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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού των προσφύγων και μεταναστών αποτελεί ένα
καίριο ζήτημα τόσο σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο και έχει
στρέψει το επιστημονικό ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, οι πληροφορίες και οι έρευνες αναφορικά με την ένταξη και την ενσωμάτωση των πληθυσμών
αυτών στην αγορά εργασίας καθώς και ο ρόλος της επαγγελματικής συμβουλευτικής
στην υποστήριξη αυτής της ευάλωτης ομάδας είναι πολύ περιορισμένες. Η παρούσα
διπλωματική εργασία αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση και επιχειρεί να διερευνήσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφορικά με το ρόλο και τη συμβολή της επαγγελματικής συμβουλευτικής στην εργασιακή ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση των
προσφύγων και μεταναστών. Μετά από ανασκόπηση των διαθέσιμων ερευνητικών
εργασιών σχετικά με το υπο διερεύνηση θέμα μέσω των βάσεων δεδομένων εξετάστηκαν μόνο πρωτότυπες μελέτες που δημοσιεύτηκαν από το 2000 – 2019. Συνολικά
προέκυψαν 17 έρευνες που συμμετείχαν στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι οποίες
παρατίθενται περιληπτικά στο κύριο σώμα της εργασίας. Οι έρευνες αυτές ανέδειξαν
ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων, υπηρεσιών και παρεμβάσεων συμβουλευτικής και
επαγγελματικού προσανατολισμού που είχαν ως σκοπό να υποστηρίξουν τους πρόσφυγες και μετανάστες στην προσπάθεια τους να βρουν απασχόληση και να ενταχθούν στις κοινωνίες υποδοχής. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι πρόσφυγες και μετανάστες που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής συμβουλευτικής έχουν σημαντικό προβάδισμα και μεγαλύτερες πιθανότητες εύρεσης εργασίας σε σχέση με άλλους πρόσφυγες και μετανάστες που δε συμμετέχουν σε αυτά. Ως
γενικότερο συμπέρασμα της εργασίας προκύπτει η ανάδειξη της επαγγελματικής
συμβουλευτικής ως καίριας υποστηρικτικής διαδικασίας στην ένταξη στην αγορά εργασίας των προσφύγων και μεταναστών.

Λέξεις - Κλειδιά: επαγγελματική συμβουλευτική, πρόσφυγες, μετανάστες, εργασιακή ένταξη, κοινωνική ενσωμάτωση
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ABSTRACT

The rapid increase in the number of refugees and immigrants is a key issue both at the
global, European and national level and has shifted the scientific interest in this direction. However, information and research on the integration and inclusion of these
populations into the labor market and the role of career counseling in supporting this
vulnerable group are very limited. The present study is a literature review and attempts to explore the existing literature on the role of career counseling in the labor
integration and social inclusion of refugees and immigrants. Αn overview of the
available research work on the topic was made through the databases and only original studies published from 2000 – 2019 were considered. A total of 17 surveys participated in the review and are summarized in the main body of work. These surveys
have highlighted a wide range of counseling and career guidance programs, services
and interventions designed to support refugees and migrants in their quest to find employment and integrate into host societies. The results of the survey showed that refugees and immigrants participating in career counseling programs have a significantly
higher lead and higher chances of finding employment than other refugees and immigrants. As a general conclusion of this research, career counseling is emerging as a
key supportive process for the integration of refugees and immigrants into the labor
market.

Keywords: career counseling, refugees, immigrants, labor integration, social inclusion
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Tα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση του αριθμού των μεταναστών σε παγκόσμια κλίμακα, φθάνοντας από 173 εκατομμύρια το 2000 σε 258
εκατομμύρια το 2017 (IOM, 2017). Αφενός, οι αλλαγές στις μεταφορές, την τεχνολογία και τον πολιτισμό κατέστησαν ευκολότερη, φθηνότερη και ταχύτερη την μετακίνηση των ανθρώπων για αναζήτηση θέσεων εργασίας, ευκαιριών, εκπαίδευσης και
ποιότητα ζωής (Castles, 2010). Αφετέρου, οι πολεμικές συγκρούσεις, η φτώχεια, η
ανισότητα και η έλλειψη βιώσιμων μέσων επιβίωσης υποχρεώνουν τους ανθρώπους
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους
ίδιους και τις οικογένειές τους σε άλλες χώρες. Οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση
Ανατολή (Συρία), η πολιτική αστάθεια και η βία που επικρατεί σε πολλές χώρες της
Αφρικής (Σομαλία, Σουδάν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ερυθραία) και της Ασίας (Αφγανιστάν) έχουν πυροδοτήσει ένα νέο κύμα προσφύγων και μεταναστών, το
μεγαλύτερο σε αριθμό μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. To 2015 υπήρχαν συνολικά 25,9 εκατομμύρια πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο σε όλο τον κόσμο (ΙΟΜ,
2017) .
Η απότομη αύξηση του πληθυσμού των προσφύγων και μεταναστών κατά την
τελευταία πενταετία, δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα για πολλές χώρες του δυτικού κόσμου και κυρίως της ΕΕ. Οι χώρες αυτές, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, αποτέλεσαν τις κύριες χώρες υποδοχής των νέων αυτών πληθυσμών και ήρθαν αντιμέτωπες με τεράστιες προκλήσεις. Αρχικώς κλήθηκαν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες
δομές για να προστατεύσουν τους προσφυγικούς πληθυσμούς και αφετέρου να καλύψουν τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες τους και να φροντίσουν για την ταχύτερη
δυνατή εξασφάλιση της αυτάρκειας τους. Και ενώ σε ένα πρώτο στάδιο η έμφαση
δόθηκε στην κάλυψη ανθρωπιστικής βοήθειας (στέγαση, βασικές ανάγκες και εκπαίδευση των παιδιών), πλέον κρίνεται αναγκαίο να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες
κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των προσφύγων και μεταναστών στις νέες κοινωνίες. Η ένταξη στην αγορά εργασίας των προσφύγων και μεταναστών αποτελεί
σημαντικό βήμα προς την κοινωνική ενσωμάτωση, ενώ παράλληλα αποφέρει
πολλαπλά οφέλη και προσδίδει αξία τόσο στα ίδια τα άτομα όσο και σε ολόκληρο το
εργατικό δυναμικό, τις επιχειρήσεις, την οικονομία και την κοινωνία ως σύνολο. Ωστόσο, η εργασιακή ένταξη αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που συναντά πολλά εμπόδια. Σημαντικοί φραγμοί για την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην
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αγορά εργασίας είναι μεταξύ άλλων: (i) η έλλειψη γνώσης της γλώσσας της χώρας
υποδοχής, (ii) η δυσκολία αναγνώρισης και πιστοποίησης των δεξιοτήτων και των
προσόντων των προσφύγων, (iii) η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με την αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής, (iv) η έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης, (v) η έλλειψη κοινωνικών δικτύων και (vi) οι διακρίσεις (Chen, 2008· Desiderio, 2016).
Με αφορμή τα παραπάνω στοιχεία προέκυψε το ενδιαφέρον για το πώς η θα
μπορούσε η Επαγγελματική Συμβουλευτική, ως υποστηρικτική διαδικασία, να εξομαλύνει αυτά τα εμπόδια, να διευκολύνει και να προωθήσει την πρόσβαση των προσφύγων και μεταναστών στην αγορά εργασίας. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφορικά με το ρόλο και τη συμβολή της
επαγγελματικής συμβουλευτικής στην εργασιακή ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση
των προσφύγων και μεταναστών.
Η δομής της εργασίας διαρθρώνεται σε επτά κεφάλαια. Αρχικά, στο πρώτο
κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη συγκεκριμένη έρευνα, καθώς επίσης ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια για αποσαφήνιση των όρων μετανάστης και πρόσφυγας και στη συνέχεια γίνεται περιγραφή του φαινομένου της μετανάστευσης και της πρόσφατης προσφυγικής κρίσης. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται
οι έννοιες της ένταξης και της ενσωμάτωσης και καταγράφονται τα συχνότερα εμπόδια που συναντούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στην προσπάθεια να βρουν απασχόληση, καθώς και προτάσεις για ομαλή εργασιακή ένταξη και ενσωμάτωση του
πληθυσμού αυτού. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο της Συμβουλευτικής για τους πρόσφυγες και μετανάστες. Γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης των
ορισμών της Συμβουλευτικής, επισημαίνεται η αναγκαιότητα της, περιγράφονται οι
βασικότερες θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις για την συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα όπως και ο ρόλος του επαγγελματικού συμβούλου. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται ομαδοποιημένα οι έρευνες και τα αποτελέσματα τους, ενώ στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η συζήτηση και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από
τη βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο καταγράφονται οι περιορισμοί της έρευνας, η χρησιμότητα του ερευνητικού αυτού εγχειρήματος καθώς και προτάσεις για
περαιτέρω έρευνα. Τέλος, ακολουθούν οι βιβλιογραφικές αναφορές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

1.1. Σκοπός Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης και Ερευνητικά Ερωτήματα
Τα τελευταία χρόνια το επιστημονικό ενδιαφέρον έχει στραφεί στο μεταναστευτικό φαινόμενο και στις προεκτάσεις του. Αναφορικά με την απασχόληση, οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν στις ανάγκες των προσφύγων και μεταναστών αλλά
και στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν κατά τη διαδικασία ένταξης στην χώρα υποδοχής. Οι πληροφορίες και οι έρευνες σχετικά με τον ρόλο της επαγγελματικής συμβουλευτικής στην υποστήριξη αυτής της ευάλωτης ομάδας είναι πολύ περιορισμένες.
Ανέκυψε λοιπόν το ερώτημα για το ποια είναι η υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με
τον με τον ρόλο της επαγγελματικής συμβουλευτικής στην εργασιακή ένταξη και
κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει και να προσδιορίσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τον ρόλο της επαγγελματικής συμβουλευτικής στην
εργασιακή ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών.
Συγκεκριμένα η παρούσα έρευνα, επιθυμεί να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:
 Ποιες υπηρεσίες και προγράμματα επαγγελματικής συμβουλευτικής για πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίζονται στην βιβλιογραφία;
 Ποια είναι η συμβολή των προγραμμάτων επαγγελματικής συμβουλευτικής στην
εργασιακή ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση του συγκεκριμένου πληθυσμού;
1.2. Μεθοδολογία Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης
Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας είναι ένας συστηματικός τρόπος συλλογής
και σύνθεσης των ευρημάτων της προηγούμενης έρευνας, που αποσκοπεί είτε στην
παρουσίαση στοιχείων γύρω από ένα ερευνητικό ζήτημα, είτε στην αποκάλυψη πεδίων στα οποία απαιτείται περισσότερη έρευνα, είτε στη δημιουργία νέων θεωρητικών
πλαισίων και εννοιολογικών μοντέλων. Μια αποτελεσματική και καλά διεξαχθείσα
βιβλιογραφική ανασκόπηση ως ερευνητική μέθοδος δημιουργεί μια σταθερή βάση για
την προώθηση της γνώσης και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της θεωρίας
(Baumeister & Leary, 1997 · Webster & Watson, 2002)
Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε άλλη έρευ9

να, διέπεται από την κατάλληλη ερευνητική μεθοδολογία. O ερευνητής πρέπει να
ακολουθήσει τα κατάλληλα βήματα και να λάβει υπόψη του συγκεκριμένες παραμέτρους, για να διασφαλίσει ότι η βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι ακριβής και αξιόπιστη. Όπως συμβαίνει με όλες τις έρευνες, η αξία μιας βιβλιογραφική ανασκόπησης
εξαρτάται από το τι έγινε, από το τι βρέθηκε και από τη σαφήνεια της παρουσίασης
των αποτελεσμάτων (Robson, 2007· Snyder,2019).
Σε πρώτο στάδιο ο ερευνητής είναι απαραίτητο να διατυπώσει και να ορίσει
σαφώς τον σκοπό, το πεδίο εφαρμογής και το ερευνητικό ερώτημα που θα εξετάσει η
βιβλιογραφική ανασκόπηση που διεξάγει. Αφού προσδιοριστεί το ερευνητικό ερώτημα, ο ερευνητής πρέπει να αναπτύξει μια στρατηγική αναζήτησης για τον προσδιορισμό της σχετικής βιβλιογραφίας. Αυτό περιλαμβάνει την επιλογή των κατάλληλων
βάσεων δεδομένων, των κατάλληλων όρων αναζήτησης, καθώς και των κριτήρια συμπερίληψης (inclusion criteria) και αποκλεισμού (exclusion critreria). Οι όροι αναζήτησης μπορούν να είναι λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση
στα κατάλληλα άρθρα, βιβλία και αναφορές. Αυτοί οι όροι πρέπει να βασίζονται σε
λέξεις και έννοιες που σχετίζονται άμεσα με το ερευνητικό ερώτημα. Επίσης, τα κριτήρια που μπορούν να ληφθούν υπόψη και χρησιμοποιούνται συνήθως είναι, για παράδειγμα, το έτος δημοσίευσης, η γλώσσα του άρθρου, ο τύπος του άρθρου και το
περιοδικό. Οι επιλογές του ερευνητή αναφορικά με τα παραπάνω κριτήρια θα καθορίσουν την ποιότητα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Σε δεύτερο στάδιο, ο ερευνητής πρέπει να εξετάσει με προσοχή κάθε κομμάτι της βιβλιογραφίας που εμφανίζεται
στην αναζήτηση, προκειμένω να επιλέξει τα άρθρα που θα συμπεριλάβει στην βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στο σημείο αυτό ο ερευνητής χρειάζεται να κάνει ένα
πλήρη έλεγχο ώστε να εξασφαλίσει ότι η τελική επιλογή των άρθρων, πληροί τα κριτήρια συμπερίληψης (inclusion criteria). Στο επόμενο στάδιο, μετά τη διεξαγωγή της
επισκόπησης της βιβλιογραφίας και της συλλογής του τελικού δείγματος, ο ερευνητής θα πρέπει να εξετάσει τον τρόπο που θα γίνει η παρουσίαση των άρθρων και η
ανάλυση των δεδομένων. Η παρουσίαση των άρθρων μπορεί να έχει τη μορφή περιγραφικών πληροφοριών, όπως συγγραφείς, έτος δημοσίευσης, θέμα ή τύπο μελέτης ή
με τη μορφή αποτελεσμάτων και ευρημάτων. Μπορεί επίσης να λάβει τη μορφή εννοιών μιας συγκεκριμένης ιδέας ή θεωρητικής προοπτικής. Η διαδικασία αυτή είναι
σημαντικό να γίνει λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό και το ερευνητικό ερώτημα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Τέλος, κατά τη σύνταξη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ο ερευνητής χρειάζεται να καταγράψει και να αναλύσει με λεπτομέρεια όλα τα
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βήματα του ερευνητικού σχεδιασμού και της ερευνητικής διαδικασίας. Είναι σημαντικό να γίνει μια σαφής περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασμού της ανασκόπησης
και της μεθόδου συλλογής των κειμένων, δηλαδή πώς εντοπίστηκε, αναλύθηκε, συντέθηκε και αναφέρθηκε η βιβλιογραφία από τον συγγραφέα. Με τον τρόπο αυτό, ο
αναγνώστης έχει την ευκαιρία να αξιολογήσει την ποιότητα και την αξιοπιστία των
ευρημάτων (Snyder, 2019).
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως βάση για
όλους τους τύπους έρευνας. Μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για την ανάπτυξη της
γνώσης, να δημιουργήσει κατευθυντήριες γραμμές για την ερευνητική πρακτική και
να δημιουργήσει νέες ιδέες και κατευθύνσεις για ένα συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο
(Snyder, 2019).
1.3 Ερευνητική Στρατηγική
Με βάση το σκοπό της έρευνας πραγματοποιήθηκε εκτενής ανασκόπηση της
υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκαν άρθρα, μελέτες και επιστημονικές εργασίες από τον διεθνή και ελληνικό χώρο. Τα άρθρα περιείχαν εμπειρικές ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες.
Ερευνητικές Πηγές: Για την βιβλιογραφική έρευνα χρησιμοποιήθηκαν βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικών περιοδικών όπως, Google Scholar, ERIC, ResearchGate,
Sage Journals, Elsevier, Taylor & Francis, Journal of Career Development, Journal of
Vocational Behavior.
Λέξεις – Κλειδιά: Επιλέχθηκαν επίσης συγκεκριμένες λέξεις- κλειδιά και όροι που
σχετίζονται με το θέμα της εργασίας. Ως λήμματα χρησιμοποιήθηκαν τα εξής ‘career
counseling for refugees/immigrants’ ‘labour integration of refugees/immigrants’ ‘career guidance for refugees/immigrants’ ‘career support for refugees/immigrants’ ‘career interventions for refugees/immigrants’. Στην ελληνική γλώσσα χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο τα εξής λήμματα: ‘εργασιακή ένταξη προσφύγων/μεταναστών’ ‘επαγγελματική συμβουλευτική για πρόσφυγες/μετανάστες’ ‘συμβουλευτική σταδιοδρομίας για πρόσφυγες/μετανάστες’ ‘προγράμματα επαγγελματικής συμβουλευτικής
για πρόσφυγες/μετανάστες’ ‘υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής για πρόσφυγες/μετανάστες’
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Κριτήρια Συμπερίληψης: Κριτήρια συμπερίληψης των ερευνών ήταν να έχουν υλοποιηθεί από το 2000 και έπειτα, να είναι στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα να είναι
πρωτότυπες μελέτες και να αναφέρονται σε ζητήματα σχετικά με την συμβουλευτική
και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των προσφύγων και μεταναστών. Όσες έρευνες δεν τηρούσαν τα παραπάνω κριτήρια αποκλείστηκαν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

