Η Ένηαξη ηων Πποζθύγων
Σημείωμα για τη Συζθτηση

Το ζκεπηικό για ηην ένηαξη
1. Η θαηάζηαζε ηνπ λα είζαη πξόζθπγαο, ηδαληθά, δελ πξέπεη λα είλαη κόληκε. Σηελ πξάμε, ν
πξόζθπγαο είηε ζα επηζηξέςεη νηθεηνζειώο ζηε ρώξα ηνπ ή ζην ζπίηη ηνπ όηαλ νη ζπλζήθεο πνπ ηνλ
αλάγθαζαλ ζηελ εμνξία έρνπλ αιιάμεη, ή ζα πξέπεη λα βξεη κηα βηώζηκε ιύζε ζε κηα λέα θνηλσλία,
είηε ζηελ πξώηε ρώξα πνπ έρεη αλαδεηήζεη άζπιν ή ζε κηα ηξίηε ρώξα.
2. Η Σύκβαζε ηνπ 1951 γηα ην Καζεζηώο ησλ Πξνζθύγσλ θαη ην Πξσηόθνιιν ηνπ 1967 δίδεη
έκθαζε ζηελ έληαμε ησλ πξνζθύγσλ. Η Σύκβαζε απαξηζκεί θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δηθαηώκαηα
ηα νπνία απνζθνπνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ έληαμε, θαη ην Άξζξν 34 θαιεί ηα θξάηε κέιε λα
δηεπθνιύλνπλ ηελ «έληαμε θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε» ησλ πξνζθύγσλ.
3. Τν ζθεπηηθό ηνπ πιαηζίνπ ηεο Σύκβαζεο είλαη όηη νη πξόζθπγεο ζα πξέπεη ζηαδηαθά λα είλαη ζε
ζέζε λα απνιαύζνπλ έλα επξύηεξν θάζκα δηθαησκάησλ θαζώο νη δεζκνί ηνπο κε ηε ρώξα ππνδνρήο
ελδπλακώλνληαη. Με απηή ηελ έλλνηα, ε Σύκβαζε ηνπ 1951 δίλεη ζηνπο πξόζθπγεο κηα ζηαζεξή
βάζε πάλσ ζηελ νπνία κπνξνύλ λα απνθαηαζηήζνπλ ζηαδηαθά ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή
αλεμαξηεζία πνπ απαηηείηαη γηα λα πξνρσξήζνπλ κε ηε δσή ηνπο.
4. Η Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΕ γηα ηνπο Πξόζθπγεο ππνζηεξίδεη όπσο δηθαηνύρνη
ζπκπιεξσκαηηθήο πξνζηαζίαο ηπγράλνπλ ησλ ίδησλ δηθαησκάησλ θαη δηεπθνιύλζεσλ ζε όηη αθνξά
ζηελ έληαμε, όπσο νη αλαγλσξηζκέλνη, ζύκθσλα κε ηε Σύκβαζε ηνπ 1951, πξόζθπγεο. Η αλάγθε
ηνπο γηα δηεζλή πξνζηαζία είλαη εμίζνπ επηηαθηηθή θαη ζπρλά ίζε ζε δηάξθεηα κε εθείλε ησλ
πξνζθύγσλ. Τα κέηξα έληαμεο ησλ δηθαηνύρσλ ζπκπιεξσκαηηθήο πξνζηαζίαο ζα ελίζρπαλ επίζεο
ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα ζπλεηζθέξνπλ παξαγσγηθά ζηηο θνηλσλίεο πνπ ηνπο έρνπλ ππνδερζεί.
