβαιώνεται η εγκυρότητά της τότε µπορούµε να θεωρήσουµε ότι οι συγκεκριµένες
απαντήσεις υποδηλώνουν ότι κάποιες επιχειρήσεις, θα µπορούσαν να αποδώσουν θετική
αξία στην ποικιλοµορφία, αλλά όχι µε δική τους πρωτοβουλία».
β) η

αφοµοιωτική προσέγγιση, δηλαδή προσπάθεια της διοίκησης ώστε «οι αλλοδαπές

εργαζόµενες να αφοµοιώσουν τις αξίες και να προσαρµοστούν στον τρόπο οργάνωσης της
επιχείρησης». Όπως επισηµαίνεται στην έρευνα «η έµφαση είναι στην οµοιοµορφία και η
ένταξη εξαρτάται από την αποδοχή των κυρίαρχων αξιών. Παρότι εκδηλώνεται ενδιαφέρον
για την ένταξη των µεταναστριών, οι αξίες και οι δυνατότητές τους δεν µπορούν να
αποτελέσουν πηγή αλλαγής και δυναµικής ανάπτυξης της ίδιας της επιχείρησης».
γ) η εξατοµικευµένη διοίκηση, δηλαδή η προσπάθεια της διοίκησης «να αξιοποιήσει τις
δυνατότητες όλων των εργαζόµενων ανεξάρτητα από το φύλο και την εθνικότητά τους».
Στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζεται η σηµασία της ποικιλοµορφίας, αλλά αντιµετωπίζεται
εξατοµικευµένα.
δ) η αµφίδροµη διοίκηση, δηλαδή η µορφή εκείνη διοίκησης κατά την οποία «η επιχείρηση
διαµορφώνει τις εργασιακές σχέσεις και το περιβάλλον της επιχείρησης ώστε να
ανταποκρίνεται στον ιδιαίτερο τρόπο ζωής των αλλοδαπών γυναικών».159
Από την έρευνα προέκυψε πως σχεδόν έξι στις δέκα επιχειρήσεις ανταποκρίνονται
στα πρότυπα της τυπικής προσαρµογής ή της αφοµοίωσης (44,2% και 38,2% αντίστοιχα).160
Οι υπόλοιπες τέσσερις επιχειρήσεις (38,2%) τοποθετούνται εγγύτερα στο πρότυπο της
εξατοµικευµένης προσέγγισης στη διαφορετικότητα. Τέλος, ένα εξαιρετικά µικρό ποσοστό
της τάξεως του 3% των επιχειρήσεων εµφανίζεται να εκτιµά πως η πρακτική τους διαθέτει τα
χαρακτηριστικά της αµφίδροµης διοίκησης.161

159

Β. Αράπογλου – Ν. Μποζατζής, όπ.π., σ. 46,
Η στάση αυτή χαρακτηρίζεται ως «παθητική τάση προς την ισότητα και τη διαφορετικότητα» που
ανταποκρίνεται στη λογική του «φέροµαι σε όλους µε τον ίδιο τρόπο» χωρίς να «δίνουν έµφαση στη
συστηµατική προώθηση ίσων ευκαιριών (χαρακτηριστικό µιας τέτοιας κουλτούρας: “δηµιουργώ οργανωτικές
δοµές µε στόχο την εποικοδοµητική αξιοποίηση της διαφορετικότητας”)», και έχει αποτυπωθεί και σε άλλη
έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του EQUAL. Βλ. σχετικά Εθνικό Θεµατικό Δίκτυο «Διαχείριση
της Διαφορετικότητας στον Εργασιακό Χώρο» - EQUAL B΄ Κύκλος (2008), Απόψεις, στάσεις, αντιλήψεις των
εργοδοτών σχετικά µε την απασχόληση ευπαθών κοινωνικά οµάδων και την υιοθέτηση της διαχείρισης της
διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας, Αθήνα, σελ. 28.
161
Β. Αράπογλου – Ν. Μποζατζής, 2006, όπ.π, σ. 44-46.
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Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρότυπο της αµφίδροµης διοίκησης ήταν µικρές
επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούσαν µέχρι 10 εργαζόµενους. Αυτό το εύρηµα θα πρέπει να
αντιµετωπιστεί µε προσοχή, διότι ενδέχεται τα κριτήρια διαµόρφωσης του δείγµατος να
επηρέασαν καθοριστικά το είδος των επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας που τελικά
εντοπίστηκαν, λόγω του µικρού αριθµού τους. Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά στην
έρευνα, «δεδοµένου ότι ένας από τους βασικούς στόχους της έρευνας είναι ο εντοπισµός
πολιτισµικά ευαισθητοποιηµένων επιχειρήσεων η δειγµατοληψία δεν διενεργήθηκε στη βάση
ποσοτικών κριτηρίων “αντιπροσωπευτικότητας” του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων.
Προτιµήθηκε να διατηρηθούν αναλογίες ως προς τις δραστηριότητες εκείνες που θα
µπορούσαν να διαφοροποιηθούν πολιτισµικά, καθώς επίσης και ως προς το µέγεθος των
επιχειρήσεων που θα µπορούσαν να αναλάβουν παρόµοια εγχειρήµατα».162 Παράλληλα,
διαµορφώνεται η εύλογη υπόθεση πως αν το ποσοστό είναι τόσο µικρό µεταξύ των
επιχειρήσεων που «θα µπορούσαν να διαφοροποιηθούν πολιτισµικά», τότε πιθανότατα το
αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι ελάχιστο.
Κατά συνέπεια, ακόµη και µία έρευνα σε περισσότερο αντιπροσωπευτικό δείγµα θα
µπορούσε να µην εντοπίσει επιχειρήσεις ορισµένων κλάδων ή ορισµένου µεγέθους που
υιοθετούν την αµφίδροµη διοίκηση της διαφορετικότητας, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι
τελικά το ποσοστό τους είναι κατά προσέγγιση αντίστοιχο του στατιστικού σφάλµατος
Πέραν τούτου, το συµπέρασµα που προκύπτει είναι πως οι εταιρείες οι οποίες
ακολουθούν το πρότυπο της αµφίδροµης διοίκησης και ενσωµατώνουν οικειοθελώς τις αρχές
της διαχείρισης της διαφορετικότητας, πρακτικά εφαρµόζουν µια µορφή Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης στην απασχόληση των µεταναστών. Αυτό που αποµένει είναι η
κατανόηση των πλεονεκτηµάτων για την ίδια την εικόνα και τη φήµη της επιχείρησης που
πηγάζουν από τη δηµόσια δέσµευσή της στις αρχές της ΕΚΕ, και της συµµετοχής στις
διαδικασίες ανάδειξης και προβολής των καλών πρακτικών µέσα από τα εγχώρια και διεθνή
δίκτυα ΕΚΕ.
Παράλληλα, σηµαντικό είναι, κατά τη γνώµη µας, το εύρηµα ότι τέσσερις στις δέκα
επιχειρήσεις, οι οποίες ακολουθούν το πρότυπο της εξατοµικευµένης διοίκησης,
αναγνωρίζουν τη σηµασία της διαφορετικότητας, αλλά την αντιµετωπίζουν εξατοµικευµένα.
162

Β. Αράπογλου – Ν. Μποζατζής 2006, όπ.π, σ. 27.
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Οι εταιρείες αυτές αποτελούν το πεδίο στο οποίο θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν
συστηµατικότερα οι φορείς που εµπλέκονται στη απασχόληση των µεταναστριών,
αξιοποιώντας εργαλεία που συναντήσαµε στην παρουσίαση των καλών πρακτικών, στην
ενότητα για την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών για θέµατα ρατσισµού και ξενοφοβίας.
Επιπλέον είναι σκόπιµο να αναπτυχθεί η «συµβουλευτική» των εργοδοτών, δηλαδή η
συστηµατική συνεργασία των δοµών απασχόλησης µε εργοδότες και επιχειρήσεις. «Η
προώθηση της απασχόλησης των ατόµων από κοινωνικά ευπαθείς οµάδες µπορεί να γίνει πιο
αποτελεσµατική, εφόσον οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται σε δοµές και
συµβούλους που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε ευπαθείς οµάδες. Εάν οι επιχειρήσεις
µπορούν να συνεργάζονται στενά µε τις δοµές και τους συµβούλους, εάν µπορούν να
λαµβάνουν συστάσεις για την πρόσληψη ατόµων και εάν έχουν τη δυνατότητα να
υποβοηθούνται στην επίλυση προβληµάτων που τυχόν προκύπτουν κατά την εργασιακή
διαδικασία, τότε είναι αναµενόµενο να βλέπουν µε θετικότερο τρόπο το ενδεχόµενο
πρόσληψης ατόµων από κοινωνικά ευπαθείς οµάδες».163

4.3 Επιχειρήσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αντιλαµβάνονται τους µετανάστες
ως µέρος της διαφορετικότητας
Από όσα αναφέραµε στην προηγούµενη ενότητα, καθίσταται σαφές πως ένας µικρός
αριθµός επιχειρήσεων υιοθετεί τις αρχές της διαχείρισης της διαφορετικότητας και τις
ενστερνίζεται στη διοικητική της λειτουργία. Ακόµη µικρότερος είναι ο αριθµός των
επιχειρήσεων που κάνουν ένα ακόµα βήµα και προχωρούν σε δηµόσια οικειοθελή δέσµευση,
163

Εθνικό Θεµατικό Δίκτυο «Διαχείριση της Διαφορετικότητας στον Εργασιακό Χώρο» - EQUAL B΄ Κύκλος
(2008), Απόψεις, στάσεις, αντιλήψεις των εργοδοτών σχετικά µε την απασχόληση ευπαθών κοινωνικά οµάδων και
την υιοθέτηση της διαχείρισης της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας, Αθήνα, σελ. 31. Παρόµοια άποψη
εκφράζεται και στο Εθνικό Θεµατικό Δίκτυο: Καινοτόµες Διαδικασίες Προώθησης στην Απασχόληση –
EQUAL B΄ Κύκλος (2008.), Εγχειρίδιο Ευαισθητοποίησης Εργοδοτών, Αυτοαπασχολουµένων και Ιδιωτικών
Εταιριών/Συµβούλων, σ. 14: «Οι δοµές απασχόλησης συνέβαλαν ιδιαίτερα στην άρση των αρχικών δισταγµών
για απασχόληση ατόµων από κοινωνικά ευάλωτες οµάδες. Οι εργοδότες ανέφεραν ότι οι πληροφορίες που
πήραν τους βοήθησαν να καταλάβουν ότι δεν παίρνουν ανθρώπους από το δρόµο αλλά άτοµα που έχουν κάνει
βήµατα και που αποφάσισαν να παλέψουν για τη ζωή τους. Η παρέµβαση των συµβούλων ήταν ιδιαίτερα
χρήσιµη για αυτούς καθώς κατέστησαν τη διαδικασία πιο προσωπική, τους βοήθησαν να επιλέξουν τους πιο
κατάλληλους ενώ η συνεργασία µαζί τους έθεσε τις βάσεις και για µελλοντικές συνεργασίες. Πολύ σηµαντικό
για τους εργοδότες υπήρξε και το γεγονός ότι η παρουσία των συµβούλων τους “εξασφάλιζε” κατά κάποιον
τρόπο ότι το άτοµο που επέλεγαν είχε όντως τα κατάλληλα προσόντα και ότι ο σύµβουλος είχε ήδη αναπτύξει
µία σχέση µαζί του».
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άξονα της εταιρικής πολιτικής και παράµετρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ανάµεσα
στους Κοινωνικούς Απολογισµούς και τις καλές πρακτικές της ΕΚΕ που µελετήσαµε, ο όρος
«διαφορετικότητα» γίνεται αντιληπτός ως αναφερόµενος στις γυναίκες και τα ΑµεΑ.
Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που αντιλαµβάνονται τους µετανάστες ως
µέρος της «διαφορετικότητας». Τις περιπτώσεις αυτές παρουσιάζουµε στη συνέχεια.
Α) Η επιχείρηση Coco-Mat
Η επιχείρηση µε τη συστηµατικότερη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
εστιασµένη στους µετανάστες και αναγνωρισµένη τόσο στη χώρα µας όσο και διεθνώς164 ως
πρότυπο καλής πρακτικής είναι η Coco-Mat. Η πιο πρόσφατη αναγνώριση υπήρξε η
βράβευση της επιχείρησης µε το «Αριστείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009» από το
Σύνδεσµο Διαφηµιζοµένων Ελλάδος στην κατηγορία Ανθρώπινο Δυναµικό/Ίσες Ευκαιρίες.
Πράγµατι, όπως σηµειώνεται και στον ιστότοπο της επιχείρησης «δεκατρείς εθνικότητες και
εννέα θρησκείες ενώνουν το προσωπικό της Coco-Mat σε ένα µωσαϊκό που παράγει συνεχώς
νέες ιδέες. Οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ είναι φίλοι από όλο τον κόσµο. Άνθρωποι µε
αναπηρία, πρόσφυγες από χώρες των Βαλκανίων από οπουδήποτε και αν προέρχονται
(Ελλάδα, Ισπανία, Κίνα, Κουρδιστάν, Ινδία, Ρωσία, Γαλλία) µπορούν πάντα να συνευρεθούν
σε ένα γεύµα για να ανταλλάξουν της απόψεις και γνώσεις τους».165
Η επιχείρηση κατασκευής φυσικών προϊόντων ύπνου απασχολεί 26 ΑµεΑ, σε
διάφορους τοµείς, ενώ στην παραγωγική µονάδα στην Ξάνθη, οι πρώτοι εργαζόµενοι ήταν
παλιννοστούντες από την πρώην ΕΣΣΔ. Όπως σηµειώνει ο διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης: «Το 45% περίπου των υπαλλήλων στο εργοστάσιο της Coco-Mat στην Ξάνθη
είναι παλιννοστούντες από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. Το ενδιαφέρον για τις ειδικές
κοινωνικές οµάδες εκφράζεται, επίσης, µέσα από την πρόσληψη ατόµων µε ειδικά προσόντα
(ΑΜΕΠ), όπως τα ονοµάζω, ανθρώπων από πολύτεκνες οικογένειες και ανθρώπων που
αντιµετωπίζουν ρατσιστικές, θρησκευτικές και εθνικές διακρίσεις».166

164

Βλ. ενδεικτικά την παρουσίαση της εταιρείας ως υπόδειγµα καλής πρακτικής της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στον τοµέα της Ποικιλοµορφίας και των Ίσων Ευκαιριών για το προσωπικό, στον ιστότοπο της CSR
Europe http://www.csreurope.org/solutions.php?action=show_solution&solution_id=113.
165
http://www.coco-mat.com/site/el/personel.
166
http://news.disabled.gr/?p=7924.
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Πρακτικές που σχετίζονται µε την ισότιµη αντιµετώπιση των µεταναστών στην
επιχείρηση και οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως καλές πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης είναι:
α) Η διερεύνηση της ικανοποίησης των εργαζοµένων. Οι εργαζόµενοι στην εταιρεία
συµπληρώνουν κάθε έξι µήνες ερωτηµατολόγιο που αναφέρεται στο βαθµό ικανοποίησής
τους από την εργασία τους. Οι υπάλληλοι µπορούν να διατηρήσουν την ανωνυµία τους, το
99% όµως συµπληρώνουν το όνοµά τους, γεγονός που αποδεικνύει την καλή σχέση µεταξύ
υπαλλήλων και διοίκησης.
β) Η συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων. Οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται να συµµετέχουν στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν πολιτικές ανθρώπινου δυναµικού.
γ) Η ενίσχυση της οµαδικής εργασίας και της συνεργασίας. Κατά τις µηνιαίες συναντήσεις των
τµηµάτων, οι υπεύθυνοι έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν πιθανά προβλήµατα και να
λάβουν τα κατάλληλα µέτρα. Όταν παρουσιάζεται ένα πρόβληµα σε κάποιο τµήµα, ο
υπεύθυνος του τµήµατος ενεργοποιεί µια οµάδα τριών ανθρώπων, την Οµάδα Άµεσης Λύσης
Προβληµάτων, που αποτελείται από υπαλλήλους του τµήµατος που έχουν γνώση του
προβλήµατος. Η οµάδα αυτή είναι σε συνεχή συνεργασία µε τον υπεύθυνο του τµήµατος και
τον υπεύθυνο του τµήµατος Total Quality Management.
δ) Η ενίσχυση κοινωνικών σχέσεων µεταξύ ηγεσίας και προσωπικού.167 Οι κοινωνικές σχέσεις
θεµελιώνονται στην άµεση επικοινωνία ηγεσίας-προσωπικού. Οι υπεύθυνοι προσφωνούνται
µε το µικρό τους όνοµα. Η µέθοδος εσωτερικής επικοινωνίας που εφαρµόζει η εταιρεία
συνδυάζει το θεσµό «τα 30 λεπτά του εργαζόµενου», τη διαδικασία εκπαίδευσης, την ενεργό
συµµετοχή των εργαζοµένων στη διαµόρφωση στρατηγικής και τον προσδιορισµό των
κινήτρων από όλους τους υπαλλήλους. Στο θεσµό «τα 30 λεπτά» ο γενικός διευθυντής έχει
µια προσωπική συνάντηση µε κάθε εργαζόµενο, µια φορά το χρόνο, για να συζητήσει θέµατα
επαγγελµατικού ή προσωπικού ενδιαφέροντος. Σκοπός της συνάντησης είναι η ενθάρρυνση
των εργαζοµένων να εκφράσουν απόψεις, να εκθέσουν προβλήµατα που δεν είναι εµφανή
και να αναζητήσουν λύσεις. Με αυτόν τον τρόπο ανυψώνεται το ηθικό και η

167

Βλ. επίσης Αναπτυξιακή Σύµπραξη για την Ισότητα και την Κοινωνική Συνοχή – EQUAL Α Κύκλος,
Οδηγός Καλών Πρακτικών Εργασιακής Ενσωµάτωσης Προσφύγων και Μεταναστών, υλοποίηση Τέκµωρ Α.Ε.Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, σελ 24-25.
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παραγωγικότητα των εργαζοµένων και επιτυγχάνεται πιο εύρυθµη λειτουργία της
επιχείρησης. Το µέτρο εισήχθη το 1996 και τα θετικά αποτελέσµατά του οδήγησαν στη
διατήρησή του µέχρι το 2001. Τώρα ο θεσµός των «30 λεπτών» αντικαταστάθηκε από ένα
ατοµικό δείπνο. Κάθε εργαζόµενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα µέλος της διοίκησης
για να έχει δείπνο µαζί του σε εστιατόριο της προτίµησής του, προκειµένου να συζητήσουν
επαγγελµατικά ή και προσωπικά θέµατα. Επίσης, η επιχείρηση διοργανώνει στη διάρκεια του
χειµώνα Κυριακάτικες εκδροµές για τους εργαζόµενους µε αυτοκίνητά της.
ε) Ο σεβασµός της πολιτισµικής ιδιαιτερότητας. Η επιχείρηση όχι µόνο προβάλλει τη
διαφορετικότητα και την πολιτισµική πολυµορφία των εργαζοµένων σε αυτήν, αλλά την
υποστηρίζει

ενεργά

µε

διάφορους

τρόπους.

Για

παράδειγµα

αποδέχεται

τυχόν

ενδυµατολογικές ιδιαιτερότητες, προσφέρει στους µουσουλµάνους εργαζόµενους τη
δυνατότητα να διακόψουν την εργασία τους και να αποσυρθούν για να προσευχηθούν,
επιτρέπει στους εργαζόµενους να ακολουθούν τις αργίες που επιβάλλει η θρησκεία τους,
παρέχει τη δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου και επιπλέον ηµερών αδείας.
στ) Η διαρκής ενηµέρωση. Η επιχείρηση συµµετέχει ενεργά σε συνέδρια που διοργανώνονται
στη χώρα µας και το εξωτερικό µε θέµατα όπως η αντιµετώπιση του ρατσισµού και της
ξενοφοβίας, ή η προώθηση της διαπολιτισµικής γνώσης.
Β) Εταιρεία Shell
Η εταιρεία λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1926 και διαθέτει ένα δίκτυο άνω των
1.000 πρατηρίων που καλύπτουν όλη την επικράτεια.168 Η εταιρεία συµµετέχει στο Ελληνικό
Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Συγκεκριµένα:
α) Στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες στο ανθρώπινο δυναµικό συµµετείχε
σε πρόγραµµα της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, προσφέροντας
εργασία σε πρόσφυγες που διαµένουν στην Ελλάδα στα πρατήριά της. Το πρόγραµµα
αποσκοπούσε στην οµαλή κοινωνική ενσωµάτωσή τους και προέβλεπε την αρχική
αξιολόγησή τους από φορείς συνεργαζόµενους µε την Ύπατη Αρµοστεία, όπως το Ελληνικό
Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες, ο Ερυθρός Σταυρός «Πολυδύναµο Κέντρο Κοινωνικής
Ενσωµάτωσης Προσφύγων», το Ίδρυµα Κοινωνικής Εργασίας, και το Εθνικό Ίδρυµα
168

Η εταιρεία Shell συγχωνεύθηκε µε την εταιρεία Motor oil τον Ιούνιο του 2010 και ως εκ τούτου δεν υπάρχει
πλέον δοµικό πρόγραµµα προώθησης µεταναστών εντός της εταιρείας.
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Νεότητας. Στη συνέχεια οι επιλεγµένοι υποψήφιοι αξιολογούνταν και από την εταιρεία και
προσλαµβάνονταν µε σύµβαση ορισµένου χρόνου µε δυνατότητα ανανέωσης.169 Έτσι, το
προσωπικό της εταιρείας αποτελείται τουλάχιστον κατά το 12% από πρόσφυγες (κυρίως από
το Ιράν, το Ιράκ και το Αφγανιστάν), οι οποίοι καταλαµβάνουν όλα τα επίπεδα της
ιεραρχίας. Τα κριτήρια πρόσληψης δεν διαφέρουν από εκείνα που λαµβάνονται υπόψη κατά
την πρόσληψη και των ελλήνων υποψηφίων εργαζοµένων.
β) Η διοίκηση της εταιρείας έχει συντάξει «Κώδικα Αρχών Ορθής Διοικητικής
Συµπεριφοράς», ώστε η δέσµευσή της υπέρ της διαφορετικότητας και των ίσων ευκαιριών να
ισχύει και στην πράξη για το σύνολο του προσωπικού. Σύµφωνα µε τον κώδικα αυτό, οι
υπάλληλοι οφείλουν να αποφεύγουν συµπεριφορές που ενέχουν αδικαιολόγητες διακρίσεις.
Γ) Εταιρεία Σήµα Α.Τ.Ε.Μ.Ε.
Η εταιρεία Σήµα ΑΤΕΜΕ ιδρύθηκε το 1994 και δραστηριοποιείται στον τοµέα των
µελετών και επιβλέψεων τεχνικών έργων ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων. Είναι µέλος του
Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η εταιρεία έχει αναπτύξει µόνιµη
συνεργασία υποστήριξης των προγραµµάτων του Διεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης
(ΔΟΜ). Ενδεικτικά αναφέρεται η επιχορήγηση της Ελληνικής Αποστολής του ΔΟΜ για το
πρόγραµµα «Κοινωνική Ένταξη Μεταναστών, Προσφύγων και Επαναπατριζόµενων
Ελλήνων», διάρκειας 5 µηνών.170 Από την αρχή της λειτουργίας της, η εταιρεία
προσλαµβάνει και απασχολεί αλλοδαπούς εργαζόµενους. Επίσης, στο πλαίσιο της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL συνεργάστηκε µε το «Δίκτυο γραφείων προώθησης στην
απασχόληση» και προσέλαβε πρόσφυγες.
Δ) Εταιρεία Δηµιουργική Α.Ε.
Η εταιρεία Δηµιουργική Α.Ε. Σύµβουλοι Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1987 στη
Θεσσαλονίκη. Οι εργασίες της καλύπτουν ευρύ φάσµα και περιλαµβάνουν Επιχειρησιακά
Σχέδια/Business Plan, αναδιοργάνωση λειτουργιών επιχειρήσεων, επενδυτικά σχέδια και
µελέτες, Διασφάλιση Ποιότητας, Ανθρώπινο Δυναµικό κ.ά., ενώ γεωγραφικά απευθύνονται
169

Βλ. επίσης Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (2006), Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: 50+
Καλές Πρακτικές, σελ. 72.
170
Βλ. και τον ιστότοπο της εταιρείας http://www.sima.gr/Praktikes.html.
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στην ευρύτερη περιοχή της Β. Ελλάδας. Αναγνωρίζοντας την έλλειψη πόρων των ΜΚΟ η
επιχείρηση υποστηρίζει δράσεις του Δικτύου Γυναικών Μεταναστριών Θεσσαλονίκης
παρέχοντας οργανωτικές και επικοινωνιακές υπηρεσίες, όπως τη διοργάνωση ηµερίδας µε
θέµα «Η ένταξη των γυναικών µεταναστριών στην ελληνική κοινωνία» µε αφορµή την
Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας.171
Ε) Εταιρεία Manpower Team A.E.172
H Manpower Inc. είναι πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της
παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού. Έχει παρουσία σε 73 χώρες, µέσα από 4.400
γραφεία. Το ελληνικό τµήµα Manpower Team A.E. είναι µέλος του Ελληνικού Δικτύου για
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Από το Δεκέµβριο του 2007 ανακοίνωσε την έναρξη της
συνεργασίας της µε τη ΜΚΟ Praksis. Αντικείµενο της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη ενός
προγράµµατος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µε στόχο τη διασύνδεση ευπαθών κοινωνικών
οµάδων µε την αγορά εργασίας. Η δράση αφορά στην προώθηση σε θέσεις εργασίας ατόµων
αποκλεισµένων από την αγορά. Οι οµάδες-στόχος είναι γυναίκες-µέλη µονογονεϊκών
οικογενειών

και

οικονοµικοί

µετανάστες.