2.1. Μετανάστης και Πρόσφυγας – Εννοιολογική Αποσαφήνιση
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (2011) δεν υπάρχει ένας
οικουμενικά

αποδεκτός

προσδιορισμός της έννοιας του «μετανάστη». Από τη

μία χώρα στην άλλη, ο ορισμός του μετανάστη μπορεί να αλλάζει, ανάλογα με τη νομοθεσία της. Ο όρος συνήθως γίνεται κατανοητός, προκειμένου να καλύψει τις
περιπτώσεις όπου η απόφαση για μετανάστευση λαμβάνεται ελεύθερα από το
άτομο, δίχως την μεσολάβηση εξωγενών παραγόντων. Συνεπώς, αυτός ο όρος αναφέρεται στα άτομα και τα μέλη της οικογένειας που μετακινούνται σε μια άλλη
χώρα ή περιοχή για να αναζητήσουν καλύτερες υλικές και κοινωνικές συνθήκες
καθώς και για να βελτιώσουν το προσδόκιμο των ίδιων και των μελών των οικογενειών τους.
Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες μεταναστών: (i) Οι νόμιμοι μετανάστες,
δηλαδή όσοι εισέρχονται σε χώρα διαφορετική από αυτήν την συνήθους διαμονής ή
εθνικότητας τους, αφού προηγουμένως έχουν εξασφαλίσει άδεια εισόδου από τη χώρα προορισμού. (ii) Οι παράτυποι μετανάστες 1, όσοι δεν έχουν άδεια διαμονής στη
χώρα προορισμού. Οι άνθρωποι αυτοί είτε εισέρχονται παράτυπα στη σε μια χώρα,
είτε διαθέτουν άδεια εισόδου στη χώρα η οποία λήγει στη συνέχεια. Σύμφωνα με Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (2011:43) ο όρος αυτός απευθύνεται στους μετανάστες, που παραβιάζουν τους κανόνες εισόδου μιας χώρας και σε οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο που παραμένει στη χώρα φιλοξενίας, δίχως την έγκριση της. Τα άτομα αυτά
εξαιτίας της παράνομης εισόδου σε μια χώρα, ή λήξης της βίζας του στερούνται του
νόμιμου καθεστώτος παραμονής στη χώρα διέλευσης ή φιλοξενίας. (iii) Άλλοι μετανάστες που χρήζουν προστασίας είναι άτομα που αναζητούν προστασία σύμφωνα με
τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, όπως οι ανιθαγενείς, τα θύματα εμπορίας, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι αιτούντες άσυλο των οποίων το αίτημα έχει απορριφθεί
(Κτιστάκις, 2013).
Διαφορετικός είναι ο όρος «πρόσφυγας». Το καθεστώς του πρόσφυγα σε παγκόσμιο επίπεδο καθορίζεται από τη Σύμβαση του 1951, Αρθρ. 1 Α (2), περί του ΚαΗ Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών από το 1975 (ΓΣΗΕ 1975, παράγραφος 2) προσπαθεί να
προβάλλει τη χρήση του όρου «παράτυποι» μετανάστες ή «μετανάστες δίχως έγγραφα» σε αντίθεση με
τον όρο «παράνομοι», καθώς μόνο μια πράξη μπορεί να είναι παράνομη όχι οι άνθρωποι (Κτιστάκις,
2013).
1
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θεστώτος των Προσφύγων και από το Πρωτόκολλο του 1967 (με το οποίο διευρύνεται γεωγραφικά η εφαρμογή της Σύμβασης). Έως σήμερα, η Σύμβαση αυτή παραμένει το θεμέλιο του διεθνούς προσφυγικού δικαίου. Σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή, ως
πρόσφυγας ορίζεται το άτομο εκείνο που «εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν δύναται ή
λόγω του φόβου τούτου δεν επιθυμεί να απολαμβάνει της προστασίας της χώρας αυτής ή εάν δεν έχει υπηκοότητα και ευρίσκεται εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής του δεν δύναται ή λόγω του φόβου τούτου δεν επιθυμεί να
επιστρέψει σ’ αυτήν». Έτσι καταφεύγει σε άλλη χώρα ζητώντας προστασία (Ύπατη
Αρμοστεία: 2005:60).
Στην κατηγορία των προσφύγων ανήκουν και οι «αιτούντες άσυλο». Σύμφωνα
με τον ορισμό της ΔΟΜ (2011:12) οι αιτούντες άσυλο είναι άτομα που αναζητούν
να επιτραπεί η είσοδό τους σε μια χώρα, ως πρόσφυγες, και βρίσκονται σε αναμονή
της απόφασης της αίτησής τους για να αποκτήσουν το καθεστώς του πρόσφυγα,
υπό τις σχετικές διεθνείς και εθνικές οδηγίες. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης πρέπει να αναχωρήσουν από τη χώρα και ίσως και να απελαθούν, καθώς βρίσκονται υπό παράνομο καθεστώς, εκτός και αν η άδεια παραμονής τους έχει δοθεί
για ανθρωπιστικούς ή άλλους σχετικούς λόγους.
Οι πρόσφυγες συγχέονται συχνά με τους μετανάστες, παρότι η διαφορά του
καθεστώτος αυτών των δύο ομάδων είναι αρκετά σαφής. Οι πρόσφυγες δεν επιλέγουν
να εγκαταλείψουν τις χώρες τους, αλλά αναγκάζονται λόγω του φόβου δίωξης. Αντίθετα, οι μετανάστες απολαμβάνουν την προστασία των πατρίδων τους, αλλά επιλέγουν με τη βούλησή τους να αναχωρήσουν από αυτές, για παράδειγμα για να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση ή λόγω οικογενειακών δεσμών. Ένας πρόσφυγας δεν παύει να είναι πρόσφυγας ή δεν γίνεται «μετανάστης» απλώς και μόνο επειδή
αφήνει μία χώρα υποδοχής για να ταξιδεύσει σε άλλη. Ένας άνθρωπος είναι πρόσφυγας εξαιτίας της έλλειψης προστασίας από τη χώρα καταγωγής του. Η μετάβασή του
σε μια νέα χώρα ασύλου δεν αναιρεί το γεγονός αυτό, επομένως δεν επηρεάζεται το
προσφυγικό καθεστώς του εν λόγω ατόμου. Το άτομο που πληροί τα κριτήρια για το
καθεστώς του πρόσφυγα παραμένει πρόσφυγας, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη
διαδρομή και τα διάφορα στάδια του ταξιδιού αναζήτησης προστασίας ή ευκαιριών
για να ξαναχτίσει τη ζωή του/της (UNHCR, 2018). Η διεθνής προστασία των προσφύγων ξεκινά με την εξασφάλιση της εισόδου τους στη χώρα ασύλου, τη χορήγηση
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του ασύλου και το σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους να μην εξαναγκάζονται να επιστρέψουν
σε χώρα όπου απειλείται η ασφάλειά τους ή η επιβίωσή τους (αρχή της μη επαναπροώθησης). Η διεθνής προστασία των προσφύγων παύει μόνον όταν βρεθεί διαρκής
και βιώσιμη λύση (Ύπατη Αρμοστεία, 2005). Ωστόσο και οι μετανάστες προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προστασία η οποία πηγάζει από την θεμελιώδη αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου. Για μερικούς, η μη παροχή προστασίας επί τη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Μπορεί να ισοδυναμεί με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως σοβαρές διακρίσεις, αυθαίρετη σύλληψη ή κράτηση, ή αναγκαστική εργασία, δουλεία, ή
συνθήκες εργασίας που συνιστούν εκμετάλλευση. Επιπλέον, ορισμένοι μετανάστες,
όπως είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων ή ασυνόδευτα παιδιά μεταναστών ή παιδιά
μεταναστών χωρισμένα από τους γονείς ή κηδεμόνες τους, ενδεχομένως να έχουν ιδιαίτερες ανάγκες για προστασία και βοήθεια, κι έχουν το δικαίωμα κάλυψης των εν
λόγω αναγκών (UNHCR, 2018).
Τόσο οι πρόσφυγες, όσο και οι μετανάστες ως μετακινούμενοι πληθυσμοί
χρησιμοποιούν σήμερα τους ίδιους δρόμους διέλευσης και εισόδου, γι’ αυτό γίνεται
λόγος για «μικτές μεταναστευτικές ροές». Το στοιχείο αυτό δημιουργεί συχνά σύγχυση μεταξύ των δύο όρων. Η Ύπατη Αρμοστεία προτείνει, να γίνεται αναφορά «σε
πρόσφυγες και μετανάστες» όταν πρόκειται για μικτές ομάδες ανθρώπων εν κινήσει.
Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταστεί δυνατή η αναγνώριση ότι όλοι οι
άνθρωποι εν κινήσει έχουν ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού, προστασίας και εφαρμογής και ότι οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο έχουν
ιδιαίτερες ανάγκες και δικαιώματα, τα οποία προστατεύονται από ένα συγκεκριμένο
νομικό πλαίσιο. (UNHCR, 2018). Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό είναι ότι εάν και οι ορισμοί είναι πολύ διαφορετικοί/ες για τις δύο κατηγορίες, συχνά οι μετανάστες και οι
πρόσφυγες αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα ως προς την εγκατάστασή τους στη
χώρα υποδοχής και συνεπώς, ως προς τις διαδικασίες ένταξης και ενσωμάτωσής τους
στην κοινωνία της χώρας υποδοχής. Με άλλα λόγια, εάν και αποτελούν δύο διαφορετικές νομικές και πολιτικές κατηγορίες πληθυσμών, στο κοινωνικό επίπεδο προκαλούν κοινές κοινωνικές αναπαραστάσεις, οι ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους αντιμετωπίζουν ως μία κοινωνική ομάδα, αλλά και οι
ίδιοι αντιμετωπίζουν ως κύριο πρόβλημα από κοινού την κοινωνική τους ένταξη ή
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ενσωμάτωση σε μία δεδομένη και συγκεκριμένη κοινωνία (Μπάγκαβος & Παπαδοπούλου, 2003).
2.2. Το μεταναστευτικό φαινόμενο και η προσφυγική κρίση
Η μετανάστευση αποτελεί μια σύνθετη και δυναμική διαδικασία, οι μορφές
της οποίας ποικίλλουν και μεταβάλλονται σε συνάρτηση με τις ευρύτερες πολιτικές,
κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές. Ως μετανάστευση ορίζεται η μόνιμη ή προσωρινή μεταβολή του τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου, μιας ομάδας ή ενός κοινωνικού
συνόλου τόσο στο εσωτερικό όσο και μεταξύ κρατών λόγω κοινωνικών μεταβολών,
οικονομικών και πολιτικών κρίσεων, επαναστάσεων και πολέμων, της ασύμμετρης
κατανομής του παγκόσμιου πλούτου μεταξύ αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών, της παγκόσμιας απορρύθμισης της αγοράς εργασίας και των ανθρωπογενών καταστροφών (συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης μεγάλων περιοχών του πλανήτη) (Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, 2018).
Tα μεταναστευτικά ρεύματα κατηγοριοποιούνται συνήθως ανάλογα με δύο
κύριους λόγους, οι οποίοι και ορίζουν τον τύπο της μετανάστευσης. Έτσι, έχουμε την
οικονομική μετανάστευση (που αφορά κυρίως τη μετακίνηση εργατικού δυναμικού,
αλλά και την οικογενειακή επανένωση που μπορεί να επακολουθήσει), και τη αναγκαστική μετανάστευση που οφείλεται σε διωγμούς, σε πολέμους, σε οικολογικές
καταστροφές, κλπ., και αφορά κυρίως τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο
(Κοτζαμάνη, Λαφαζάνης & Σκλάβου, 2008). Επίσης, οι μεταναστευτικές κινήσεις
μπορούν να διακριθούν και να κατηγοριοποιηθούν με βάση κάποια κριτήρια. Σύμφωνα με το κριτήριο του αριθμού των ατόμων που θα μετακινηθούν, η μετανάστευση
διακρίνεται σε ατομική, ομαδική ή μαζική. Σύμφωνα με το κριτήριο της διάρκειας
παραμονής, η μετανάστευση διακρίνεται σε μόνιμη ή προσωρινή. Ως προσωρινή ορίζεται η μετανάστευση που διαρκεί λιγότερο από ένα χρόνο. Σύμφωνα με το κριτήριο
του κράτους γίνεται διάκριση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης.
Εσωτερική είναι η μετανάστευση που γίνεται από τον έναν οικισμό στον άλλον εντός
του ίδιου κράτους, ενώ εξωτερική είναι η μετακίνηση από μία χώρα σε μία άλλη. Επίσης, σύμφωνα με το κριτήριο του τόπου, η μετανάστευση διακρίνεται σε εσωηπειρωτική, μετακίνηση εντός της ίδιας ηπείρου ή διηπειρωτική/ υπερπόντια, μετακίνηση
μεταξύ διαφορετικών ηπείρων. Σύμφωνα με το κριτήριο της πρόθεσης, η μετανά-
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στευση διακρίνεται σε εκούσια και σε αναγκαστική. Εκούσια είναι η μετανάστευση
που γίνεται με την ελεύθερη βούληση του ατόμου. Αντίθετα, η αναγκαστική είναι η
μετανάστευση που πραγματοποιείται υπό την πίεση ορισμένων δυσχερών συνθηκών
και συνήθως έχει χαρακτήρα μη ηθελημένο και βίαιο. Σύμφωνα με το κριτήριο της
μεταβολής ή μη του τρόπου ζωής του μετανάστη, η μετανάστευση μπορεί να διακριθεί σε συντηρητική και καινοτόμο. Συντηρητική είναι η μετανάστευση που δεν αλλάζει τον τρόπο ζωής του μετανάστη και παραμένει ακριβώς ο ίδιος. Καινοτόμος είναι η
μετανάστευση που αλλάζει τον τρόπο ζωής του μετανάστη. Τέλος, με βάση το κριτήριο του βαθμού εξάρτησης από τη φύση, η μετανάστευση διακρίνεται σε σύγχρονη
και αρχαϊκή. Η σύγχρονη μετανάστευση οφείλεται κυρίως σε οικονομικούς παράγοντες, αντίθετα η αρχαϊκή προκαλείται από την εξάντληση των φυσικών πόρων (Κοτζαμάνη, Λαφαζάνης & Σκλάβου, 2008 · Μπάγκαβος & Παπαδοπούλου, 2003).
Σύμφωνα με τον Castles (2010), η μετανάστευση ανέκαθεν αποτελούσε μια
φυσιολογική πτυχής της κοινωνικής αλλαγής καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγχρονης
ιστορίας. Οι κοινωνικές αλλαγές που συντελέστηκαν από τον 17ο αιώνα και ύστερα,
όπως ο σχηματισμός εθνών – κρατών στην Ευρώπη, η αποικιοκρατία και η εκβιομηχάνιση συνοδεύθηκαν από μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών: αποίκων κ αι δούλων
και καταδίκων, εποίκων του «Νέου Κόσμου» και βιομηχανικών εργατών. Κατά τον
αιώνα που προηγήθηκε του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξε μια εποχή μαζικής
μετανάστευσης (Hatton & Williamson, 1998), το μέγεθος και ο όγκος της οποίας υπήρξαν αναλογικά μεγαλύτερα από της σημερινής (Hatton & Williamson 1998, Hirst
& Thompson, 1996). Κατά το διάστημα 1850-1914, περίπου 55 εκατομμύρια Ευρωπαίοι υπολογίζεται ότι εγκατέλειψαν τις πατρίδες τους για το Νέο Κόσμο (Hatton &
Williamson 1998). Επρόκειτο σε μεγάλο βαθμό για υπερατλαντικές μεταναστεύσεις,
κυρίως Ευρωπαίων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη
Λατινική Αμερική. Το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είναι
χαρακτηριστικό. Πρόκειται για μια εθνική κοινωνία που στήθηκε και οργανώθηκε
από τη βάση της πάνω στα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα του 19ου και αρχές του
20ου αιώνα. Η χώρα αυτή, ακολουθώντας μία πολύ ανοικτή και ελκυστική μεταναστευτική πολιτική, τράβηξε σε μία παρθένα γη πληθυσμούς από όλο τον υπόλοιπο
κόσμο και τους οργάνωσε κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να κατοικούν και να συνυπάρχουν μαζί στα πλαίσια μιας και μοναδικής κοινωνίας (Μπάγκαβος & Παπαδοπούλου, 2003). Κατά τον 20ο αιώνα, το τέλος της αποικιοκρατίας σήμανε σοβαρές πληθυσμιακές μετακινήσεις προς την “πρώην” μητρόπολη . Επίσης, το τέλος του Δευτέρου
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Παγκοσμίου Πολέμου και η ανάγκη για ανειδίκευτο, φθηνό εργατικό δυναμικό στις
βιομηχανικές πόλεις δημιούργησε συμφωνίες εισαγωγής «φιλοξενούμενων εργατών»
που διαφοροποίησαν σημαντικά το χάρτη της παγκόσμιας μετανάστευσης, μετατρέποντας τη βόρεια Ευρώπη σε βασικό προορισμό μεταναστών (Castles, 2010 · Μπάγκαβος & Παπαδοπούλου, 2003).
Τα σημερινά μεταναστευτικά ρεύματα επηρεάζουν σχεδόν το σύνολο του
πλανήτη και αυτό είναι κυρίως που οι Castles και Miller (2009) ονομάζουν παγκοσμιοποίηση της μετανάστευσης. Η γεωγραφική έκταση των παγκόσμιων μεταναστευτικών ροών εξελίσσεται σε ένα ολοένα και πιο περίπλοκο χάρτη, όπου τα προηγούμενα μεταναστευτικά πρότυπα που περιγράφουν οι όροι «εποικισμός», «αποικιακή μετανάστευση», ή «φιλοξενούμενοι εργάτες» αντικαθίστανται από νέες μορφές νόμιμης
και παράτυπης μετανάστευσης, διεθνικές μετακινήσεις και παγκόσμιες διασπορές
(Triandafyllidou, 2010). Αν και η βασική κατεύθυνση της διεθνούς μετανάστευσης
παραμένει σε μεγάλο βαθμό από το Νότο προς το Βορρά και από την Ανατολή προς
τη Δύση, ωστόσο τα αντίστροφα ρεύματα δεν είναι αμελητέα, όπως επίσης και οι μετακινήσεις μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών, ενώ αυξάνεται η μετανάστευση μεταξύ
των χωρών του Νότου.
Η ευρύτερη γεωπολιτική αστάθεια που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια
στην Αφρική, την κεντρική, δυτική Ασία και Μέση Ανατολή, με την αποσταθεροποίηση κρατών και τον πόλεμο στη Συρία, αύξησε τις ροές των προσφύγων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τις διώξεις, κατευθυνόμενοι προς την Ευρώπη, και οδήγησε σε μία μεγάλη ανθρωπιστική τραγωδία παγκοσμίως (Τάκης,
2015). Η προσφυγική κρίση άρχισε το 2015, όταν αυξημένος αριθμός προσφύγων και
μεταναστών άρχισε να μετακινείται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ταξιδεύοντας
μέσω της Μεσογείου Θάλασσας ή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προκειμένου να
ζητήσουν άσυλο κυρίως σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Πάνω από
ένα εκατομμύριο άνθρωποι έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2017). Οι βασικές οδοί εισόδου στην ΕΕ είναι δύο: αφενός η οδός της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, από Τουρκία σε Ελλάδα, και αφετέρου η οδός της Κεντρικής Μεσογείου, από Αίγυπτο και Λιβύη σε Ιταλία. Το ταξίδι προς την ΕΕ είναι ιδιαίτερα δύσκολο
και επικίνδυνο. Θανατηφόρα περιστατικά καταγράφονται σχεδόν σε καθημερινή βάση,
αφού η διέλευση γίνεται υπό αντίξοες συνθήκες. του Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΟΜ, το
2015 καταγράφηκαν στη Μεσόγειο 3.117 θάνατοι, εκ των οποίων οι 278 στο Αιγαίο. Κατά τη διάρκεια του 2015 και του 2016 η εισροή προσφύγων και μεταναστών στην Ευρω-
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παϊκή Ένωση ήταν άνευ προηγουμένου. Το 2016 χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες
εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα μετά το κλείσιμο των συνόρων. Η χρονική περίοδος 20152016 δεν ήταν απλώς δύσκολη αλλά σχεδόν τρομακτική για την Ελλάδα, την Ευρώπη και
για τους ίδιους τους πρόσφυγες και μετανάστες (Σουλτάνη, 2018).
Η Ελλάδα ανέλαβε ένα τεράστιο έργο πολύ μεγαλύτερο από τις οικονομικές της
δυνατότητες και παρά τις προσπάθειες που κατέβαλλε - δημιουργία χώρων εγκατάστασης
και πρώτης υποδοχής, παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, δημιουργία δημόσιων φορέων
διαχείρισης της κρίσης, πχ. Υπηρεσία Ασύλου και Υπηρεσία Υποδοχής Ταυτοποίησης και παρόλη την βοήθεια που δέχτηκε κυρίως οικονομική από την ΕΕ, το προσφυγικό και
μεταναστευτικό ζήτημα την ξεπερνά και παραμένει άλυτο. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα κέντρα υποδοχής και κράτησης (hot spots). Η χώρα
παρουσιάζει ελλείψεις τόσο σε συνθήκες ποιοτικής διαβίωσης στους χώρους υποδοχής
και κράτησης (άσχημες συνθήκες ασφάλειας, υγείας και διαβίωσης) όσο και στην πρακτική εξέταση του ασύλου λόγω έλλειψης προσωπικού σε υπηρεσίες όπως την Υπηρεσία
Ασύλου και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες (Σουλτάνη, 2018).