Η ένηαξη είναι μια αμθίδπομη διαδικαζία
5. Η έληαμε ησλ πξνζθύγσλ είλαη κηα δπλακηθή, πνιύπιεπξε θαη ακθίδξνκε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί
πξνζπάζεηεο από όιεο ηηο ελδηαθεξόκελεο νκάδεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηνηκόηεηαο εθ κέξνπο ησλ
πξνζθύγσλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα απνπνηεζνύλ ηεο
πνιηηηζηηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο, θαζώο θαη ηεο αληίζηνηρεο πξνζπκίαο από πιεπξάο ηεο θνηλσλίαο θαη
ησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο πνιηηείαο ππνδνρήο λα θαισζνξίζνπλ ηνπο πξόζθπγεο θαη λα θαιύςνπλ
ηηο αλάγθεο ελόο πνηθηιόκνξθνπ πιεζπζκνύ. Η δηαδηθαζία ηεο έληαμεο είλαη πεξίπινθε θαη
ζηαδηαθή, θαη πεξηιακβάλεη μερσξηζηέο αιιά αιιειέλδεηεο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη
πνιηηηζηηθέο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ησλ πξνζθύγσλ λα
εληαρζνύλ επηηπρώο, σο πιήξεηο κέιε, ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο.
6. Σρεδόλ όιεο νη επξσπατθέο ρώξεο έρνπλ έλα ζεκαληηθό πιεζπζκό πξνζθύγσλ νη νπνίνη είλαη
πηζαλό λα παξακείλνπλ ζηηο ρώξεο απηέο. Έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο βξίζθεηαη ζε θαιή νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ζηηο λέεο θνηλσλίεο, θαη πνιινί έρνπλ απνθηήζεη ππεθνόηεηα. Πάξα πνιινί άιινη όκσο
δελ έρνπλ ελζσκαησζεί είηε νηθνλνκηθά είηε θνηλσληθά. Η αλεξγία θαη ε ππναπαζρόιεζε είλαη
ελδεκηθά θαηλόκελα, θαη πνιινί πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ ππεθνόηεηα έξρνληαη αληηκέησπνη κε
εκπόδηα, ελώ ζε νξηζκέλεο ρώξεο ζπλερίδεηαη ν θνηλσληθόο δηαρσξηζκόο.
7. Σηελ Κππξηαθή Δεκνθξαηία, δηακέλνπλ – ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2013 - 454 άηνκα ζηα νπνία
δόζεθε ην θαζεζηώο ηνπ πξόζθπγα θαη 1,792 άηνκα κε θαζεζηώο ζπκπιεξσκαηηθήο πξνζηαζίαο
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κέρξη. Όινη δνπλ ρξόλν κε ην ρξόλν κε ηελ ειπίδα όηη κηα κέξα ζα επηζηξέςνπλ ζηηο παηξίδεο ηνπο.
Ελώ ε Κππξηαθή Δεκνθξαηία έρεη θαηνξζώζεη πνιιά ηα ηειεπηαία δώδεθα ρξόληα κεηά ηελ
εηζαγσγή ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο αζύινπ, παξακέλνπλ πνιιά ηα νπνία πξέπεη λα γίλνπλ όζνλ
αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο έληαμεο. Παξά ην γεγνλόο όηη νη πξόζθπγεο δηθαηνύληαη, ζύκθσλα κε ην λόκν
ηα ίδηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά δηθαηώκαηα κε ηνπο ππεθόνπο, ππάξρεη κηα ζεηξά εκπόδησλ πνπ πξέπεη
λα αληηκεησπίζνπλ ζηελ πξνζπάζεηα έληαμήο ηνπο. Απηά θπκαίλνληαη από ηα πξνβιήκαηα
πξόζβαζεο ζηελ επηδνηνύκελε ζηέγαζε, πξαθηηθά εκπόδηα πνπ κπνξεί λα δπζθνιέςνπλ ηνπο
πξόζθπγεο ζην λα απνιαύζνπλ πιήξσο ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ εξγαζία, κέρξη ηηο πξνθιήζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαγλώξηζε ησλ αθαδεκατθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ηνπο, ηνπο
πεξηνξηζκνύο ζηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε θαη ηα απζηεξά θξηηήξηα γηα ηελ πνιηηνγξάθεζε.