Το

πρόγραµµα

περιλαµβάνει

παροχή

τεχνογνωσίας, εκπαίδευση και συνεχή πρακτική υποστήριξη της Manpower στους
εργασιακούς συµβούλους της Praksis, ώστε το συµβουλευτικό τους έργο να συντονίζεται µε
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Ζ) Εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος
Η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος ιδρύθηκε το 1969 και σήµερα αποτελεί τον 5ο
µεγαλύτερο εργοδότη στην Ελλάδα, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στον Κοινωνικό της
Απολογισµό για το έτος 2008. Είναι µέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη. Το 6% του συνόλου των εργαζοµένων και το 2% των ανώτερων και
ανώτατων στελεχών της εταιρείας έχουν διαφορετική εθνικότητα από την ελληνική.173

171

Βλ. Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Καλές Πρακτικές
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, σ. 41.
172
Όπ.π. σ. 71.
173
ΑΒ Βασιλόπουλος, Κοινωνικός Απολογισµός 2008, σ. 3. και σ.45,
http://www.ab.gr/1_company/elements/EKE_2008.pdf, αποθηκεύθηκε 12/5/2010.
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Στους µετανάστες εργαζόµενους προσφέρονται οι ίδιες παροχές µε εκείνες που
προσφέρονται στους υπόλοιπους εργαζόµενους της επιχείρησης µε αντίστοιχη θέση, όπως
έκπτωση για αγορές από τα καταστήµατα, επιπλέον δωροεπιταγές τα Χριστούγεννα και το
Πάσχα, πρόγραµµα παιδικών κατασκηνώσεων, βράβευση πολυετούς εργασίας στην
επιχείρηση κ.ά.
Η) Ανώνυµα Παραδείγµατα
Σε αρκετές περιπτώσεις, οι παρουσιάσεις παραδειγµάτων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης γίνονται ανώνυµα και δεν κατέστη δυνατή η ταυτοτοποίηση των εταιρειών από
διασταύρωση µε άλλες πηγές. Έτσι, στη συνέχεια παραθέτουµε τα παραδείγµατα όπως τα
συναντήσαµε:
α) Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών καθαρισµού απασχολεί µετανάστες από το Μπαγκλαντές.
Τον πρώτο αλλοδαπό σύστησε στην επιχείρηση πελάτης της, που εργάζεται στην πρεσβεία
του Μπαγκλαντές στην Ελλάδα. Η επιχείρηση έχει διαµορφώσει δύο γραφεία της σε µικρές
πλήρως εξοπλισµένες κατοικίες, όπου φιλοξενεί µονίµως δύο εκ των αλλοδαπών
εργαζοµένων της.174
β) Οι διοικήσεις ορισµένων τεχνικών εταιρειών, που απασχολούν µετανάστες, έχουν
αναθέσει την επιλογή ανθρώπινου δυναµικού σε γραµµατείες έργων και την προσαρµογή
των νεοπροσλαµβανοµένων σε ειδικές οµάδες υποδοχής. Έτσι, οι γραµµατείες κάθε
κατηγορίας έργων διατηρούν αρχείο ικανότητας των εργαζοµένων, στο οποίο καταγράφονται
όσοι εργαζόµενοι το επιθυµούν, ανεξαρτήτως εθνικότητας µε µόνη διάκριση την ειδικότητά
τους. Οι υπεύθυνοι των εργοταξίων ανατρέχουν στο αρχείο για τη στελέχωση των νέων
οµάδων έργου. Επίσης, ειδικά διαµορφωµένες οµάδες υποδοχής υποδέχονται και
καθοδηγούν τους νεοπροσλαµβανόµενους εργαζόµενους. Οι οµάδες απαρτίζονται από τους
παλαιότερους εργαζόµενους Έλληνες και µετανάστες. Οι τελευταίοι αναλαµβάνουν την
υποστήριξη των οµοεθνών τους που δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.175 Εταιρείες
παροχής υπηρεσιών καθαρισµού έχουν αναθέσει την πρόσληψη υπαλλήλων στον υπεύθυνο
Προσωπικού και τους επόπτες εργασίας. Οι τελευταίοι είναι οι ίδιοι µετανάστες και
174

Βλ. Αναπτυξιακή Σύµπραξη για την Ισότητα και την Κοινωνική Συνοχή – EQUAL Α Κύκλος, Οδηγός
Καλών Πρακτικών Εργασιακής Ενσωµάτωσης Προσφύγων και Μεταναστών, σελ 26.
175
Όπ. π.σ.26-27.
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προσελκύουν εργαζόµενους από τον κύκλο τους, υποδέχονται τους εργαζόµενους και, καθώς
µιλούν την ίδια γλώσσα, διευκολύνουν την προσαρµογή τους στο εργασιακό περιβάλλον.176
γ) Μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας µε παραρτήµατα σε νησιά, προσλαµβάνει σηµαντικό
αριθµό αλλοδαπών, κυρίως Άγγλους, Γάλλους, Ισπανούς, Γερµανούς και Ιταλούς, που
διέθεταν βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας. Οι αλλοδαποί υπάλληλοι ήταν πρόθυµοι να
εργαστούν Σαββατοκύριακα και αργίες, σε αντίθεση µε τους Έλληνες συναδέλφους τους,
ενώ και οι πελάτες ήταν πολύ ικανοποιηµένοι που µπορούσαν να επικοινωνήσουν στη
µητρική τους γλώσσα. Οι διευθυντές των ξενοδοχείων προσέλαβαν µετανάστες λόγω της
πολυεθνικής πελατείας τους και επειδή οι συγκεκριµένοι υπάλληλοι ήταν πρόθυµοι να
εργαστούν µε κυµαινόµενο ωράριο χωρίς να ζητούν υψηλότερη αµοιβή έναντι των Ελλήνων
εργαζοµένων. Στη συνέχεια, η εταιρεία έχει εισάγει µαθήµατα ελληνικής γλώσσας, ώστε να
βοηθηθούν οι αλλοδαποί υπάλληλοί της στην επικοινωνία µε τους συναδέλφους τους και το
κοινωνικό τους περιβάλλον. Παράλληλα όµως και οι Έλληνες εργαζόµενοι παρακινήθηκαν
να αποκτήσουν βασική γνώση άλλων γλωσσών.177
δ) Επιχείρηση καθαρισµού κτιρίων που έχει αναλάβει τον καθαρισµό του αεροδροµίου
Αθηνών και αντιµετώπισε πρόβληµα στελέχωσης της βραδινής βάρδιας και της βάρδιας του
Σαββατοκύριακου προσέφερε πλήρη απασχόληση στους µετανάστες που µέχρι τότε
απασχολούσε µε µερική απασχόληση. Έτσι, όχι µόνο ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις της,
αλλά και οι µετανάστες διευκόλυναν την επιχείρηση προτείνοντας νέες ιδέες για την
αντιµετώπιση διαφόρων καταστάσεων. Οι πεπειραµένοι µετανάστες προήχθησαν και πλέον
είναι αρµόδιοι για την κατάρτιση νέων µεταναστών εργαζοµένων στην επιχείρηση.178
5. Αποτελέσµατα ποιοτικής έρευνας
Πέραν των αποτελεσµάτων της διαδικτυακής αναζήτησης η οποία οδήγησε στον
εντοπισµό καλών πρακτικών που υλοποιούν ελληνικοί φορείς στον τοµέα της απασχόλησης
των µεταναστριών, καθώς και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
176

Όπ.π σ. 27.
Immi-train – Προώθηση της Αποτελεσµατικής Επαγγελµατικής Απασχόλησης των Μεταναστών – Leonardo
da Vinci, Εγχειρίδιο Μελετών Περιπτώσεων. Ορθές Πρακτικές στην Απασχόληση των Μεταναστών, χ.χ.,σελ. 35.
http://www2.spi.pt/immi-train/downloads/C_S_Manual_Greek.pdf, αποθηκεύθηκε 5/5/2010
178
Immi-train – Όπ.π .σ. 36.
177
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ως καλής πρακτικής, στην έρευνα συµπεριελήφθη και µια ποιοτική έρευνα µικρής εµβέλειας.
Η έρευνα αυτή είχε δύο σκέλη και διεξήχθη αφενός σε φορείς που έχουν προγράµµατα και
δράσεις σχετικές µε την απασχόληση των µεταναστριών και αφετέρου σε επιχειρήσεις
εταιρικής ευθύνης.
5.1. Ποιοτική έρευνα σε φορείς που έχουν προγράµµατα και δράσεις σχετικά µε την
απασχόληση των µεταναστριών
Στον ελληνικό χώρο δραστηριοποιείται σηµαντικός αριθµός δηµόσιων και ιδιωτικών
φορέων, όπως Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Κέντρα
Επαγγελµατικής Κατάρτισης κ.ά, οι οποίοι υλοποιούν προγράµµατα και αναλαµβάνουν
δράσεις σχετικά µε την προώθηση των µεταναστών/τριών στην απασχόληση και την
κοινωνική ένταξή τους. Ορισµένοι εξ αυτών συµπεριλαµβάνουν το συγκεκριµένο πληθυσµό
εξορισµού στους πληθυσµούς-στόχους στους οποίους απευθύνονται οι δραστηριότητές τους.
Κάποιοι άλλοι, απευθύνονται στους µετανάστες, µέσω των προγραµµάτων που υλοποιούν,
ως µέρος των ευπαθών κοινωνικά οµάδων. Οι φορείς που περιελήφθησαν στο σκέλος αυτό
της ποιοτικής έρευνας προέρχονται από το δηµόσιο τοµέα (Δήµος Αθηναίων) και από τον
ιδιωτικό τοµέα (2 ΚΕΚ και 2 ΜΚΟ). Όλοι οι φορείς που επιλέχθηκαν είχαν το
χαρακτηριστικό ότι είναι συνεχής η παρουσία τους στο χώρο υλοποίησης προγραµµάτων
και/ή ανάληψη δράσεων σχετικών µε τους µετανάστες και το ότι έχει υπάρξει αναγνώριση
κάποιου προγράµµατος ή δράσης τους ως καλής πρακτικής. Όπως ήδη αναφέρθηκε για τη
συγκεκριµένη έρευνα σχεδιάσθηκε ειδικός οδηγός συνέντευξης. Τα ερωτήµατα που
υποβλήθηκαν στους εκπροσώπους των φορέων ήταν τα ακόλουθα :πόσα προγράµµατα για
µετανάστες έχουν υλοποιήσει την τελευταία πενταετία, πόσα από αυτά έχουν οδηγήσει σε
αναγνώριση καλών πρακτικών, ποια είναι η ποσόστωση του συγκεκριµένου πληθυσµού σε
σχέση µε τις λοιπές οµάδες καταρτιζοµένων, ποιοι ήταν οι στόχοι του προγράµµατος, ποια
ήταν η οµάδα στόχος του κάθε προγράµµατος, πώς εντοπίζεται η οµάδα στόχος, αν µπορούν
να συµµετάσχουν µετανάστριες χωρίς άδεια παραµονής ή και εργασίας, αν υπάρχει
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, γιατί αναγνωρίσθηκε ως καλή πρακτική το συγκεκριµένο
πρόγραµµα ή επιµέρους δράσεις του, αν πρόκειται για καλή πρακτική που σχετίζεται άµεσα
µε την απασχόληση ή µε έµµεση δράση προώθησης στην απασχόληση, ποια είναι τα οφέλη
των ίδιων των καταρτιζοµένων, αν υπάρχει δυνατότητα επαναχρηµατοδότησης και
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συνέχισης, αν έγινε διάχυση της καλής πρακτικής. Οι σχετικές απαντήσεις και πληροφορίες ,
ύστερα από επεξεργασία και ανάλυση, παρουσιάζονται εδώ συνθετικά ανά φορέα.
Πρώτος φορέας είναι ο Δήµος Αθηναίων. Η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε µε τους
υπευθύνους του Διαπολιτισµικού Κέντρου του Δήµου Αθηναίων. Το πρόγραµµα καλών
πρακτικών που υλοποιεί ο Δήµος Αθηναίων ονοµάζεται «Η Μαµά Μαθαίνει Ελληνικά».
Υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2008 ως πιλοτικό. Αυτό το πρόγραµµα έδωσε τεχνογνωσία
και ανέδειξε καλές πρακτικές, µε αποτέλεσµα να συνεχίζεται ως δοµή. Το πρόγραµµα
υλοποιήθηκε µε ίδιους πόρους το 2008 και το 2010 και µόνο το 2009 χρηµατοδοτήθηκε από
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα. Η καινοτοµία του
και κατ΄ επέκταση και η επιτυχία του συνίσταται στο ότι είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες
των γυναικών, εφόσον µπορούν να παρακολουθούν τα µαθήµατα απερίσπαστες και
παράλληλα τα παιδάκια τους να απασχολούνται δηµιουργικά. Αναγνωρίστηκε ως καλή
πρακτική από το ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων CLIP (βλ. κεφάλαιο 2.2). Το πρόγραµµα έγινε
γνωστό στις κοινότητες των µεταναστών και αγκαλιάστηκε από τις γυναίκες. Στο πλαίσιο
του προγράµµατος χορηγείται πιστοποιητικό ελληνοµάθειας (επίπεδο Α2) σε συνεργασία µε
το αρµόδιο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ). Ο κάτοχος αυτού του
πιστοποιητικού εξασφαλίζει άδεια παραµονής για 5 αντί για 2 χρόνια. Επιπλέον, ενέργειες
που γίνονται στο πλαίσιο του προγράµµατος, έχουν ως αποτέλεσµα αφενός την επαφή των
µεταναστριών µε τον πολιτισµό της Ελλάδας (οργανώνεται µία εκδροµή σε κάποιον
αρχαιολογικό ή άλλου ενδιαφέροντος χώρο) και αφετέρου ενισχύεται η γενικότερη ένταξή
τους. Στο τέλος των µαθηµάτων διοργανώνεται µία γιορτή για τις µαµάδες και τα παιδιά και
πάντα υπάρχει και µία έκδοση στην οποία έχουν συνεργασθεί όλοι (ηµερολόγιο µε τις
γιορτές 5 θρησκειών, παραµύθια από την πατρίδα, λεξικό κ.λπ.). Το πρόγραµµα λειτουργεί
και το 2010 (Φεβρουάριος – Ιούνιος) σε 7 παιδικούς σταθµούς και µε 13 τµήµατα
εκµάθησης. Όπως ανέφεραν και οι υπεύθυνες του προγράµµατος, η χρηµατοδότησή του από
ίδιους πόρους τους δίνει την δυνατότητα να αναπροσαρµόζονται οι τακτικές τους ανάλογα µε
τα αιτήµατα των µεταναστριών. Για παράδειγµα όταν ο σύζυγος εκδηλώσει ενδιαφέρον για
την εκµάθηση της γλώσσας η υποψηφιότητά του συζητείται και συνήθως γίνεται δεκτός. Το
συγκεκριµένο πρόγραµµα έχει αναγνωρισθεί ως καλή πρακτική δεδοµένου ότι συµβάλλει
στο σεβασµό της ισότητας των φύλων, την ένταξη µητέρων και παιδιών και τη συνοχή της
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οικογένειας. Οι µητέρες µετανάστριες εξασφαλίζουν το χρόνο που απαιτείται για την
παρακολούθηση του προγράµµατος χάρη στην υποστηρικτική λειτουργία της φύλαξης των
παιδιών από το αρµόδιο προσωπικό του Δήµου µε άµεσο όφελος την ενίσχυση του
κοινωνικού τους κεφαλαίου ώστε να λειτουργούν καλύτερα στις σχέσεις τους µε την
κοινωνία και την πολιτεία, αλλά και να είναι σε θέση να παρακολουθούν την εκπαιδευτική
εξέλιξη των παιδιών τους. Επισηµαίνουµε ότι το συγκεκριµένο πρόγραµµα καλής πρακτικής
είναι το µόνο που απευθύνεται αποκλειστικά.σε µετανάστριες. Ο Δήµος, στο πλαίσιο µιας
γενικότερης πολιτικής ένταξης των µεταναστών, έχει, επίσης, οργανώσει µαθήµατα Η/Υ που
απευθύνονται σε µετανάστες/ µετανάστριες µε την προϋπόθεση να έχουν αποκτήσει το
επίπεδο Α2 ελληνοµάθειας. Επιπλέον, τα τελευταία δύο χρόνια έχει βραβεύσει τρεις
αλλοδαπούς επιχειρηµατίες του Δήµου, µεταξύ των οποίων και µια γυναίκα, για την
επιχειρηµατική τους δραστηριότητα. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει συνέχεια στην πολιτική
του ως προς τους µετανάστες.
Δεύτερος φορέας που έχει να επιδείξει καλές πρακτικές στον τοµέα απασχόλησης
µεταναστριών είναι το ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ. Η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε µε τον υπεύθυνο
του ΚΕΚ στην Αθήνα. Το ΚΕΚ υλοποιεί προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης σχετικά
µε τα επαγγέλµατα του περιβάλλοντος, της υγείας και πρόνοιας, του πολιτισµού και
αθλητισµού, των παιδαγωγικών, της οικονοµίας και διοίκησης, της πληροφορικής, των
τουριστικών και παροχής υπηρεσιών, των αγροτικών, των τεχνικών και µεταφορών, µε
µεγαλύτερη συχνότητα στην πραγµατοποίηση επαγγελµατικών σεµιναρίων στον τοµέα
οικονοµίας-διοίκησης και πληροφορικής. Το ΚΕΚ υλοποιεί προγράµµατα και σε κάθε
περίπτωση υπόκειται στους περιορισµούς που θέτει το ίδιο το πρόγραµµα. Όταν οµάδαστόχος είναι οι άνεργοι, το 10% συνήθως είναι άτοµα προερχόµενα από τις αποκαλούµενες
«Ειδικές Οµάδες Πληθυσµού». Μέσα στο ποσοστό αυτό περιλαµβάνονται µετανάστες και
µετανάστριες. Όµως, κατά τον υπεύθυνο του ΚΕΚ, η πρακτική της µη στόχευσης, λειτουργεί
εις βάρος της συγκεκριµένης οµάδας. Μεγάλο ποσοστό καταρτιζοµένων (79%) έχει
αποκτήσει το πιστοποιητικό ελληνοµάθειας από το ΙΔΕΚΕ. Η γνωστοποίηση του
προγράµµατος στους ενδιαφεροµένους/ες γίνεται µέσω του ΟΑΕΔ (Κέντρα Προώθησης της
Απασχόλησης), εφόσον το ΚΕΚ υποχρεούται να απευθύνεται σ΄ αυτόν. Μόνο στην
περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις, γίνονται σχετικές δηµοσιεύσεις σε ελληνικές
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εφηµερίδες. Ως καλή πρακτική θεωρούνται τα µαθήµατα εκµάθησης γλώσσας που έχει
υλοποιήσει το ΚΕΚ, στο πλαίσιο καταρτίσεων, διότι η γνώση της γλώσσας διευκολύνει την
πρόσβαση στην απασχόληση.
Τρίτος φορέας είναι η ΕΚΠΟΣΠΟ-ΝΟΣΤΟΣ. Η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε µε
τον επιστηµονικό υπεύθυνο. Δραστηριοποιείται από τη δεκαετία του ΄80, αρχικά, σε δράσεις
και προγράµµατα παλιννοστούντων και προσφύγων και, στη συνέχεια, σε µετανάστες.
Συµµετέχει στην εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης στον τοµέα των συνοδευτικών υπηρεσιών τα τελευταία 10 χρόνια.
Εκτός της υλοποίησης προγραµµάτων για µετανάστες, η εταιρεία έχει δραστηριότητες που
στοχεύουν στην έµµεση προώθηση στην απασχόληση των µεταναστών µε τη δηµιουργία
µιας µόνιµης δοµής µε ίδιους πόρους, ένα είδος “λέσχης εργασίας”179 κεφαλαιοποιώντας την
εµπειρία στην υλοποίηση προγραµµάτων και έχοντας κατανοήσει τις ανάγκες του
συγκεκριµένου πληθυσµού. Μία φορά την εβδοµάδα, µε τα “Opendoors”, οι µετανάστες
έχουν τη δυνατότητα µε τη βοήθεια του προσωπικού να φτιάξουν το βιογραφικό τους
σηµείωµα και, σε πολλές περιπτώσεις, να καλέσουν τον υποψήφιο εργοδότη τηλεφωνικά, να
συζητήσουν µε το προσωπικό του ΝΟΣΤΟΥ για τις δεξιότητες που απαιτούνται στην
προσπάθεια εξεύρεσης εργασίας, γενικά ή ειδικά στη θέση εργασίας. Σε αυτήν τη
δραστηριότητα συµµετέχουν µετανάστες ανεξαρτήτως καθεστώτος, δηλαδή νόµιµοι ή µη
νόµιµοι, και η προσέλευση γίνεται µέσω της δικτύωσής τους µε οµοεθνείς. Ως προς την
ποσοστιαία εκπροσώπησή τους στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα αυτή καθορίζεται από το
Υπουργείο. Στα επιµέρους προγράµµατα Equal κ.ά, η εκπροσώπηση αυτή καθορίζεται από
τα προγράµµατα και επαναπροσδιορίζεται από τα εθνικά κριτήρια, όταν η χρηµατοδότηση
διαµεσολαβείται από την Εθνική Αρχή. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την καταγραφή καλών
πρακτικών στο ΝΟΣΤΟ καταγράφηκαν τρία προγράµµατα που έχουν να επιδείξουν τέτοιες
πρακτικές.
α) Το πρώτο πρόγραµµα ήταν το «ΣΥΜΠΡΑΞΗ-Equal». Στόχος του ήταν η
δηµιουργία καινοτόµων εργαλείων για την εργασιακή ένταξη, σε πιλοτική βάση. Στη
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«Σύµπραξη» µετείχαν 500 άτοµα και η βασική ιδέα ήταν η παραγωγή ιδεών και εφαρµογών
σε σχέση µε τον κοινωνικό αποκλεισµό. Η υπόθεση εργασίας ήταν ότι, όσο πιο µεγάλος είναι
ο βαθµός µαταίωσης, τόσο πιο δύσκολη είναι η πρόσβαση στην απασχόληση. Η παρέµβαση
ήταν εξατοµικευµένη διότι βασιζόταν στη βιογραφία του κάθε µετανάστη/τριας. Εστιάζοντας
το σύνολο των δράσεων στην κινητοποίηση του µετανάστη, έχουν προβλεφθεί
ολοκληρωµένες παρεµβάσεις, όπως σε εργοδότες και τις ανάγκες τους, σε υποψηφίους
εργαζόµενους και το ατοµικό τους προφίλ και, τέλος, σε συµβούλους που διαµεσολαβούν
στον υποψήφιο και στη θέση εργασίας µε κάποια χρονική διάρκεια. Το «Σύµπραξη»
θεωρήθηκε από το Υπουργείο καλή πρακτική, για µετανάστες µε νόµιµη παραµονή.
Προϋπόθεση για να µετέχουν οι µετανάστες στο πρόγραµµα ήταν η µόνιµη παραµονή στην
Ελλάδα. Υπήρξαν δε πολλαπλά επίπεδα αξιολόγησής του, ως όριζε το Equal και γεγονός
είναι ότι, όταν τελείωσε το πρόγραµµα, οι περισσότεροι είχαν τοποθετηθεί σε θέσεις
εργασίας. Το πρόγραµµα κατέβαλε αµοιβή επί πέντε µήνες στον εργοδότη προκειµένου ο
τελευταίος να αξιολογήσει αν η συγκεκριµένη θέση εργασίας ήταν χρήσιµη στην επιχείρησή
του. Αν και προέκυψαν κάποιες δυσκολίες, όπως για παράδειγµα η µη έγκαιρη καταβολή των
επιδοµάτων, η γενική αποτίµηση του προγράµµατος είναι θετική. Παρά το γεγονός ότι δεν
υπήρξε, άµεσα, δυνατότητα επαναχρηµατοδότησης η παραχθείσα τεχνογνωσία επέτρεψε την
υλοποίηση του επόµενου έργου µε απλή πρακτική την «Συνανάπτυξη». Η διάχυση του
προγράµµατος προβλεπόταν µέσω του Equal. Οι εργοδότες ήταν, κυρίως, µικρές
επιχειρήσεις και µέσω αυτής της πρακτικής επιδιώχθηκε η προώθηση της ιδέας της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Από την άλλη, την ιδέα της ΕΚΕ πιο πρόθυµα
ενστερνίστηκαν

οι

µεγάλες

εταιρείες

κατά

τη

διάρκεια

των

σεµιναρίων

που

πραγµατοποιήθηκαν, σε παράλληλες δράσεις µε αυτές των ευρωπαϊκών εταιρειών, που
αφορούσαν την ιδέα της «διαχείρισης της διαφορετικότητας», δηλαδή την πολυµορφία στις
επιχειρήσεις (βλ. κεφάλαιο 2.2 και επόµενη ενότητα Β. Ποιοτική έρευνα).
β)Το δεύτερο πρόγραµµα είναι οι «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» (Εqual 2006-2008). Στόχος του
προγράµµατος ήταν να αποτιµηθεί το κατά πόσον η λειτουργία δοµών και δηµιουργία
ενηµερωτικού υλικού, που απευθύνονται στους µετανάστες και τους πληροφορούν για τα
δικαιώµατά τους και την ελληνική κοινωνία γενικότερα, ευνοούν την ένταξή τους και έχουν
πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Η καταπολέµηση της ξενοφοβίας και των
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ρατσιστικών αντιλήψεων, για συγκεκριµένες ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, σε χώρους όπως
είναι οι επιχειρήσεις και τα ΜΜΕ, είναι ο βασικός στόχος του έργου «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» µε
Δράσεις Εργασιακής και Κοινωνικής Ενσωµάτωσης. Στην αγορά εργασίας ένα ευρύ
κοινωνικό σύνολο αποτελούµενο από διαφορετικές πληθυσµιακές οµάδες όσον αφορά τα
«ιδιαίτερα» χαρακτηριστικά αντιµετωπίζει δυσκολίες που συνδέονται µε το ρατσισµό και την
ξενοφοβία µε αποτέλεσµα να εµποδίζεται η κοινωνική και επαγγελµατική ένταξηεπανένταξή τους. Η οµάδα-στόχος ήταν µόνο µετανάστες και επιλέχθηκαν µε σειρά
προτεραιότητας. Η εταιρία λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος για να εντοπιστούν
µετανάστες. Υπήρχε on-going αξιολόγηση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.
Αποτελεί έµµεση δράση για την απασχόληση µε πολύπλευρες δράσεις.
γ)Το τρίτο πρόγραµµα είναι το “ΣΥΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ” (2004-2009) και αποτελεί
συνδυασµό των προηγούµενων. Η Ελλάδα ενέταξε τη δράση στον τοµέα

«Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναµικού». Η οµάδα-στόχος ήταν µετανάστες/τριες χωρίς την προϋπόθεση της
νοµιµότητας. Στο πρόγραµµα συµµετείχαν 7 φορείς και εστιάσθηκε