Η αναζήτηση ενός σημείου ισορροπίας μεταξύ αλληλεγγύης - ανθρωπισμού
και ασφάλειας είναι το κρισιμότερο διακύβευμα που θέτει για την Ευρώπη η προσφυγική - μεταναστευτική κρίση. Η Ε.Ε έλαβε σημαντικές αποφάσεις και μέτρα για την
αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος. Δημιούργησε κοινή πολιτική Ασύλου,
έλαβε υπόψη της την Ύπατη Αρμοστεία και τις αρχές που στηρίζονται στη προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενεργοποίησε τους ισχύοντες οργανισμούς όπως τον
ΟΗΕ και δημιούργησε την Frontex, ενίσχυσε το ρόλο της στα σύνορα των χωρών
πρώτης υποδοχής προσφύγων και μεταναστών. Στήριξε σημαντικές διακρατικές συμφωνίες μεταξύ των χωρών όπως Ιταλίας-Λιβύης, Ελλάδας-Τουρκίας. Τα κράτη μέλη
υποδέχτηκαν πλήθος μεταναστών-προσφύγων και υπήρξαν σημαντικά αποτελέσματα και
ικανοποιητικός έλεγχος στην ροή μεταναστών. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, η αντι-

μετώπιση προσφυγικής κρίσης παραμένει ως ένα μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017· Σουλτάνη, 2018).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

3.1 Εννοιολογικός ορισμός της ένταξης
Δεν υπάρχει ένας επίσημος ορισμός από το διεθνές δίκαιο για την ένταξη των
προσφύγων (Crisp, 2004). Ο όρος «ένταξη», ουσιαστικά, αναφέρεται στη διαδικασία
της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης των προσφύγων και των μεταναστών
στη χώρα υποδοχής. Η ένταξη είναι το αποτέλεσμα μιας δυναμικής, πολύπλευρης και
αμφίδρομης διαδικασίας με τρεις αλληλένδετες διαστάσεις (νομική, οικονομική και
κοινωνικο-πολιτισμική), η οποία περιλαμβάνει πολλούς και διαφορετικούς πρωταγωνιστές: τους ίδιους τους μετανάστες, τις κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής/ εγκατάστασης και τις τοπικές κοινωνίες (UNHCR, 2013).
Η διαδικασίας ένταξης αφορά μια σύνθετη διαδικασία «εκπαίδευσης», η οποία σε, πρώτο επίπεδο, περιλαμβάνει τα βασικά αγαθά (υποδοχή, στέγαση, πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση, τις κοινωνικές υπηρεσίες και την ασφάλιση,

επαγγελματικός επαναπροσανατολισμός, κατάρτιση και προσαρμογή σε νέες

επαγγελματικές συνθήκες και απαιτήσεις). Σε δεύτερο επίπεδο, η ένταξη αφορά
την σταδιακή εξοικείωση με στάσεις, συμπεριφορές και ανταλλαγές με τους πολίτες της χώρας υποδοχής και, επομένως, φτάνει μέχρι τα πιο προχωρημένα στάδια
της κοινωνικής ενσωμάτωσης, όπως είναι ο επαναπροσδιορισμός της πολιτισμικής ταυτότητας, η αλλαγή του τρόπου ζωής, του καταναλωτικού μοντέλου και
της δόμησης των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων, η συμμετοχή στα Κοινά
και στην πολιτική ζωή μιας χώρας άλλης από εκείνην της καταγωγής (Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής, 2018:11).
Η ένταξη δεν είναι κάτι που συμβαίνει σε ένα παθητικό άτομο με την πάροδο
του χρόνου, αλλά είναι μια διαδικασία στην οποία το άτομο μπορεί ενεργά και επιλεκτικά να ελέγχει ορισμένες πτυχές αυτής της διαδικασίας. Τα κράτη υποδοχής/εγκατάστασης απαιτούν από τους νεοεισερχόμενους πρόσφυγες και μετανάστες
να δεσμευτούν με ορισμένες πτυχές της ένταξης, προκειμένου να διασφαλιστεί μια
συνεκτική κοινωνία στην οποία όλα τα μέλη θα συμμετέχουν, θα συμβάλλουν και θα
επωφελούνται. Για παράδειγμα, το Ομοσπονδιακό Γραφείο της Γερμανίας για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες αναφέρεται στην ένταξη ως μια μακροπρόθεσμη
διαδικασία με στόχο την ενσωμάτωση όλων στην γερμανική κοινωνία σε μόνιμη και
νομική βάση. Οι πρόσφυγες και μετανάστες θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συμ20