Η ένηαξη είναι μία ζςνεσήρ διαδικαζία
8. Έλα βαζηθό εξώηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ζε πνην ζεκείν ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη έλα πξόγξακκα
έληαμεο γηα ηνπο πξόζθπγεο. Καηά ηελ αίηεζε γηα ην θαζεζηώο ηνπ πξόζθπγα; Μεηά ηελ
αλαγλώξηζε ηνπ θαζεζηώηνο ηνπ πξόζθπγα; Μεηά ηε ρνξήγεζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ πνιίηε;
9. Κάζε πξόζθπγαο είλαη αξρηθά αηηεηήο αζύινπ. Μηα θαιή πνιηηηθή ππνδνρήο γηα ηνπο αηηνύληεο
άζπιν είλαη, επνκέλσο, δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηειηθή έληαμε ηνπ πξόζθπγα, ηόζν από λνκηθήο,
ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο άπνςεο. Είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηόζν ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο όζν θαη
ησλ αηηνύλησλ άζπιν θαη ησλ πξνζθύγσλ λα πξνσζεζεί κηα πνιηηηθή ππνδνρήο κε κηα
καθξνπξόζεζκε πξννπηηθή. Έλαο πξόζθπγαο πνπ μεθίλεζε ηε δσή ηνπ ζηε ρώξα ππνδνρήο ππό
θξάηεζε ή απνκνλώζεθε γηα αξθεηνύο κήλεο ζε κηα θαηάζηαζε αλαγθαζηηθήο αλεξγίαο ζε έλα
ζπιινγηθό θέληξν ππνδνρήο γηα αηηνύληεο άζπιν, είλαη πηζαλό λα δπζραηξέλεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ
γηα έληαμε.
10. Οη ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο βξίζθνληαη νη αηηνύληεο άζπιν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αξρηθνύ
ζηαδίνπ ππνδνρήο είλαη επνκέλσο άθξσο ζεκαληηθέο όζνλ αθνξά ηηο κειινληηθέο δπλαηόηεηεο
έληαμεο. Μηα πνιηηηθή ππνδνρήο πνπ ζπλδπάδεη απνηειεζκαηηθέο θαη επαξθείο ππεξεζίεο (ηδίσο όζνλ
αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε, αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ζηελ πξόζβαζε ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηελ
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε) κε κηα ηαρεία δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αζύινπ, θαη ε νπνία
ζ’απνζθνπεί ζηελ παξνρή ηεο κέγηζηεο δπλαηήο αλεμαξηεζίαο θαη απηάξθεηαο ζηνπο αηηνύληεο
άζπιν, ζα απμήζεη ηηο πηζαλόηεηεο επηηπρνύο ελζσκάησζεο ζηε ρώξα ππνδνρήο.
Σςμπέπαζμα
11. Δελ ππάξρεη κία πξνζέγγηζε πνπ νδεγεί ζηελ επηηπρή έληαμε. Η θαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ
πξέπεη λα αλαιπζεί ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο θαη ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη
εξγαζίαο ησλ ππεθόσλ ηεο ρώξαο. Ωζηόζν, είλαη επίζεο πξνθαλέο όηη νη δηεζλή ζπλέδξηα θαη
εθδειώζεηο θαζώο θαη δεκόζηεο ζπδεηήζεηο έρνπλ έλα ζεκαληηθό αληίθηππν ζηελ έληαμε ησλ
πξνζθύγσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνιηηηθώλ ζε εζληθό θαη ηνπηθό επίπεδν. Υπάξρεη κηα ζεηξά γεληθώλ
ζηόρσλ γηα ηελ έληαμεο πνπ ηζρύνπλ ζε όιεο ηηο ρώξεο. Απηά πεξηιακβάλνπλ πξνζπάζεηεο πνπ λα
επηηξέπνπλ ζηνπο πξόζθπγεο λα θηάζνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ ην πιήξεο δπλακηθό ηνπο, ηελ
πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο, ηελ πξόιεςε ηεο πεξηζσξηνπνίεζήο ηνπο, θαη ηελ
ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο αξκνληθήο ζπλύπαξμεο.
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