στην παροχή

εξειδικευµένων και πολυεπίπεδων υπηρεσιών σε 1.600 µετανάστες και τις οικογένειες τους,
για τις οποίες διαπιστώθηκαν, µέσω ειδικών και καινοτοµικών εργαλείων, από δοµές
κοινωνικής υποστήριξης του µη κυβερνητικού τοµέα και οργανισµούς του δηµοσίου,
προβλήµατα ενσωµάτωσης στην ελληνική κοινωνία. Η παρέµβαση ήταν εξατοµικευµένη και
στόχευσε στην κεφαλαιοποίηση της προηγούµενης εµπειρίας µε απώτερο στόχο, ει δυνατόν,
να ενσωµατωθεί η καλή πρακτική στο σχεδιασµό εθνικής πολιτικής. Το πρόγραµµα αυτό
στηρίχθηκε σε δύο προηγούµενα, αξιοποιώντας την καλή πρακτική που είχε αναδειχθεί στο
πλαίσιό τους.
Τέταρτος φορέας είναι η PRAKSIS. Η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε µε το
διευθυντή και την υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργό. Η PRAKSIS είναι ΜΚΟ που προσφέρει
υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και νοµικής υποστήριξης, συµβουλευτικές
υπηρεσίες, εργασιακής προώθησης και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε πληθυσµούς κοινωνικά
και οικονοµικά αποκλεισµένους. Εξυπηρετούνται καθηµερινά περίπου 80 άτοµα µε ολιστική
παρέµβαση. Τα άτοµα που πρόκειται να συµµετάσχουν στα προγράµµατα εντοπίζονται από
τις κοινότητες τους. «Η πληροφόρηση για τις υπηρεσίες µας ταξιδεύουν στις κοινότητές
τους» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Διευθυντής στη σχετική ερώτηση.
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α)Μία πρώτη καλή πρακτική είναι το πρόγραµµα «Πράξις Ένταξης», ένα πρόγραµµα
«πυρήνας» που λειτουργεί στο πλαίσιο των προγραµµάτων Αθήνας και Θεσσαλονίκης και
αφορά στην προώθηση και ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας (Ελλήνων, αιτούντων
άσυλο, προσφύγων, υπηκόων τρίτων χωρών κ.ά.). Όπως τέθηκε γενικός στόχος του
προγράµµατος ήταν η ενδυνάµωση των ανέργων µε συµβουλευτική ενηµέρωση και
εργασιακή ένταξη, µέσω της διασύνδεσης µε την αγορά εργασίας. Παράλληλα, αναπτύχθηκε
ένα δίκτυο συνεργαζόµενων φορέων, εκπαίδευσης, κατάρτισης, αλλά και πιθανών εργοδοτών
(επιχειρήσεων, εταιρειών) της οµάδας στόχου. Στους ανέργους παρέχεται εξατοµικευµένη
εργασιακή στήριξη από εξειδικευµένους συµβούλους και πραγµατοποιούνται παρεµβάσεις
σε εργασιακά θέµατα, όπως, διερεύνηση του εργασιακού προφίλ του ανέργου, δικαιώµατα
και υποχρεώσεις εργαζοµένων, το εργατικό δίκαιο, άσκηση ανάπτυξης κοινωνικών
δεξιοτήτων, παρουσίαση αρµοδίων φορέων (π.χ. ΟΑΕΔ). Το ατοµικό πλάνο δράσης
επιτρέπει εξατοµικευµένη παρέµβαση στον άνεργο και διάθεση των στοιχείων σε όλα τα
στελέχη του προγράµµατος. Το πλάνο περιέχει τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των
ατόµων, το εργασιακό τους προφίλ, τις επαγγελµατικές δεξιότητες, την προηγούµενη
εκπαίδευση, τις επαγγελµατικές προσδοκίες και την πορεία υποστήριξής τους από το
πρόγραµµα Εργασιακής Προώθησης. Για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας σχεδιάσθηκε
και διανεµήθηκε στους εργοδότες έντυπο ενηµερωτικό υλικό έτσι ώστε οι Έλληνες
εργοδότες να εξοικειωθούν µε τις κουλτούρες των ανέργων προσφύγων και µεταναστών.
Όσοι προωθούνται στην αγορά εργασίας παρακολουθούνται και συνεχίζουν να
υποστηρίζονται για το πρώτο διάστηµα της εργασίας τους µε στόχο την, όσο το δυνατόν,
οµαλότερη ένταξη και προσαρµογή τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον. Το πρόγραµµα
υπόκειται σε αξιολογήσεις.
β) Μια δεύτερη καλή πρακτική είναι η δράση «Give a chance». Είναι η πειραµατική
τοποθέτηση ανέργων σε θέσεις εργασίας. Οι εργοδότες, εκ των προτέρων, έχουν ενηµερωθεί
και ευαισθητοποιηθεί απέναντι στα προβλήµατα των ανέργων τόσο µε έντυπα, όσο και µε
προσωπική επικοινωνία. Η τοποθέτηση αυτή γίνεται για το χρονικό διάστηµα ενός µήνα, µε
απώτερο στόχο τη δυνατότητα (επαν)ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας και την
άρση των πιθανών προκαταλήψεων των εργοδοτών απέναντι στις συγκεκριµένες ευπαθείς
κοινωνικά οµάδες. Στη δράση αυτή εντάχθηκαν πειραµατικά 13 άτοµα.
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γ) Μια τρίτη καλή πρακτική είναι το «Info Kiosk» που στεγάζεται στο χώρο
υλοποίησης του προγράµµατος εργασιακής προώθησης. Λειτούργησε ως περίπτερο
πληροφόρησης σε θέµατα που αφορούν την κοινωνική και εργασιακή δικτύωση των οµάδων
πληθυσµού του προγράµµατος. H λειτουργία του συνεχίζεται και εµπλουτίστηκε µε νέες
πληροφορίες για την καθηµερινή διαβίωση των εξυπηρετούµενων της Praksis, στα αγγλικά,
στα φαρσί και στα αραβικά.
Ο πέµπτος φορέας είναι το ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε µε
τους υπεύθυνους του τοµέα επαγγελµατικής κατάρτισης. Το ΚΕΚ δραστηριοποιείται σε
εθνικό επίπεδο µε τα επιµέρους παραρτήµατά τους στη συνεχιζόµενη επαγγελµατική
κατάρτιση. Η άποψη των υπευθύνων του ΚΕΚ σχετικά µε τον προσανατολισµό των
προγραµµάτων ήταν ότι µέχρι το 2000 που περιλάµβαναν συγκεκριµένες οµάδες στόχο,
δηλαδή τους παλιννοστούντες και µετανάστες, βοηθούσαν περισσότερο στην ένταξη αυτών
των οµάδων. Αντίθετα, µετά το 2000 µε την επικράτηση της mainstreaming πολιτικής της
Ε.Ε. τα προγράµµατα αναφέρονται γενικά στους άνεργους, όπου µόνο το 10% περίπου του
πληθυσµού στόχου απευθύνεται στις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες, συµπεριλαµβανοµένων και
των µεταναστών. Η λογική που ενυπάρχει είναι ότι µε τα γενικά προγράµµατα ενισχύεται η
αλληλόδραση και η ένταξη, όµως, δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος. Επιπλέον,
οι ώρες υλοποίησης των προγραµµάτων ρυθµίζονται από τον κάθε φορέα χωρίς να
λαµβάνονται απαραίτητα υπόψη, οι ανάγκες αλλά και η κουλτούρα των µεταναστών. Ο
ΟΑΕΔ είναι ο κύριος τροφοδότης των εκπαιδευοµένων. Το ΚΕΚ στο πλαίσιο του
προγράµµατος Leonardo da Vinci, µετά την επιτυχία της κατάρτισης εκπαιδευτών στη
διαπολιτισµικότητα, συνέδραµε ώστε αυτή η διάσταση να περιληφθεί στο νέο προφίλ του
εκπαιδευτή που θα εκδώσει το ΕΚΕΠΙΣ. Το ΙΚΥ, που είναι φορέας διαχείρισης του
προγράµµατος, έχει κρίνει αυτήν την καινοτοµία ως καλή πρακτική και ως παράδειγµα που
θα ανακοινωθεί σε συνέδριο. Επιπλέον, η ΓΣΕΕ µε τη λογική υποστήριξης και επιµόρφωσης
των εργαζοµένων, ενισχύει τη Δια Βίου Εκπαίδευση που απευθύνεται στους Κοινωνικούς
Εταίρους στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ180 µε στόχο την εκµάθηση γλωσσών για τους

180

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση», 2008, του ΥπΕΠΘ
http://www.epeaek.gr/epeaek/el/home.jsp
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εργαζόµενους (αγγλικά για τους Έλληνες και ελληνικά για τους αλλοδαπούς). Ειδικότερα για
τους αλλοδαπούς, υποστήριζε µε κάθε τρόπο τις ενέργειές τους για την πιστοποίηση των
γνώσεών τους από το Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ, το ΚΕΚ, ως
φορέας υλοποίησης, έχει εντάξει

δύο ενότητες: µετανάστες και αγορά εργασίας και

διαπολιτισµική εκπαίδευση µε βασικό στόχο να καταπολεµηθούν τα στερεότυπα.
Χρηµατοδοτήθηκε µεν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η διάθεση των πόρων έγινε από το
Υπουργείο Παιδείας (ΕΠΕΑΕΚ). Πέραν των γενικών δραστηριοτήτων του ΚΕΚ υπήρξαν και
έργα τα οποία έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές.
Ειδικότερα στο Β΄ κύκλο του Equal, συµµετείχε στο έργο «Παρατηρητήριο και
δίκτυο δοµών για την ενδυνάµωση των οικονοµικών µεταναστών και προσφύγων στην
αγορά εργασίας», µε κύριο στόχο τη δηµιουργία δοµών. Με συντονιστή το ΚΕΚ του ΙΝΕΓΣΕΕ, το πρόγραµµα υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Ενδυνάµωση των
οικονοµικών µεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας». Σκοπός του έργου ήταν η
υποστήριξη των µεταναστών και προσφύγων σε µία ισότιµη και πλήρη άσκηση των
εργασιακών τους δικαιωµάτων µε τη δηµιουργία ενός οργανωµένου υποστηρικτικού δικτύου
για όσους υπόκεινται σε διακρίσεις στους χώρους δουλειάς τους λόγω της εθνικής ή
φυλετικής τους καταγωγής. Δηµιουργήθηκαν γραφεία συµβουλευτικής καθοδήγησης και
υποστήριξης µεταναστών και προσφύγων σε 7 πόλεις της χώρας. Τα γραφεία αυτά
λειτούργησαν µε επιτυχία, εφόσον προϋπέθεταν και τοπικές συνεργασίες µε συνδικάτα,
φορείς, µεταναστευτικά σχήµατα και Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. Στη στελέχωση
συµµετείχε οπωσδήποτε, εκτός από έναν Έλληνα, και ένας µετανάστης , ώστε να εκπαιδευτεί
και, στη συνέχεια, να γίνει σύµβουλος σε ανάλογες δοµές. Όµως, µε το τέλος του
προγράµµατος οι δοµές αυτές δεν συνεχίστηκαν, λόγω της έλλειψης χρηµατοδότησης, εκτός
από εκείνες που στεγάζονται στα Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Αποτέλεσµα
του προγράµµατος ήταν το ειδικό γραφείο στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας να στελεχωθεί µε
ικανό προσωπικό και να οργανωθεί καλύτερα. Σε αυτή την περίπτωση διαπιστώνουµε ότι
δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο ενός προγράµµατος, συνεχίστηκαν ως δοµή, διότι
κάλυψαν αφενός ένα σηµαντικό κενό και αφετέρου ο φορέας υλοποίησης της δοµής διέθετε
την απαιτούµενη τεχνογνωσία και υποδοµή.
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Το πρώτο σκέλος της ποιοτικής έρευνας που διεξήχθη σε πέντε φορείς

που

υλοποιούν προγράµµατα και δράσεις σχετικές µε την απασχόληση µεταναστριών, έδειξε ότι
η δράση αυτών των φορέων έχει οδηγήσει στην ανάδειξη καλών πρακτικών τόσο στο
πλαίσιο δοµών όσο και στο πλαίσιο προγραµµάτων. Βεβαίως, η δράση αυτή διαφοροποιείται
κατά περίπτωση σε σηµαντικό βαθµό, ανάλογα µε το εάν το πλαίσιο πραγµάτωσής της είναι
δοµή ή πρόγραµµα. Ωστόσο, τα περισσότερα προγράµµατα καλών πρακτικών που
διερευνήσαµε αφορούσαν κυρίως την προώθηση στην απασχόληση και όχι την ίδια την
απασχόληση.

5.2 Ποιοτική έρευνα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως καλής πρακτικής
Στον ελληνικό χώρο υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν ενσωµατώσει στην
εργασιακή και εταιρική τους κουλτούρα την αρχή της διαχείρισης της διαφορετικότητας
(diversity management) και δραστηριοποιούνται στον τοµέα της Κοινωνικής Εταιρικής
Ευθύνης. «Η εταιρική κοινωνική ευθύνη χωρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: αγορά,
ανθρώπινο δυναµικό, κοινωνία και περιβάλλον, στον καθένα από τους οποίους
περιλαµβάνεται µια ευρεία γκάµα δράσεων. Εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν σηµαίνει «κάνω
καλές µεν, αλλά απρογραµµάτιστες δράσεις». Η Εταιρική κοινωνική ευθύνη σηµαίνει
«εισάγω υπευθυνότητα στον τρόπο µε τον οποίο λειτουργώ ως επιχείρηση».181 Στο πλαίσιο
της ποιοτικής έρευνας θεωρήσαµε σηµαντικό να συµπεριλάβουµε στον πληθυσµό της
έρευνας και εκπροσώπους εταιρειών που έχουν βραβευθεί για τη δράση τους στον τοµέα της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και απασχολούν ένα σηµαντικό ποσοστό µεταναστών και ως
εκ τούτου µεταναστριών. Όπως ήδη αναφέρθηκε σχεδιαάσθηκε ειδικός οδηγός συνέντευξης
ο οποίος συµπεριέλαβε τα ακόλουθα ερωτήµατα: ποιο είναι το αντικείµενο ενασχόλησης της
181

Από συνέντευξη του προέδρου της EuroCharity Peter Michel Heilmann, στο ηλεκτρονικό περιοδικό
www.ecotec.gr
Νο 49. Επίσης, βλ. εισήγηση του ιδίου «Η διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο»,
81Σεπτέµβριος 2008, στα πρακτικά συνεδρίου: Η διαφορετικότητα στην εργασία και την κοινωνία-Επενδύοντας
στο µέλλον, σ.72-75, Αθήνα, Πρόγραµµα Equal,
http://www.synedrio.diversity.net.gr/praktika.asp, αποθηκεύθηκε 9/5/2010.
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επιχείρησης, ποια είναι η ποσόστωση του συγκεκριµένου πληθυσµού σε σχέση µε τους
λοιπούς εργαζόµενους, µε ποια κριτήρια προσλαµβάνει η επιχείρηση το συγκεκριµένο
πληθυσµό, πως αποτυπώνεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη στην καθηµερινή λειτουργία της
επιχείρησης. Οι σχετικές απαντήσεις και πληροφορίες έτυχαν επεξεργασίας και ανάλυσης.
Τα αποτελέσµατα

του δεύτερου σκέλους της ποιοτικής έρευνας παρουσιάζονται εδώ

συνθετικά, καταρχήν συνολικά και στη συνέχεια ανά επιχείρηση.
Όπως προέκυψε από την έρευνα η βασική φιλοσοφία αυτών των εταιρειών είναι «ο
κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση ανεξαρτήτως πολιτισµικών χαρακτηριστικών
και χωρίς διακρίσεις». Οι συνεντεύξεις µε εκπροσώπους των εταιρειών αυτών ανέδειξαν,
επίσης, ότι η κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της εταιρείας βρίσκεται στην ανάπτυξη και
διαχείριση του εργατικού δυναµικού, τις καλές εργασιακές σχέσεις και την καλή συνύπαρξη
όλων των εργαζοµένων εντός αυτής.
Η πρώτη επιχείρηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι η εταιρεία Coco-mat. Η
εταιρεία αυτή έχει συνειδητά επιλέξει ως έδρα την Ξάνθη και εξαρχής το προσωπικό της
αποτελείται από ανθρώπους που προέρχονται από τις συνοριακές µε την Ελλάδα βαλκανικές
χώρες, καθώς επίσης και από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η επιχείρηση
δραστηριοποιείται στην παραγωγή επίπλων, στρωµάτων και οικολογικών προϊόντων ύπνου
κατασκευασµένα από φυσικά υλικά. Το εργοστάσιο παραγωγής βρίσκεται στην Ξάνθη, έχει
καταστήµατα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, σε χώρες της Ευρώπης, στην Κίνα, τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, ενώ συνεχίζει την επέκτασή της µε τη µέθοδο franchise.
Η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε µε την υπεύθυνη Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και
Ανθρώπινου Δυναµικού. Η αρχή προσλήψεων συνίσταται στο να συνδυάζεται η
συγκεκριµένη θέση εργασίας µε το προφίλ του υποψήφιου. «Δεν γίνεται σκόπιµα βάσει
προγραµµατισµού, αλλά από το ξεκίνηµα της εταιρείας το 1989, λειτουργούµε ανεπηρέαστα,
το θεωρούµε αυτονόητο να είναι στοιχείο της κουλτούρας µας». Οι µετανάστες - άνδρες και
γυναίκες-αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% του συνολικού αριθµού εργαζοµένων στην
εταιρεία. Τονίσθηκε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η εκπροσώπηση αυτή δεν εντάσσεται σε µια
λογική κατά των διακρίσεων, η οποία προβλέπει συγκεκριµένο ποσοστό εκπροσώπησης στο
σύνολο της εταιρείας βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, αλλά διότι η πρακτική αυτή
έχει επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στη λειτουργία της επιχείρησης. Δηµιουργούνται
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δυνατότητες εξέλιξης του συγκεκριµένου προσωπικού και ως προς αυτό αναφέρθηκε
χαρακτηριστικά το παράδειγµα εργαζόµενης µετανάστριας η οποία ξεκίνησε από τον τοµέα
καθαρισµού και µε τη στήριξη της επιχείρησης εκτελεί πλέον διοικητικά καθήκοντα. Σε
συστηµατική βάση - όποτε κρίθηκε αναγκαίο - η επιχείρηση διοργάνωσε µαθήµατα ή και
γενικότερα σεµινάρια προσβλέποντας στην κατάρτιση και την αναβάθµιση των δεξιοτήτων
του προσωπικού, όπως µαθήµατα γλώσσας ή και εκµάθησης Η/Υ ειδικότερα για τους
µετανάστες/τριες. Η πολιτική αυτή αποτελεί διαρκή πρακτική της επιχείρησης. Στην
Cocomat θεωρούν ότι ο φόβος και η προκατάληψη για τον «άλλο» οφείλονται σε µεγάλο
βαθµό στην ελλιπή ενηµέρωση. Το στοιχείο της διαφοροποίησης των εργαζοµένων δεν
δηµιουργεί προβλήµατα, αλλά έχει πολλά θετικά στοιχεία, φέρνει νέες ιδέες, ανοικτό τρόπο
λειτουργίας, χωρίς στεγανά ανάµεσα στις ειδικότητες και τις ιεραρχίες και ο εργαζόµενος
αισθάνεται ότι εργάζεται σε κλίµα ασφάλειας και οικογενειακής ατµόσφαιρας. Ο χώρος των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα υστερεί στον τοµέα της εταιρικής κοινωνική ευθύνης και στην
αποδοχή της πολυµορφίας και, ως εκ τούτου, κατά την ερωτώµενη, δεν θα ήταν αρνητική
πρακτική η ενίσχυση αυτών των λογικών έστω και µέσα από χρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα.
Η δεύτερη εταιρεία είναι η Piscines Idéales και η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε µε την
υπεύθυνη του τοµέα Κοινωνικής Υπευθυνότητας της εταιρείας. Η εταιρεία είναι ο
µεγαλύτερος κατασκευαστής ιδιωτικής και επαγγελµατικής πισίνας στην Ευρώπη (για
ιδιώτες και επιχειρήσεις) και τα τελευταία χρόνια εµπορεύεται spa της καναδέζικης
Hydrapool. Στους 67 εργαζόµενους της επιχείρησης το 25% είναι εργαζόµενοι άλλης
εθνικότητας. Η εταιρεία έχει µεγάλο αριθµό καταστηµάτων µε τη µέθοδο franchise σε όλη
την Ελλάδα. Η λογική που διέπει τις προσλήψεις και σε αυτήν την εταιρεία συνίσταται στο
γεγονός ότι δεν αποδέχονται τις διακρίσεις, διότι το κίνητρο πρόσληψης είναι ο κατάλληλος
άνθρωπος στην κατάλληλη θέση χωρίς να υπεισέρχονται παράγοντες εθνικότητας και
φύλου. «Πιστεύουµε στη διαφορετικότητα, δεν δίνεται καµία βαρύτητα στη χώρα
προέλευσης, δίνονται όµως φοβερές ευκαιρίες σε όλους». Σε αυτή την οπτική, η επιχείρηση
αποσκοπεί στη συνεχή αναβάθµιση των δεξιοτήτων των εργαζοµένων και προσφέρει
δυνατότητες ανέλιξης. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε η περίπτωση εργαζόµενης ξένης
εθνικότητας η οποία είχε καταρχήν προσληφθεί στον τοµέα καθαρισµού και στη συνέχεια
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εκπαιδευόµενη εντός της επιχείρησης εργάζεται σήµερα σε διοικητική θέση. Υπό το πρίσµα
µιας γενικότερης οπτικής, η εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι «η συνολική κοινωνική
ευθύνη προέρχεται από όλους τους ανθρώπους, κινητοποιούµε όλους τους ανθρώπους µας
και, στη συνέχεια, το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο εντός του οποίου δρα η επιχείρησή µας».
Η λογική δηλαδή της επιχείρησης φαίνεται να εντάσσεται και να συµµετέχει στην κοινωνία
εντός της οποίας λειτουργεί. Η ατοµική κοινωνική υπευθυνότητα (όρος που χρησιµοποίησε η
εκπρόσωπος της εταιρείας) αποτυπώνεται στις δραστηριότητες που πραγµατοποιεί η
συγκεκριµένη

εταιρεία.

Ενδεικτικά

αναφέρθηκαν

καλλιτεχνικά

εργαστήρια

που

πραγµατοποιούνται 2-3 φορές ετησίως και στα οποία οι εργαζόµενοι δηµιουργούν
κοσµήµατα και διάφορα άλλα προϊόντα τα οποία, στη συνέχεια, πωλούνται σε εκδηλώσεις
κοινωφελών σκοπών µε τη µορφή Bazaar. Τα έσοδα δίδονται σε ευπαθείς οµάδες. Επίσης,
στην εταιρεία υπάρχουν «κουµπαράδες», όπου οι εργαζόµενοι συγκεντρώνουν ανά εξάµηνο
το απαιτούµενο ποσό για την υιοθέτηση δύο παιδιών της Action-Aid. Επίσης,
πραγµατοποιούνται εθελοντικοί καθαρισµοί δασών και παραλιών και άλλες τέτοιες
εκδηλώσεις.
Το δεύτερο σκέλος της ποιοτικής έρευνας που διεξήχθη σε δύο επιχειρήσεις

που

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως καλής πρακτικής
έδειξε ότι η διαφορετικότητα δεν αποτελεί κριτήριο πρόσληψης και ότι δεν επιδιώκεται
διάκριση εις βάρος κάποιας εθνικότητας. Δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους µε βάση τη
φιλοσοφία ότι ο κατάλληλος άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται στην κατάλληλη θέση. Κοινό
στοιχείο των δύο εταιρειών µε αντίστοιχα παραδείγµατα που αναφέρονται στην Ευρώπη (βλ.
κεφάλαιο 3 «Ευρωπαϊκή εµπειρία στον τοµέα απασχόλησης

µεταναστριών. Καλές

πρακτικές») είναι το γεγονός ότι δεν ανήκουν στο χώρο των µικρών επιχειρήσεων και ως εκ
τούτου έχουν περισσότερες οικονοµικές δυνατότητες να επενδύσουν στην ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναµικού. Αυτό ισχύει και για τις µεγάλες επιχειρήσεις. Όµως πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι στην Ελλάδα το 70% των επιχειρήσεων αποτελούνται από 1-10 εργαζόµενους,182
πράγµα που σηµαίνει ότι είναι δύσκολο να επενδύσει ο ιδιοκτήτης µιας µικρής επιχείρησης
πόρους και να στερηθεί ταυτόχρονα για εύλογο διάστηµα τον εργαζόµενό του προκειµένου
να βελτιώσει τις εργασιακές ή και εκπαιδευτικές του δεξιότητες.
182