μετέχουν πλήρως και επί ίσοις όροις σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής, πολιτικής και
οικονομικής ζωής προκειμένου να γίνουν μέλη της γερμανικής κοινωνίας. Οι ίδιοι,
ωστόσο, έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση να μαθαίνουν γερμανικά και να σέβονται και να τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους του (UNCHR, 2013).
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι η ένταξη απαιτεί προσπάθειες τόσο εκ μέρους
των προσφύγων και μεταναστών όσο και εκ μέρους των κυβερνήσεων και των τοπικών κοινωνιών. Η ένταξη απαιτεί την ετοιμότητα των προσφύγων και μεταναστών να
προσαρμοστούν στην κοινωνία υποδοχής, χωρίς να χρειαστεί να εγκαταλείψουν την
δική τους πολιτισμική ταυτότητα. Αλλά και την αντίστοιχη ετοιμότητα εκ μέρους των
κυβερνήσεων και των τοπικών κοινοτήτων για την υποδοχή και την κάλυψη των αναγκών αυτού του διαφορετικού πληθυσμού (UNHCR 2005).
Η ένταξη των προσφύγων και μεταναστών αποτελεί ειδικό τομέα και αναπόσπαστο τμήμα της μεταναστευτικής πολιτικής αλλά και της ευρύτερης κοινωνικής
πολιτικής ενός κράτους για το σύνολο του πληθυσμού του. Εξαρτάται άμεσα από
την πολιτική διαχείρισης της μετανάστευσης και απαιτεί στοχευμένες και θετικού χαρακτήρα δράσεις προκειμένου ο συγκεκριμένος πληθυσμός να επανακοινωνικοποιηθεί στη χώρα φιλοξενίας ή/και εγκατάστασής του (Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, 2018:11).
3.2. Εννοιολογικός ορισμός της ενσωμάτωσης
Ο όρος «ενσωμάτωση» είναι ένα παραδοσιακός όρος της κοινωνιολογίας και
αποτελεί θεμελιώδη διαδικασία κοινωνικής οργάνωσης και συμμετοχής. Ο όρος αυτός δεν περιορίζεται αυστηρά στην κοινωνιολογική του ερμηνεία αλλά αποκτά και
έντονη πολιτική χροιά. Σύμφωνα με την Παπαδοπούλου (2012:123) η ενσωμάτωση
αποτελεί «…προϊόν πολιτικής ερμηνείας και κοινωνικής διαπραγμάτευσης, ανάλογα με
την πολιτική και οικονομική συγκυρία αλλά και με τις ιδιαιτερότητες και τις ευαισθησίες της εκάστοτε κοινωνίας». Η διαδικασία της ενσωμάτωσης συνδέεται άμεσα με τους
όρους που διέπουν την συγκρότηση μιας κοινωνίας, καθώς η κοινωνία «ενσωματώνει» τα μέλη της ανάλογα με τις αξίες και το ιδεολογικό υπόβαθρο διαμόρφωσης της.
H κοινωνική ενσωμάτωση ορίζεται ως «η διαδικασία εκείνη που επιτρέπει στο άτομο
να μετατρέψει σε δικά του τα πολιτισμικά πρότυπα που υπερέχουν μέσα σε μια κοινωνία
ή σε μια κοινωνική ομάδα» (Κοτζαμάνη, Λαφαζάνης & Σκλάβου, 2008: 182).
Στην περίπτωση των μεταναστών, η ενσωμάτωση αποτελεί μια διαδικασία
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επαναπροσδιορισμού της σχέσης της ομάδας αυτής με την νέα κοινωνία που τους υποδέχεται. Οι μετανάστες έχουν περάσει από τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης και
ενσωμάτωσης στην κοινωνία καταγωγής τους. Αυτό το στοιχείο αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους τους κάνει διαφορετικούς από τα μέλη της κοινωνίας των
γηγενών. Για να μπορέσουν οι μετανάστες να ενταχθούν στην κοινωνίας υποδοχής θα
πρέπει να ακολουθήσουν εκ νέου διαδικασία αποκοινωνικοποίησης (desocialisation)
και επανακοινωνικοποίησης (resocialisation), δηλαδή να αποβάλουν μέρος των αξιών, συνηθειών, ηθών, εθίμων της κοινωνίας προέλευσής τους που µμόλις εγκατέλειψαν και να υιοθετήσουν µμέρος των νέων αξιών της κοινωνίας υποδοχής. Όσο πιο
πετυχημένα πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία τόσο πιο ολοκληρωμένη και επιτυχής είναι και η ενσωμάτωση (Κοτζαμάνη, Λαφαζάνης & Σκλάβου, 2008· Παπαδοπούλου, 2008).
Σύμφωνα με τον Schnapper (2008), η πρώτη διαδικασία υιοθέτησης των πολιτισμικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας υποδοχής από τους μετανάστες, ορίσθηκε
ως «επιπολιτισμός» ή «αφομοίωση». Οι όροι αυτοί αναφέρονται σε διαδικασίες, οι
οποίες προϋπέθεταν την απόρριψη και την άρνηση των πολιτισμικών στοιχείων των
μεταναστών και συνεπάγονταν στην απορρόφηση και συγχώνευση τους στη χώρα
υποδοχής, με αποτέλεσμα την απώλεια της ιδιαίτερης πολιτισμικής τους ταυτότητας
(Ευγενίου, 2018). Η δεύτερη διαδικασία, αυτή της συμμετοχής των μεταναστών στα
διάφορα επίπεδα του κοινωνικού βίου ορίσθηκε ως «ενσωμάτωση» ή «κοινωνική ενσωμάτωση» ή «δομική ενσωμάτωση» (Παπαδοπούλου, 2008). Η Έμκε- Πουλοπούλου, (2007: 442) ορίζει ως ενσωμάτωση την «Ισότιμη συμμετοχή των μεταναστών
στην κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και πολιτική της χώρας υποδοχής με ταυτόχρονο αλληλοσεβασμό των διαφορετικών πολιτισμικών προτύπων (γλώσσα και θρησκεία), κοινωνική αποδοχή των μεταναστών από την τοπική κοινωνία, αρμονική και
δημιουργική συνύπαρξη των μεταναστών με τους γηγενείς, συμμετοχή- ατομική ή συλλογική- των αλλοδαπών σε θεσμούς και η δυνατότητα, μέσω αυτών, επηρεασμού αποφάσεων που σχετίζονται με τα συμφέροντά τους».
Η κοινωνική ενσωμάτωση αποτελεί μια διαδικασία δυναμική, πολύπλοκη και
πολυπαραγοντική, και όχι απλά ένα καθεστώς (Κοτζαμάνη, Λαφαζάνη & Σκλάβου,
2008). Η διαδικασία της ενσωμάτωσης αποτελεί μια δυναμική πορεία προς μια επιθυμητή κατάσταση, όπου η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται από απουσία διακρίσεων
μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών στη χώρα υποδοχής. Η διαδικασία της ενσωμάτωσης διαφέρει από ομάδα σε ομάδα και οι διάφορες πλευρές της ολοκληρώνονται με
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διαφορετικούς ρυθμούς, για παράδειγμα ο γλωσσικός επιπολιτισμός συνήθως συντελείται γρηγορότερα από την εργασιακή η οικονομική ενσωμάτωση (Κοντής, 2001·
Χαλιάπα, 2009).
Η κοινωνική ενσωμάτωση δεν αποτελεί ένα μετρήσιμο φαινόμενο. Σύμφωνα
με την Ευγενίου (2018) δεν μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα αν ένας άνθρωπος
είναι περισσότερο ή λιγότερο ενσωματωμένος σε ένα κοινωνικό σύνολο από έναν
άλλο. Τα κριτήρια είναι πολλά, πολλές φορές υποκειμενικά, τα όρια τους ασαφή και
οι ερμηνείες τους διττές. Άλλωστε δεν καλούνται μόνο οι μετανάστες να ενσωματωθούν στην κοινωνία υποδοχής αλλά σε πολλές περιπτώσεις και τα ίδια τα μέλη της
κοινωνίας υποδοχής αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ενσωμάτωση τους στην κοινωνία.
Συχνά ο όρος «ένταξη» χρησιμοποιείται αντί του όρου «ενσωμάτωση», γιατί
και οι δύο όροι περιγράφουν και αναλύουν τις σημαντικότερες διαδικασίες συμμετοχής, ελλιπούς συμμετοχής ή μη συμμετοχής του ατόμου σε ένα κοινωνικό σύστημα
και σε ένα οργανωμένο κοινωνικό σύνολο. Καθώς το περιεχόμενο των δύο αυτών
όρων μεταβάλλεται τόσο διαχρονικά όσο και βάσει της εκάστοτε κοινωνίας και της
οπτικής που διαμορφώνει σε σχέση με τους μετανάστες, γίνεται αντιληπτό ότι τα όρια
των εννοιών αυτών είναι πολλές φορές δυσδιάκριτα και συγχέονται μεταξύ τους. Η
ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δύο εννοιών είναι ότι ο όρος ένταξη έχει διαχρονικά
περισσότερο σταθερό και συνήθως «πολιτικής χροιάς» περιεχόμενο σε σχέση με την
ενσωμάτωση η οποία αποτελεί έναν όρο με αρκετά μεταβαλλόμενο περιεχόμενο. Η
«ένταξη» χρησιμοποιείται περισσότερο ως πολιτικός όρος, θέλοντας να καταδείξει
και να υπονοήσει τις όποιες κρατικές πολιτικές θεσπίζονται, χωρίς να απεικονίζει την
ουσιαστική προσπάθεια εισόδου των μεταναστών στην κοινωνία, η οποία και αποτυπώνεται ορθότερα με τη χρήση του όρου «ενσωμάτωση». (Ευγενίου, 2018· Μπάγκαβος, Παπαδοπούλου & Συμεωνάκη, 2008· Παπαδοπούλου, 2009).
Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας η χρήση των δύο όρων «ένταξη» και «ενσωμάτωση» γίνεται προκειμένου να αποτυπωθεί όσον τον δυνατόν καλύτερα η προσπάθεια των προσφύγων και μεταναστών αναφορικά με την ένταξη και ενσωμάτωση
τους στην αγορά εργασίας και μέσω αυτής στην κοινωνία υποδοχής.
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3.3. Εργασιακή ένταξη και ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών
Η απασχόληση αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικασίας ένταξης και ενσωμάτωσης των προσφύγων και μεταναστών στην χώρα υποδοχής. Η εύρεση εργασίας
είναι θεμελιώδους σημασίας για τη συμμετοχή των προσφύγων και μεταναστών στην
οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Η συμμετοχή στην αγορά εργασίας θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που υποστηρίζουν την ένταξη
και ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής. Η διευκόλυνση της πρόσβασης των προσφύγων και μεταναστών στην αγορά εργασίας μπορεί να βελτιώσει την οικονομία της χώρας, καθώς θα έχει θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα του συστήματος πρόνοιας, του συστήματος ασφάλισης καθώς και του εργατικού δυναμικού (Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, 2018).
Σύμφωνα με μελέτες, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και αποτελούν μία από
τις πλέον ευάλωτες ομάδες στην αγορά εργασίας (Bimrose & McNair, 2011·
Koyama, 2017· Yakushko et al, 2008). Παρόλο που οι μετανάστες εγκαταλείπουν τις
πατρίδες τους με δική τους βούληση, αντιμετωπίζουν παρόλα αυτά παρόμοια προβλήματα με τους πρόσφυγες (Okocha, 2007). Οι πληθυσμοί αυτοί έρχονται αντιμέτωποι με ένα σύνολο εμποδίων, όπως η διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας, η εξοικείωση
με την τοπική αγορά εργασίας, η γνώση της γλώσσας και η αναγνώριση των προσόντων (UNCHR, 2013). Οι πρόσφυγες, αντιμετωπίζουν επιπλέον προκλήσεις και εμπόδια σε σχέση με τους μετανάστες. Τέτοιες προκλήσεις περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, απώλεια εγγράφων ταυτότητας και πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων, ψυχικά τραύματα και αβεβαιότητα, ανησυχία για το οικογενειακό χωρισμό και
μακρά περίοδος αδράνειας στο σύστημα ασύλου (Stewart, 2007· UNCHR, 2013).
3.3.1. Eμπόδια στην εργασιακή ένταξη και ενσωμάτωση των προσφύγων
και μεταναστών
Νομικά και διοικητικά εμπόδια
Oι πρόσφυγες και οι μετανάστες κατά τη διαδικασία ένταξής τους στην αγορά
εργασίας, έρχονται συνήθως αντιμέτωποι με νομικά και διοικητικά εμπόδια (legal and
administrative barriers). Η καθυστέρηση της διαδικασίας χορήγησης ασύλου, δημιουργεί πολλαπλά εμπόδια κυρίως στους πρόσφυγες και στους αιτούντες άσυλο
(Desiderio, 2016· UNCHR, 2013). Πολλές χώρες έχουν θέσει περιορισμούς στην
πρόσβαση των πληθυσμών αυτών στην αγορά εργασίας. Οι αιτούντες άσυλο στο Η24

νωμένο Βασίλειο χρειάζεται να περιμένουν 12 μήνες από την ημέρα της αίτησης
τους, προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα για πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Στην Αυστρία οι αιτούντες άσυλο μπορούν να εργάζονται για μέγιστο διάστημα 6
μηνών ετησίως. Στην Ουγγαρία απαγορεύεται να εργάζονται σε στρατόπεδα προσφύγων και στην Κύπρο, μπορούν να εργάζονται μόνο σε θέσεις ανειδίκευτης εργασίας.
Ενώ, χώρες όπως η Ιρλανδία και η Λιθουανία απαγορεύουν εντελώς την πρόσβαση
των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας (EEPO, 2016)2. Η έλλειψη απασχόλησης
οδηγεί σε μακρά περίοδο αδράνειας και πολλές φορές καθιστά τις ομάδες αυτές περισσότερο ευπαθείς και λιγότερο ενεργές και δραστήριες στην αναζήτηση απασχόλησης, ακόμα και όταν αναγνωριστεί το νομικό καθεστώς τους.
Θεσμικά εμπόδια
Επίσης, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες αντιμετωπίζουν πολύ συχνά και θεσμικά εμπόδια (institutional barriers) αναφορικά με την ένταξη στους στην αγορά εργασίας. Πολλές χώρες δεν διαθέτουν κατάλληλα και επαρκή προγράμματα στήριξης
για την ένταξη των ομάδων αυτών στην αγορά εργασίας (EPPO, 2016). Χώρες όπως
η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Μάλτα που πρόσφατα σημείωσαν έντονη αύξηση
στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό δεν έχουν αναπτύξει επαρκώς τέτοια
προγράμματα στήριξης (Moreno da Fonseca, 2014). Ωστόσο, ακόμα και αν κάποιες
χώρες διαθέτουν τέτοια προγράμματα στήριξης, στην πράξη αυτά συχνά δεν είναι
διαθέσιμα ή είναι ανεπαρκή. Η Σουηδία, μια χώρα με παράδοση στην υποδοχή προσφύγων και μεταναστών έχει επενδύσει σε τέτοια προγράμματα στήριξης, ωστόσο
έρευνες έδειξαν ότι τα προγράμματα ήταν ως ένα βαθμό ανεπιτυχή, καθώς μόνο ένα
στους τέσσερις πρόσφυγες κατάφερε να εξασφαλίσει μόνιμη απασχόληση μέσα σε
χρονικό διάστημα 3 ετών από την άφιξη του στη χώρα (Desiderio, 2016). H έλλειψη
προγραμμάτων ένταξης αποτελεί ένα βασικό εμπόδιο στην ένταξη των ομάδων αυτών
στην αγορά εργασίας και ένα κρίσιμο ζήτημα που παραμένει ανοιχτό.
Εμπόδια στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της αναγνώρισης προσόντων
Από τα σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες κατά την ένταξη τους στην αγορά εργασίας είναι τα εμπόδια στο πλαίσιο
της εκπαίδευσης και της αναγνώρισης προσόντων (education/qualification barriers).
Πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες παρουσιάζουν έλλειψη δεξιοτήτων - συμπεριλαμ2

EEPO – European Employment Policy Observatory
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βανομένων των γλωσσικών δεξιοτήτων - οι οποίες αποτελούν πρόκληση για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Το γλωσσικό εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι
πρόσφυγες και οι μετανάστες αναφέρεται ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για
την ένταξη στην αγορά εργασίας. Μια πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας φιλοξενίας ενεργεί ως σκαλοπάτι για τη μελλοντική απασχόληση (Martin et al., 2016).
Η επαρκής γνώση της γλώσσας της χώρας φιλοξενίας, περιλαμβανομένου του εξειδικευμένου επαγγελματικού λεξιλογίου, είναι καίριας σημασίας τόσο για τη μάθηση
όσο και για την απασχόληση. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία της Γερμανίας για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες (BAMF) 3 προσφέρει μαθήματα γλώσσας σε επαγγελματική ορολογία για μετανάστες, είτε είναι πρόσφυγες είτε αιτούντες άσυλο, με υψηλό βαθμό αναγνώρισης. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν συνήθως τη διδασκαλία γλώσσας σε προχωρημένη επαγγελματική ορολογία (300 ώρες) και εξειδικευμένες τεχνικές ενότητες για διάφορους τομείς απασχόλησης (300 έως 600 ώρες) (CEDEFOP,
2017). Επίσης, η πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας φιλοξενίας, μπορεί να
συμβάλει στη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης και των δυνατοτήτων για υψηλότερα κέρδη (Chiswick & Miller, 2007, 2009). Επιπλέον, ελλείψει γλωσσικών δεξιοτήτων, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν είναι σε θέση να έχουν πλήρη πρόσβαση σε περαιτέρω πληροφορίες, υπηρεσίες και ευκαιρίες κατάρτισης που μπορεί
να είναι διαθέσιμες για να τους βοηθήσουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας
(EEPO, 2016).
Ένα καίριο εμπόδιο στην είσοδο των προσφύγων και μεταναστών στην αγορά
εργασίας σε πολλές χώρες είναι η έλλειψη ευκαιριών για αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων. Οι περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες αντιμετωπίζουν δυσκολία ως προς την αναγνώριση των προσόντων τους και ενώ μπορεί να διαθέτουν σχετική επαγγελματική πείρα, που όμως δεν συνοδεύεται από επίσημη πιστοποίηση (πιθανώς επειδή δεν απαιτείται στη χώρα προέλευσής τους), η
εμπειρία αυτή τις περισσότερες φορές δεν αναγνωρίζεται στην χώρα υποδοχής (Desiderio, 2016· UNCHR, 2014). Για τους πρόσφυγες και μετανάστες που κατέχουν πιστοποιητικά και πτυχία, η ταχεία αναγνώριση αυτών ή η επιβεβαίωση της ισοτιμίας
τους με αντίστοιχους τίτλους είναι πολύ σημαντική, καθώς οδηγεί σε καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στην ενίσχυση
της ατομικής ικανότητας απασχόλησης. Στη Γερμανία έχει δημιουργηθεί ένας περιε-
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κτικός δικτυακός τόπος και μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα στις πιο συνηθισμένες γλώσσες που μιλούν οι πρόσφυγες, με σκοπό την παροχή βοήθειας στη διαδικασία αναγνώρισης των πιστοποιητικών και, εν συνεχεία, την καθοδήγηση από το περιφερειακό δίκτυο «Ένταξη μέσω πιστοποίησης». Θεμελιώδους σημασίας είναι επίσης
η στήριξη των ατόμων με ελλιπή έγγραφα. Το σύστημα επικύρωσης στο Μάλμε της
Σουηδίας σχεδιάστηκε αρχικά για τις ανάγκες των προσφύγων με ελλιπή δικαιολογητικά, όμως έκτοτε ο σκοπός του έχει διευρυνθεί. Το Βέλγιο επίσης έχει εισαγάγει δωρεάν διαδικασίες επικύρωσης για άτομα που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις
(CEDEFOP, 2017). H επικύρωση των δεξιοτήτων για τις περισσότερες χώρες ωστόσο αποτελεί μια δύσκολη και σύνθετη διαδικασία που απαιτεί χρόνο.
Εμπόδια που αφορούν την οικονομία και την αγορά εργασίας
Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έρχονται συχνά αντιμέτωποι με προκλήσεις
που αφορούν την οικονομία και την αγορά εργασίας (economic and labour market
challenges). Πολύ συχνά οι πληθυσμοί αυτοί πέφτουν θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης. Εργάζονται παράτυπα με πολύ χαμηλούς ή ακόμα και μη αμειβόμενους μισθούς για πολλές ώρες και κάτω από συχνά επικίνδυνες και αντίξοες συνθήκες εργασίας. Στην Τουρκία, οι Σύροι πρόσφυγες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με χαμηλόμισθές γεωργικές εργασίες, αντικαθιστώντας τους ανειδίκευτους τοπικούς εργαζόμενους με χαμηλότερους μισθούς (EPPO, 2016· Knappert, Kornau & Figengül, 2017).
Επίσης, οι επιπτώσεις της ευρύτερης οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερα τα χαμηλά επίπεδα ζήτησης εργασίας και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, έχουν συμβάλει στην αύξηση
του ανταγωνισμού και των δυσκολιών ένταξης των προσφύγων και μεταναστών στην
αγορά εργασίας. Το οικονομικό πλαίσιο σε ορισμένες χώρες καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο για τους μετανάστες με χαμηλά προσόντα να βρουν απασχόληση. Για παράδειγμα στην Ελλάδα, πολλές θέσεις εργασίας, κυρίως σε τομείς που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση (όπως κατασκευές, μεταφορές και λιανικό εμπόριο) και που
παραδοσιακά καλύπτονταν από ανειδίκευτους μετανάστες χάθηκαν. Στην Ισπανία και
στην Πολωνία, τα επίπεδα ανεργίας για άτομα με χαμηλά ή καθόλου προσόντα είναι
υψηλά για τους ημεδαπούς και ακόμα υψηλότερα για τους πρόσφυγες και μετανάστες
(EEPO, 2016).
Κοινωνικά εμπόδια
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Υπάρχουν επίσης σημαντικά κοινωνικά εμπόδια (societal barriers) που παρεμποδίζουν την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην αγορά εργασίας. Ένα
από τα σημαντικότερα είναι η διάκριση εις βάρος τους, τόσο από την κοινωνία της
χώρας υποδοχής γενικά όσο και από τους εργοδότες. Οι διακρίσεις εις βάρος των μεταναστών και των προσφύγων αποτελούν εμπόδιο για την πλήρη ένταξή τους και
διαιωνίζουν έναν κύκλο φτώχειας, ευπάθειας και αποκλεισμού (Pinto & Pinto, 2018) .
Στην Ουγγαρία, οι προκαταλήψεις κατά των προσφύγων μεταξύ των εργοδοτών, καθιστούν την αναζήτηση εργασίας πιο δύσκολη, ακόμη και για άτομα με υψηλά προσόντα (EEPO, 2016). Η έλλειψη κοινωνικών δικτύων δημιουργεί επίσης ένα εμπόδιο
για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην εξεύρεση εργασίας (Desiderio,
2016· UNCHR, 2013). Στη Γαλλία, ένα επαγγελματικό δίκτυο ή ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως μια σταθερή υποστήριξη για την ένταξη στην αγορά
εργασίας, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις οι πρόσφυγες στερούνται επαφών και
προσωπικών δικτύων, επομένως και επαγγελματικών ευκαιριών (EEPO, 2016).
Εμπόδια που σχετίζονται με την ευάλωτη θέση τους στην κοινωνία
Οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν επίσης διάφορες προκλήσεις που οφείλονται στην ιδιαίτερα ευάλωτη θέση τους στην κοινωνία. Πρώτον,
πολλά άτομα που ζητούν άσυλο έχουν αντιμετωπίσει ψυχολογικά και σωματικά
τραύματα που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ψυχική και σωματική τους υγεία και, συνεπώς, την ικανότητά τους και την επιθυμία τους να βγουν και να βρουν
εργασία. Δεύτερον, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο που δεν έχουν πρόσβαση
στην εργασία και που βασίζονται σε ενίοτε ανεπαρκή κοινωνική υποστήριξη ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην αναζήτηση και εύρεση εργασίας είτε επειδή
πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην εξεύρεση τροφής και στέγασης είτε επειδή η
έλλειψη στέγης αποτρέπει εργοδότες από την πρόσληψή τους (OECD, 2016·
UNCHR, 2013).
3.3.2. Προτάσεις για την ομαλή εργασιακή ένταξη
Tα τελευταία χρόνια, διεθνή ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα δημιούργησαν
μια σειρά εκθέσεων που αποτελούν σημαντικές πηγές πληροφόρησης σχετικά με τις
πρακτικές που αφορούν την ένταξη των προσφύγων (IOM, 2013· UNHCR, 2013·
ΟΕCD, 2016· OECD, 2017 και OECD/UNCHR, 2018). Οι μελέτες αυτές αναλύουν
τις υφιστάμενες προκλήσεις, τις ελπιδοφόρες πρακτικές και τους παράγοντες που ευ28

νοούν την ένταξη στην αγορά εργασίας στη χώρα υποδοχής.
Η πιο σημαντική μελέτη, είναι του ΟΟΣΑ “Making Integration Work”
(OECD, 2016) η οποία συνοψίζει τις εμπειρίες των χωρών του ΟΟΣΑ αναφορικά με
την εργασιακή ένταξη των μεταναστών. Μέσω παραδειγμάτων ορθής πρακτικής, η
μελέτη υπογραμμίζει τρόπους με τους οποίους οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να διευκολύνουν την ένταξη των ανθρωπιστικών μεταναστών, εξαλείφοντας
τυχόν εμπόδια στον τρόπο αυτό.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε το 2016 έκθεση σχετικά με στρατηγικές και καλές πρακτικές για την ένταξη των προσφύγων
στην αγορά εργασίας, εξετάζοντας τη διαθέσιμη βιβλιογραφία για να προσδιορίσει τα
βασικά στοιχεία μιας επιτυχημένης στρατηγικής ένταξης (Konle-Seidl & Bolits,
2016). Την ίδια χρονιά το Κέντρο Μεταναστευτικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου δημοσίευσε μια εκτεταμένη μελέτη για τα διάφορα είδη
μέτρων στήριξης της ένταξης των προσφύγων στην αγορά εργασίας (REFMISMES)
σε διάφορες χώρες της ΕΕ: η μελέτη εντόπισε και παρουσίασε τους παράγοντες που
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μέτρων, τα δεδομένα και καλές
πρακτικές για την ένταξη που αντλήθηκαν από τις διάφορες χώρες (Martin et al.,
2016).
Σύμφωνα με τις παραπάνω μελέτες, οι προτεραιότητες πολιτικής για την υποστήριξη της ένταξης των προσφύγων στην εργασία εμπίπτουν σε πέντε τομείς
α)έγκαιρη παρέμβαση, β) αναγνώριση προσόντων, γ) εκπαίδευση και κατάρτιση, δ)
προσαρμοσμένη υποστήριξη, ε) συμμετοχή των εργοδοτών και συνεργασία των φορέων. Η πρώιμη υποστήριξη αποτελεί κινητήρια δύναμη της διαδικασίας ένταξης.
Στο πλαίσιο της πρώιμης υποστήριξης εντάσσονται η επίσπευση της επεξεργασίας
των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και η διασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης σε
μέτρα ένταξης (π.χ. μέσω μαθημάτων γλώσσας, πολιτισμικής και ψηφιακής κατάρτισης, εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας, επαγγελματικού προσανατολισμού, ενίσχυσης
της επιχειρηματικότητας ή τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας) (CEDEFOP 2017).
Ο εντοπισμός και η αναγνώριση των προσόντων και των δεξιοτήτων των
προσφύγων και μεταναστών είναι απαραίτητο πρώτο βήμα για την ένταξη τους στην
απασχόληση. Η αναγνώριση των προσόντων βελτιώνει τις προοπτικές της αγοράς
εργασίας των μεταναστών, ανεξαρτήτως της μεταναστευτικής τους κατηγορίας, του
πεδίου εξειδίκευσής τους ή της προέλευσής τους (Damos de Matos & Liebig, 2014 ·
Liebig & Huddleston, 2014). Αυξάνει τις πιθανότητες τους να βρουν την κατάλληλη
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θέση απασχόλησης που ταιριάζει στις δεξιότητες και τα προσόντα τους και επιπλέον
επιτρέπει στους εργοδότες να αξιολογήσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες και την
εμπειρία των δυνητικών εργαζομένων (OECD/UNHCR, 2018). Η αναγνώριση και
επικύρωση των δεξιοτήτων και των προσόντων των προσφύγων και μεταναστών είναι
ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των δεξιοτήτων κάθε ατόμου (Konle - Seidjl, 2017).
Η διαδικασία αξιολόγησης δεξιοτήτων και προσόντων αποκαλύπτει συχνά
κενά που πρέπει να καλυφθούν. Oι πρόσφυγες και οι μετανάστες πολλές φορές χρειάζεται να επαναλάβουν μέρος ή το σύνολο της εκπαίδευσής τους στο εκπαιδευτικό
σύστημα της χώρας υποδοχής. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να
αποτελέσει τη γέφυρα που επιτρέπει στους πρόσφυγες και μετανάστες να ανανεώσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, να καλύψουν συγκεκριμένα κενά στις δεξιότητες και να αποκτήσουν πλήρη αναγνώριση ή ακόμα και ένα πτυχίο στη χώρα υποδοχής (OECD, 2017). Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να παρέχονται ευκαιρίες
που συνδυάζουν την εκπαίδευση και την εργασία. Η κατάρτιση στο χώρο εργασίας
(on the job training), μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, προσφέρει τη δυνατότητα στους πρόσφυγες και μετανάστες να αναδείξουν τις δεξιότητες
τους και να γνωρίσουν καλύτερα την αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής τους. Επιπλέον, ωθεί τους πρόσφυγες να μάθουν τη γλώσσα και διευκολύνει την απροθυμία
των εργοδοτών να τους δώσουν μια ευκαιρία. Η εποπτευόμενη εργασιακή εμπειρία
και η μαθητεία μπορεί να προσφέρει ένα πρώτο μισθό στους νεοαφιχθέντες πρόσφυγες και να τους δώσει την ευκαιρία να υποστηρίξουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση τους. (Desiderio, 2016· OECD, 2016). Η
συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης συμβάλλει στην καλύτερη αντιστοίχιση των
δεξιοτήτων τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στην ενίσχυση της ατομικής
ικανότητας απασχόλησης διευκολύνει σημαντικά την είσοδο στην αγορά εργασίας
(CEDEFOP, 2017). Η επιχειρηματικότητα, οι ευκαιρίες εθελοντισμού και οι μη συμβατικές θέσεις εργασίας μπορούν επίσης να αποτελέσουν βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές για την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην απασχόληση (Desiderio,
2016).
Η υποστήριξη πρέπει να επεκτείνεται πέρα από την κατάρτιση και στην καθοδήγηση των προσφύγων και μεταναστών σχετικά με τις πρακτικές απασχόλησης της
χώρας υποδοχής, των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων εργασίας και τον τρόπο προσέγγισης των εργοδοτών (OECD, 2016). Είναι εξίσου σημαντικό να ξεκινήσουν
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δράσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής και καθοδήγησης με στόχο να βοηθήσουν
τους πρόσφυγες και μετανάστες να αναπτύξουν τις δεξιότητες απασχολησιμότητας,
ενθαρρύνοντας τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες
εύρεσης κατάλληλης εργασίας που να ανταμείβει τόσο οικονομικά όσο και προσωπικά (Pinto & Pinto, 2018). Η καθοδήγηση, η συμβουλευτική και η επιχειρηματική κατάρτιση προωθούν την αυτονομία, την προσαρμοστικότητα, την ικανότητα απασχόλησης και τις δεξιότητες διαχείρισης της επαγγελματικής εξέλιξης (CEDEFOP,
2017).
Oι πολιτικές για την υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τους την ποικιλομορφία του μεταναστευτικού πληθυσμού. Οι πρόσφυγες και μετανάστες εκτός ότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες, διαθέτουν
διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης καθώς και διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Μερικοί είναι πολύ μορφωμένοι και εργάστηκαν ως μηχανικοί, ιατροί ή ερευνητές πριν φεύγουν από τη χώρα καταγωγής τους. Μερικοί έχουν επιχειρηματικές
δεξιότητες, ενώ άλλοι απασχολήθηκαν σε εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Άλλοι δεν
έχουν ακόμη ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους ή έχουν λίγα μόνο χρόνια σχολικής
φοίτησης. Ως εκ τούτου, απαιτούνται όλο και περισσότερο προσαρμοσμένα μέτρα
ενσωμάτωσης για να παρέχουν στους ανθρωπιστικούς μετανάστες τη στήριξη που
χρειάζονται για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να γίνουν ενεργά, αυτάρκεις
μέλη των κοινωνιών υποδοχής τους (OECD, 2016).
Η συμμετοχή των εργοδοτών στην υποστήριξη της διαδικασίας της ένταξης
είναι καθοριστικής σημασίας. Ωστόσο, οι εργοδότες συχνά στερούνται γνώσης σχετικά με το νομικό πλαίσιο και τους κανονισμούς που διέπουν την απασχόληση των
προσφύγων και των μεταναστών. Είναι σημαντικό οι εργοδότες να έχουν πρόσβαση
σε πληροφορίες για το πώς μπορούν να υποστηρίξουν και να εντάξουν τους πρόσφυγες και μετανάστες στους χώρους εργασίας τους (OECD/UNHCR, 2018).
Η ένταξη στην αγορά εργασίας νοείται ως διαδικασία πολλαπλών σταδίων.
Διάφοροι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, των δημόσιων αρχών, των ΜΚΟ, των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε κάθε ένα από αυτά τα στάδια. Επιπλέον, σπουδαίο
ρόλο διαδραματίζουν και οι εργοδότες, τα εμπορικά επιμελητήρια και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η επιτυχής ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην αγορά
εργασίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω κοινών προσπαθειών όλων των σχετικών
παραγόντων (Salis & Pastore, 2017).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

4.1 Συμβουλευτική – Εννοιολογικές Αποσαφηνίσεις
Η Συμβουλευτική (counselling) είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ
του συμβούλου και των ατόμων που απευθύνονται σε αυτόν, η οποία προσεγγίζει
κοινωνικά, πολιτισμικά, κοινωνικοοικονομικά και συναισθηματικά θέματα. Στόχος
της Συμβουλευτικής είναι να δώσει στα άτομα ευκαιρίες να επεξεργασθούν θέματα
που τα απασχολούν με το σκοπό να ζήσουν μια, κατά την κρίση τους, πιο ικανοποιητική και πολύπλευρη ζωή, προσωπικά, αλλά και σαν μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας.
Η Συμβουλευτική ως επιστήμη, ανήκει στο χώρο της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας.
Έχει αναπτυχθεί ειδικός κλάδος γνωστός με τον όρο Συμβουλευτική Ψυχολογία, ο
οποίος ασχολείται με την μελέτη των τρόπων, των μεθόδων και των διαδικασιών, με
βάση τις οποίες μπορεί να παρασχεθεί επιστημονικά θεμελιωμένη βοήθεια σε άτομα
κάθε ηλικίας για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις δυσκολίες τις οποίες συναντούν και που αδυνατούν να ξεπεράσουν στηριζόμενα αποκλειστικά στις δικές
τους δυνάμεις. Η βοήθεια αυτή παρέχεται μέσω μια διαδικασίας εξέτασης των προβλημάτων που απασχολούν το άτομο, η οποία στηρίζεται στη στενή συνεργασία του
ίδιου του ατόμου και του ειδικού συμβούλου. Η Συμβουλευτική, στην ευρεία της έννοια, ασχολείται με όλο σχεδόν το φάσμα των προβλημάτων και των δυσκολιών που,
ενδεχομένως, να αντιμετωπίζει το άτομο. Τέτοιου είδους προβλήματα μπορεί να έχουν σχέση με όλες τις δραστηριότητες και τις πτυχές της ζωής (κοινωνικές συναναστροφές, οικογενειακή και ερωτική ζωή, προσωπικά προβλήματα κ.λπ.) (Κασσωτάκης, 2002· McLeod, 2003).
Η Συμβουλευτική, η οποία αναφέρεται στην υποβοήθηση του ατόμου να αναπτυχθεί επαγγελματικά και να αντιμετωπίσει προβλήματα ή δυσκολίες σχετικές με
την επιλογή επαγγέλματος και την ένταξη του στην αγορά εργασίας ονομάζεται Επαγγελματική Συμβουλευτική. Συχνά αντί του όρου Επαγγελματική Συμβουλευτική,
χρησιμοποιείται ο όρος Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (Career Counselling) με το
ίδιο ή παραπλήσιο εννοιολογικό περιεχόμενο (Κασσωτάκης, 2004). Σύμφωνα με την
Μαλικιώση – Λοΐζου (2012) η Επαγγελματική Συμβουλευτική ορίζεται ως η πολυδιάστατη προσπάθεια στήριξης των ανθρώπων στην αντιμετώπιση των δυσκολιών
που σχετίζονται με το σύνολο των επαγγελματικών τους επιλογών. Η προσπάθεια αυ32