Έρευνες ΕΟΜΜΕΧ στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 2003,2005, www.eommex.gr
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6. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις
Η ελληνική εµπειρία καλών πρακτικών στον τοµέα της απασχόλησης των µεταναστριών
είναι σύνθετη και πολυεπίπεδη. Εκτός του ότι συναρτάται µε τις σχετικές ευρωπαϊκές
πολιτικές, τα ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά πλαίσια που καθορίζουν, εν πολλοίς, τις εθνικές
δράσεις, συνδέεται και µε τις σχετικές εθνικές πολιτικές και προγράµµατα. Είναι πολλοί οι
ελληνικοί φορείς που υλοποιούν προγράµµατα στον τοµέα της απασχόλησης µεταναστών.
Παράλληλα η ελληνική εµπειρία διευρύνεται λόγω της δραστηριότητας επιχειρήσεων που
πρόσφατα έχουν αρχίσει να λειτουργούν µε βάση την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και να
υιοθετούν τη διαχείριση της διαφορετικότητας ως καλή πρακτική.
Σε επίπεδο πολιτικών η εθνική µεταναστευτική πολιτική διαρθρώνεται γύρω από τους
τοµείς διαβίωσης και εργασίας. Η ανεκτική ή κατασταλτική, κατά περίπτωση, πολιτική της
δεκαετίας του ’90 εξειδικεύεται, από το 2000 και µετά, µε σειρά νοµοθετηµάτων σχετικών µε
την οικογενειακή συνένωση, το καθεστώς «του επί µακρόν διαµένοντος», αλλά και
επιµέρους ζητήµατα, όπως αυτά της απασχόλησης, της εκπαίδευσης παιδιών κ.ά. Η πολιτική
αυτή εναρµονίζεται, σε σηµαντικό βαθµό, µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή και εγγράφεται,
επίσης, στην υλοποίηση προγραµµάτων που επιχειρούν να αντιµετωπίσουν, µεταξύ άλλων,
το ζήτηµα της απασχόλησης των µεταναστών ως βασική συνιστώσα της κοινωνικής ένταξής
τους στην ελληνική κοινωνία. Έτσι, υλοποιούνται ολοκληρωµένα προγράµµατα και δράσεις
µε εµπλεκόµενους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ΜΚΟ, συνδικαλιστικούς φορείς κ.ά.
Στο επίπεδο των χρηµατοδοτικών πλαισίων που αφορούν τον τοµέα της απασχόλησης
µεταναστριών, διαπιστώσαµε ότι, όπως και στην ευρωπαϊκή εµπειρία, οι µετανάστες και
ειδικότερα οι γυναίκες µετανάστριες εντάσσονται ως οµάδα στη γενική κατηγορία των
κοινωνικά ευπαθών οµάδων. Τα έργα και οι δράσεις επικεντρώνονται κυρίως στην
αντιµετώπιση του αποκλεισµού των ατόµων από την αγορά εργασίας, καθώς και των
διακρίσεων που υφίστανται ή και απορρέουν από αυτόν. Ενδεικτικά αναφέρουµε την
κοινοτική πρωτοβουλία «Equal» και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση και
Επαγγελµατική Κατάρτιση» στο πλαίσιο των οποίων εντοπίστηκαν οι περισσότερες καλές
πρακτικές που καταγράψαµε στην παρούσα µελέτη. Τα προγράµµατα που υλοποιήθηκαν και
αφορούσαν τον τοµέα απασχόλησης των µεταναστριών χρηµατοδοτήθηκαν από κοινοτικούς
πόρους στο µεγαλύτερο µέρος τους. Η θετική εµπειρία συνίσταται στο ότι η πρόσβαση στην
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απασχόληση των µεταναστών αποτελεί ουσιαστική στρατηγική επιλογή που έχει, όµως,
µειονεκτήµατα, όπως για παράδειγµα τον εκ των προτέρων προδιαγραφόµενο σχεδιασµό που
δεν ανταποκρινόταν πάντοτε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τόσο της ελληνικής κοινωνίας,
όσο και της συγκεκριµένης οµάδα πληθυσµού.
Στο επίπεδο καλών πρακτικών σχετικά µε τον τοµέα απασχόλησης των µεταναστριών οι
πρακτικές που καταγράφηκαν ταξινοµήθηκαν σε πέντε άξονες σε σχέση µε το είδος των
ενεργειών στις οποίες αναφέρονταν. Ο πρώτος άξονας καλών πρακτικών αφορά την παροχή
συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Τέτοιες καλές πρακτικές είναι τα κέντρα
µεταπληροφόρησης για µετανάστες που ιδρύθηκαν στο πλαίσιο έργων Equal και παρείχαν
εξειδικευµένη και επίκαιρη πληροφόρηση σε φορείς που εξυπηρετούν την οµάδα στόχο
λειτουργώντας ως ενιαία σηµεία επαφής. Άλλες καλές πρακτικές ήταν η εκπαίδευση
στελεχών ΟΤΑ ως συµβούλων απασχόλησης, δηλαδή η εµπλοκή της τοπικής κοινωνίας στην
απασχόληση µεταναστών, η απόκτηση επαγγελµατικών προσόντων στον αγροτικό τοµέα, η
κατάρτιση των ίδιων των µεταναστών στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών κ.ά. Ο
δεύτερος άξονας καλών πρακτικών αφορά την ένταξη µεταναστών στην αγορά εργασίας. Οι
καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν αφορούν την ανάδειξη, πιστοποίηση και αναβάθµιση των
επαγγελµατικών προσόντων για την ένταξη στην αγορά εργασίας, κατάρτιση στη νέα
οικονοµία και πληροφορική, την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας κ.ά. Αξίζει να
επισηµανθεί η καλή πρακτική κατάρτισης µεταναστριών σε επαγγέλµατα του πρωτογενή
τοµέα. Ειδικότερα, εντοπίστηκε κατάρτιση µεταναστριών στον πρωτογενή τοµέα και τον
αγροτικό τουρισµό, καθώς και σε νέες µορφές τουρισµού και νέων τεχνολογιών. Οι καλές
αυτές πρακτικές υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας Equal. Ο τρίτος
άξονας καλών πρακτικών αφορά δράσεις ευαισθητοποίησης και καταπολέµησης του
ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Οι καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν αφορούν ενέργειες
σχετικά µε την ευαισθητοποίηση εργοδοτών για την ισότιµη αντιµετώπιση των εργαζοµένων
εντός της επιχείρησης, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση εργαζοµένων στα Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας για την άρση των προκαταλήψεων κ.ά. Ο τέταρτος άξονας καλών πρακτικών
αφορά την πρόσβαση στην εργασία και τη δηµιουργία επιχειρήσεων. Οι καλές πρακτικές
αφορούν την πιλοτική πρόσληψη µεταναστών σε θέσεις εργασίας και στήριξή τους, την
προώθηση στην απασχόληση µέσω επιχορήγησης των θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη και
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στήριξη δηµιουργίας επιχείρησης κ.ά. Οι καλές αυτές πρακτικές υλοποιήθηκαν µέσα από
διαφορετικά χρηµατοδοτικά πλαίσια. Ο πέµπτος άξονας αφορά τη διαχείριση της
διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας. Πρόκειται στην πραγµατικότητα για σειρά οδηγών
καλών πρακτικών που αποσκοπούν στην αποδοχή της διαφορετικότητας εντός της
επιχείρησης, στην ισότιµη αντιµετώπιση όλων των εργαζοµένων, στην εφαρµογή κώδικα
εργασιακής δεοντολογίας, σε συνεργασίες µεταξύ επιχειρήσεων και ΜΚΟ για την
τοποθέτηση µεταναστών σε θέσεις εργασίας κ.ά. Επιπρόσθετα, όπως έδειξαν τα
αποτελέσµατα της ποιοτικής έρευνας σε φορείς που υλοποιούν προγράµµατα και δράσεις, οι
διερευνηθείσες ΜΚΟ που είχαν στο επίκεντρο της δραστηριότητάς τους µετανάστες,
πρόσφυγες και παλιννοστούντες, διέθεταν υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία ως προς την
παροχή υπηρεσιών στη συγκεκριµένη οµάδα στόχο. Στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας από
το σύνολο των φορέων επισηµάνθηκε ως πρόβληµα το ότι οι µετανάστες/µετανάστριες δεν
αποτελούν εξειδικευµένη οµάδα στόχο των προγραµµάτων, πράγµα το οποίο έχει αρνητική
επίπτωση στην προετοιµασία της ένταξής τους. Τέλος, από την έρευνα αυτή προέκυψε ότι,
παρά το γεγονός ότι δεν εξασφαλίζεται η συνέχεια της χρηµατοδότησης των σχετικών
προγραµµάτων, οι φορείς συνεχίζουν να παρέχουν ad hoc µέρος των δράσεων που
καλύπτονταν από προγράµµατα και µετά την ολοκλήρωσή τους, χάρη στην τεχνογνωσία που
διαθέτουν και λόγω της επαφής που διατηρούν µε τον πληθυσµό των µεταναστών.
Ως προς τις επιχειρήσεις που λειτουργούν µε βάση την εταιρική κοινωνική ευθύνη,
επισηµαίνουµε ότι η παρουσία τους είναι σχετικά ολιγάριθµη και ο εντοπισµός τους δεν είναι
εύκολος. Στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η δέσµευσή τους είναι πολύχρονη,
διαρκής και έχει θετικό αντίκτυπο στην εταιρική εικόνα. Οι επιχειρήσεις αυτές, σύµφωνα µε
τα ερευνητικά δεδοµένα µας, συνεργάζονται σε συστηµατική βάση µε φορείς και δοµές
Συµβουλευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, των οποίων το έργο υποστηρίζουν
οικονοµικά και οργανωτικά. Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών απασχολούν και
µετανάστες. Οι αλλοδαποί εργαζόµενοι αντιµετωπίζονται ισότιµα µε τους Έλληνες
συναδέλφους τους, µάλιστα ορισµένοι εξ αυτών κατέχουν θέσεις εξειδικευµένου ή
διοικητικού προσωπικού. Από τη µελέτη των περιπτώσεων που παρουσιάσαµε προέκυψαν τα
εξής: α) Το φύλο και η εθνικότητα αντιµετωπίζονται µέχρι στιγµής εναλλακτικά ως
αντικείµενα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Έτσι, εντοπίστηκαν δράσεις για την
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απασχόληση γυναικών ή µεταναστών, όχι όµως και δράσεις για την απασχόληση γυναικών
µεταναστριών. β)Υπάρχουν ενδιαφέροντα παραδείγµατα ΕΚΕ που αναφέρονται σε
µετανάστες, κυρίως από µεγάλες εγχώριες και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα,
φαίνεται πως υπάρχει ένας µικρός αλλά αξιοπρόσεκτος αριθµός µικρών επιχειρήσεων που θα
µπορούσαν, µε την κατάλληλη στήριξη, να µετατρέψουν την αυτοδέσµευσή τους στην
απασχόληση µεταναστών σύµφωνα µε τις αρχές του diversity management σε άξονα
άσκησης ΕΚΕ.183 γ) Τα παραδείγµατα που παρουσιάσαµε δεν είναι όλα ισότιµα. Κάποιες
από τις επιχειρήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο συνειδητοποίησης του γεγονότος ότι οι
µετανάστες εργαζόµενοι είναι εξίσου ικανοί µε τους Έλληνες και ότι η απασχόληση
µεταναστών µπορεί να αποδειχθεί θετική για την απόδοση της επιχείρησης, αλλά και για την
εικόνα της. Η αναγνώριση εκ µέρους των άλλων επιχειρήσεων, αλλά και εκ µέρους της
ευρύτερης κοινωνίας, των θετικών αποτελεσµάτων που έχει για την κοινωνική ενσωµάτωση
των µεταναστών η ισότιµη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, µπορεί µακροπρόθεσµα να
οδηγήσει στη µετατροπή της επιλογής τους αυτής σε µακροχρόνια δέσµευση. δ) Στον τοµέα
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σηµαντικός είναι ο ρόλος που παίζουν οι ΜΚΟ και οι
δοµές. ε) Δεν υπάρχει ως κριτήριο πρόσληψης η διαφορετικότητα, δεν επιδιώκεται δηλαδή η
πρόσληψη µεταναστών εις βάρος κάποιας εθνικότητας ή των γηγενών. Οι επιχειρήσεις είναι
εκ των προτέρων ανοικτές στον υποψήφιο εργαζόµενο χωρίς να θέτουν κριτήρια «θετικής» ή
«αρνητικής» διάκρισης. Η φιλοσοφία που διέπει την επιχείρηση είναι ο κατάλληλος
άνθρωπος στην κατάλληλη θέση και δυνατότητες ίσων ευκαιριών σε όλους. στ) Δίνεται η
δυνατότητα εντός της επιχείρησης να βελτιώνονται οι δεξιότητες του προσωπικού (learning
on the job) και προσφέρεται η δυνατότητα ανέλιξης τόσο σε επίπεδο ιεραρχίας όσο και µέσω
της εναλλαγής τοµέων. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στον ανθρώπινο παράγοντα, καθώς και σε
στρατηγικές που αποσκοπούν στην ικανοποίηση του εργαζόµενου εντός της επιχείρησης. ζ)
Οι καλές αυτές πρακτικές στην πραγµατικότητα αποτελούν δοµικό γνώρισµα της λειτουργίας
τους και αφορούν τις θέσεις των µεταναστριών µέσα στην απασχόληση. Σύµφωνα µε τους
εκπροσώπους των εταιρειών είναι η συνολική λειτουργία της κάθε επιχείρησης που δίδει
δυνατότητα σε κάθε υποψήφιο εργαζόµενο και ως εκ τούτου ευνοεί έµµεσα την πολυµορφία.
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Εποµένως, µέρος της ελληνικής εµπειρίας καλών πρακτικών στον τοµέα της
απασχόλησης µεταναστριών συναρτάται άµεσα µε τις πολιτικές για τη µετανάστευση, την
απασχόληση και την κοινωνική συνοχή και αντιµετωπίζεται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και
εθνικών προγραµµάτων, δράσεων και παρεµβάσεων που έχουν ως στόχο κυρίως τις
κοινωνικά ευπαθείς οµάδες και δευτερευόντως τους µετανάστες. Ένα άλλο µέρος της
ελληνικής εµπειρίας καλών πρακτικών συναρτάται µε τη διαχείριση της πολυµορφίας από
επιχειρήσεις που λειτουργούν µε βάση την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πάντως και στις δύο
περιπτώσεις οι µετανάστριες σπανίως αντιµετωπίζονται ως αυτοτελής οµάδα-στόχος.

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Η έρευνα για τις καλές πρακτικές στον τοµέα της απασχόλησης των µεταναστριών
ανέτρεξε στην ευρωπαϊκή και την ελληνική εµπειρία και κατέγραψε προγράµµατα και καλές
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πρακτικές σε χώρες της Ε.Ε. και ειδικότερα στην Ελλάδα. Όµως, η οποιαδήποτε προσπάθεια
αξιοποίησης αυτής της εµπειρίας είναι αναγκαίο να στηρίζεται σε µια κριτική αποτίµησή της.
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται, καταρχήν, µια κριτική αποτίµηση της ελληνικής εµπειρίας,
έτσι ώστε να εντοπιστούν τα θετικά και τα αρνητικά σηµεία της και να επισηµανθούν οι
όψεις αυτής της εµπειρίας που µπορούν να χρησιµεύσουν σε όσους δραστηριοποιούνται στον
τοµέα της απασχόλησης των µεταναστριών. Στη συνέχεια, επιχειρείται η συγκριτική
αποτίµηση της ευρωπαϊκής και ελληνικής εµπειρίας καλών πρακτικών στον τοµέα αυτό, έτσι
ώστε να εντοπιστούν τα µεταξύ τους σηµεία σύγκλισης και απόκλισης.
1.Κριτική αποτίµηση της ελληνικής εµπειρίας
Η ελληνική εµπειρία καλών πρακτικών, όπως ήδη φάνηκε στο κεφάλαιο 4, είναι
πολύπλευρη. Απορρέει τόσο από προγράµµατα που έχουν υλοποιήσει ελληνικοί φορείς και
απευθύνονται σε µετανάστες, όσο και από τη δραστηριότητα επιχειρήσεων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης. Η εµπειρία αυτή θα αποτιµηθεί εδώ και στα δύο επίπεδα και θα
υπάρξουν κάποιες κριτικές επισηµάνσεις. Όµως για να αποτιµηθεί η ελληνική εµπειρία
καλών πρακτικών στον τοµέα της απασχόλησης µεταναστριών είναι αναγκαίο να αποτιµηθεί
προηγουµένως το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου εµφανίζονται και από το οποίο απορρέουν
οι καλές πρακτικές. Έτσι, στην περίπτωση των προγραµµάτων που έχουν υλοποιήσει
ελληνικοί φορείς, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη, κατά την αποτίµηση, η χρηµατοδοτική
πηγή των έργων, το είδος των φορέων και ο πληθυσµός-στόχος των έργων. Στη συνέχεια,
είναι αναγκαίο να αποτιµηθούν οι καλές πρακτικές αυτές καθαυτές.

1.1 Εµπειρία από προγράµµατα φορέων
Χρηµατοδοτική πηγή των περισσοτέρων έργων που σχετίζονται µε την απασχόληση
µεταναστριών αποτέλεσαν η Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal και το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση». Η µεν Κοινοτική Πρωτοβουλία
Equal είχε ως στόχους (α) τη βελτίωση της απασχολησιµότητας, µέσω της διευκόλυνσης της
πρόσβασης και της επανόδου στην αγορά εργασίας, (β) την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού
πνεύµατος και την ενίσχυση της κοινωνικής οικονοµίας, (γ) την προσαρµοστικότητα
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επιχειρήσεων και απασχολουµένων, (δ) την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για άνδρες και
γυναίκες, (ε) την υποστήριξη της επαγγελµατικής ένταξης µεταναστών, παλιννοστούντων και
προσφύγων. Το δε Ε.Π «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση», είχε ως στόχους (α)
την καταπολέµηση της ανεργίας και τη διευκόλυνση της επανένταξης των ανέργων, (β) την
προσαρµογή των δεξιοτήτων των ανέργων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, (γ) την
ενίσχυση και ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, (δ) την ενίσχυση των υποδοµών, της
λειτουργίας και των δράσεων των υπηρεσιών απασχόλησης και (ε) την ισότητα ευκαιριών
πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα εκείνους που απειλούνται µε
κοινωνικό αποκλεισµό. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα δύο βασικά προγράµµατα,
στα οποία εντάσσονται έργα που υλοποιήθηκαν για µετανάστες, εµφανίζουν συνάφεια. Και
τα δύο στοχεύουν αφενός στην προετοιµασία για την είσοδο στην αγορά εργασίας, µέσω της
απόκτησης προσόντων και της ισότιµης πρόσβασης σε πόρους, υπηρεσίες, και τελικά στην
εργασία, και αφετέρου στην ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας ανεξαρτήτως φύλου και
εθνικότητας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ελληνική εµπειρία καλών πρακτικών απορρέει από
έργα που αφορούν κυρίως την προετοιµασία για την είσοδο στην αγορά εργασίας. Ελάχιστα
είναι τα έργα που έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές και σχετίζονται µε την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας. Ειδικότερα σε σχέση µε την απασχόληση των µεταναστριών,
επισηµαίνεται ότι τα χρηµατοδοτικά πλαίσια δεν εµπεριέχουν τη διάσταση του φύλου.
Ως προς τους φορείς υλοποίησης των έργων παρατηρούµε ότι οι φορείς που
εντοπίσαµε να δραστηριοποιούνται στα παραπάνω προγράµµατα εµφανίζουν µια
ενδιαφέρουσα ποικιλοµορφία. Η ποικιλοµορφία αυτή αντικατοπτρίζεται στην διαφορετικού
τύπου συνεισφορά που έχει κάθε κατηγορία φορέα στον τοµέα της απασχόλησης των
µεταναστριών, καθώς και στη συσσώρευση διαφορετικού τύπου εµπειρίας. Μία κατηγορία
τέτοιων φορέων είναι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες εµπλέκονται σε
σηµαντικό αριθµό έργων που απευθύνονται σε γυναίκες και σε µετανάστες. Άλλες από αυτές
λόγω

αντικειµένου

δραστηριότητας

εξειδικεύονται

στους

µετανάστες,

στους

παλιννοστούντες και τους πρόσφυγες και άλλες στις γυναίκες. Οι οργανώσεις αυτές
παρουσιάζουν ευρύ έργο στο πεδίο αυτό. Μεταφέρουν, σε µεγάλο βαθµό, την τεχνογνωσία
τους, αλλά και συνεισφέρουν στην πιλοτική εφαρµογή καινοτόµων προσεγγίσεων, οι οποίες
αναδεικνύονται ως καλές πρακτικές. Διαθέτουν εµπειρία στις υπηρεσίες συµβουλευτικής,
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ψυχοκοινωνικής και νοµικής υποστήριξης, προετοιµασίας για την αγορά εργασίας,
δικτύωσης µε επιχειρήσεις και τοποθέτησης σε αυτές. Εξίσου σηµαντική είναι και η εµπλοκή
των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Τα κέντρα αυτά συνεισφέρουν στα
προγράµµατα που προαναφέρθηκαν µε τις υποδοµές

τους και την εµπειρία που έχουν

αποκοµίσει από την υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης που αφορούν την απόκτηση νέων
δεξιοτήτων ή την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που ήδη διέθεταν τα άτοµα των
οµάδων στόχων. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επίσης, εµφανίζονται ιδιαίτερα
δραστήριοι ως προς την εξασφάλιση υποδοµών και προετοιµασία στελεχών για τη
δηµιουργία και στελέχωση δοµών παροχής Συµβουλευτικών Υπηρεσιών σε µετανάστες που
κατοικούν στα όρια των δήµων τους. Τέλος, µεταξύ των δηµόσιων φορέων που εµπλέκονται
στην υλοποίηση των προγραµµάτων που καταγράφηκαν, ο ΟΑΕΔ, µε τα Κέντρα
Προώθησης Απασχόλησης,

αποτελεί το βασικό συνδετικό κρίκο ανάµεσα στην

επαγγελµατική κατάρτιση και την προώθηση στην απασχόληση. Κατά συνέπεια, η ελληνική
εµπειρία καλών πρακτικών παρουσιάζει ενδιαφέρον, λόγω του γεγονότος ότι, απορρέει από
τις δραστηριότητες φορέων που διαφοροποιούνται µεταξύ τους ως προς τη νοµική τους
υπόσταση και τους στόχους τους. Ο καθένας συµβάλλει στην υλοποίηση έργων ή
προγραµµάτων για µετανάστες µε το ιδιαίτερό του κεφάλαιο, την εξασφάλιση υποδοµών
(ΟΤΑ) ή και την παροχή τεχνογνωσίας και γνώσης για τις συγκεκριµένες οµάδες (ΚΕΚ,
ΜΚΟ). Έτσι, η εµπειρία που συσσωρεύεται είναι πολυεπίπεδη και πολύµορφη. Επιπλέον,
αποτελεί προϊόν συνέργειας των ως άνω αναφεροµένων φορέων, πράγµα που εξασφαλίζει
την αλληλοσυµπληρωµατικότητα.
Ως προς το είδος των δράσεων που περιλαµβάνονται στα έργα που καταγράψαµε,
επισηµαίνουµε ότι τα έργα αυτά, στην πλειοψηφία τους, περιέχουν δράσεις συµβουλευτικής
και στήριξης, τις οποίες συχνά συνδυάζουν µε κατάρτιση και εκµάθηση της ελληνικής
γλώσσας. Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα έργα στοχεύουν στην καταπολέµηση του ρατσισµού
και της ξενοφοβίας µε καµπάνιες ευαισθητοποίησης από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ή
την κατάρτιση µεταναστών σε επαγγέλµατα των Μέσων. Ελάχιστα έργα ασχολούνται
συστηµατικά µε την πιστοποίηση των προσόντων των µεταναστών ή άλλων αντίστοιχων
οµάδων κοινωνικού αποκλεισµού και µε την τοποθέτηση τους σε θέσεις εργασίας. Στις
περιπτώσεις αυτές έχει προβλεφθεί στάδιο µεταπαρακολούθησης, δηλαδή συνέχιση της
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υποστήριξης των µεταναστών/µεταναστριών και των εργοδοτών, για ένα διάστηµα αρκετών
µηνών µετά την τοποθέτηση στη θέση εργασίας. Συνεπώς, η ελληνική εµπειρία καλών
πρακτικών συνδέεται κυρίως µε δράσεις συµβουλευτικής, στήριξης, κατάρτισης και
εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας. Βρίσκεται σε αντιστοιχία, δηλαδή, µε τους στόχους των
χρηµατοδοτικών πλαισίων των σχετικών δράσεων.
Ως προς τον πληθυσµό-στόχο των έργων που καταγράψαµε παρατηρούµε ότι
πρόκειται για πληθυσµό διευρυµένο, εφόσον περιλαµβάνει όλες τις κοινωνικά ευπαθείς
οµάδες και, εντός αυτών, τις γυναίκες και τους µετανάστες. Άρα, οι µετανάστριες δεν
αναγνωρίζονται ως ιδιαίτερη οµάδα-στόχος. Μόνον έµµεσα αποτελούν πληθυσµό-στόχο των
παραπάνω έργων. Έτσι τα έργα που απευθύνονται στις κοινωνικά ευπαθείς οµάδες
σχεδιάζονται χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τις ιδιοµορφίες και ιδιαίτερες δυσκολίες του
µεταναστευτικού πληθυσµού, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν είναι ενιαίος εφόσον απαρτίζεται
από διαφορετικές εθνικότητες. Επιπλέον, τα έργα αυτά δεν λαµβάνουν υπόψη τους τη
διάσταση του φύλου µε συνέπεια, ακόµη και όταν οι γυναίκες µετανάστριες έχουν δικαίωµα
συµµετοχής σε αυτά, να απουσιάζει το πλέγµα υποστηρικτικών υπηρεσιών (π.χ. φύλαξη
παιδιών, κάλυψη ιδιαίτερων πολιτισµικών αναγκών) που θα επέτρεπε την ουσιαστική
συµµετοχή τους.
Όσα προαναφέρθηκαν, εποµένως, προδιαγράφουν, σε µεγάλο βαθµό, το είδος των
καλών πρακτικών που αναδείχθηκαν. Είναι σαφές ότι οι πρακτικές αυτές σχετίζονται, κατά
κύριο λόγο, µε την προετοιµασία για την είσοδο στην αγορά εργασίας και όχι µε την
απασχόληση. Είναι, επίσης, σαφές ότι οι πρακτικές αυτές δεν εφαρµόστηκαν αποκλειστικά
και µόνο σε µετανάστριες. Οι καλές πρακτικές που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο των παραπάνω
έργων µπορούν να διακριθούν σε πέντε γενικές κατηγορίες και να σχολιασθούν ανά
κατηγορία:
α) Καλές πρακτικές σχετικά µε τη δηµιουργία, αξιοποίηση, στελέχωση και παροχή ΣΥΥ. Στο
πλαίσιο πολλών έργων η δηµιουργία νέων δοµών υπήρξε κοινή καλή πρακτική, ενώ η
αξιοποίηση υφιστάµενων δοµών ήταν λιγότερο συνηθισµένη. Οι πιο αξιοπρόσεκτες καλές
πρακτικές, αφορούσαν στη στελέχωση των δοµών µε προσωπικό που καταρτίστηκε ειδικά
για το έργο και περιελάµβανε άτοµα της οµάδας-στόχου. Πρόκειται για µία σχετικά
διαδεδοµένη καλή πρακτική, η οποία αποτιµήθηκε θετικά, όπου υπήρξαν διαδικασίες
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αξιολόγησης των καλών πρακτικών που προέκυψαν από τα έργα, όπως για παράδειγµα στα
Εθνικά Θεµατικά Δίκτυα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Ένα δεύτερο στοιχείο που
αναγνωρίστηκε ως καλή πρακτική σε επίπεδο δοµών ΣΥΥ. ήταν η αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών και η δικτύωση των υπηρεσιών.
β) Καλές πρακτικές σχετικά µε την αναγνώριση και πιστοποίηση προσόντων, την κατάρτιση και
εκµάθηση ελληνικής γλώσσας. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούσαν στην ένταξη των µεταναστών
στην αγορά εργασίας. Περισσότερο διαδεδοµένες καλές πρακτικές ήταν εκείνες που
αναφέρονταν στην εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας και την κατάρτιση. Οι πρακτικές αυτές
δεν διέθεταν, στις περισσότερες περιπτώσεις, καινοτοµικά στοιχεία. Αντίθετα, η αναγνώριση
και η πιστοποίηση προσόντων, ως περισσότερο απαιτητική, αποτέλεσε µέρος της
δραστηριότητας ελάχιστων φορέων. Παρουσιάζει ενδιαφέρον επειδή ενσωµατώνει
καινοτοµικά στοιχεία που αξίζει να ληφθούν υπόψη σε νέα προγράµµατα, να
συστηµατοποιηθούν και να οδηγήσουν σε ένα πάγιο σύστηµα πιστοποίησης προσόντων των
µεταναστών.
γ) Καλές πρακτικές σχετικά µε την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και εργαζοµένων και του
ευρύτερου κοινού απέναντι στον ρατσισµό και την ξενοφοβία. Ορισµένα έργα υλοποίησαν
αποκλειστικά τέτοιες δράσεις. Η ελληνική εµπειρία καλών πρακτικών απορρέει, κυρίως, από
έργα της πρώτης κατηγορίας

που αφορούν

την κατάρτιση των µεταναστών και των

ευπαθών κοινωνικών οµάδων σε επαγγέλµατα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ώστε να
έχουν τη δυνατότητα να παράγουν υλικό για τα Μέσα και για την ευαισθητοποίηση των
εργοδοτών. Ειδικά η ευαισθητοποίηση των εργοδοτών αποδείχθηκε ιδιαίτερα καλή πρακτική,
καθώς οι ευαισθητοποιηµένοι εργοδότες είναι περισσότερο πρόθυµοι να συνεργαστούν µε τις
δοµές απασχόλησης, να προσλάβουν δοκιµαστικά ή µόνιµα µετανάστες/ µετανάστριες, αλλά
και να προχωρήσουν σε µεταβολή της διοικητικής φιλοσοφίας προς την κατεύθυνση της
διαχείρισης της διαφορετικότητας. Επίσης, οι ευαισθητοποιηµένοι εργοδότες οι οποίοι
δικτυώνονται µε τις δοµές απασχόλησης είναι πιθανότερο να οδηγηθούν και στην υιοθέτηση
πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που εστιάζουν σε µετανάστριες ή µετανάστες.
δ) Καλές πρακτικές σχετικά µε την τοποθέτηση στην εργασία και τη δηµιουργία επιχειρήσεων.
Οι καλές πρακτικές αυτού του άξονα αναφέρονται στην τοποθέτηση (προσωρινή ή µόνιµη)
ατόµων των οµάδων στόχων σε επιχειρήσεις, τη δικτύωση µε επιχειρήσεις προκειµένου να
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διασφαλιστεί µία σταθερή ροή των ατόµων αυτών προς τις θέσεις εργασίας και τέλος, στη
δηµιουργία επιχειρήσεων από τα άτοµα αυτά. Οι καινοτόµες καλές πρακτικές αναφέρονται
κυρίως στην τελευταία κατηγορία, δηλαδή στην κατάρτιση των γυναικών και των
µεταναστών προκειµένου να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και την υποστήριξή τους
στα πρώτα δύσκολα στάδια που θα πρέπει να αντιµετωπίσουν τη γραφειοκρατία και να
αναπτύξουν συνεργασίες µε τις υπόλοιπες τοπικές επιχειρήσεις. Οι πλέον ενδιαφέρουσες
καλές πρακτικές συνδυάζουν την ανάπτυξη συνεργασιών µε την ενίσχυση της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων τοπικών επιχειρήσεων.
ε) Καλές πρακτικές σχετικά µε τη διαχείριση της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας. Τα
έργα που καταγράψαµε, εστιάστηκαν περισσότερο στην ανάδειξη των καλών πρακτικών
διαχείρισης της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας βάσει της καταγεγραµµένης
κυρίως, στη διεθνή βιβλιογραφία, εµπειρίας και εκπόνησαν αρκετά λεπτοµερείς Οδηγούς
Καλών Πρακτικών για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Ωστόσο, τα έργα αυτά δεν επεχείρησαν να
παρέµβουν επί της ουσίας στις σχέσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό των επιχειρήσεων
παρά µόνο σε επίπεδο συµβουλευτικής. Οι καλές πρακτικές που αναδείχθηκαν, στις
περισσότερες περιπτώσεις, αναφέρονται στο περιεχόµενο των προσφερόµενων υπηρεσιών
και όχι στις ιδιαιτερότητες των οµάδων στόχων (π.χ. στο φύλο).
Συνεπώς, η ελληνική εµπειρία καλών πρακτικών προέρχεται, κυρίως, από δράσεις
που απευθύνονται στους ίδιους τους µετανάστες και συνδέονται µε την προώθηση στην
απασχόληση (συµβουλευτική, ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας), δράσεις που απευθύνονται
στους εργοδότες (ευαισθητοποίηση εργοδοτών, διαχείριση της διαφορετικότητας στο χώρο
εργασίας) και δράσεις που απευθύνονται στον ευρύτερο πληθυσµό (ενηµέρωση,
ευαισθητοποίηση για την καταπολέµηση των διακρίσεων). Πρόκειται για πλούσια εµπειρία
που είναι, όµως, εντοπισµένη στους συγκεκριµένους τοµείς. Επιπρόσθετα, η ποιοτική
αποτίµηση της ελληνικής εµπειρίας καλών πρακτικών, µέσω της ποιοτικής έρευνας που
διεξήχθη σε επιλεγµένους φορείς, έδειξε ότι οι τοµείς στους οποίους έχουν αναδειχθεί καλές
πρακτικές συναρτώνται σε µεγάλο βαθµό µε το αντικείµενο δραστηριοποίησης των φορέων.
Έτσι, οι φορείς που ασχολούνται µε µετανάστες ειδικότερα έχουν

να επιδείξουν,

αριθµητικά, περισσότερες της µιας καλές πρακτικές. Επίσης, οι τρεις στους τέσσερις φορείς
συνεχίζουν µετά τη λήξη του προγράµµατος να υλοποιούν κάποιες εκ των δράσεων που
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έχουν χαρακτηρισθεί ως καλές πρακτικές, προκειµένου να στηρίξουν τους µετανάστες. Παρά
την έλλειψη πόρων που θα επέτρεπε την ενσωµάτωση των καλών πρακτικών σε δοµές τους
εξακολουθούν µερικώς την εφαρµογή τους και εξασφαλίζουν έτσι τη συνέχισή τους. Στο
σηµείο αυτό οι ΜΚΟ, ως πιο ευέλικτες, φαίνεται να παρακάµπτουν πιο εύκολα τα εµπόδια
που αναφύονται.
Πρέπει να επισηµανθεί ότι η ελληνική εµπειρία καλών πρακτικών σε σχέση µε την
απασχόληση

µεταναστριών

είναι

πολύ

περιορισµένη.