τή μπορεί να αναφέρεται σε άτομα ή ομάδες μπορεί να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως αυτή της λήψης αποφάσεων, ή στη διαδικασία της δια βίου επαγγελματικής εξέλιξης του ανθρώπου, ή να έχει ως σκοπό την υποβοήθηση της αναζήτησης και εύρεσης εργασίας, την προσαρμογή του ατόμου στην ενεργό ζωή και την
ικανοποίηση του από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Η Επαγγελματική Συμβουλευτική περιλαμβάνει τόσο την προετοιμασία για τη επαγγελματική επιλογή όσο και την είσοδο στην αγορά εργασίας. Καλύπτει όλα τα στάδια της επαγγελματικής προετοιμασίας, δηλαδή πριν την έναρξη της σταδιοδρομίας. Συμπεριλαμβάνει όλες τις διαστάσεις της συμβουλευτικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα προσθέτει
πληροφορίες εκπαιδευτικής και επαγγελματικής φύσης. Αποτελεί μια μορφή παρέμβασης, μια σκόπιμη ενέργεια που σκοπεύει να ενισχύσει την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου ή να καταστήσει το άτομο ικανό να πάρει αποτελεσματικές επαγγελματικές αποφάσεις (Σιδηροπούλου – Δημακάκου, 2006).
Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός μπορεί να οριστεί ως μια δραστηριότητα διαπαιδαγώγησης ή ως διαδικασία υποβοήθησης της επαγγελματικής ανάπτυξης
του ατόμου με στόχο να γίνει ικανό να επιλέξει μόνο του την κατεύθυνση που θέλει
να ακολουθήσει και να ενταχθεί χωρίς προβλήματα στην ενεργό ζωή, έχοντας πλήρη
συνείδηση των συνεπειών της απόφασης του. Η προσέγγιση αυτή υιοθετεί τη μεθοδολογία της συμβουλευτικής παρέμβασης, για το λόγο αυτό, στη χώρας μας έχει καθιερωθεί η χρήση του όρου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός,
εν συντομία Συ.Ε.Π. (Career Guidance and Counseling). Ο όρος αυτός υποδηλώνει
την ύπαρξη ενός ενιαίου θεσμού που υιοθετεί τη μεθοδολογία της συμβουλευτικής
και έχει ως αντικείμενο τη στήριξη στην επαγγελματική ανάπτυξη και τη σταδιοδρομία του ατόμου και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με τον
καλύτερο τρόπο (Κασσωτάκης, 2004).
4.2. Αναγκαιότητα συμβουλευτικής υποστήριξης σε πρόσφυγες και μετανάστες
Η απασχόληση αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες (Yakushko, 2006). Στο προηγούμενο κεφάλαιο, έγινε εκτενή αναφορά στα
εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες αναφορικά με την απασχόληση. Συνοπτικά, η έλλειψη γνώσης της γλώσσας της χώρας
υποδοχής, η υποτίμηση ή μη αναγνώριση των προσόντων και της εργασιακής τους
εμπειρίας, η έλλειψη γνώσης σχετικά με την αγορά εργασίας, η έλλειψη κοινωνικών
δικτύων και οι διακρίσεις αποτελούν τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πρό33

σφυγες και μετανάστες κατά την προσπάθεια τους να βρουν απασχόληση (Chen,
2008), Εν όψει αυτών των εμποδίων, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες έρχονται συχνά
αντιμέτωποι με την ανεργία και την υποαπασχόληση (Berger, 2004). Οι πρόσφυγες
και οι μετανάστες ως επί το πλείστον έχουν μειονεκτούσες θέσεις στην αγορά εργασίας και λιγότερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας, ενώ πολύ συχνά αντιμετωπίζουν κίνδυνο
εργασιακής εκμετάλλευσης (Knappert, Kornau & Figengül, 2017· Yakushko, et al.,
2008).
Τα περισσότερα από τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν μια δραματική κάμψη
όσον αφορά τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας τους μετά τη μετανάστευση (Berger, 2004 ·
Yakushko, 2006). Η πρόσβαση στην απασχόληση και η ένταξη στο εργατικό δυναμικό συχνά αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για τους νέους μετανάστες. Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν έχουν την πολυτέλεια να επιλέξουν ένα επάγγελμα που ταιριάζει καλύτερα στο προσωπικό τους προφίλ, στις ικανότητες και στα προσόντα τους. Αντίθετα, είναι πιθανό να χρειαστεί να ανταποκριθούν στις διαθέσιμες ευκαιρίες και να αναλάβουν οποιαδήποτε ενέργεια είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν οικονομική επιβίωση (Bimrose & McNair, 2011). Κάποιοι μετανάστες είχαν ήδη μια καλοσχεδιασμένη σταδιοδρομία στις χώρες καταγωγής τους και για αυτούς η αλλαγή επαγγελματική ταυτότητας αποτελεί σημαντική πρόκληση (Chen, 2008).
Με βάση τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και μετανάστες,
είναι ξεκάθαρο ότι η υποστήριξη τους σε θέματα σταδιοδρομίας είναι απαραίτητη
ήδη από την αρχή της άφιξης τους στη χώρα υποδοχής. Οι πρόσφυγες και μετανάστες
πρέπει να έχουν πρόσβαση και να επωφελούνται από υπηρεσίες καθοδήγησης, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, προκειμένω να ανταπεξέλθουν
στις προκλήσεις και να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της
σταδιοδρομίας τους. Η επαγγελματική συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει τους πρόσφυγες και μετανάστες να δημιουργήσουν επαγγελματικές ταυτότητες και να κατανοήσουν τις δικές τους δεξιότητες, ανάγκες και προσδοκίες καθώς και να αναζητήσουν και να ερμηνεύσουν πληροφορίες που τους επιτρέπουν να εντοπίζουν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας (Pinto & Pinto, 2018 · Yakushko et al, 2008). Η επαγγελματική
συμβουλευτική μπορεί, επίσης, να βοηθήσει τους πρόσφυγες και μετανάστες να διαχειριστούν καλύτερα τις μεταβατικές φάσεις της σταδιοδρομία τους, δίνοντας έμφαση
σε στοιχεία όπως, η ελαχιστοποίηση των αλλαγών, η αυτοπεποίθηση, η αποφυγή αρνητικών εκτιμήσεων, η δοκιμή νέων επιλογών (Abrego & Brammer, 1992). Η παροχή
βοήθειας στους συμβουλευόμενους για την κατάρτιση ενός σχεδίου αντιμετώπισης
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των διαφόρων φάσεων της μετάβασής τους μπορεί να διευκολύνει μια θετική προσαρμογή σε ένα νέο κόσμο εργασίας (Yakushko et al., 2008).
Τα προγράμματα και οι παρεμβάσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής με
πρόσφυγες και μετανάστες, που στοχεύουν στην εισαγωγή στη νέα κουλτούρα, στην
πληροφόρηση σχετικά με την αγορά εργασίας και στην εξασφάλιση της ισοτιμίας των
προσόντων, μεταξύ άλλων, μπορούν να διευκολύνουν την προσαρμογή και την ενσωμάτωση τους στην χώρας υποδοχής. Οι παρεμβάσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής (career interventions) περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται για να βοηθήσουν άτομα σε θέματα που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία τους (Braganca, 2017). Ο σχετικά ευέλικτος χαρακτήρας των παρεμβάσεων αυτών επιτρέπει την ενσωμάτωσή τους σε πολλά πλαίσια που σχετίζονται με την ευρύτερη υποστήριξη των προσφύγων και μεταναστών (όπως υπηρεσίες υποδοχής μεταναστών, υπηρεσίες απασχόλησης, οργανώσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κ.α.) και προσφέρει δυνατότητες προσαρμογής και προσαρμοστικότητας
στα χαρακτηριστικά των ομάδων πελατών. Το επιθυμητό αποτέλεσμα αυτών των
παρεμβάσεων είναι να καταστήσουν τους πρόσφυγες επαγγελματίες με υψηλή προσαρμοστικότητα, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν αυτόνομες επιλογές σταδιοδρομίας και να συμμετέχουν πλήρως στην οικονομία και την κοινωνία της χώρας υποδοχής. (Moreno da Fonseca, 2014).
4.3. Θεωρητικές προσεγγίσεις στην επαγγελματική συμβουλευτική προσφύγων
και μεταναστών
Η μελέτη των θεωριών επαγγελματικής ανάπτυξης και επιλογής κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι οι θεωρίες αυτές παρέχουν ένα πλαίσιο σχεδιασμού των συμβουλευτικών παρεμβάσεων. Παρακάτω, παρουσιάζονται οι βασικότερες θεωρίες που
ανταποκρίνονται καλύτερα στις ιδιαίτερες ανάγκες των προσφύγων και μεταναστών.
4.3.1. Η Κοινωνική - Γνωστική θεωρία για τη Σταδιοδρομία (Social
Career Cognitive theory – SCCT)
Η κοινωνική γνωστική θεωρία για τη σταδιοδρομίας (Lent & Brown, 1996·
Lent, Brown, & Hackett, 1994) αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση στην έρευνα, στη
συμβουλευτική ψυχολογία και στην επαγγελματική συμβουλευτική ειδικότερα. Σκοπός της είναι η κατανόηση των διαδικασιών με βάση τις οποίες το άτομο σχηματίζει
ενδιαφέροντα, κάνει επιλογές, επιτυγχάνει διαφορετικές επιδόσεις και επιδεικνύει επιμονή κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών και επαγγελματικών ενεργειών (Σιδερά &
35