Από

τα

προγράµµατα

µε

αναγνωρισµένες καλές πρακτικές που εντοπίσαµε µόνο τέσσερα αφορούσαν αποκλειστικά
γυναίκες µετανάστριες και είχαν συµπεριληφθεί στον άξονα καλών πρακτικών που αφορούν
την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.184 Στους λοιπούς άξονες σχετικά µε την παροχή
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών, ευαισθητοποίησης του κοινού, καταπολέµησης του ρατσισµού
και της ξενοφοβίας, καθώς και της διαχείρισης της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας, οι
καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν αφορούσαν ευρύτερες κοινωνικά ευπαθείς οµάδες, στις
οποίες περιλαµβάνονταν µετανάστες και γυναίκες. Το γεγονός αυτό εξηγείται από τον ίδιο το
χαρακτήρα και τις προδιαγραφές των χρηµατοδοτικών πλαισίων. Η εµπειρία αυτή
εναρµονίζεται πλήρως µε τη λοιπή εµπειρία καλών πρακτικών για την οποία έγινε ήδη
αναφορά. Η διάσταση του φύλου δεν φαίνεται να έχει αποτελέσει µέχρι στιγµής επίκεντρο
184

Πρόκειται για καλές πρακτικές επίσηµα αναγνωρισµένες στο πλαίσιο των προγραµµάτων εντός των οποίων
έχουν αναδειχθεί. Συγκεκριµένα πρόκειται για τις εξής δράσεις: α) Αναπτυξιακή Σύµπραξη Immigrants agrojobs (βλ. αναλυτικά κεφάλαιο 4, σ.115 και Παράρτηµα ΙΙ, σ. 16), β) «Εκµάθηση ελληνικής γλώσσας και
ιστορίας σε µητέρες µετανάστριες» του Δήµου Αθηναίων, www.cityofathens.gr, (βλ. αναλυτικά κεφάλαιο 4,
σ.116 και Παράρτηµα ΙΙ σ. 98, γ) Αναπτυξιακή Σύµπραξη για ίσες Ευκαιρίες Απασχόλησης των Γυναικών στο
Αιγαίο –MEVEL (βλ. αναλυτικά κεφάλαιο 4, σ.118 και Παράρτηµα ΙΙ, σ. 53 ), και δ) « Δώσε µια ευκαιρία» στο
πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση», (βλ. αναλυτικά κεφάλαιο 4, σ.121 και
Παράρτηµα ΙΙ, σ.77). Παράλληλα υπάρχουν καλές πρακτικές που αφορούν τον τοµέα απασχόλησης των
µεταναστριών οι οποίες δεν είναι επίσηµα αναγνωρισµένες, αλλά θεωρούνται ως καλές από τους φορείς
υλοποίησης των προγραµµάτων στο πλαίσιο των οποίων έχουν αναδειχθεί. Αυτές οι καλές πρακτικές
αναφέρονται µόνο στο Παράρτηµα διότι όπως έχει ήδη αποσαφηνισθεί η παρούσα µελέτη επικεντρώνεται µόνο
στις επίσηµα αναγνωρισµένες καλές πρακτικές. Ενδεικτικά τέτοιες καλές πρακτικές µη επίσηµα
αναγνωρισµένες είναι οι εξής: α) έργο «Εφαρµογή νέων µεθόδων εργασίας σε πολιτισµικά διαφοροποιηµένες
οµάδες: Έξυπνη προσαρµογή των επιχειρήσεων και βελτίωση των δεξιοτήτων των γυναικών µεταναστριών»
της Αναπτυξιακής Σύµπραξης (Α.Σ): Διαπολιτισµική Διοίκηση και Τεχνολογικές Προσαρµογές, συντονιστής
ΙΟΒΕ, www.iobe.gr, (βλ. αναλυτικά Παράρτηµα ΙΙ σ. 4.) β), Σχέδιο Δράσης "ΝΙΚΗ"που υλοποιείται στο
πλαίσιο του Έργου "Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης µε την ενεργό συµµετοχή των ΜΚΟ" από το Κέντρο
Γυναικείων Μελετών και Ερευνών, http://www.genderissues.org.gr, (βλ. αναλυτικά Παράρτηµα ΙΙ σ. 60) γ)
έργο «Δηµιουργική απασχόληση και ενεργός συµµετοχή γυναικών µεταναστριών δια µέσου της σύγχρονης
τεχνολογίας» και σχετικό επιµορφωτικό σεµινάριο που υλοποίησαν η ANCE µε το Κέντρο Ψηφιακού
Πολιτισµού «Φούρνος», http://www.ance-hellas.org, (βλ. αναλυτικά Παράρτηµα ΙΙ σ. 62).
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του σχεδιασµού έργων που απευθύνονται ειδικά σε µετανάστριες. Διαπιστώθηκε, επιπλέον, η
πλήρης απουσία έργων που να σχετίζονται µε τη χώρα προέλευσης των µεταναστών και να
υλοποιούνται πριν την άφιξή τους στην Ελλάδα µε αποτέλεσµα η ελληνική εµπειρία καλών
πρακτικών να συνδέεται µόνο µε έργα των οποίων η υλοποίηση περιορίζεται στη χώρα µας,
χώρα-υποδοχής. Ένας τοµέας που εµφανίζεται αρκετά αναπτυγµένος και ο οποίος έχει
οδηγήσει σε καλές πρακτικές είναι ο τοµέας της παροχής συµβουλευτικών, ψυχοκοινωνικών
και νοµικών υπηρεσιών και στήριξης. Στον τοµέα αυτό δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο
οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες φροντίζουν να συστηµατοποιήσουν την εµπειρία
τους και να την προβάλουν σε οδηγούς, φυλλάδια και µε κάθε πρόσφορο τρόπο, αλλά και να
υποστηρίζουν τεχνικά την αξιοποίησή της σε άλλους χώρους και από άλλους φορείς. Εξίσου
διαδεδοµένες είναι οι καλές πρακτικές εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας οι οποίες
χρονολογούνται από το τέλος της δεκαετίας του 1990 και δεν παρουσιάζουν πλέον ιδιαίτερα
καινοτοµικά στοιχεία. Αντίθετα, ένας τοµέας που έχει ελάχιστα αναπτυχθεί είναι ο τοµέας
της αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων των µεταναστών (αναγνωρισµένα
προσόντα, εξειδικευµένες γνώσεις και επαγγελµατική εµπειρία), ώστε να διαθέτουν
περισσότερες δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας που να αντιστοιχεί στις γνώσεις και τα
προσόντα τους και να αµείβονται καλύτερα. Πρόκειται για τους µετανάστες που έρχονται
στη χώρα µας και δεν είναι ανειδίκευτοι εργάτες. Ο τοµέας αυτός προσφέρεται για το
σχεδιασµό και την υλοποίηση καινοτόµων δράσεων που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη
καλών πρακτικών.
1.2 Εµπειρία από επιχειρήσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
Για να αποτιµηθεί επαρκώς η ελληνική εµπειρία από επιχειρήσεις που λειτουργούν µε
βάση την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και διαχειρίζονται τη διαφορετικότητα/ πολυµορφία
ως καλή πρακτική, θα ήταν αναγκαίο να προβούµε σε σύγκριση των επιχειρήσεων αυτών µε
άλλες που απασχολούν µεν µετανάστες, πλην όµως δεν λειτουργούν µε βάση αυτή την αρχή.
Θα ήταν, επίσης, αναγκαίο να γνωρίζουµε τα της απασχόλησης µεταναστριών εντός όλων
των παραπάνω επιχειρήσεων. Όµως το αντικείµενο της έρευνάς µας, καθώς και οι χρονικοί
περιορισµοί ως προς την διεξαγωγή της, δεν επιτρέπουν την επέκτασή της στην ανίχνευση
τέτοιου τύπου ερωτηµάτων. Εξάλλου µια τέτοια αποτίµηση δεν είναι εφικτή και για το λόγο
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ότι η ελληνική εµπειρία από επιχειρήσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι ακόµη
περιορισµένη. Όπως έδειξε η έρευνά µας, ένας µικρός αριθµός µεγάλων και µεσαίων
επιχειρήσεων έχει εντάξει την απασχόληση των µεταναστών στους στόχους της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης και διαχειρίζεται τη διαφορετικότητα/ πολυµορφία ως αναγνωρισµένη
καλή πρακτική. Τα πεδία δραστηριοποίησης αυτών των επιχειρήσεων είναι ποικίλα, και
καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα, από τη βιοµηχανία/βιοτεχνία ως το λιανεµπόριο, τις κατασκευές
και τις υπηρεσίες. Θα περιορίσουµε την κριτική µας αποτίµηση στο σχολιασµό της
εφαρµογής της «αρχής διαχείρισης της διαφορετικότητας» στις περιπτώσεις των
επιχειρήσεων που εντοπίσαµε.
Τα πλεονεκτήµατα που αποκοµίζουν όσες επιχειρήσεις λειτουργούν µε βάση την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και υιοθετούν τη διαχείριση της διαφορετικότητας είναι
σηµαντικά. Η εταιρική κουλτούρα είναι ανοικτή. Οι υποψήφιοι εργαζόµενοι έχουν ίσες
ευκαιρίες σε σχέση µε την πιθανότητα πρόσληψής τους στην επιχείρηση. Αλλά και στη
συνέχεια, ως µέλη του δυναµικού της επιχείρησης, εξακολουθούν να έχουν ίσες ευκαιρίες.
Άλλη θετική όψη της συγκεκριµένης λειτουργίας είναι η συνέργεια και επαφή µε την τοπική
κοινότητα στην περιοχή της οποίας λειτουργεί η επιχείρηση. Μια τρίτη θετική όψη είναι οι
συνεργασίες που οι επιχειρήσεις αυτές αναπτύσσουν µε φορείς και δοµές συµβουλευτικών
και υποστηρικτικών υπηρεσιών, το έργο των οποίων, υποστηρίζουν οικονοµικά και
οργανωτικά. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, σε κάποιες περιπτώσεις, ωθούνται µετανάστες
προς την απασχόληση. Είναι εύλογο ότι για τις µετανάστριες οι παραπάνω συνθήκες
λειτουργίας των χώρων εργασίας διαµορφώνουν ένα πλαίσιο εργασιακής και κοινωνικής
ένταξης ευνοϊκό. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε την ελληνική, τουλάχιστον, εµπειρία,
η υιοθέτηση της αρχής της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας είναι σχετικά πρόσφατη. Ως
εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η κριτική αποτίµησή της σε βάθους χρόνου. Επιπλέον τα
υπάρχοντα δεδοµένα δεν είναι επαρκή ώστε να επιτρέπουν µια ολοκληρωµένη αποτίµηση.
Ωστόσο, στο σηµείο αυτό µπορούν να διατυπωθούν κάποιες προκαταρκτικές κριτικές
σκέψεις που αφορούν τα µειονεκτήµατα που συνδέονται µε τον τρόπο εφαρµογής της αρχής
της διαφορετικότητας. Ένας προβληµατισµός που δηµιουργείται αφορά τα δυσδιάκριτα και
λεπτά όρια διασφάλισης των αµοιβαίων δικαιωµάτων όλων των εργαζοµένων. Για
παράδειγµα, ο µεγάλος αριθµός εργαζοµένων µεταναστών µπορεί να συνεπάγεται
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χαµηλότερη αµοιβή ή υπέρβαση των ωρών απασχόλησής τους και τούτο εις βάρος της
ισονοµίας µεταξύ των γηγενών και των αλλοδαπών. Μάλιστα, µε γνώµονα τη σηµερινή
επισφάλεια των θέσεων εργασίας, αλλά και το ότι δεν φαίνεται να είναι ενεργός ο ρόλος των
ενώσεων εργαζοµένων και συνδικαλιστικών φορέων στις επιχειρήσεις εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης τίθεται το ερώτηµα µε ποιο τρόπο εφαρµόζεται η διαχείριση της διαφορετικότητας,
έτσι ώστε να λειτουργεί προς όφελος όλων των εργαζοµένων. Το ζήτηµα χρήζει περαιτέρω
διερεύνησης. Σε κάθε περίπτωση η σχετική συζήτηση και αποτίµηση δεν θα πρέπει να
διεξάγεται χωρίς όρια και προϋποθέσεις. Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το γενικότερο
πλαίσιο λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους
πολύ περισσότερο µάλιστα όταν πρόκειται για την απασχόληση των µεταναστριών,
κατηγορίας εργαζοµένων µε υψηλή επισφάλεια. Σε κάθε µελλοντική διεύρυνση του τοµέα
των επιχειρήσεων που λειτουργούν µε βάση την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τις αρχές της
διαχείρισης της διαφορετικότητας-δεδοµένου ότι είναι σχετικά µικρός ο αριθµός
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν- µεγάλη σηµασία θα είχε η ανάπτυξη
συνεργασιών µε φορείς που ασχολούνται µε µετανάστες. Μια τέτοια συνεργασία θα
µπορούσε να λειτουργήσει υποστηρικτικά προς τους µετανάστες και να συµβάλει στην
εφαρµογή της αρχής της διαφορετικότητας εντός των επιχειρήσεων και προς όφελός τους.
Η κριτική αποτίµηση της ελληνικής εµπειρίας καλών πρακτικών στον τοµέα της
απασχόλησης των µεταναστριών, τόσο στο επίπεδο των φορέων που έχουν υλοποιήσει
προγράµµατα καλών πρακτικών, όσο και στο επίπεδο των επιχειρήσεων που λειτουργούν µε
βάση

την

Εταιρική

Κοινωνική

Ευθύνη

και

την

διαχείριση

της

διαφορετικότητας/πολυµορφίας ανέδειξε κάποιες βασικές συνισταµένες της εµπειρίας αυτής,
όπως η συνάρτηση των καλών πρακτικών µε το χρηµατοδοτικό πλαίσιο των προγραµµάτων,
η ποικιλοµορφία των φορέων, η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στους εργαζόµενους σε
επιχειρήσεις ΕΚΕ ανεξαρτήτως εθνικότητας.
.
2. Σύγκριση της ελληνικής εµπειρίας µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή
Σε προηγούµενα κεφάλαια της µελέτης παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα πορίσµατα της
αναζήτησης φορέων και προγραµµάτων καλών πρακτικών καθώς και δραστηριοτήτων
επιχειρήσεων που λειτουργούν µε βάση την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως καλή πρακτική.
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Συγκεκριµένα, στο κεφάλαιο 3 έγινε επιλεκτική αναφορά στη σχετική εµπειρία δέκα χωρών
της Ε.Ε., ενώ στο κεφάλαιο 4 έγινε εµπεριστατωµένη αναφορά στη σχετική ελληνική
εµπειρία. Μάλιστα, η αναφορά αυτή συµπεριέλαβε και τα αποτελέσµατα ποιοτικής έρευνας
που σχεδιάσθηκε ειδικά για την εις βάθος αποτίµηση των καλών πρακτικών. Η όλη έρευνα
υπήρξε καρποφόρα και έδωσε πλούτο πληροφοριών. Ωστόσο, όπως ήδη φάνηκε στο
κεφάλαιο 4, η σύγκριση µεταξύ των σχετικών εµπειριών των διαφόρων χωρών κάθε άλλο
παρά είναι αυτονόητη. Καταρχήν, η ευρωπαϊκή εµπειρία δεν είναι ενιαία. Αποτελείται από
τις σχετικές εµπειρίες διαφόρων χωρών. Κατά συνέπεια, σε κάθε προσπάθεια σύγκρισης, οι
διαφορές µεταξύ εθνικών πολιτικών, εθνικών θεσµικών πλαισίων, εθνικών ορισµών του
µετανάστη, δοµών και υπηρεσιών, χρηµατοδοτικών πλαισίων των προγραµµάτων, αλλά και
των χαρακτηριστικών της µετανάστευσης ανά χώρα υπεισέρχονται ως εµπόδια που θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επιπλέον, η ευρωπαϊκή και η ελληνική εµπειρία δεν είναι
οµοειδείς, ούτε οµοιογενείς. Έχουν διαµορφωθεί σε διαφορετικές οικονοµικές, κοινωνικές
και πολιτισµικές συνθήκες. Επιπρόσθετη δυσκολία ως προς το εγχείρηµα της σύγκρισης της
ευρωπαϊκής µε την ελληνική εµπειρία προκύπτει από το γεγονός ότι τα δεδοµένα που έχουν
συλλεγεί στο πλαίσιο της διαδικτυακής καταγραφής δεν είναι επαρκή, ώστε να επιτρέπουν
µια ολοκληρωµένη σύγκριση. Έτσι, προκειµένου να διακρίνει τις δοµές από τα προγράµµατα
η ερευνητική οµάδα υιοθέτησε ως κριτήριο λειτουργίας των δοµών αφενός την έλλειψη
χρονικής διάρκειας και αφετέρου την απουσία αναφοράς σε συγκεκριµένη χρηµατοδοτική
πηγή. Κατά συνέπεια και το δικό µας εγχείρηµα να συγκρίνουµε την ευρωπαϊκή µε την
ελληνική εµπειρία προσέκρουσε σε όλες τις δυσκολίες που προαναφέρθηκαν. Για το λόγο
αυτό η σύγκριση στην οποία θα προβούµε θα στηριχθεί επιλεκτικά σε κάποιους άξονες τους
οποίους προκρίναµε ως πρόσφορους για αυτή τη σύγκριση. Οι άξονες αυτοί είναι οι εξής: α)
η σχέση των δράσεων µε δοµές ή προγράµµατα, β) η διάσταση του φύλου σε σχέση µε τον
πληθυσµό-στόχο των έργων, γ) η σχέση µε τη χώρα αποστολής και τη χώρα υποδοχής, δ) ο
χαρακτήρας των δράσεων, ε) τα είδη των καλών πρακτικών και στ) η διαχείριση της
διαφορετικότητας . Αναλυτικότερα:
α) Σύγκριση ευρωπαϊκής και ελληνικής εµπειρίας ως προς τη σχέση των δράσεων µε δοµές
και προγράµµατα στον τοµέα της απασχόλησης των µεταναστριών. Σύµφωνα µε την
ευρωπαϊκή εµπειρία υπάρχει µια σχετική αναλογία ανάµεσα σε δοµές και προγράµµατα
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καλών πρακτικών που εντοπίσαµε. Στην ευρωπαϊκή εµπειρία φαίνεται τουλάχιστον ότι οι
δοµές, ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες ανάγκες τόσο των χαρακτηριστικών των
µεταναστών, όσο και της ζήτησης στην αγορά εργασίας. Η Ισπανία, η Γερµανία και το
Βέλγιο έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές σχετικές µε την κατάρτιση µεταναστριών και
µεταναστών σε επαγγέλµατα κοινωνικών υπηρεσιών, ως βοηθών σε νοσοκοµεία και ως
φροντιστών ηλικιωµένων, απαντώντας σε ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επίσης, η
πιστοποίηση των εκπαιδευτικών προσόντων των αλλοδαπών-γιατρών στην Πορτογαλία είναι
ένα παράδειγµα που απαντά στις ανάγκες της συγκεκριµένης οµάδας αλλά και του γενικού
πληθυσµού. Επιπλέον, στην ευρωπαϊκή εµπειρία φαίνεται να κεφαλαιοποιείται η
τεχνογνωσία των προγραµµάτων, διότι ενσωµατώνονται σε δοµές κάποιες από τις καλές
πρακτικές. Τέτοια περίπτωση είναι η καλή πρακτική του Δήµου Βιέννης, σύµφωνα µε την
οποία, το πρόγραµµα ένταξης µεταναστών σε διοικητικές υπηρεσίες του Δήµου, το οποίο
αρχικά υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος CLIP ( βλ. κεφ. 3, ενότητα 2), φαίνεται
να συνεχίζεται ως δοµή µέχρι και σήµερα. Σύµφωνα µε την ελληνική εµπειρία, οι καλές
πρακτικές που εντοπίστηκαν έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο συγκεκριµένων προγραµµάτων.
Η έλλειψη συνέχειας και η περιορισµένη διάρκεια τέτοιων εγχειρηµάτων έχει ήδη αναφερθεί
ως µέρος των επιπτώσεων που αυτές συνεπάγονται για την ίδια την οµάδα-στόχο, καθώς και
για την περαιτέρω βελτίωση της ίδιας της καλής πρακτικής. Άρα, στην ευρωπαϊκή εµπειρία
πολλές καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν συναρτώνται µε τη λειτουργία δοµών για
µετανάστες, ενώ αντίθετα, στην Ελλάδα µε την υλοποίηση προγραµµάτων.
β) Σύγκριση ευρωπαϊκής και ελληνικής εµπειρίας ως προς τη διάσταση του φύλου σε σχέση
µε τον πληθυσµό στόχο. Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή εµπειρία, οι καλές πρακτικές που
εντοπίστηκαν και αφορούν αποκλειστικά µετανάστριες ήταν αριθµητικά περιορισµένες σε
σύγκριση µε τις καλές πρακτικές που περιελάµβαναν γυναίκες και άνδρες µετανάστες. Στην
ελληνική, επίσης, εµπειρία η καταγραφή ανέδειξε τέσσερα έργα ως καλές πρακτικές που
απευθύνονταν αποκλειστικά στις µετανάστριες ως οµάδα στόχο. Άρα, τόσο στην ευρωπαϊκή,
όσο και στην ελληνική εµπειρία διαπιστώθηκε ότι το φύλο δεν υπεισέρχεται συχνά ως
κριτήριο στις δράσεις που στοχεύουν την συγκεκριµένη κατηγορία πληθυσµού. Οι δράσεις
αυτές απευθύνονται στη γενικότερη πληθυσµιακή οµάδα, αυτή των µεταναστών.
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γ) Σύγκριση ευρωπαϊκής και ελληνικής εµπειρίας ως προς τη σχέση των δράσεων µε τη χώρα
αποστολής και τη χώρα υποδοχής, στον τοµέα απασχόλησης των µεταναστριών. Η
ευρωπαϊκή εµπειρία έχει αναδείξει περιορισµένο αριθµό καλών πρακτικών που συνδέονται
µε τη χώρα αποστολής. Κάποιες χώρες αρχίζουν τις διαδικασίες προώθησης στην
απασχόληση πριν την άφιξη, βάσει διακρατικών συµφωνιών και ως εκ τούτου είναι
ελεγχόµενη, σε ένα βαθµό, η έλευση µεταναστριών. Πρόκειται για τις καλές πρακτικές που
εντοπίστηκαν στην Ιταλία και την Ισπανία.

Στην

ελληνική εµπειρία, αντίθετα, δεν

εντοπίστηκαν καλές πρακτικές οι οποίες να αφορούν την χώρα αποστολής των
µεταναστών/τριών. Άρα, υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ της ευρωπαϊκής και της ελληνικής
εµπειρίας ως προς τις καλές πρακτικές που συνδέονται µε τη χώρα αποστολής. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι η ευρωπαϊκή εµπειρία περιορίζεται και αυτή σε δύο µόνο από τις δέκα χώρες
που διερευνήσαµε.
δ) Σύγκριση ευρωπαϊκής και ελληνικής εµπειρίας ως προς το χαρακτήρα των δράσεων στον
τοµέα της απασχόλησης των µεταναστριών. Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή εµπειρία, οι δράσεις
των καλών πρακτικών που εντοπίστηκαν, παρατηρούµε ότι είναι πολυεπίπεδες και αφορούν
την προώθηση στην απασχόληση και σε µικρότερο βαθµό την ίδια την απασχόληση. Οι
καλές αυτές πρακτικές συνδέονται, σε µεγάλο βαθµό µε την επαγγελµατική κατάρτιση, την
ευαισθητοποίηση και προώθηση της διαφορετικότητας σε κεντρικό επίπεδο, τη
συµβουλευτική για την προώθηση στην εργασία και την πιστοποίηση προσόντων κ.ά.
Φαίνεται, επίσης, ότι οι καλές πρακτικές απορρέουν από δράσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν σε
συνάρτηση µε την ζήτηση της αγοράς εργασίας, την προσφορά και τα χαρακτηριστικά του
πληθυσµού- στόχου. Και στην ελληνική εµπειρία οι καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν,
απορρέουν από σύνθετες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί µε την εµπλοκή διαφορετικών
φορέων. Όµως, η σύντοµη χρονική διάρκεια, εντός της οποίας, έχουν υλοποιηθεί οι δράσεις
αυτές στην πραγµατικότητα δεν αφήνει περιθώρια ουσιαστικής αποτίµησής τους. Άρα, ο
χαρακτήρας των δράσεων τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική εµπειρία είναι
σύνθετος. Όµως, στη µεν ευρωπαϊκή εµπειρία οι δράσεις είναι στενά συνδεδεµένες µε το
αντικείµενο του φορέα υλοποίησης, στη δε ελληνική εµπειρία είναι πιθανόν να υλοποιούνται
από πληθώρα συνεργαζοµένων φορέων που, εκ πρώτης όψεως, δεν έχουν απόλυτη συνάφεια
µε το αντικείµενο παρέµβασης.
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ε) Σύγκριση ευρωπαϊκής και ελληνικής εµπειρίας ως προς τα είδη καλών πρακτικών στον
τοµέα απασχόλησης των µεταναστριών. Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή εµπειρία, ως προς τα
είδη καλών πρακτικών που εντοπίστηκαν, παρατηρούµε ότι συναρτώνται, στις περισσότερες
περιπτώσεις, µε κατάρτιση, επαγγελµατική εξειδίκευση και πιστοποίηση προσόντων,
υποστηριζόµενα συχνά και από ένα φάσµα συµβουλευτικών υπηρεσιών για την επίτευξη των
άµεσων στόχων. Φαίνεται ότι τα είδη καλών πρακτικών εντάσσονται στο ευρύτερο
οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο της εκάστοτε χώρας ή περιοχής. Σύµφωνα µε
την ελληνική εµπειρία, τα είδη των καλών πρακτικών που εντοπίστηκαν, συναρτώνται µεν µε
την κάλυψη των στόχων του προγράµµατος, πλην όµως δεν συσχετίζονται πάντοτε µε τις
ανάγκες του πληθυσµού –στόχου και ούτε εντάσσονται στο ευρύτερο οικονοµικό, κοινωνικό
και πολιτισµικό πλαίσιο της εκάστοτε περιοχής υλοποίησης του προγράµµατος. Οι καλές
αυτές πρακτικές σχετίζονται µε την εκµάθηση της γλώσσας, τις συµβουλευτικές υπηρεσίες,
την προώθηση στην απασχόληση και µερικώς µε εξειδικευµένη κατάρτιση. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι στο Δήµο Αθηναίων έχει εντοπιστεί η εκµάθηση της γλώσσας ως καλή
πρακτική η οποία έχει καθιερωθεί

και περιλαµβάνει υποστηρικτικές υπηρεσίες που

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των µεταναστριών. Άρα, στην ευρωπαϊκή εµπειρία τα είδη
καλών πρακτικών που εντοπίστηκαν είναι άµεσα συνδεδεµένα µε την επαγγελµατική
κατάρτιση, ενώ στην ελληνική εµπειρία περιλαµβάνονται είδη δράσεων έµµεσα και άµεσα
συνδεδεµένα µε την απασχόληση, προκειµένου να καλύψουν βασικές ελλείψεις σε όλο το
φάσµα των κοινωνικών αναγκών των οµάδων στόχων.
στ) Σύγκριση ευρωπαϊκής και ελληνικής εµπειρίας ως προς τη διαχείριση της
διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις. Στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις η εφαρµογή της αρχής της
διαφορετικότητας ως καλής πρακτικής βασίζεται - και εν πολλοίς επηρεάζεται - από τη
συνολική συνέργεια µεταξύ των επιχειρήσεων, των ενώσεων των εργαζοµένων, των
συνδικαλιστικών οργανώσεων, της τοπικής κοινωνίας, των τυπικών συµφωνιών και
εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης εντός και εκτός των επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις
αυτές ανήκουν στην κατηγορία των µεγάλων επιχειρήσεων και, ως επί το πλείστον,
δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο. Στην ελληνική εµπειρία, λαµβάνοντας υπόψη και τη
βραχύχρονη παρουσία αυτών των επιχειρήσεων στο χώρο της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, φαίνεται πως η διαφορετικότητα εφαρµόζεται ως ενδοεπιχειρησιακή λειτουργία και
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δεν προκύπτει από το εύρος των συνεργειών που παρατηρήθηκαν στις αντίστοιχες
ευρωπαϊκές. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που την εφαρµόζουν θεωρούνται µικρές και µεσαίες
για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Εν κατακλείδι η απόπειρα σύγκρισης της ευρωπαϊκής µε την ελληνική εµπειρία
καλών πρακτικών έδειξε ότι αυτές εµφανίζουν συγκλίσεις και αποκλίσεις ως προς το
αντικείµενο δράσης, την εµπλοκή των φορέων, τη διαχείριση της διαφορετικότητας κ.λπ.

3. Συµπερασµατικές Παρατηρήσεις
Η κριτική αποτίµηση της ελληνικής εµπειρίας καλών πρακτικών στον τοµέα
απασχόλησης των µεταναστριών έδειξε ότι είναι ποικίλες οι συνισταµένες αυτής της
εµπειρίας. Οι καλές πρακτικές εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τα προγράµµατα και τους
περιορισµούς που επιβάλλουν τα χρηµατοδοτικά τους πλαίσια, εφόσον οι προδιαγραφές
προκαθορίζουν τόσο το είδος των δράσεων όσο και τις οµάδες στόχους. Στο πλαίσιο αυτό τα
προγράµµατα που υλοποιούνται δίνουν έµφαση στην προώθηση στην απασχόληση και όχι
στην ίδια την απασχόληση και απευθύνονται γενικά σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες χωρίς να
λαµβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των µεταναστών. Επίσης, τα
προγράµµατα αυτά δεν ενσωµατώνουν τη διάσταση του φύλου και δεν συµπεριλαµβάνουν στο
σχεδιασµό

τους

τις

ειδικότερες

ανάγκες

των

µεταναστριών,

υποκατηγορίας

του

µεταναστευτικού πληθυσµού µε αυξηµένα προβλήµατα. Παρά το γεγονός ότι η ελληνική
εµπειρία καλών πρακτικών συµπυκνώνει δράσεις καινοτοµικού και πολυδιάστατου
χαρακτήρα, παραµένει σε πιλοτικό στάδιο εφόσον δεν εξασφαλίζεται η συνέχιση και εξέλιξη
των εκάστοτε δράσεων από τις οποίες απορρέει. Η έλλειψη συνέχειας των προγραµµάτων
καλών πρακτικών επιδρά αρνητικά στη συσσώρευση τεχνογνωσίας από τους εµπλεκόµενους
φορείς, καθώς και στην περαιτέρω αξιοποίηση της εµπειρίας που αποκοµίζουν. Ως προς τις
επιχειρήσεις που λειτουργούν µε βάση την αρχή της διαφορετικότητας, επειδή ο αριθµός τους
είναι µικρός και η εµπλοκή τους στο χώρο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πρόσφατη, στην
πραγµατικότητα δεν είναι ακόµα δυνατό να αποτιµηθεί η εµπειρία από την εφαρµογή της
αρχής της διαφορετικότητας ως καλής πρακτικής.
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Επίσης, η συγκριτική αποτίµηση της ευρωπαϊκής και ελληνικής εµπειρίας καλών
πρακτικών στον τοµέα της απασχόλησης των µεταναστριών έδειξε ότι υπάρχουν σηµεία
σύγκλισης και απόκλισης µεταξύ των δύο εµπειριών. Χωρίς να διαφεύγει της προσοχής ότι
υπάρχουν σοβαρές κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτισµικές διαφορές µεταξύ των
συγκρινόµενων ευρωπαϊκών χωρών και της Ελλάδας, οι οποίες και καθιστούν τη σύγκριση
αυτή αρκετά επισφαλή, θα µπορούσε επισηµανθεί ότι η ευρωπαϊκή και η ελληνική εµπειρία
καλών πρακτικών συγκλίνουν στα εξής: α) Τα είδη των δράσεων που υλοποιούνται στο
πλαίσιο προγραµµάτων, καθώς και τα αντικείµενά τους εµφανίζουν οµοιότητες, προφανώς
λόγω του ότι οι δράσεις αυτές εντάσσονται σε κοινά ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά πλαίσια.
Πρόκειται

για

καλές

πρακτικές

που

συναρτώνται

µε

δράσεις

κατάρτισης

και

συµβουλευτικών υπηρεσιών µε στόχο την προώθηση στην απασχόληση. Ειδικό βάρος έχουν
επίσης οι δράσεις καλών πρακτικών σχετικά µε την αλλαγή κουλτούρας και την
καταπολέµηση των διακρίσεων. β) Οι δράσεις των καλών πρακτικών είναι πολυεπίπεδες. γ)
Οι εµπλεκόµενοι φορείς είναι πολυάριθµοι, εµφανίζουν ποικιλοµορφία ως προς το νοµικό
καθεστώς και το αντικείµενο δραστηριοποίησής τους

και καλύπτουν ευρύ φάσµα

συνεργειών. δ) Οι δράσεις που απευθύνονται σε µετανάστριες είναι περιορισµένες, πράγµα
το οποίο αφήνει να διαφανεί µια υστέρηση ως προς τις mainstreaming πολιτικές ισότητας
των φύλων. ε) Υπάρχουν επιχειρήσεις που βασίζονται στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και
υιοθετούν τη διαχείριση της διαφορετικότητας.

Όµως, η

ευρωπαϊκή και η ελληνική

εµπειρία, όπως προέκυψε από την προηγηθείσα σύγκριση, αποκλίνουν ως προς τα εξής: α)
Ως προς τη µεθοδικότητα και τη συνέχεια που συνοδεύουν την εφαρµογή καλών πρακτικών
παρατηρούµε ότι στις ευρωπαϊκές χώρες τα προγράµµατα συχνά µετατρέπονται σε δοµές,
συστηµατοποιούνται και αποκτούν, ως εκ τούτου, δυνατότητα βελτίωσης, ενώ στην Ελλάδα
αυτό συνήθως δεν ισχύει µε αποτέλεσµα να µην διασφαλίζεται η συνέχισή των
προγραµµάτων. β) Ως προς τη σχέση των καλών πρακτικών µε τη χώρα αποστολής
παρατηρούµε ότι σε λίγες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν τέτοια παραδείγµατα, ενώ στην
Ελλάδα δεν υφίσταται σχετική εµπειρία. γ) Ως προς τους φορείς υλοποίησης των σχετικών
δράσεων στις ευρωπαϊκές χώρες οι δράσεις σχετίζονται άµεσα µε το αντικείµενο του φορέα,
ενώ στην Ελλάδα δεν ισχύει πάντοτε αυτή η σχέση. δ) Ως προς το είδος των καλών
πρακτικών στις ευρωπαϊκές χώρες εντοπίστηκαν αρκετές καλές πρακτικές εντός δοµών, ενώ
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στην Ελλάδα πολύ λίγα είναι τα παραδείγµατα καλών πρακτικών σε επίπεδο δοµών. ε) Ως
προς την εµπειρία των επιχειρήσεων που υιοθετούν την αρχή της διαφορετικότητας ως καλής
πρακτικής, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις. Στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις η εφαρµογή της
αρχής αυτής βασίζεται στη συνέργεια των επιχειρήσεων µε τις ενώσεις των εργαζοµένων, τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις, την τοπική κοινωνία κ.ά. Στις ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται
πως η διαφορετικότητα εφαρµόζεται ως ενδοεπιχειρησιακή λειτουργία και δεν προκύπτει το
εύρος των συνεργειών που παρατηρήθηκαν στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Επιπλέον, οι
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στον τοµέα αυτό ανήκουν στην κατηγορία των µεγάλων
επιχειρήσεων και δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο. Αντίθετα, οι αντίστοιχες ελληνικές
επιχειρήσεις είναι µικρές και µεσαίες σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Συνοψίζοντας, η απόπειρα σύγκρισης της ευρωπαϊκής µε την ελληνική εµπειρία
καλών πρακτικών έδειξε ότι, πέραν της ανάδειξης και αναγνώρισης καλών πρακτικών στον
τοµέα της απασχόλησης µεταναστριών, κρίσιµο είναι το θέµα της συνέχειας των δράσεων
στο πλαίσιο των οποίων αυτές οι πρακτικές αναδείχθηκαν. Από αυτή τη συνέχεια εξαρτάται
η επιτυχία τους σε βάθος χρόνου αλλά και η δυνατότητα διαρκούς βελτίωσής τους. Στο
σηµείο αυτό η ευρωπαϊκή εµπειρία, που χαρακτηρίζεται από µεθοδικότητα και συνέχεια των
δράσεων, µπορεί να αποβεί εξαιρετικά χρήσιµη για τη χώρα µας.
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6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ήδη στο προηγούµενο κεφάλαιο, κατά την κριτική αποτίµηση της ελληνικής
εµπειρίας καλών πρακτικών, αναδείχθηκαν τα συστατικά στοιχεία της εµπειρίας αυτής,
καθώς και µέρος των ελλείψεων και των αδυναµιών της. Επίσης, κατά τη συγκριτική
αποτίµηση της ευρωπαϊκής και της ελληνικής εµπειρίας καλών πρακτικών, αναδείχθηκαν τα
µεταξύ τους σηµεία σύγκλισης και απόκλισης. Στο κεφάλαιο αυτό όσα προηγήθηκαν θα
συντεθούν υπό το πρίσµα των δυνατοτήτων µεταφοράς της ευρωπαϊκής εµπειρίας καλών
πρακτικών στην ελληνική πραγµατικότητα. Ωστόσο, η µεταφορά αυτή κάθε άλλο παρά είναι
αυτονόητη. Προϋποθέτει ότι θα προηγηθούν κάποιες διαδικασίες διερεύνησης που θα
συµβάλουν στο να απαντηθεί το ερώτηµα κατά πόσο η µεταφορά αυτή είναι σκόπιµη και
εφικτή. Συγκεκριµένα χρειάζεται να περιγραφεί το πλαίσιο εντός του οποίου αναδείχθηκε
µια καλή πρακτική στην ευρωπαϊκή χώρα-πρότυπο, χώρα «αποστολής» της καλής
πρακτικής, καθώς και το πλαίσιο εντός του οποίου θα «µεταφυτευθεί» η καλή πρακτική στην
Ελλάδα, χώρα «υποδοχής» της καλής πρακτικής. Και, βεβαίως, για τη µεταφορά αυτή
χρειάζεται να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, αλλά και να ληφθούν υπόψη τυχόν
ανασταλτικοί παράγοντες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το όλο εγχείρηµα.
Εποµένως, το κεφάλαιο αυτό για τις δυνατότητες µεταφοράς καλών πρακτικών στην
ελληνική πραγµατικότητα αναφέρεται στις προϋποθέσεις µεταφοράς καλών πρακτικών,
στους ανασταλτικούς παράγοντες ως προς την επιτυχή µεταφορά στην ελληνική
πραγµατικότητα, στα κριτήρια επιλογής των καλών πρακτικών και σε ενδεικτικά
παραδείγµατα καλών πρακτικών προς µεταφορά.
1. Προϋποθέσεις µεταφοράς καλών πρακτικών στην Ελλάδα
Οι δυνατότητες µεταφοράς καλών πρακτικών προϋποθέτουν την εξέταση µιας σειράς
παραγόντων που συγκροτούν το πολιτικο-κοινωνικό πλαίσιο της χώρας που αποτελεί
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πρότυπο στον τοµέα, καθώς και το αντίστοιχο ελληνικό. Έτσι, οι προϋποθέσεις µεταφοράς
καλών πρακτικών στην ελληνική πραγµατικότητα συνδέονται µε την εξέταση τόσο του
πλαισίου γένεσης των καλών πρακτικών στην ευρωπαϊκή χώρα, όσο και του πλαισίου εντός
του οποίου θα µεταφερθούν στην Ελλάδα.
1.1. Εξέταση του πλαισίου «γένεσης» των καλών πρακτικών στην
ευρωπαϊκή χώρα
Η ανάδειξη καλών πρακτικών στον τοµέα απασχόλησης µεταναστριών, όπως ήδη
φάνηκε, συντελείται σε συγκεκριµένες συνθήκες ανά χώρα. Η µεταφορά τους στην ελληνική
πραγµατικότητα προϋποθέτει τη γνώση των πολιτικών στο πλαίσιο των οποίων έχουν ήδη
εφαρµοστεί οι καλές πρακτικές και γνώση της λογικής µε βάση την οποία οι µετανάστες και
οι µετανάστριες έχουν ενταχθεί στις σχετικές πολιτικές. Αναγκαίο είναι, επίσης, να ληφθεί
υπόψη ποιοι είναι οι φορείς και οι δοµές στο πλαίσιο των οποίων έχουν υλοποιηθεί δράσεις
από τις οποίες αναδείχθηκαν οι καλές αυτές πρακτικές, έτσι ώστε να κατανοηθούν όλα τα
σχετικά µε την εφαρµογή τους ζητήµατα. Για παράδειγµα, στην ευρωπαϊκή εµπειρία, όπως
έχει ήδη περιγραφεί, διαφαίνεται ένας ενεργός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως
συνδετικού κρίκου ανάµεσα στην τοπική κοινότητα, τους υποψήφιους εργοδότες και τους
µετανάστες. Ο ρόλος αυτός ασκείται άλλοτε έµµεσα - µέσω της κατάρτισης και της
προσφοράς υπηρεσιών πιστοποίησης, συµβουλευτικής και στήριξης της ενσωµάτωσης των
µεταναστών - και άλλοτε άµεσα, όταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο εργοδότης που
προσλαµβάνει µετανάστες. Οι ΟΤΑ των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών έχουν τη θεσµική
δυνατότητα χάραξης κοινωνικής πολιτικής και διευθέτησης εργασιακών ζητηµάτων πέραν
των πολιτικών της κεντρικής διοίκησης. Η κοινωνία των πολιτών, η οποία είναι ιδιαίτερα
αναπτυγµένη στις περισσότερες από τις χώρες που διερευνήσαµε, επίσης συµβάλλει
αποφασιστικά στην προστασία όλων των οµάδων πληθυσµού και αναπτύσσει δράσεις
ευαισθητοποίησης και συνεργασίας µε τις τοπικές επιχειρηµατικές κοινότητες, αλλά και τις
δηµόσιες αρχές. Τέλος, οι εργατικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο ως προς την απασχόληση των µετανστών και τη γενικότερη διαδικασία
ένταξής τους.
Εποµένως, κατά τη διαδικασία εξέτασης του πλαισίου «γένεσης» των καλών
πρακτικών στην ευρωπαϊκή χώρα τίθεται µεταξύ άλλων το ερώτηµα κατά πόσον υπάρχουν
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αναλογίες µεταξύ της ευρωπαϊκής δοµής εντός της οποίας αυτές έχουν εφαρµοσθεί και της
ελληνικής δοµής που καλείται να τις εφαρµόσει. Η ύπαρξη τέτοιων αναλογιών ( π.χ. ως προς
το είδος της δοµής και το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της) θα επέτρεπε να υποθέσουµε
καταρχήν ότι η υπό µεταφορά καλή πρακτική θα µπορούσε να ευδοκιµήσει και στην Ελλάδα.
1.2. Εξέταση του πλαισίου εντός του οποίου θα µεταφερθούν οι καλές πρακτικές
στην Ελλάδα
Η µεταφορά των καλών πρακτικών στην ελληνική πραγµατικότητα χρήζει και
περαιτέρω διερεύνησης. Σειρά προϋποθέσεων δείχνει ότι η µεταφορά αυτή πρέπει να
αποτελεί αντικείµενο σοβαρής µελέτης. Συγκεκριµένα :
α) Πριν από οποιαδήποτε σκέψη για τη µεταφορά ευρωπαϊκού παραδείγµατος καλής
πρακτικής στην ελληνική πραγµατικότητα αναγκαίο είναι να εξετασθεί µε προσοχή κατά
πόσον τέτοιου τύπου παράδειγµα συναντάται ήδη στην ελληνική εµπειρία καλών πρακτικών.
Η εµπειρία αυτή, τουλάχιστον για το χρονικό διάστηµα 2000-2010, έχει καταγραφεί και εν
µέρει αποτιµηθεί στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, έτσι ώστε να µπορεί να λειτουργήσει
υποστηρικτικά σε ένα τέτοιο εγχείρηµα. Εάν συναντάται ήδη ένα τέτοιο παράδειγµα, τότε η
µεταφορά µιας ευρωπαϊκής καλής πρακτικής θα ήταν άσκοπη, εκτός εάν είχε την έννοια του
εµπλουτισµού της ήδη εφαρµοζόµενης πρακτικής. Στο σηµείο αυτό µεγάλη σηµασία έχει η
ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ του ελληνικού φορέα που διαθέτει τη σχετική τεχνογνωσία
και του ελληνικού φορέα που ενδιαφέρεται για την υιοθέτησή της ή και τη µεταφορά της,
συνεργασία η οποία, λόγω των ανταγωνιστικών σχέσεων που αναπτύσσονται στο πεδίο της
χρηµατοδότησης των προγραµµάτων, δεν είναι εύκολη, ούτε αυτονόητη. Το γεγονός ότι
συχνά υπάρχει έλλειψη ενηµέρωσης και επικοινωνίας µεταξύ των δρώντων φορέων δεν
πρέπει να οδηγήσει, κατά κάποιο τρόπο, σε µια «εύκολη» µεταφορά ευρωπαϊκού
παραδείγµατος πριν διερευνηθεί εξονυχιστικά η κατάσταση σε εθνικό επίπεδο.
β) Το ερώτηµα είναι ποιος ενδιαφέρεται για τη µεταφορά της καλής πρακτικής. Εάν
ενδιαφερόµενη είναι η ελληνική πολιτεία µέσω των αρµοδίων υπουργείων της και φορέων
της τότε η επιτυχία των καλών πρακτικών εξαρτάται από παράγοντες όπως είναι :
-η υιοθέτηση καλών πρακτικών που αναγνωρίζονται ως «καλές», βάσει αποδείξεων και
αξιόπιστων αποτελεσµάτων
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-η σύνδεση των καλών πρακτικών µε τις υφιστάµενες και τις νέες προτεραιότητες της
πολιτικής και η πρόταση σχετικών λύσεων
-η αντιµετώπιση πραγµατικών αναγκών και συγκεκριµένων προβληµάτων, που οι
υφιστάµενες πολιτικές δεν είναι σε θέση να καλύψουν
-η στόχευσή τους σε οµάδες του πληθυσµού που υφίστανται πιο έντονα τις συνέπειες των
διακρίσεων στην απασχόληση
-η ενσωµάτωσή τους στην πολιτική ατζέντα ως µόνιµο στοιχείο
-η ελκυστικότητα που µπορούν να ασκήσουν στους διαµορφωτές της πολιτικής
- η βιωσιµότητά τους πέρα από τον χρονικό ορίζοντα της χρηµατοδότησής τους από κάποιο
πρόγραµµα ή πρωτοβουλία
Σε κάθε περίπτωση οι δυνητικοί χρήστες, για να κρίνουν κατά πόσον µπορούν να
υιοθετήσουν µια αναγνωρισµένη ευρωπαϊκή καλή πρακτική, είναι αναγκαίο να την επανααποτιµήσουν ως καλή, µε βάση το συγκεκριµένο πλαίσιο στο οποίο η πρακτική αυτή θα
µεταφερθεί.185 Τηρουµένων των αναλογιών, όσα προαναφέρθηκαν ισχύουν και για
ανεξάρτητους φορείς που θα επιθυµούσαν να υιοθετήσουν µια ευρωπαϊκή καλή πρακτική.
γ) Εάν τελικώς αποφασισθεί ότι είναι σκόπιµη η µεταφορά ενός ευρωπαϊκού παραδείγµατος
καλής πρακτικής στην ελληνική πραγµατικότητα, τότε πρέπει να διερευνηθούν και στην
Ελλάδα αντίστοιχα ζητήµατα προς αυτά που ήδη αναφέρθηκαν σε σχέση µε την εξέταση του
πλαισίου γένεσης µιας καλής πρακτικής σε µια ευρωπαϊκή χώρα. Εφόσον οι πρακτικές αυτές
θα ενταχθούν σε ένα πλαίσιο που συνδέεται µε επιµέρους πολιτικές (πολιτικές για την
απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, τη µετανάστευση κ.ά.) αυτό είναι επιβεβληµένο.
Επιπλέον, µια ενδεχόµενη µεταφορά καλής πρακτικής θα έπρεπε να λάβει υπόψη και άλλες
παραµέτρους, όπως την κατάσταση των δοµών που θα αναλάβουν την εφαρµογή της, τα
χαρακτηριστικά της µετανάστευσης στην Ελλάδα, το ιστορικό των µεταναστριών
(δηµογραφικά, κοινωνικά, επαγγελµατικά χαρακτηριστικά και ιστορικό µετανάστευσης),
τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς και γενικότερα τους διαθέσιµους πόρους κ.λπ.
Από την έρευνά µας προέκυψε ότι οι φορείς και οι αρχές που διαθέτουν δοµές έχουν
άλλες προοπτικές εφαρµογής καλών πρακτικών από αυτούς που δεν διαθέτουν τέτοιες δοµές,
185
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διότι η δοµή συνδέεται µε την έννοια της συνέχειας, της σταθερότητας, ενώ το πρόγραµµα
είναι βραχυπρόθεσµο και, ως εκ τούτου, καταλήγει σε αποσπασµατικότητα. Μαζί µε τη
µεταφορά της καλής πρακτικής απαιτείται, επίσης, και η µεταφορά της τεχνογνωσίας. Για το
σκοπό αυτό είναι αναγκαίες διακρατικές συναντήσεις µε στόχο την κατανόηση του πλαισίου
εντός του οποίου αναδείχθηκαν καλές πρακτικές, τη µεταβίβαση της προϋπάρχουσας
εµπειρίας σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων, την αποσαφήνιση των στόχων και του
περιεχοµένου των δράσεων, τη µεταβίβαση της βιωµατικής εµπειρίας των εµπλεκοµένων, τη
γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης κ.ά.
Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο που χρειάζεται να συνοδεύει κάθε απόπειρα
µεταφοράς καλής πρακτικής στην ελληνική πραγµατικότητα είναι η πρόβλεψη αξιολόγησης
σε όλα τα στάδια, πριν από την έναρξη του προγράµµατος, κατά τη διάρκεια της υλοποίησής
του και εκ των υστέρων. Πριν την έναρξη, η αξιολόγηση στόχο θα έχει να διερευνηθεί αν και
κατά πόσο η προτεινόµενη καλή πρακτική µπορεί να υιοθετηθεί και στην Ελλάδα και υπό
ποιες προϋποθέσεις. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράµµατος, η αξιολόγηση θα
έχει ως στόχο να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την µεταφορά της πρακτικής στην
ελληνική πραγµατικότητα, να εντοπίσει τις δυσκολίες και τα προβλήµατα που εµφανίζονται
στην πράξη και να εξετάσει τις δυνατότητες προσαρµογής της στα ελληνικά δεδοµένα.
Τέλος, η αξιολόγηση εκ των υστέρων ως στόχο θα έχει να αποτιµήσει το όλο εγχείρηµα και
να εξετάσει τις πιθανότητες εµπλουτισµού της καλής αυτής πρακτικής µε στοιχεία της
ελληνικής κουλτούρας, ώστε να µπορεί αυτή µελλοντικά να εφαρµοστεί και σε άλλα
προγράµµατα .
Εποµένως, η εξέταση του πλαισίου εντός του οποίου θα µεταφερθούν ευρωπαϊκές
καλές πρακτικές στην Ελλάδα είναι διαδικασία σύνθετη και πολυεπίπεδη που απαιτεί χρόνο
και εµπεριστατωµένη δουλειά προετοιµασίας.
2. Ανασταλτικοί παράγοντες ως προς την επιτυχή µεταφορά των καλών πρακτικών
στην ελληνική πραγµατικότητα
Η ευρωπαϊκή εµπειρία που παρουσιάσαµε στα προηγούµενα κεφάλαια υποδηλώνει ότι στη
χώρα µας υπάρχουν µεγάλα περιθώρια βελτίωσης των πολιτικών ένταξης των µεταναστριών
στην απασχόληση µέσω της ανάδειξης καλών πρακτικών, όσο και µέσω της υιοθέτησης
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ευρωπαϊκών καλών πρακτικών στον τοµέα της απασχόλησης µεταναστριών. Ωστόσο, η
ευχερέστερη πρόσβαση των µεταναστριών στην επίσηµη αγορά εργασίας προσκρούει όχι
τόσο σε οικονοµικούς περιορισµούς, όσο σε µια σειρά από θεσµικές, πολιτικές, κοινωνικές
και πολιτισµικές αγκυλώσεις, που αν δεν αντιµετωπιστούν σφαιρικά θα οδηγήσουν το όλο
εγχείρηµα σε αποτυχία. Ανάµεσα στα κυριότερα θεσµικά, πρακτικά και πολιτισµικά εµπόδια,
αναφέρουµε ενδεικτικά τα παρακάτω:
-

την καθυστέρηση στη διαδικασία νοµιµοποίησης των νέων κυµάτων µεταναστών,

-

τη διάρθρωση του επιχειρηµατικού τοµέα, όπου κυριαρχούν οι πολύ µικρές επιχειρήσεις
(το 98% του συνόλου απασχολεί λιγότερο από 10 εργαζόµενους),

-

τη διστακτικότητα των εργοδοτών να προσλάβουν µετανάστες, σε βάση ισοτιµίας µε
τους υπόλοιπους εργαζόµενους,

-

τη µεγάλη έκταση της παραοικονοµίας και της αδήλωτης εργασίας,

-

την αµφιθυµία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά και των υπόλοιπων εργαζοµένων
έναντι της πλήρους ενσωµάτωσης των µεταναστών και της ίσης µεταχείρισής τους

-

την έλλειψη ενηµέρωσης και ανάδειξης του προβλήµατος,

-

τις επικρατούσες αντιλήψεις και νοοτροπίες για τη θέση των µεταναστών –τριών στην
ελληνική κοινωνία.

3. Κριτήρια επιλογής των καλών πρακτικών
Από τους ορισµούς των καλών πρακτικών που έχουν αναφερθεί στο πρώτο
κεφάλαιο έχει αναδειχθεί σειρά κριτηρίων βάσει των οποίων µπορούν να επιλεγούν από τους
φορείς σχεδιασµού και άσκησης πολιτικής εκείνες οι διεθνείς καλές πρακτικές που θα
µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως «καλές» για την ελληνική πραγµατικότητα και
ενδεχοµένως να µεταφερθούν σε αυτήν. Τόσο η ορολογική αµφισηµία της καλής πρακτικής,
όσο και η ποικιλία των συναφών όρων µε τις λεπτές εννοιολογικές αποκλίσεις καθιστούν
σαφές ότι τα κριτήρια επιλογής µιας καλής πρακτικής δεν µπορεί να είναι αυστηρά και
απόλυτα, ούτε καθολικής εφαρµογής. Εξαρτώνται πάντα από τους στόχους µιας δράσης,
τους διαθέσιµους πόρους και το ευρύτερο πλαίσιο εφαρµογής τους, δηλαδή το υφιστάµενο
θεσµικό πλαίσιο, την κουλτούρα της διοίκησης, αλλά και τους ευρύτερους κοινωνικοοικονοµικούς συσχετισµούς. Στην περίπτωση της απασχόλησης µεταναστριών τα κριτήρια
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επιλογής καλών πρακτικών, πέραν των όσων µέχρι τώρα προαναφέρθηκαν θα πρέπει να
λάβουν υπόψη τους και τα παρακάτω ιδιαίτερα στοιχεία:
-την καταλληλότητα των καλών πρακτικών για τις ελληνικές συνθήκες, µε δεδοµένο το
µεγάλο ποσοστό αδήλωτης εργασίας των µεταναστριών στην Ελλάδα, τον δυϊσµό της αγοράς
εργασίας, την εκτεταµένη παραβίαση της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και
προπαντός την ύπαρξη µεγάλου αριθµού παράνοµων µεταναστριών, λόγω του µεγάλου
χρονικού διαστήµατος που έχει µεσολαβήσει από την προηγούµενη διαδικασία
νοµιµοποίησης
-το χαµηλό κόστος υλοποίησης των πρακτικών, λόγω περιορισµένων πόρων, τόσο της
κεντρικής, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης
-την προστιθέµενη αξία τους στις υφιστάµενες πολιτικές και τη δυνατότητά τους να δώσουν
απαντήσεις σε πραγµατικές ανάγκες και συγκεκριµένα προβλήµατα που δεν έχουν έως τώρα
αντιµετωπιστεί
-τη βιωσιµότητά τους σ’ ένα περιβάλλον ασφυκτικής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, δραστικών
αλλαγών στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικότερης πολιτικής ρευστότητας.
4. Ενδεικτικά παραδείγµατα καλών πρακτικών προς µεταφορά
Όσα προαναφέρθηκαν σκιαγράφησαν το σύνθετο πλαίσιο το οποίο απαρτίζουν οι
ποικίλες συνισταµένες ενός εγχειρήµατος µεταφοράς καλών πρακτικών στην ελληνική
πραγµατικότητα. Στο σηµείο αυτό θα αναφερθούµε σε τέσσερα παραδείγµατα τα οποία, κατά
τη γνώµη µας, παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ελληνική περίπτωση χωρίς, όµως, να
υπεισέλθουµε στην εξέταση του σύνθετου αυτού πλαισίου που συνοδεύει ένα τυχόν
εγχείρηµα µεταφοράς τους στην Ελλάδα. Στην ενότητα αυτή απλώς εντοπίζονται κάποια
παραδείγµατα ευρωπαϊκών καλών πρακτικών και υπογραµµίζεται το ενδιαφέρον που
παρουσιάζει το ενδεχόµενο µεταφοράς τους στην Ελλάδα µε βασική προϋπόθεση, βεβαίως,
την προσεκτική διερεύνηση των δυνατοτήτων µεταφοράς τους, όπως αυτές σκιαγραφήθηκαν
στις προηγούµενες ενότητες του κεφαλαίου.
Το πρώτο παράδειγµα συνδέεται µε δοµή και προέρχεται από τη Γαλλία. Πρόκειται
για συµβουλευτικές υπηρεσίες και mentoring τις οποίες παρέχουν Γάλλοι συνταξιούχοι σε
νέους µετανάστες. Οι εκπαιδευτές είναι εθελοντές οι οποίοι έχουν δεχθεί ειδική κατάρτιση
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γι’αυτό το ρόλο. Είναι µια πρακτική που έχει σηµασία για την Ελλάδα, µια χώρα της οποίας
ο πληθυσµός γηράσκει. Η εφαρµογή µιας τέτοιας πρακτικής θα µπορούσε να συµβάλει στην
αξιοποίησή του παλαιότερου στελεχιακού δυναµικού της χώρας µε διπλό όφελος, αφενός την
ενεργοποίηση των αποχωρούντων από την αγορά εργασίας και αφετέρου τη µεταβίβαση της
πολύχρονης και πολύπλευρης εµπειρίας τους στις νεότερες γενιές. Έτσι, έµµεσα, θα
µπορούσε να αναπτυχθεί η αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών και των αλλοεθνών. Επίσης, η
εργασία σε εθελοντική βάση θα µπορούσε να διευκολύνει την τυχόν οικονοµική δυστοκία
των φορέων υλοποίησης. Κατά κάποιον τρόπον, θα µπορούσε να επιτευχθεί η «επαν-ένταξη»
δύο γενεών σε αµοιβαία βάση και µε οφέλη που αντανακλούν σε όλο το κοινωνικό σώµα.
Επισηµαίνεται ότι το πρόγραµµα στη Γαλλία απευθύνονταν σε µετανάστες και µετανάστριες
γενικότερα. Στην Ελλάδα, θα µπορούσε να γίνει η προσαρµογή του σε αντικείµενο
εξειδικευµένο στην γυναικεία απασχόληση.
Το δεύτερο παράδειγµα συνδέεται µε πρόγραµµα που απευθύνεται αποκλειστικά σε
µετανάστριες. Πρόκειται για το πρόγραµµα “PROXIMA”, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (2006-2008) και υλοποιήθηκε από το δήµο της Παµπλόνα.
Πρόκειται για πρόγραµµα κατάρτισης σε µετανάστριες 25-50 ετών προκειµένου να παρέχουν
υπηρεσίες φροντίδας σε επίπεδο γειτονιάς. Οι στόχοι του προγράµµατος ήταν η ενίσχυση
κατάρτισης µεταναστριών και η αύξηση της απασχόλησής τους, ενώ παράλληλη επιδίωξη
ήταν η ελάφρυνση του φόρτου εργασίας των κοινωνικών λειτουργών του δήµου. Το
πρόγραµµα αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, λόγω του γεγονότος ότι
η χώρα συγκεντρώνει µεγάλο αριθµό µεταναστριών, οι οποίες απασχολούνται στον τοµέα
της φροντίδας µελών των οικογενειών. Αυτήν ακριβώς τη σύνδεση ανάµεσα στην προσφορά
και τη ζήτηση υπηρεσιών φροντίδας θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν οι ΟΤΑ. Η παροχή
φροντίδας θα είχε επαγγελµατική βάση, θα ήταν ελεγχόµενης ποιότητας, θα απαντούσε στην
ολοένα αυξανόµενη ανάγκη υπηρεσιών προς τους ηλικιωµένους, ενώ ταυτόχρονα θα
δηµιουργούσε, και σε αυτήν την περίπτωση, θύλακες σταδιακής ένταξης και σύναψης
κοινωνικών σχέσεων µεταξύ των µεταναστριών και του ντόπιου πληθυσµού.
Ένα τρίτο παράδειγµα είναι αυτό που υλοποιείται από την πόλη της Φρανκφούρτης
και αφορά την καθοδήγηση γυναικών µεταναστριών από γυναίκες εκπαιδεύτριες,
προκειµένου να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της
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αγοράς εργασίας στην οποία σκοπεύουν να ενταχθούν. Η εµπειρία έχει δείξει ότι το
mentoring µπορεί να αποβεί το κλειδί που ανοίγει πόρτες για θέσεις εργασίας. Επίσης, σε
συνδυασµό µε ένα µηχανισµό πιστοποίησης των εκπαιδευτικών προσόντων των
µεταναστριών, η έλλειψη του οποίου διαπιστώθηκε στην έρευνά µας, το mentoring θα
µπορούσε να οδηγήσει στην ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών των εκπαιδευοµένων.
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, ένα σηµαντικό µέρος των µεταναστριών στην Ελλάδα έχει επαρκή
εκπαιδευτικά και επαγγελµατικά προσόντα και µπορεί να δραστηριοποιηθεί σε πολλούς και
διαφορετικούς τοµείς.
Γενικότερα ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, για την ελληνική περίπτωση, το γεγονός
ότι σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, οι δήµοι συστηµατικά προωθούν πολιτικές πρόσληψης και
ένταξης µεταναστών σε πολλές υπηρεσίες τους, τόσο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων
οµοεθνών τους, όσο και για την επαγγελµατική αποκατάσταση των ίδιων των
απασχολουµένων. Στο υπάρχον ελληνικό θεσµικό πλαίσιο, η πρόσληψη µεταναστών σε
δηµόσιες υπηρεσίες προσκρούει σε θεσµικά ζητήµατα. Όµως, το ευρωπαϊκό παράδειγµα
δείχνει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα είχε πολλά να ωφεληθεί εάν ελάµβανε υπόψη της
αυτή τη διάσταση.
Ένα τέταρτο παράδειγµα προέρχεται από το χώρο των επιχειρήσεων εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης και αφορά περιπτώσεις πολλών ευρωπαϊκών χωρών ταυτόχρονα. Στις
επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας που υιοθετούν τη διαφορετικότητα, πολύ θετικά
αποτελέσµατα οφείλονται και στο γεγονός ότι η πρόσληψη µεταναστών µπορεί να αυξήσει
την πελατεία των επιχειρήσεων. Λόγω της πρόσληψης αυτής, οι µετανάστες της τοπικής
κοινωνίας δείχνουν προτίµηση στις συγκεκριµένες επιχειρήσεις που επιλέγουν να
απασχολήσουν µετανάστες. Μάλιστα, πολλές επιχειρήσεις προσλαµβάνουν µετανάστες που
προέρχονται από χώρες στις οποίες αυτές δραστηριοποιούνται. Τους εργαζόµενους σε αυτές
µετανάστες χρησιµοποιούν ως διαµεσολαβητές µεταξύ της επιχείρησης και της χώρας
προέλευσής τους. Για την Ελλάδα, όπου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις εταιρικής
κοινωνική ευθύνης, οι οποίες και υιοθετούν την αρχή της διαφορετικότητας, παρουσιάζει
ενδιαφέρον η παραπάνω πρακτική, γιατί θα µπορούσε να συµβάλει στην αύξηση των
πελατών των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων εκτός
συνόρων της χώρας. Ειδικότερα, µε δεδοµένο ότι µεγάλος αριθµός µεταναστών προέρχεται
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από τα Βαλκάνια, θα ήταν δυνατό ελληνικές επιχειρήσεις του χώρου να χρησιµοποιήσουν
τους µετανάστες ως ενδιάµεσους οι οποίοι θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην εδραίωση των
επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων στις χώρες των Βαλκανίων.
Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέραµε ισχύουν, βεβαίως, όσα ήδη τονίστηκαν σε
σχέση µε τις προϋποθέσεις µεταφοράς ευρωπαϊκών καλών πρακτικών στην ελληνική
πραγµατικότητα. Ο χώρος, ο χρόνος, και οι λοιπές συνθήκες είναι καθοριστικές για την
επιτυχία κάθε σχετικού εγχειρήµατος µεταφοράς στην ελληνική πραγµατικότητα καλών
πρακτικών που έχουν αναδειχθεί στον τοµέα απασχόλησης των µεταναστριών.
4. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις
Η απλή µεταφύτευση καλών πρακτικών στην ελληνική πραγµατικότητα κινδυνεύει
να οδηγήσει σε αποτυχία την υιοθέτηση και αυτούσια εφαρµογή οποιασδήποτε καινοτοµίας.
Για το λόγο αυτό οι δυνατότητες µεταφοράς καλών πρακτικών προϋποθέτουν την εξέταση
µιας σειράς παραγόντων που συγκροτούν το πολιτικο-κοινωνικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής
χώρας από την οποία προέρχεται ή υπό µεταφορά καλή πρακτική, καθώς και το πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο της χώρας µας εντός του οποίου θα µεταφερθεί ενδεχοµένως η πρακτική
αυτή. Τα κριτήρια επιλογής µιας καλής πρακτικής δεν µπορεί να είναι αυστηρά και απόλυτα,
ούτε καθολικής εφαρµογής. Εξαρτώνται πάντα από τους στόχους µιας δράσης, τους
διαθέσιµους πόρους και το ευρύτερο πλαίσιο εφαρµογής τους, δηλαδή από το υφιστάµενο
θεσµικό πλαίσιο, την κουλτούρα της διοίκησης, αλλά και τους ευρύτερους κοινωνικοοικονοµικούς συσχετισµούς. Ο χώρος, ο χρόνος, και οι λοιπές συνθήκες είναι καθοριστικές
για την επιτυχία κάθε σχετικού εγχειρήµατος µεταφοράς στην ελληνική πραγµατικότητα
καλών πρακτικών που έχουν αναδειχθεί στον τοµέα απασχόλησης των µεταναστριών.
Κρίσιµο, µεταξύ άλλων, είναι το θέµα της συνέχειας των δράσεων στο πλαίσιο των οποίων
οι καλές πρακτικές θα εφαρµοσθούν. Η ευρωπαϊκή εµπειρία χαρακτηρίζεται από
µεθοδικότητα και συνέχεια των δράσεων. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο για τη χώρα µας, όπου
τα προγράµµατα µετά τη λήξη τους δεν ενσωµατώνονται σε δοµές. Έτσι, η ευρωπαϊκή
εµπειρία θα µπορούσε να αποβεί εξαιρετικά χρήσιµη για τη χώρα µας, όχι µόνο ως προς τη
µεταφορά µιας καλής πρακτικής, αλλά και ως προς τη διερεύνηση της δυνατότητας να
εξασφαλιστεί η συνέχεια της εφαρµογής της, πράγµα το οποίο αποτελεί ζήτηµα δοµικό και
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εντέλει πολιτικό. Αξίζει να υπογραµµισθεί ότι από αυτή τη συνέχεια εξαρτάται όχι µόνο η
αντοχή στον χρόνο της καλής πρακτικής, αλλά και η περαιτέρω βελτίωσή της.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η απασχόληση των µεταναστριών αποτελεί όχι µόνο κοινωνικό φαινόµενο µε
πολλαπλές επιπτώσεις για τις ίδιες τις µετανάστριες και την κοινωνία υποδοχής, αλλά και
ζήτηµα πολιτικής, το οποίο συνοδεύεται από συγκεκριµένες εφαρµογές και συνδυάζεται µε
αντίστοιχες πρακτικές. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας επιχειρήσαµε να αναδείξουµε
όψεις του ζητήµατος της απασχόλησης των µεταναστριών στη χώρα µας µέσα από την
ανίχνευση και τον εντοπισµό καλών πρακτικών που αναδείχθηκαν στον τοµέα αυτό. Αρχικά
σκιαγραφήσαµε όψεις της απασχόλησης των µεταναστριών στην ελληνική αγορά εργασίας,
τυπική και άτυπη. Για το σκοπό αυτό προσφύγαµε και σε πρόσφατες έρευνες που έχουν
διεξαχθεί στην Ελλάδα και αναφέρονται στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
µετανάστριες στον τοµέα της απασχόλησης.
Στη συνέχεια αναζητήσαµε τον ορισµό της καλής πρακτικής. Από την αναζήτηση αυτή
προέκυψε ότι δεν υπάρχει ενιαίος ορισµός της καλής πρακτικής και ότι, ανάλογα µε το
εκάστοτε θεσµικό πλαίσιο, τους φορείς που εµπλέκονται και το χρηµατοδοτικό µηχανισµό,
διαµορφώνονται αντίστοιχοι ορισµοί της καλής πρακτικής. Έτσι, υπάρχουν διεθνείς,
ευρωπαϊκοί και εθνικοί ορισµοί της καλής πρακτικής από τους οποίους απορρέουν και
ποικίλα κριτήρια αναγνώρισης καλών πρακτικών. Τα κριτήρια που υιοθετούνται στο πλαίσιο
των διαφόρων ορισµών σε κάποια σηµεία συγκλίνουν και σε άλλα αποκλίνουν. Πάντως όλοι
οι ορισµοί συµφωνούν ότι βαρύνουσα σηµασία ως κριτήριο αναγνώρισης µιας καλής
πρακτικής έχει η ύπαρξη καινοτοµίας (κεφ. 1).
Βασικό µέληµα της έρευνας ήταν να καταγράψει την προϋπάρχουσα εµπειρία σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και να την αποτιµήσει κριτικά προκειµένου να συµβάλει µε τα
αποτελέσµατά της στην µελετηµένη µεταφορά ευρωπαϊκών πρακτικών στην ελληνική
πραγµατικότητα. Για την επίτευξη των στόχων της η παρούσα έρευνα χρησιµοποίησε
διαφορετικές

πηγές.

Προσέφυγε

κυρίως

σε

δευτερογενείς

πηγές

(διαδικτυακές,

βιβλιογραφικές). Επικουρικά, όµως, παρήγαγε και πρωτογενείς πηγές, µέσω της διεξαγωγής
µιας ποιοτικής έρευνας µικρής κλίµακας. Η ποιοτική αυτή έρευνα είχε ως στόχο την
περαιτέρω κατανόηση των αποτελεσµάτων της εφαρµογής καλών πρακτικών και στηρίχθηκε
Έρευνα Καλών Πρακτικών για τις µετανάστριες στον Τοµέα της Απασχόλησης

194

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

σε συνεντεύξεις µε εκπροσώπους φορέων που έχουν σηµαντική εµπειρία σχετική µε την
εφαρµογή καλών πρακτικών στον τοµέα της απασχόλησης των µεταναστών/µεταναστριών,
καθώς και µε στελέχη επιχειρήσεων που λειτουργούν µε βάση την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη (κεφ.2).
Ειδικότερα η αναζήτηση καλών πρακτικών στον τοµέα απασχόλησης των µεταναστριών
επιχείρησε να αποτυπώσει την ευρωπαϊκή εµπειρία που απαρτίζεται από τα παραδείγµατα
πολλών χωρών, µε διαφορετικές εθνικές παραδόσεις, συνάρθρωση ποικίλων πολιτικών,
ιστορικό της µετανάστευσης, εθνικές και τοπικές δοµές, διάρθρωση της αγοράς εργασίας κ.ά.
Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν αλλά και επηρεάζονται, σήµερα, από το σύνθετο
νοµοθετικό πλαίσιο που διαµορφώνεται σε επίπεδο Ε.Ε. και µε το οποίο αντιµετωπίζεται η
µετανάστευση. Σήµερα σε επίπεδο Ε.Ε η µετανάστευση συναρτάται µε τις επιµέρους
πολιτικές για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ισότητα των φύλων, την
καταπολέµηση των διακρίσεων, τα ζητήµατα ασφάλειας και δικαιοσύνης κ.α. Βασική
συνιστώσα των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη µετανάστευση αποτελεί η επιδίωξη της
κοινωνικής ενσωµάτωσης των µεταναστών, η οποία και συνδέεται άµεσα µε την πρόσβαση
στην απασχόληση. Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη µετανάστευση κινείται στην ουσία ανάµεσα
στις παραδοσιακές αξίες ενός εδραιωµένου κράτους δικαίου που εξασφαλίζει ισονοµία για
όλους τους πολίτες και σε πολιτικές ελέγχου των µεταναστευτικών ροών. Μέσα από τα
χρηµατοδοτικά πλαίσια, τα ολοκληρωµένα προγράµµατα παρέµβασης και τις σχετικές
δράσεις, στις οποίες και αποτυπώνονται έµπρακτα οι προτεινόµενες λύσεις, αναδεικνύονται
οι καλές πρακτικές στον τοµέα απασχόλησης των µεταναστριών. Ειδικότερα, οι καλές αυτές
πρακτικές στις διαφορετικές χώρες παρουσιάζουν µεν όψεις συγκλίνουσες ως προς το
αντικείµενο δράσης, διαφοροποιούνται, όµως, ως προς τη διαδικασία υλοποίησής τους.
Δηλαδή, ανάλογα µε τις εθνικές παραδόσεις και πολιτικές, οι δράσεις αυτές εµπλέκουν
µεγαλύτερο ή µικρότερο αριθµό κοινωνικών εταίρων και διαπερνούν τους κοινωνικούς
µετασχηµατισµούς. Αξίζει, επίσης, να επισηµανθεί ότι οι καλές αυτές πρακτικές είτε
αφορούν προγράµµατα, είτε αφορούν εθνικές δοµές, στοχεύουν σε µικρούς αριθµητικά
πληθυσµούς, εύκολα διαχειρίσιµους. Ανάλογα µε τη χώρα, οι δράσεις είναι πολυεπίπεδες και
εµπλέκουν µεγάλο αριθµό κοινωνικών εταίρων. Στις δράσεις συµµετέχουν δηµόσιοι φορείς,
ΜΚΟ και σχεδόν πάντοτε φορείς µεταναστών. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι
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ιδιαίτερα σηµαντικός. Οι καλές πρακτικές που εντοπίσαµε επικεντρώνονται σε ζητήµατα
κατάρτισης, αναβάθµισης δεξιοτήτων, συµβουλευτικής για την προώθηση στην απασχόληση
και αλλαγής κουλτούρας και στάσεων των τοπικών και εθνικών κοινοτήτων. Οι καλές
πρακτικές που απευθύνονται αποκλειστικά σε µετανάστριες δεν είναι πολλές. Το
αποτέλεσµα της αναζήτησής µας αντανακλά τις γενικότερες πολιτικές, οι οποίες δεν
περιλαµβάνουν ρητά τη διάσταση του φύλου σε ό,τι αφορά τη µετανάστευση. Επιπρόσθετα,
στην ευρωπαϊκή εµπειρία καλών πρακτικών συµπεριλαµβάνεται και η πρακτική των
επιχειρήσεων που εφαρµόζουν πολιτικές διαχείρισης της διαφορετικότητας, σε συνεργασία ,
ως επί το πλείστον, της διοίκησης µε τις ενώσεις εργαζοµένων, τα συνδικάτα και την
πελατεία στην οποία απευθύνονται ( κεφ.3).
Επιπλέον, η αναζήτηση καλών πρακτικών στον τοµέα απασχόλησης των µεταναστριών
επιχείρησε να αποτυπώσει την ελληνική εµπειρία καλών πρακτικών στον τοµέα
απασχόλησης µεταναστριών. Η σχετικά πρόσφατη ελληνική εµπειρία καλών πρακτικών στον
τοµέα αυτό είναι σύνθετη και πολυεπίπεδη. Ένα σηµαντικό µέρος της εµπειρίας αυτής
συναρτάται άµεσα µε τις πολιτικές για τη µετανάστευση, την απασχόληση και την κοινωνική
συνοχή και αντιµετωπίζεται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών προγραµµάτων, δράσεων
και παρεµβάσεων που έχουν ως στόχο κυρίως τις κοινωνικά ευπαθείς οµάδες και
δευτερευόντως τους µετανάστες. Οι πολιτικές για τη µετανάστευση ουσιαστικά,
διαµορφώνονται µετά το 2000 και συναρθρώνονται µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές µε τις οποίες
και εναρµονίζονται. Είναι προσανατολισµένες σε ζητήµατα διαβίωσης και απασχόλησης των
µεταναστών και αντιµετωπίζουν το ζήτηµα της απασχόλησης των µεταναστών ως βασική
συνιστώσα της κοινωνικής ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία. Εξειδικεύονται µε σειρά
νοµοθετηµάτων

και

αποτυπώνονται

στα

στρατηγικά

πλαίσια,

τα

ολοκληρωµένα

προγράµµατα δράσης και τα εθνικά σχέδια δράσης. Τα προγράµµατα που υλοποιήθηκαν σε
εθνικό επίπεδο και αφορούσαν τον τοµέα της απασχόλησης των µεταναστριών κατά το
µεγαλύτερο µέρος τους χρηµατοδοτήθηκαν από κοινοτικούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτών των
προγραµµάτων, οι µετανάστες και ειδικότερα οι µετανάστριες, δεν αποτελούν διακριτή
οµάδα-στόχο, αλλά εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία «κοινωνικά ευπαθείς οµάδες». Τα
σχετικά έργα και οι δράσεις της περιόδου 2000-2010 επικεντρώθηκαν κυρίως στην
αντιµετώπιση του αποκλεισµού από την αγορά εργασίας. Ενδεικτικά ως τέτοια προγράµµατα
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µπορούν να αναφερθούν η κοινοτική πρωτοβουλία «Equal» και το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση», στο πλαίσιο των οποίων και
εντοπίστηκαν οι περισσότερες καλές πρακτικές που καταγράφηκαν στην παρούσα µελέτη.
Τα σχετικά προγράµµατα υλοποιήθηκαν από εθνικούς φορείς που καλύπτουν ένα ευρύ
φάσµα. Πρόκειται για δηµόσιους φορείς, οργανισµούς τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ),
κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης (ΚΕΚ), συνδικαλιστικούς φορείς και µη κυβερνητικές
οργανώσεις (ΜΚΟ), η δράση των οποίων συχνά απευθύνεται και σε µετανάστες, πρόσφυγες,
παλιννοστούντες καθώς και γυναίκες. Τα κοινοτικά αυτά προγράµµατα, κατά το µεγαλύτερο
µέρος τους, εστίαζαν στην προώθηση στην απασχόληση, πράγµα το οποίο δείχνει ότι η
προώθηση αυτή αποτελεί ουσιαστική στρατηγική επιλογή που έχει θετικό αντίκτυπο στην
ένταξη των µεταναστών. Ωστόσο, κατά την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών ανέκυψαν
ποικίλες αδυναµίες και µειονεκτήµατα. Όπως το ότι, λόγω των περιορισµών που επέβαλαν οι
προδιαγραφές του κάθε προγράµµατος, ο αρχικός σχεδιασµός δεν ανταποκρινόταν πάντοτε
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας και της συγκεκριµένης οµάδας
πληθυσµού. Αποτέλεσµα αυτού ήταν να µην υπάρξει κεφαλαιοποίηση του προσδοκώµενου
οφέλους. Επίσης, λόγω του αποσπασµατικού και συγκυριακού τους χαρακτήρα, τα
προγράµµατα αυτά ήταν δύσκολο να ενσωµατωθούν σε ένα ενιαίο σύνολο πολιτικής. Ως
προς τα προγράµµατα που υλοποιούνται µόνον από εθνικούς πόρους- τα οποία είναι και
λιγοστά-διαπιστώθηκε ότι

έχουν µεγαλύτερη ευελιξία ως προς την επιλογή της οµάδας-

στόχου και ότι οι δράσεις τους εστιάζονται κυρίως στην εκµάθηση γλώσσας και
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Η ελληνική εµπειρία καλών πρακτικών, που προέρχεται
κυρίως από την υλοποίηση έργων όπως το Equal, περιστρέφεται γύρω από πέντε άξονες,
ανάλογα µε το είδος των ενεργειών µε τις οποίες και συνδέονται αυτές οι πρακτικές. Ο
πρώτος άξονας αφορά την παροχή συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, ο
δεύτερος την ένταξη µεταναστών στην αγορά εργασίας, ο τρίτος δράσεις ευαισθητοποίησης
και καταπολέµησης του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, ο τέταρτος την πρόσβαση στην
εργασία και τη δηµιουργία επιχειρήσεων και ο πέµπτος τη διαχείριση της διαφορετικότητας
στο χώρο εργασίας. Μέρος της καταγραφής της ελληνικής εµπειρίας προήλθε από τη
διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας σε φορείς που έχουν υλοποιήσει προγράµµατα καλών πρακτικών
και είχε ως στόχο την περαιτέρω κατανόηση των αποτελεσµάτων εφαρµογής των πρακτικών
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αυτών. Παρά το γεγονός ότι η ποιοτική αυτή έρευνα ήταν µικρής κλίµακας και ότι τα
ευρήµατά της έχουν µόνο ενδεικτικό χαρακτήρα, προέκυψαν ωστόσο ενδιαφέρουσες
επισηµάνσεις. Όπως για παράδειγµα, το ότι οι φορείς, οι οποίοι εξ αντικειµένου
εξειδικεύονται στους µετανάστες επιδεικνύουν συνέχεια και συνάφεια στο φάσµα των
δραστηριοτήτων τους. Επίσης, το ότι η διαθέσιµη υλικο-τεχνική υποδοµή και η µεταφορά
της αποκτηθείσας εµπειρίας και τεχνογνωσίας, µετά τη λήξη των προγραµµάτων, σε δοµές
διασφαλίζουν, έστω και µερικώς, τη συνέχιση της εφαρµογής της καλής πρακτικής. Ένα
άλλο µέρος της ελληνικής εµπειρίας καλών πρακτικών συναρτάται µε τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία και θεωρείται από
την Ε.Ε. ως καλή πρακτική, γιατί συνδέεται µε τη διαχείριση της πολυµορφίας και ως εκ
τούτου µε την αρχή της «µη διάκρισης». Πρόκειται για ολιγάριθµες επιχειρήσεις. Κάποιες
από αυτές συνεργάζονται σε συστηµατική βάση µε φορείς και δοµές Συµβουλευτικών και
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, το έργο των οποίων υποστηρίζουν οικονοµικά και οργανωτικά.
Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών απασχολούν και µετανάστες τους οποίους
αντιµετωπίζουν ισότιµα µε τους Έλληνες. Όπως φάνηκε από την ποιοτική έρευνα που
διεξήχθη σε πολύ µικρό αριθµό τέτοιων επιχειρήσεων, η διαφορετικότητα αυτή καθαυτή δεν
αποτελεί κριτήριο πρόσληψης. Προέχει, σύµφωνα µε

τη φιλοσοφία των επιχειρήσεων

αυτών, το «να βρίσκεται ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση» και να
προσφέρονται ίσες ευκαιρίες σε όλους και κατ’επέκταση και στους µετανάστες. Στο χώρο
των επιχειρήσεων αυτών που λειτουργούν µε βάση την εταιρική κοινωνική ευθύνη, η
διαχείριση της πολυµορφίας ως καλή πρακτική αποτελεί στην πραγµατικότητα δοµικό
γνώρισµα της λειτουργίας τους (κεφ. 4).
Κάθε προσπάθεια αξιοποίησης της ευρωπαϊκής και ελληνικής εµπειρίας προϋποθέτει
την κριτική αποτίµησή της. Η κριτική αποτίµηση της ελληνικής εµπειρίας έδειξε ότι αυτή
απορρέει από δύο χώρους, το χώρο δραστηριοποίησης των φορέων που υλοποιούν
προγράµµατα για µετανάστες και το χώρο δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης που υιοθετούν τη διαχείριση της διαφορετικότητας ως καλή πρακτική.
Ως προς τους φορείς, η κριτική αποτίµηση της ελληνικής εµπειρίας έδειξε τα εξής: α) Ο
τοµέας απασχόλησης των µεταναστριών αυτός καθαυτός δεν εµπίπτει στα χρηµατοδοτικά
πλαίσια, διότι τα προγράµµατα και οι δράσεις απευθύνονται σε γενικότερες κατηγορίες
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κοινωνικά ευπαθών οµάδων. Έτσι, οι µετανάστριες αποτελούν µόνο έµµεσα πληθυσµό στόχο
αυτών των προγραµµάτων. Κατά την περίοδο 2000-2010 που εξετάσαµε

µόνο τέσσερα

προγράµµατα καλών πρακτικών συνδέονται µε την απασχόληση µεταναστριών. β) Οι
εµπλεκόµενοι σε προγράµµατα καλών πρακτικών φορείς είναι Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ΜΚΟ, πολλές εκ των οποίων
εξειδικεύονται σε δράσεις που περιλαµβάνουν µετανάστες-πρόσφυγες και παλιννοστούντες ή
εστιάζουν στο φύλο, καθώς και δηµόσιοι φορείς σε κεντρικό επίπεδο. γ) Οι φορείς αυτοί
δραστηριοποιούνται σε πληθώρα αντικειµένων, ενώ παράλληλα έχουν διαφορετικό νοµικό
καθεστώς και ως εκ τούτου διαφοροποιούνται σηµαντικά. δ) Ως προς τις δράσεις, στο
πλαίσιο των οποίων αναδείχθηκαν καλές πρακτικές, κατά το µεγαλύτερο µέρος τους οι
δράσεις αυτές επικεντρώνονται σε συµβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, τις οποίες
συχνά συνδυάζουν µε κατάρτιση και εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας. Κάποιες καλές
πρακτικές στοχεύουν στην καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας σε γενικό και
ειδικό πληθυσµό, ενώ πολύ λίγες είναι οι καλές πρακτικές που απορρέουν από προγράµµατα
που ασχολούνται συστηµατικά µε την πιστοποίηση των προσόντων των µεταναστών και την
τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας. Ως προς τις επιχειρήσεις, η κριτική αποτίµηση της
ελληνικής εµπειρίας έδειξε ότι υπάρχουν πλεονεκτήµατα από τη λειτουργία τους. Στις
επιχειρήσεις που λειτουργούν µε βάση την εταιρική κοινωνική ευθύνη, η εταιρική κουλούρα
είναι ανοικτή, υπάρχει επαφή µε την τοπική κοινωνία και αναπτύσσονται, όπως φαίνεται,
συνεργασίες µε φορείς συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα στις
επιχειρήσεις αυτές που υιοθετούν την αρχή της διαφορετικότητας, οι µετανάστες έχουν τις
ίδιες ευκαιρίες πρόσληψης µε τους γηγενείς και µετά την πρόσληψή τους ίσες ευκαιρίες
εξέλιξης. Στο γενικό αυτό πλαίσιο λειτουργίας δεν υπάρχει, όπως φαίνεται, διάκριση µε βάση
το φύλο, µε αποτέλεσµα και οι γυναίκες µετανάστριες να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες
πρόσληψης και εξέλιξης µε τους άνδρες.
Το εγχείρηµα της συγκριτικής αποτίµησης της ευρωπαϊκής και της ελληνικής εµπειρίας,
για το οποίο διατυπώθηκαν πολλές επιφυλάξεις, αφορούσε τόσο τους φορείς υλοποίησης
προγραµµάτων και δράσεων, όσο και τις επιχειρήσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Κατά
τη συγκριτική αποτίµηση της ευρωπαϊκής και της ελληνικής εµπειρίας που απορρέει από
φορείς, η σύγκριση περιορίστηκε σε συγκεκριµένους άξονες και έδειξε τα εξής:
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α) Ως προς τη σχέση των δράσεων µε δοµές και προγράµµατα στον τοµέα απασχόλησης
των µεταναστριών φάνηκε ότι βασική συνιστώσα δράσεων από τις οποίες απορρέουν καλές
πρακτικές στην Ευρώπη είναι οι δοµές, ενώ στην Ελλάδα είναι κυρίως τα προγράµµατα.
β) Ως προς τη διάσταση του φύλου που έχει ο πληθυσµός-στόχος των δράσεων, φάνηκε
ότι υπάρχει σύγκλιση µεταξύ της Ευρώπης και της Ελλάδας, διότι οι δράσεις που αφορούν
αποκλειστικά απασχόληση µεταναστριών είναι αριθµητικά περιορισµένες.
γ) Ως προς τη σχέση των δράσεων µε τη χώρα αποστολής και τη χώρα υποδοχής,
φάνηκε ότι στην µεν Ευρώπη εντοπίστηκαν κάποιες καλές πρακτικές που απορρέουν από
δράσεις που εφαρµόζονται στη χώρα αποστολής, στη δε Ελλάδα δεν εντοπίστηκε κανένα
πρόγραµµα που να υλοποιήθηκε στις χώρες αποστολής.
δ) Ως προς το χαρακτήρα των δράσεων, προέκυψε ότι και στις δύο περιπτώσεις οι
δράσεις είναι πολυεπίπεδες.
ε) Ως προς τα είδη των καλών πρακτικών, φάνηκε ότι οι δύο εµπειρίες συγκλίνουν µεν,
εφόσον υφίσταται ένα κοινό ευρωπαϊκό χρηµατοδοτικό πλαίσιο, διαφοροποιούνται, όµως,
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εντός των οποίων εφαρµόζεται το πλαίσιο αυτό σε κάθε
χώρα.
Επίσης, κατά τη συγκριτική αποτίµηση της ευρωπαϊκής και της ελληνικής εµπειρίας που
απορρέει από τη λειτουργία επιχειρήσεων που υιοθετούν την αρχή της διαφορετικότητας, η
σύγκριση έδειξε ότι:
α) Οι καλές πρακτικές που εντοπίσαµε στην ευρωπαϊκή εµπειρία είναι απόρροια της
εµπλοκής ενώσεων εργαζοµένων και συνδικάτων στη διοίκηση, ενώ στην περίπτωση της
Ελλάδας συνιστούν στρατηγική επιλογή της ίδιας της επιχείρησης.
β) Παρατηρείται διαφοροποίηση ως προς το µέγεθος των επιχειρήσεων της ευρωπαϊκής
και της ελληνικής εµπειρίας λόγω των διαφορετικών διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των
αντίστοιχων οικονοµιών (κεφ. 5).
Η ανάδειξη καλών πρακτικών στον τοµέα της απασχόλησης των µεταναστριών
συντελείται σε συγκεκριµένες συνθήκες για κάθε

χώρα. Ως εκ τούτου η µεταφορά

παραδείγµατος δεν µπορεί να είναι απόλυτη. Προαπαιτούµενα της µεταφοράς είναι η γνώση
του πολιτικού πλαισίου εφαρµογής των καλών πρακτικών, καθώς και η υπόσταση και δράση
των εµπλεκόµενων µερών τόσο στην ευρωπαϊκή, όσο και στην ελληνική εµπειρία. Η πιθανή
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µεταφορά µιας ευρωπαϊκής καλής πρακτικής προϋποθέτει µεταβίβαση τεχνογνωσίας,
προϋπάρχουσας εµπειρίας σε επίπεδο ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων, αποτίµηση του
χρόνου και της συγκυρίας στο πλαίσιο των οποίων έχει υλοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, της
µεταφοράς αυτής πρέπει να προηγηθεί η προσεκτική αποτίµηση της ελληνικής εµπειρίας
καλών πρακτικών η οποία ενδέχεται, λόγω του πλούτου της και της πολυµορφίας της, να
περιλαµβάνει προϋπάρχοντα παραδείγµατα σχετικής εφαρµογής ( κεφ.6).
Εν κατακλείδι η αναζήτηση καλών πρακτικών στον τοµέα απασχόλησης των
µεταναστριών ακολούθησε µια ενδιαφέρουσα διαδροµή. Αφού διέτρεξε τη σχετική εµπειρία
πολλών ευρωπαϊκών χωρών και την αντίστοιχη ελληνική εµπειρία, οδηγήθηκε στη
διαπίστωση ότι οι εµπειρίες αυτές συγκροτούνται από ψηφίδες που είναι παράµετροι των
διαφορετικών όψεων που εµφανίζει το ζήτηµα των καλών πρακτικών στον τοµέα της
απασχόλησης µεταναστριών. Υπό κλίµακα µια αντίστοιχη διαδροµή θα πρέπει να
ακολουθηθεί και κατά τη διαδικασία διερεύνησης των δυνατοτήτων µεταφοράς µιας
ευρωπαϊκής

καλής

πρακτικής

στην

ελληνική

πραγµατικότητα,

προκειµένου

να

αποσαφηνιστεί η σκοπιµότητα µιας τέτοιας µεταφοράς και στη συνέχεια, να αναδειχθούν οι
δυσκολίες εφαρµογής, αλλά και τα οφέλη που µπορεί να προκύψουν.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Οι προτάσεις που σχετίζονται µε τη µεταφορά καλών πρακτικών είναι άµεσα
συναρτηµένες µε τις πολιτικές που ασκούνται στον τοµέα απασχόλησης των µεταναστριών.
Ειδικότερα στη χώρα µας το ζήτηµα των πολιτικών για την απασχόληση και τη
µετανάστευση είναι ιδιαίτερα κρίσιµο τη στιγµή κατά την οποία η διαδικασία ένταξης των
µεταναστών στην αγορά εργασίας συνυπάρχει µε την ανεργία των γηγενών, την οικονοµική
ύφεση και την τρέχουσα αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική. Έτσι, η βελτίωση της πρόσβασης
των µεταναστριών στην απασχόληση αποτελεί ένα σύνθετο στόχο, ειδικότερα σε συνθήκες
δηµοσιονοµικής και αναπτυξιακής ασφυξίας που διανύει σήµερα η χώρα µας. Αυτό, όµως,
δεν σηµαίνει ότι πρέπει να ανασταλούν οι πολιτικές ένταξης των ευάλωτων οµάδων του
πληθυσµού και βελτίωσης των συνθηκών απασχόλησής τους. Γι αυτό κρίνεται απαραίτητο,
οι πολιτικές να κινηθούν - παράλληλα και όχι αποσπασµατικά - στα εξής πεδία παρέµβασης:
1.

Αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο, κυρίως προς δύο σηµαντικές κατευθύνσεις: (α) τη

νοµιµοποίηση των παράνοµων µεταναστών (µε εφαρµογή συγκεκριµένων και ρεαλιστικών
κριτηρίων) και (β) την καταπολέµηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας. Πιο
συγκεκριµένα:
α) Όσον αφορά τη νοµιµοποίηση των παράνοµων µεταναστών, το πρόβληµα εντοπίζεται
σε όσους µετανάστες δεν έχουν ακόµη νοµιµοποιηθεί, είτε γιατί δεν πληρούσαν τις
προϋποθέσεις των προηγούµενων ρυθµίσεων, είτε γιατί εισήλθαν στη χώρα µας µετά την
ψήφιση του µεταναστευτικού νόµου 3386/2005. Ο πρόσφατος νόµος για την ιθαγένεια που
δίνει το δικαίωµα πολιτογράφησης σε συγκεκριµένες κατηγορίες µεταναστών που διαµένουν
επί µακρόν στη χώρα µας, ενώ αποτελεί σηµαντικό βήµα διασφάλισης των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων αυτών των κατηγοριών, δεν αντιµετωπίζει το πρόβληµα του τεράστιου αριθµού
των λαθροµεταναστών (οι οποίοι υπολογίζονται, ανάλογα µε τη µελέτη, σε 270.000 έως
500.000). Ούτε προβλέπεται να υπάρξει σύντοµα παρόµοια πρωτοβουλία µαζικής εκ των
υστέρων νοµιµοποίησης, όπως κατά την περίοδο 2005-2007. Στην καλύτερη περίπτωση
µπορεί να υπάρξει µια ήπιας µορφής αναγνώριση που δεν θα συνεπάγεται αναγκαστικά τη
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χορήγηση άδειας παραµονής. Κατά συνέπεια, εκατοντάδες χιλιάδες παράνοµοι µετανάστες –
ανάµεσά τους και η οµάδα-στόχος της παρούσας µελέτης- θα παραµένουν για άγνωστο
χρονικό διάστηµα µετέωροι, κινούµενοι στη γκρίζα σφαίρα της µη-καταγεγραµµένης
ύπαρξής τους και υποκείµενα εκµετάλλευσης.
β) Ως προς την καταπολέµησης της αδήλωτης εργασίας, δύο είναι τα µέτρα πολιτικής τα
οποία εφόσον εφαρµοστούν, θ’ αποτελούν τις πρώτες σοβαρές προσπάθειες αντιµετώπισης
του προβλήµατος της «µαύρης» εργασίας. Το πρώτο, το οποίο παραµένει εξαγγελία, άρα δεν
έχει κριθεί ακόµη στην πράξη, αφορά την καθιέρωση της επιταγής-«κουπονιού» για τους
εργοδότες-φυσικά πρόσωπα που απασχολούν κατ’ οίκον ή σε αγροτικές εργασίες
ανασφάλιστους και σήµερα τους αµείβουν χωρίς κανένα παραστατικό. H νέα ρύθµιση, η
οποία αναµένεται να ενταχθεί στο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, αφορά περίπου 250.000 άτοµα,
κατά κύριο λόγο µετανάστες, γυναίκες και νέους, που παρέχουν κατ’ οίκον υπηρεσίες (όπως
για παράδειγµα οικιακοί βοηθοί, γυναίκες που ασχολούνται µε τη φύλαξη παιδιών ή τη
φροντίδα ηλικιωµένων και άλλων εξαρτηµένων ατόµων, κηπουροί) ή απασχολούνται ως
εργάτες γης (στις καλλιέργειες και τη συγκοµιδή). Στόχος είναι να ασφαλιστούν οι
συγκεκριµένες οµάδες (όπου σήµερα υπάρχουν πολύ µεγάλα ποσοστά εισφοροδιαφυγής) και
να αυξηθούν τα έσοδα των ασφαλιστικών ταµείων. Σύµφωνα µε αυτό το µέτρο, ο εργοδότης
θα προµηθεύεται το κουπόνι -υπό τη µορφή διπλότυπης επιταγής- από τα ΚΕΠ, τις τράπεζες
κ.ά. και θα πληρώνει µε αυτό τον εργαζόµενο για τις υπηρεσίες του και το ασφάλιστρο το
οποίο αναλογεί. Ο εργαζόµενος, «αυτόµατα» ασφαλισµένος για την εργασία την οποία
παρείχε, θα εξαργυρώνει την επιταγή αφού παρακρατηθεί η εισφορά που αναλογεί στο ΙΚΑ
ή στον ΟΓΑ, κατά περίπτωση, ενώ ο εργοδότης - φυσικό πρόσωπο θα µπορεί να εκπίπτει από
το φόρο τα σχετικά ποσά (υποβάλλοντας τα αντίγραφα των επιταγών µαζί µε τη δήλωση). Η
ασφάλιση του εργαζόµενου δεν συνιστά σχέση εξαρτηµένης εργασίας, συνεπώς δεν αποκτά
αξιώσεις για δώρα ή αποζηµίωση σε περίπτωση αποµάκρυνσης. Το µέτρο εντάσσεται σε ένα
ευρύτερο πακέτο ρυθµίσεων µε τις οποίες επιδιώκεται η αποδέσµευση της σύνδεσης της
ασφάλισης των αλλοδαπών εργαζοµένων από τη διαδικασία της νοµιµοποίησης και
αναµένεται να δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες µετανάστες να εγγραφούν στα ασφαλιστικά
ταµεία. Το δεύτερο σχετικό µέτρο αφορά το πρόγραµµα του ΟΑΕΔ για τετραετή επιδότηση
των ασφαλιστικών εισφορών νεο-προσληφθέντων, στο ύψος του βασικού µισθού, που
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απευθύνεται σε 60.000 ανέργους, και συνδυάζεται µε την πρώτη σοβαρή προσπάθεια
καταπολέµησης της ανασφάλιστης εργασίας. Το πρόγραµµα αυτό, ωστόσο, απευθύνεται στις
επιχειρήσεις και δεν επηρεάζει την τύχη των χιλιάδων µεταναστριών που εργάζονται στα
ιδιωτικά νοικοκυριά.
Η χωρίς σχέδιο προώθηση στην απασχόληση των µεταναστριών δεν µπορεί να
πετύχει, εάν δεν προηγηθεί µια διεξοδική µελέτη των αναγκών της ελληνικής αγοράς
εργασίας που θα λαµβάνει υπόψη της και την παρουσία του µεταναστευτικού δυναµικού.
2. Πρόβλεψη εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των εργοδοτών. Ας
υποθέσουµε ότι η καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας αποδίδει καρπούς και ότι οι
νόµιµες, τουλάχιστον, µετανάστριες µπορούν να ελπίζουν σε κάποια στοιχειώδη εργασιακά
και ασφαλιστικά δικαιώµατα. Μένει να πεισθούν και οι εργοδότες, είτε αυτοί είναι
επιχειρήσεις/οργανισµοί, είτε φυσικά πρόσωπα, να εντάξουν στο δυναµικό τους (κυρίως οι
πρώτοι) και γυναίκες µετανάστριες. Αυτό δεν είναι κάτι που θα συµβεί αυτόµατα.
Χρειάζονται εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των εργοδοτών, µε ανάδειξη
των πλεονεκτηµάτων από την εφαρµογή πολιτικών διαχείρισης της πολυµορφίας/
διαφορετικότητας, ενδεχοµένως κάποια κίνητρα, υποστηρικτικές ενέργειες για τη βελτίωση
των προϋποθέσεων ισότιµης πρόσβασης στην αγορά εργασίας (π.χ. εκµάθηση ελληνικών,
µαθήµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού, βελτίωση δεξιοτήτων), κ.ά. Ωστόσο, βασική
προϋπόθεση για να κάνουν οι εργοδότες προσλήψεις (µεταναστριών και άλλων οµάδων του
εργατικού δυναµικού) είναι να υπάρξει ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητας η οποία,
για τα επόµενα χρόνια, αναµένεται να παραµένει σε τροχιά ύφεσης.
3. Αναβάθµιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης ως προς την παροχή ευκαιριών
απασχόλησης και κοινωνικών υπηρεσιών, µε την εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών και
θεσµικών πόρων.
4. Αξιοποίηση του τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας και της πλούσιας εµπειρίας των ΜΚΟ
στην ένταξη των µεταναστών-τριών.
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5. Ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων. Πρωταγωνιστικό ρόλο θα
µπορούσαν να παίξουν και οι οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων, τόσο στην πρόσβαση
στην απασχόληση, όσο και στη διασφάλιση των δικαιωµάτων των µεταναστών-τριών.
Ειδικότερες προτάσεις που υποβοηθούν το σχεδιασµό εθνικών πολιτικών είναι οι εξής:
- Δηµιουργία ενός διακρατικού ευρωπαϊκού προγράµµατος σε θέµατα τεχνογνωσίας για τη
µετανάστευση που να εµπεριέχει ανταλλαγή εµπειριών, συµβουλευτικές υπηρεσίες και
κατάρτιση.
- Δηµιουργία ενός δικτύου φορέων που εφαρµόζουν καλές πρακτικές για µετανάστριες και
µετανάστες γενικότερα

µε τη συµµετοχή φορέων υλοποίησης

προγραµµάτων που

απευθύνονται σε µετανάστες.
- Έρευνα µε στόχο τη διερεύνηση αναγκών των µεταναστριών.
- Έρευνα αναγκών των εργοδοτών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων για την καλύτερη σύνδεση
της προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
- Ενίσχυση του ρόλου των ΜΚΟ που ασχολούνται µε τους µετανάστες µετά από διαδικασίες
πιστοποίησης και αξιολόγησης. Η ενεργοποίηση και ευασθητοποίηση της ελληνικής
κοινωνίας και η ανάπτυξη δεσµών κοινωνικής αλληλεγγύης είναι σηµαντικός παράγοντας
ρύθµισης.
- Ανάπτυξη συνεργειών µεταξύ φορέων υλοποίησης προγραµµάτων και εταιρειών που
λειτουργούν µε βάση την εταιρική κοινωνική ευθύνη προς όφελος των µεταναστών, της
οικονοµίας και της κοινωνίας.
Επίσης,

στις

προτάσεις

που

αφορούν

τον

τοµέα

απασχόλησης

µεταναστριών

συµπεριλαµβάνονται και οι εξής :
- Η διερεύνηση των δηµογραφικών, κοινωνικών και πολιτισµικών χαρακτηριστικών των
µεταναστριών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των
κατάλληλων πολιτικών (π.χ. στην περίπτωση εκπαίδευσης µεταναστριών είναι απαραίτητη η
γνώση των προσόντων τους, ώστε να συνδέονται µε την επιµόρφωσή τους). Αντίστοιχα,
απαιτείται σε βάθος έρευνα των αναγκών της αγοράς εργασίας, έτσι ώστε να
προγραµµατίζονται ανάλογες δράσεις και να επιλέγονται καλές πρακτικές που συµβάλλουν
στην ένταξη των µεταναστριών στην αγορά εργασίας.
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- Η επαγγελµατική κατάρτιση που παρέχεται στις µετανάστριες πρέπει να είναι
πιστοποιηµένη, έτσι ώστε οι εκπαιδευόµενες µετανάστριες να αποκτούν πιστοποιηµένα
προσόντα και να αποκοµίζουν την αίσθηση οφέλους και κέρδους σε επαγγελµατικό και
συναισθηµατικό επίπεδο. Επίσης, η κατάρτιση θα πρέπει να προγραµµατίζεται και να
προσαρµόζεται στις συνθήκες ζωής των µεταναστριών και να παρέχονται οι αναγκαίες
διευκολύνσεις.
- Οι µετανάστριες να υποστηρίζονται σε θέµατα που αφορούν τη σχέση τους µε τις δηµόσιες
υπηρεσίες.
- Να πραγµατοποιούνται σεµινάρια ευαισθητοποίησης στους υπαλλήλους των Δηµοσίων
Υπηρεσιών.
- Άτοµα από συγκεκριµένες εθνοτικές οµάδες µεταναστών µε σηµαντικό ποσοστό
εκπροσώπησης στο σύνολο των µεταναστών (Αλβανοί, Ρώσοι) θα µπορούσαν να
τοποθετηθούν σε υπηρεσίες που εξυπηρετούν αλλοδαπούς, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
αµοιβαία εξυπηρέτηση.
- Κατά το σχεδιασµό προγραµµάτων κατάρτισης µε στόχο την προώθηση στην απασχόληση,
χρήσιµο είναι να λαµβάνεται υπόψη ο λόγος των µεταναστευτικών οργανώσεων και των
ΜΚΟ, έτσι ώστε οι στρατηγικές επιλογές, αλλά και οι πολιτικές προτεραιότητες να
αντικατοπτρίζουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις κοινωνικές ανάγκες.
- Τα προγράµµατα να αξιολογούνται ως προς την αποτελεσµατικότητά τους. Σε περίπτωση
θετικής αποτίµησης να εξασφαλίζεται η διάχυση των αποτελεσµάτων µε στόχο τη συνέχεια
και βελτίωση του εγχειρήµατος.
- Οι δράσεις και τα προγράµµατα θα πρέπει να αξιολογούνται σε συστηµατική βάση µε την
προοπτική ευρύτερης εφαρµογής και ενσωµάτωσης των αποτελεσµάτων τους στις εθνικές ή
και ευρωπαϊκές πολιτικές για την απασχόληση και την κοινωνική ενσωµάτωση.
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