Παπαβασιλείου, 2016). Βασίζεται στη γενική κοινωνική - γνωστική θεωρία του
Albert Bandura (1986) σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη του ατόμου επηρεάζεται
από την τριαδική αλληλεπίδραση ατόμου, περιβάλλοντος και συμπεριφοράς. Η θεωρία υπογραμμίζει τη σημασία των γνωστικών παραγόντων, όπως η αυτοαποτελεσματικότητα (δηλαδή η πίστη στην ικανότητα ενός ατόμου να ολοκληρώσει με επιτυχία
ένα δεδομένο καθήκον, όπως η αίτηση για μια θέση εργασίας) (Bandura, 1986), τις
προσδοκίες των αποτελεσμάτων (δηλαδή τις πεποιθήσεις για τις συνέπειες της εκτέλεσης ορισμένων συμπεριφορών) και τους στόχους (δηλ. τις προθέσεις για ανάληψη
συγκεκριμένης δραστηριότητας). Η κοινωνική - γνωστική θεωρία σταδιοδρομίας δίνει έμφαση και στη σημασία περιβαλλοντικών παραγόντων όπως τα εμπόδια και η
υποστήριξη. Σύμφωνα με τη θεωρία, ανασταλτικοί (π.χ., εμπόδια) ή εποικοδομητικοί
(π.χ., υποστήριξη) παράγοντες μπορεί να περιορίζουν ή και να προάγουν την άσκηση
σκόπιμου ελέγχου στη συμπεριφορά επιλογής σταδιοδρομίας (Lent et al., 2002)
Η κοινωνική - γνωστική θεωρία, στο πλαίσιο της εξέλιξης της σταδιοδρομίας
των προσφύγων και μεταναστών, υπογραμμίζει τη σημασία όχι μόνο μόνο των προσωπικών χαρακτηριστικών ή της ενεργητική συμπεριφοράς των ατόμων, αλλά κυρίως
δίνει έμφαση στη σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των παραγόντων για την
πρόβλεψη της σταδιοδρομίας και της επιτυχημένης ένταξης και ενσωμάτωσης αυτού
του πληθυσμού. (Yakushko et al., 2008). Για παράδειγμα, η επιτυχής ή ανεπιτυχής
ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας μπορεί να οφείλεται στο επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, στην υποστήριξη των οικογενειών τους, στην
υποστήριξη των κυβερνητικών υπηρεσιών ή ιδιωτικών οργανισμών, στην προσωπική
τους πρωτοβουλία ή στο συνδυασμό διαφόρων παραγόντων (Zacher, 2018). Όσον
αφορά την ενεργητική συμπεριφορά, η κοινωνική - γνωστική θεωρία σταδιοδρομίας
υποδηλώνει ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες μπορούν, σε κάποιο βαθμό, να κατευθύνουν ενεργά την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους στο πλαίσιο των ευκαιριών
αλλά και των περιορισμών της αγοράς εργασίας στη χώρα υποδοχής τους (Lent et al.,
2002). Η κοινωνική – γνωστική θεωρία για τη σταδιοδρομία μπορεί να λειτουργήσει
ως εργαλείο ανίχνευσης δυσλειτουργικών συμπεριφορών και στάσεων (Σιδερά &
Παπαβασιλείου, 2016). Ως εκ τούτου, οι παρεμβάσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής που αξιοποιούν την κοινωνική – γνωστική θεωρία, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να επηρεάσουν τις επαγγελματικές πεποιθήσεις των προσφύγων, σχετικά με την αυτοαποτελεσματικότητα, τις προσδοκίες των αποτελεσμάτων και τους
στόχους. Αυτοί οι γνωστικοί παράγοντες, με τη σειρά τους, μπορεί να επηρεάσουν
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την επιτυχία των προσφύγων στην αναζήτηση εργασίας, και την επαγγελματική ευεξία (Zacher, 2018).
4.3.2. Η Εξελικτική θεωρία του Super
Η θεωρία του Donald Super (1953) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δια βίου εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Σύμφωνα µε την εξελικτική θεωρία, οι άνθρωποι διαφέρουν
ως προς τις ικανότητές τους, τα ενδιαφέροντά τους και την προσωπικότητά τους. Η
αυτοαντίληψη, η ανάπτυξη και πραγμάτωσή της είναι τα κεντρικά σημεία της θεωρίας του. Στην εξελικτική πορεία της επαγγελματικής ανάπτυξης, ο Super ξεχωρίζει
πέντε βιοτικά στάδια (life stages): το στάδιο της ανάπτυξης, το στάδιο της διερεύνησης, το στάδιο του κατασταλάγματος, το στάδιο της συντήρησης και το στάδιο της
παρακμής. Η πορεία ολοκληρώνεται µε το συμβιβασμό ανάμεσα στην αυτοαντίληψη
και την αντικειμενική πραγματικότητα. Η συνολική σταδιοδρομία παρουσιάζεται µε
ένα ουράνιο τόξο, το ουράνιο τόξο σταδιοδρομίας (career rainbow), που το μήκος του
αποτελούν τα εξελικτικά βιοτικά στάδια (Κάντας & Χαντζή, 1991).
Με βάση την εξελικτική θεωρία του Super, η επαγγελματική έρευνα και πρακτική σχετικά με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των προσφύγων και μεταναστών θα
μπορούσε να επικεντρωθεί στα καθήκοντα και τις προκλήσεις των προσφύγων σε
διαφορετικά στάδια σταδιοδρομίας, όπως στο πρώιμο, στο μεσαίο ή στο τελευταίο
στάδιο της σταδιοδρομίας ανεξάρτητα από τη χρονολογική ηλικία τους (Slocum &
Cron, 1985). Για παράδειγμα, πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες ίσως χρειαστεί να
επανεκπαιδευτούν και να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους σε διαφορετικ ό επαγγελματικό πεδίο, επειδή τα προηγούμενα προσόντα τους δεν αναγνωρίζονται ή δεν είναι
επαρκή (Eastwood, Emmett, Cappuccio, & Maxwell, 2006). Επιπλέον, με βάση την
εξελικτική θεωρία οι παρεμβάσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής θα μπορούσαν να
επικεντρωθούν στην αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων ρόλων εργασίας και μη εργασίας που κατέχουν οι πρόσφυγες. Συγκεκριμένα, πολλοί πρόσφυγες δεν είναι μόνο
άτομα που αναζητούν εργασία ή εργαζόμενοι, αλλά και σύζυγοι, γονείς, παππούδες,
συναδέλφους ή επόπτες. Εν ολίγοις, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη μια συνολική
και ολιστική προοπτική που λαμβάνει υπόψη διάφορους ρόλους ζωής κατά την εξέταση ή την καθοδήγηση της σταδιοδρομίας των προσφύγων και μεταναστών (Zacher,
2018).
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4.3.3. Η Αφηγηματική προσέγγιση του Savickas
Η κονστρουκτιβιστική θεωρία, που αντιπροσωπεύει η αφηγηματική προσέγγιση του Savickas, είναι μια προέκταση της θεωρίας του Super στον 21ο αιώνα
(Amundson, 2008). Η κονστρουκτιβιστική θεωρία, τον ορισμό της οποίας έδωσε ο
Savickas, μαθητής του Super, διαφέρει από την κοινωνικογνωστική θεωρία σταδιοδρομίας και από την εξελικτική θεωρία του Super, διότι υπογραμμίζει τον τρόπο με
τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν τη σταδιοδρομία τους, δίνοντας
νόημα στις επαγγελματικές τους εμπειρίες και ενέργειες με τη μορφή ιστοριών ζωής
που καθοδηγούν την επαγγελματική συμπεριφορά (Savickas, 2013; Savickas et al.,
2009). Εννοιολογικά, η θεωρία περιλαμβάνει τρία συστατικά στοιχεία: επαγγελματική προσωπικότητα, πτυχές της ζωής και επαγγελματική προσαρμοστικότητα. Η θεωρία ασπάζεται την ιδέα ότι κάθε άτομο έχει ένα σύνολο χαρακτηριστικών και ότι αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν τύπους προσωπικότητας που μπορούν να ταιριάξουν στα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων. Το δεύτερο συστατικό στοιχείο της θεωρίας είναι οι πτυχές της ζωής. Η θεωρητική προσέγγιση δέχεται ότι οι μοναδικές
εμπειρίες που βιώνει κάθε άτομο διαμορφώνουν μία ή περισσότερες πτυχές της ζωής.
Αυτές οι πτυχές μπορεί να αφορούν ένα πρόβλημα που απαιτεί επίλυση ή μια αξία
που πρέπει να πραγματωθεί (Amundson, 2008). Η κονστρουκτιβιστική θεωρία υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι προσαρμόζονται σε διάφορα καθήκοντα, μεταβάσεις και
τραύματα που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία τους, αντλώντας από ψυχοκοινωνικούς
πόρους που συσσωρεύονται καθ’ 'όλη τη διάρκεια ζωής τους (Rudolph, Lavigne, &
Zacher, 2017, Savickas, 1997). Ένα κεντρικό θέμα στη κονστρουκτιβιστική θεωρία
σταδιοδρομίας είναι η προσαρμοστικότητα της σταδιοδρομίας, η οποία ορίζεται ως
ένας ψυχοκοινωνικός πόρος που βοηθά τα άτομα να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τα καθήκοντα και τις προκλήσεις στη σταδιοδρομία τους. Η προσαρμοστικότητα συνίσταται στις στάσεις, συμπεριφορές και ικανότητες που χρησιμοποιούν τα άτομα για να
κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο εργασιακό τους περιβάλλον ή τις αλλαγές στην
σταδιοδρομία τους. Η κατοχή αυτών των χαρακτηριστικών ενισχύει τις διαδικασίες
αλλαγής του περιβάλλοντος και προσαρμογής του ατόμου ώστε να μπορεί να εφαρμόσει την αυτοαντίληψη στην εργασία του. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για να
βοηθήσει τα άτομα σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς είναι η αφήγηση ιστοριών (Amundson, 2008· Savickas, 1997· Zacher, 2014).
Η κονστρουκτιβιστική θεωρία θα μπορούσε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά
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στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας των προσφύγων, επιτρέπει στους επαγγελματίες
συμβούλους να κατανοήσουν πώς οι πρόσφυγες κατασκευάζουν τη σταδιοδρομία
τους, πως αντλούν ψυχοκοινωνικούς πόρους και ικανότητες προσαρμογής και πως
δίνουν νόημα στην συχνά κατακερματισμένη σταδιοδρομία τους (Zacher, 2018). Η
κονστρουκτιβιστική προοπτική μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ερμηνεία
και την ενσωμάτωση των αναμνήσεων των προσφύγων και μεταναστών από τις
προηγούμενες επαγγελματικές εμπειρίες τους, τις παρούσες επαγγελματικές εμπειρίες
καθώς και τις μελλοντικές φιλοδοξίες αναφορικά με τη σταδιοδρομία τους. Οι Pierce
και Gibbons (2012) υπογραμμίζουν ότι οι κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις στη
συμβουλευτική σταδιοδρομίας παρέχουν στους πρόσφυγες την ευκαιρία να ενσωματώσουν την προηγούμενη ζωή τους και τις εργασιακές τους εμπειρίες στη νέα τους
ζωή στη χώρα υποδοχής. Συνοψίζοντας, η θεωρία και η πρακτική της αφηγηματικής
προσέγγισης δίνει έμφαση στις υποκειμενικές εμπειρίες των ατόμων και τους αφηγηματικούς απολογισμούς της δικής τους σταδιοδρομίας (Savickas, 2001). Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την «υποκειμενική σταδιοδρομία»
των προσφύγων και μεταναστών, τις «ιστορίες σταδιοδρομίας» και τα «θέματα ζωής»
για να κατανοήσουν καλύτερα και παρέχουν υποστήριξη στους πρόσφυγες και μετανάστες σχετικά με τις αποφάσεις και τις συμπεριφορές που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία τους (Zacher, 2018).
4.3.4. Η Διαπολιτισμική προσέγγιση στην Συμβουλευτική
Μέσα στο πλαίσιο των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών η συμβουλευτική προσπαθεί να αποκτήσει διαπολιτισμικό χαρακτήρα ώστε να ανταποκριθεί
στα αιτήματα και στις απαιτήσεις πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. Η Διαπολιτισμική Συμβουλευτική δημιουργήθηκε για να καλύψει το κενό στην αντιμετώπιση των
ατόμων που διαφοροποιούνται πολιτισμικά και ως ξεχωριστός κλάδος τοποθετείται
στις αρχές του 20ου αιώνα (Γιωτσίδη & Σταλίκας, 2004). Ως νέα προσέγγιση, η Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, έχει τις θεωρητικές της ρίζες της στη συνθήκη της πολυπολιτισμικότητας, η οποία δεν συνίσταται στην απλή συνύπαρξη διαφορετικών
ομάδων αλλά προϋποθέτει: α) την κατανόηση του τρόπου σκέψης και λειτουργίας
άλλων πολιτισμών, β) το σεβασμό και την αποδοχή της ετερότητας, γ) την ανάπτυξη
και διατήρηση αποτελεσματικών σχέσεων με τον «άλλον» που θεωρείται και βιώνει
ως «διαφορετικός», δ) την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης του στο νέο πολιτισμικό
περιβάλλον, (ε)την κατανόηση των ψυχολογικών και διαπροσωπικών δυσκολιών που
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εμφανίζουν μέλη πολιτισμικών ομάδων λόγω των ψυχοπιεστικών καταστάσεων που
αντιμετωπίζουν (D’ Andrea & Daniels, 2001). Η έννοια του πολυπολιτισμού καθιστά
τις κοινωνικοπολιτισμικές εμπειρίες του ατόμου ως ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία στη
συμβουλευτική διαδικασία (Σταλίκας, Γιωτσίδη & Μερτίκα, 2011).
Η διαπολιτισμική συμβουλευτική απευθύνεται σε άτομα που προέρχονται από
διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια και αποτελεί μια συνθετική προσέγγιση που αντλεί
θεωρητικό υπόβαθρο και τεχνικές από τις κλασσικές θεωρίες της συμβουλευτικής.
Με βάση αυτές δημιουργεί ένα νέο μοντέλο πρακτικής που εμφανίζει πολιτισμικές
επιρροές και ευαισθησία σε θέματα κουλτούρας. Η διαπολιτισμική προσέγγιση θέτει
την έννοια της «κουλτούρας» στο επίκεντρο της «εικόνας του προσώπου» αντί να την
αφήνει να προστίθεται ως δευτερεύον στοιχείο (McLeod, 2005: 339, 311). Η συμβουλευτική παρέμβαση σε άτομα διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων έχει διττό χαρακτήρα α) να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και ευεξίας του ατόμου ανεξάρτητα από το πολιτισμικό του πλαίσιο και β) να λάβει υπόψη ότι τα προβλήματα που φέρνει ο πελάτης συνδέονται με ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο
αναφοράς (Collins & Pieterse, 2007: 16 ˙ Draguns, 1996:38 ). Κατά τον ίδιο τρόπο
λειτουργεί και η διαπολιτισμική συμβουλευτική στη σταδιοδρομία, αξιοποιεί δηλαδή
όλες τις τεχνικές της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής και της προσαρμόζει στο
πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης της εκάστοτε πολιτισμικής ομάδας (Kάντας,
2003: 25).
Μια αποτελεσματική τεχνική που χρησιμοποιείται συχνά στη διαπολιτισμική
συμβουλευτική είναι η κατασκευή και η αφήγηση ιστοριών. Οι ωφελούμενοι αφηγούνται τις προσωπικές τους ιστορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν βιώματα
και εμπειρίες από τα παιδικά τους χρόνια, μνήμες από πρόσφατα πολιτικών γεγονότα
ή ακόμα ιστορικούς και λαϊκούς μύθους. Μέσα από τις ιστορίες αυτές είναι εύκολο
να αναδυθούν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου σε σχέση με τη
φυλή, την εθνικότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο κ.λπ. (Παπαβασιλείου – Αλεξίου & Σιδερά, χχ). Μέσω της κατασκευής και αφήγησης ιστοριών, ο
σύμβουλος μπορεί να αντιληφθεί τις εσωτερικευμένες ιδέες, στάσεις και αξίες σχετικά με την επαγγελματική ζωή κουβαλά το κάθε άτομο από τη χώρα του, καθώς και
τις επαγγελματικές ικανότητες που διαθέτει και να αναζητήσει νέους τρόπους επικοινωνίας, προκειμένου να βοηθήσει το συμβουλεμένο να διαμορφώσει νέες ιδέες για τη
σταδιοδρομία του (Johansson, Ståhl και Koivumäki, 2005).
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4.4. Εφαρμογές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής σε πρόσφυγες και μετανάστες
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες και έχουν ιδιαίτερες ανάγκες στήριξης στην προσπάθεια τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής. Είναι σημαντικό
να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και να συμμετέχουν σε δράσεις που προωθούν τη μάθηση σχετικά με τις ικανότητές τους, την επαγγελματική κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και εκπαιδευτικές ευκαιρίες, ενθαρρύνοντας τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να βρεθεί η κατάλληλη εργασία που θα ταιριάζει στα ενδιαφέροντα και τα προσόντα τους (Pinto & Pinto, 2018· Bergen & Skyjerven, 2017).
Διάφοροι φορείς (πχ. δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικοί φορείς ή αστικές οργανώσεις) που ασχολούνται με την υποστήριξη
των προσφύγων και μεταναστών σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα και δράσεις
επαγγελματικής συμβουλευτικής. Αυτές οι δράσεις περιλαμβάνουν μια σειρά υπηρεσιών που αφορούν κυρίως την πληροφόρηση, τη συμβουλευτική και την ανάπτυξη
δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές στις διαδικασίες αυτές, οι οποίες κυμαίνονται από πολύ σύντομες, περιορισμένες πληροφορίες και
σύντομες δομές συνεντεύξεων έως λεπτομερείς μεθοδολογίες αφηγηματικού τύπου
(Moreno de Fonseca, 2014).
Ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνα του CEDEFOP4, οι πιο κοινές υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής που προσφέρονται σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα
και ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους είναι οι εξής: (i) Ενημέρωση: παροχή πληροφοριών σχετικά με ευκαιρίες εργασίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, θέματα
νομοθεσίας, διοικητικές διαδικασίες και πληροφορίες για την αγορά εργασίας. (ii)
Αξιολόγηση: έλεγχος καταγραφή και αξιολόγηση των προσόντων και δεξιοτήτων των
προσφύγων με σκοπό αφενός για να αναγνωριστούν και να πιστοποιηθούν από την
χώρα υποδοχής, αφετέρου για να γίνει αντιστοίχιση με θέσεις εργασίας (job
matching). (iii) Συμβουλευτική: παροχή ατομικών ή ομαδικών συνεδριών επαγγελματικής συμβουλευτικής, υλοποίηση δράσεων για ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων
(επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων, ικανότητες λήψης αποφάσεων και προσαρμοστικότητας-ευελιξίας), και ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας

4

βλ. Moreno de Fonseca (2014), Valuing Diversity: Guidance for Labour Market Integration of Migrants. Working Paper No 24. Cedefop-European Centre for the Development of Vocational Training.
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(CMS – Career Management Skills) σεμινάρια σύνταξης βιογραφικού σημειώματος,
προετοιμασία για συνεντεύξεις. (iv) Εκπαίδευση και Κατάρτιση: παροχή μαθήματων
επαγγελματικής κατάρτισης (π.χ. μαθήματα υπολογιστών, μαγειρικής, ραπτικής κ.α)
και ευκαιριών πρακτικής άσκησης, παραπομπή και σε ευκαιρίες εκπαίδευσης που οργανώνονται από άλλους φορείς (πχ. δημόσιες και ιδιωτικές επαγγελματικές σχολές ή
Πανεπιστήμια). (v) Δικτύωση: δημιουργία δικτύων με άτομα και οργανισμούς για την
υποστήριξη και ενίσχυση της παροχής συμβουλών, συνεργασία με εργοδότες και δημόσιες υπηρεσίες. (vi) Mentoring: παροχή υποστήριξης μέσω mentoring με στόχο την
προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης, συνδέοντας έναν εργαζόμενο με ένα μέντορα. Ένα επιτυχημένο mentoring επιτυγχάνεται συχνά από τις αντίστοιχες κοινότητες μεταναστών. (vii) Παρακολούθηση: η επαφή με τους ωφωλουμένους μετά από τις
συμβουλευτικές συναντήσεις προκειμένου να αξιολογηθεί αν χρειάζονται περαιτέρω
καθοδήγηση και ποιο είδος, ποιες είναι η εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ατόμων, καθώς και ποια είναι γνώμη τους για τις υπηρεσίες. (viii) Συνηγορία: παροχή πληροφόρησης και συνηγορίας σε επίπεδο κοινότητας σε σχέση με τα εμπόδια στην ένταξη
και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Στην περίπτωση αυτή, οι σύμβουλοι θα μεσολαβούν αποτελεσματικά σε πολλές από τις σχέσεις
που θα δημιουργήσουν οι μετανάστες με πολλούς τοπικούς πράκτορες και θα υποστηρίζουν τα δικαιώματά τους.
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα προγράμματα και οι παρεμβάσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής θα πρέπει να περιλαμβάνουν: (i) εξερεύνηση, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων σχετικά με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα
ενδιαφέροντα, τις αξίες και τις ικανότητες του συμβουλευόμενου, (ii) έρευνα, συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων σχετικά με τις αποφάσεις σταδιοδρομίας σε εκπαιδευτικό, μορφωτικό ή επαγγελματικό επίπεδο και τις επιπτώσεις της σε άλλους
τομείς ζωής, (iii) υποστήριξη του ατόμου ώστε να εντοπίσει πληροφορίες για τον εαυτό του, τον κόσμο και τις καλύτερες διαθέσιμες επιλογές σταδιοδρομίας, (iv) καθορισμό συγκεκριμένων στόχων σταδιοδρομίας, σαφών, συγκεκριμένων, ρεαλιστικών και εφικτών σε ένα χρονικό πλαίσιο, (v) ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης - ένα σύνολο στρατηγικών, δραστηριοτήτων και συμπεριφορών που ένα άτομο
πρέπει να καθορίσει και να εφαρμόσει στην πράξη για να αυξήσει την πιθανότητα να
επιτύχει τους στόχους του, (vi) παρακολούθηση, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση
για να ελεγχθεί εάν οι επιλεγμένες στρατηγικές υλοποιούνται όπως ήταν προγραμμα-
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τιστές και εάν οδηγούν τα άτομα προς τους καθορισμένους στόχους τους (Noe, 1996·
Greenhaus et al., 2010).
Τα προγράμματα και οι παρεμβάσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής πρέπει
να σχεδιάζονται και να προσαρμόζονται στις ειδικές συνθήκες ζωής των ομάδων που
απευθύνονται να παρακολουθούν τα ειδικά προβλήματα και να ανταποκρίνονται στις
εξατομικευμένες ανάγκες τους. Για το λόγο αυτό, κατά το σχεδιασμό αλλά και την
υλοποίηση των προγραμμάτων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη της σταδιοδρομίας όπως (i) το ατομικό σύστημα, που περιλαμβάνει προσωπικά χαρακτηριστικά (π.χ. ηλικία, υγεία, πιστεύω, αυτοπεποίθηση,
εθνικότητα, προσωπικότητα, συμφέροντα, ικανότητες, στάσεις, φύλο και σεξουαλικό
προσανατολισμό). (ii) το κοινωνικό σύστημα, το οποίο περιέχει όλα τα πλησιέστερα
πλαίσια στα οποία αλληλεπιδρά το άτομο (π.χ. φίλοι, οικογένεια, μέσα ενημέρωσης,
κοινότητες) και (iii) το περιβαλλοντικό σύστημα, το οποίο είναι ευρύτερο και περιλαμβάνει (π.χ. γεωγραφική θέση, πολιτική, ιστορικές τάσεις, παγκοσμιοποίηση και
αγορά εργασίας) (Pinto & Pinto, 2018· Yakushko et al., 2008). Αυτή είναι μια κρίσιμη προσέγγιση όταν γίνονται παρεμβάσεις σε καταστάσεις μεγάλης προσωπικής / επαγγελματικής ευπάθειας που προκαλούνται από αιφνίδιες αλλαγές στις τροχιές ζωής, που χαρακτηρίζονται από αστάθεια και αβεβαιότητα, όταν οι προσωπικές αποφάσεις επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικούς παράγοντες (Pinto & Pinto,
2018).
O Φακιόλας (2002) επισημαίνει, ότι τα προγράμματα ΣυΕΠ που απευθύνονται
σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, δεν θα πρέπει
να στοχεύουν μόνο στην πληροφόρηση, συμβουλευτική και καθοδήγηση των ατόμων
σχετικά με τον κόσμο της εργασίας. Θα πρέπει να επεκταθούν σε ενέργειες αναίρεσης
των εκπαιδευτικών και εργασιακών ανισοτήτων και σε διεργασίες ψυχοδυναμικής
στήριξης, όπως η εμψύχωση και ενδυνάμωση των ατόμων αυτών για την απόκτηση
αυτοπεποίθησης και την απαλλαγή από την παθητικότητα και την απαισιοδοξία, ώστε
τα να γίνονται ικανότερα και δυνατότερα στο να προσδιορίζουν το περιεχόμενο της
ζωής τους και των αποφάσεων που την επηρεάζουν. Μόνο τότε τα προγράμματα και
οι παρεμβάσεις συμβουλευτικής μπορούν να αποδώσουν και να ωφελήσουν ουσιαστικά τους πρόσφυγες και μετανάστες, συμβάλλοντας στην ανάδειξη των ικανοτήτων, των δικαιωμάτων, του δυναμισμού τους
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4.5. Ο ρόλος του επαγγελματικού συμβούλου
Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην αγορά εργασίας. Μπορεί να παρέχει
ουσιαστική υποστήριξη και ενδυνάμωση σε αυτή την ιδιαίτερη πολιτισμική ομάδα να
ξεπεράσει τα εμπόδια και τις προκλήσεις και να αναλάβει ενεργό ρόλο σε θέματα απασχόλησης και σταδιοδρομίας (Tomlinson & Egan, 2002). Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας μπορεί να συμβάλλει στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την επιτυχία των
προσφύγων, βοηθώντας τους να ενσωματώσουν τις προηγούμενες επαγγελματικές
τους εμπειρίες και τις μελλοντικές επαγγελματικές φιλοδοξίες τους με τα τρέχοντα
καθήκοντα και προκλήσεις στις χώρες υποδοχής (Baran et al., 2018). Ειδικότερα ο
σύμβουλος θα μπορούσε να βοηθήσει τους πρόσφυγες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω πολλαπλών ρόλων ζωής που απαιτούν επενδύσεις χρόνου και ενέργειας,
ενδεχομένως να οδηγήσουν σε συγκρούσεις ρόλων, μειωμένη ευημερία και ανεπιτυχή
ένταξη (Zacher, 2018)
Στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής, ο σύμβουλος θα πρέπει να
διευρύνει την πολιτισμική του ταυτότητα σε σχέση με τα πολιτισμικά θέματα που
αφορούν τον συμβουλευόμενο (αρνητικές στάσεις, στερεότυπα, κοινωνικές διακρίσεις), να αναπροσαρμόσει τη στάση του και να ευθυγραμμιστεί με την οπτική του
ατόμου που καλείται να συμβουλεύσει, έτσι ώστε να προσαρμόσει ανάλογα το στυλ
παρέμβαση (Κλεφταράς, 2005). Ο McLeod (2005), κάνει λόγο για δεξιότητες «πολιτισμικής ευελιξίας» που πρέπει να αναπτύξει ο σύμβουλος. Oι Sue, Arredondo, Mc
Davis (1992: 481) διαμόρφωσαν ένα μοντέλο για την άσκηση της πολυπολιτισμικής
συμβουλευτικής και αξιολόγησης, που αποτελείται από ένα μητρώο τριών χαρακτηριστικών και τριών διαστάσεων. Τα τρία χαρακτηριστικά του συμβούλου πρέπει να
είναι: α) η συνειδητοποίηση των δικών του πολιτισμικών αξιών και προκαταλήψεων,
β) η κατανόηση των αντιλήψεων που έχουν οι πολιτισμικά διαφορετικοί συμβουλευόμενοι και γ) η ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών παρέμβασης. Οι τρεις διαστάσεις
αυτών των χαρακτηριστικών είναι: α) οι στάσεις, β) οι γνώσεις, γ) οι ικανότητες. Μια
εξίσου σημαντική δεξιότητα του διαπολιτισμικού συμβούλου είναι η «πολιτισμική
ενσυναίσθηση», η οποία αναφέρεται στην ικανότητα του συμβούλου να κατανοεί και
να επικοινωνεί τα ζητήματα των συμβουλευόμενων από τη δική τους πολιτισμική
σκοπιά (Σταλίκας, Γιωτσίδη & Μερτίκα, 2011). Υπό αυτό το πρίσμα η συμβουλευτική διαδικασία πρέπει να ταιριάζει με την εκάστοτε κουλτούρα του συμβουλευμένου.
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Ο διαπολιτισμικός σύμβουλος θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει και συνδυάζει διαφορετικά μοντέλα και προσεγγίσεις, και όχι να προσκολλά σε μία μόνο μέθοδο ή προσέγγιση. Επίσης, ο σύμβουλος θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί
με επιτυχία, δηλαδή να στέλνει και να λαμβάνει με ακρίβεια τόσο τα λεκτικά, όσο και
τα μη λεκτικά μηνύματα (το ύφος, ο τόνος της φωνής και οι χειρονομίες). Γενικότερα
στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης, ο σύμβουλος χρειάζεται να αξιοποιεί ποικίλες δεξιότητες – κλειδιά, όπως η προσεκτική παρακολούθηση, η ενεργός
ακρόαση, η χρήση ανοικτών και κλειστών ερωτήσεων και η ενσυναίσθηση προκειμένω να βοηθήσει τον ωφελούμενο να ξεδιπλώσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του
(Παπαβασιλείου – Αλεξίου & Σιδερά, χχ). Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι LeBeauf,
Smaby και Maddux (2009), ο σύμβουλος θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός
κατά την εφαρμογή αυτών των τεχνικών, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να προκαλέσει
δυσαρέσκεια στον ωφελούμενο. Για παράδειγμα, στοιχεία όπως η βλεμματική επαφή,
η γλώσσα του σώματος, οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις, η παράφραση ή η σύνοψη
μπορεί να θεωρηθούν ως αγένεια από διαφορετικά που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες ή σε άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Ως εκ τούτου, ο σύμβουλος θα πρέπει να συνδυάζει τα μοντέλα και δεξιότητες συμβουλευτικής με εξατομικευμένη κάθε φορά προσέγγιση. Επίσης, ο σύμβουλος που εργάζεται με ωφελούμενους

που αντιμετωπίζουν σύνθετα ζητήματα όπως είναι οι ευάλωτοι πληθυσμοί, θα πρέπει
να έχει μια ενεργητική και δυναμική στάση και προσέγγιση και να δίνει έμφαση στο
μετασχηματισμό των αντιλήψεων για τον τρόπο που βλέπουν οι άνθρωποι τον εαυτό
τους, τα προβλήματά τους και τις στρατηγικές που τα διαχειρίζονται (Παπαβασιλείου –
Αλεξίου & Σιδερά, χχ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν κατά τον ερευνητικό σχεδιασμό, επιλέχθηκαν 17 έρευνες που ανταποκρίνονται στον σκοπό και στα ερευνητικά ερωτήματα της
παρούσας μελέτης. Ακολουθεί ένας συνοπτικός πίνακας που συγκεντρώνει τα στοιχεία των ερευνών και ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των
ερευνών. Τα αποτελέσματα των ερευνών διακρίνονται, με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα, σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) στην υλοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής και β) στην αξιολόγηση υπηρεσιών και προγραμμάτων επαγγελματικής συμβουλευτικής.
Πίνακας 1. Συνοπτικός πίνακας των ερευνών που συμμετέχουν στην ανασκόπηση.
Α/Α

Ερευνητές

Έτος

1.

Cliff, D.

2001

2.

Tomlinson, F., &
Egan, S.

2002

3.

Svantesson, E., &
Aranki, T.

2006

4.

Moehling, K. K.

2008

5.

Torezani, S., Colic-Peisker, V., &
Fozdar, F.

2008

6.

Schultheiss,
Watts, Sterland &
O’Neill

2011

7.

Bradford, D., &
King, N.

2011

8.

Åslund, O., &
Johansson, P.

2011

Τίτλος
Helping Refugees, Asylum Seekers and Migrants
to Use Their Wealth of
Talents and Experience.
From marginalization to
(dis) empowerment: organizing training and employment services for refugees.
Do introduction programs
affect the probability of
immigrants getting work.
Career guidance education: Helping resettled
refugees plan their future
Looking for a “Missing
Link”: Formal employment services and social
networks in refugees’ job
search.
Career, migration and the
life CV: A relational cultural analysis
The Calvary Hospital
Refugee Mentoring Program.
Virtues of SIN:
Can Intensified
Public Efforts Help
Disadvantaged
Immigrants?

Χώρα

Θέμα

Ηνωμένο
Βασίλειο

Career guidance program

Ηνωμένο
Βασίλειο

Role of career
services

Σουηδία

Assessment of
public employment programs

ΗΠΑ

Role of career
guidance

Αυστραλία

Evaluation of
employment
services

Ηνωμένο
Βασίλειο

Career intervention

Αυστραλία

Mentoring
program

Σουηδία

Assessment of
public employment program
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9.

Joona, P. A., &
Nekby, L.

2012

10.

Pierce, L. M., &
Gibbons, M. M.

2012

11.

Ott, E.

2013

12.

Hughes, C., &
Scott, R.

2013

13.

Slowik

2014

14.

Månsson, J., &
Delander, L.

2017

15.

16.

17.

Yoon, H. J., &
Bailey, N.,
Amundson, N., &
Niles, S.

Abkhezr, P.,
McMahon, M.,
Glasheen, K., &
Campbell, M.

Battisti, M.,
Giesing, Y., &
Laurentsyeva N.

2018

2018

2019

Intensive coaching of new
immigrants: an evaluation
based on random program
assignment.
An Ever‐Changing Meaning: A Career Constructivist Application to Working
With African Refugees.
Conceptualising employment services for resettled
Bhutanese refugees: A
case study in Pittsburgh,
Pennsylvania.
A career intervention for
humanitarian entrant students: An example.
`Life space mapping' as an
innovative method in career counselling for refugees, asylum seekers and
migrants.
Mentoring as a way of
integrating refugees into
the labour market—
Evidence from a Swedish
pilot scheme
The effect of a career development programme
based on the Hope-Action
Theory: Hope to Work for
refugees in British Columbia.
Finding voice through
narrative storytelling: An
exploration of the career
development of young
African females with refugee backgrounds.
Can job search assistance
improve the labour market
integration of refugees?
Evidence from a field experiment

Σουηδία

Evaluation of a
Coaching program

ΗΠΑ

Constructivist
Career Counseling method

ΗΠΑ

Evaluation of
employment
services

Αυστραλία

Career intervention

Πολωνία/
Ελλάδα

Innovative
career counseling method

Σουηδία

Evaluation of a
mentoring program

Καναδάς

Career
development
program

Αυστραλία

Narrative Career counseling
method

Γερμανία

Evaluation of
career practice
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5.1. Υλοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής
Στην πρώτη κατηγορία γίνεται η παρουσίαση οκτώ ερευνών που αφορούν
προγράμματα και παρεμβάσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής. Με βάση τη θεματική των ερευνών προέκυψαν τρεις υποκατηγορίες: α) Προγράμματα επαγγελματικής
συμβουλευτικής, όπου παρουσιάζονται τρεις έρευνες οι οποίες αναφέρονται στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής καθοδήγησης (mentoring) και επαγγελματικής ανάπτυξης για πρόσφυγες και μετανάστες,
β) Καινοτόμες παρεμβάσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής, όπου παρουσιάζονται
τρεις καινοτόμες παρεμβάσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής που αναπτύχθηκαν
για να υποστηρίξουν πρόσφυγες και μετανάστες στη διαδικασία ένταξης και ενσωμάτωσης τους στην αγορά εργασίας και γ) Αφηγηματικές προσεγγίσεις επαγγελματικής
συμβουλευτικής, όπου παρουσιάζονται δύο έρευνες οι οποίες αξιοποίησαν την τεχνική
της αφηγηματικής προσέγγισης στο πλαίσιο συνεδριών επαγγελματικής συμβουλευτικής με συμβουλευόμενους πρόσφυγες.
5.1.1. Προγράμματα επαγγελματικής συμβουλευτικής
Αρχικά, η έρευνα της Cliff (2001) παρουσιάζει ένα πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού (Careers Guidance Project) που υλοποιήθηκε στην περιοχή
Redbridge του Λονδίνου με στόχο να βοηθήσει πρόσφυγες και μετανάστες να βρουν
εργασία και να αναπτύξουν την απασχολησιμότητα τους. Μέσω της συνεργασίας
κρατικών και ιδιωτικών φορέων της περιοχής το 1998 δημιουργήθηκε ένα κέντρο
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Signposting Centre) με σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής στον αυξανόμενο πληθυσμό των προσφύγων
και μεταναστών που βρίσκονταν στην περιοχή. Το πρόγραμμα οργανώθηκε γύρω από
τρεις βασικές υπηρεσίες: i) πληροφόρηση, ii) συμβουλευτική και iii)mentoring. Ειδικότερα, το πρόγραμμα προσέφερε υπηρεσίες πληροφόρησης σε θέματα επανεκπαίδευσης για πρόσφυγες και μετανάστες με υψηλά προσόντα και εξειδίκευση, καθώς
και υπηρεσίες πληροφόρησης σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για άτομα με
χαμηλά ή καθόλου προσόντα. Σε πλήρη συνεργασία με την τοπική κοινότητα (πανεπιστήμια, κολλέγια, επαγγελματικές σχολές) παρείχε πρακτικές λύσεις και εναλλακτικές στους ωφελούμενους. Επίσης, το πρόγραμμα προσέφερε υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής με σκοπό την εξοικείωση και την διασύνδεση των ωφελουμένων
με την αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, εκτός των ατομικών συνεδριών, παρείχε και
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ομαδικές συνεδρίες αναζήτησης εργασίας (job search groups), μέσα από τα οποίες οι
ωφελούμενοι μπορούσαν να εξασκήσουν τις δεξιότητες αναζήτησης εργασίας, να συζητήσουν πώς μπορούν καλύτερα να παρουσιάσουν την εμπειρία και τα προσόντα
τους στους εργοδότες και να ανταλλάσσουν πληροφορίες, επαφές και εμπειρίες. Επίσης, το πρόγραμμα παρείχε υπηρεσίες mentoring με σκοπό να υποστηρίξει εξατομικευμένα τους ωφελούμενους σε θέματα απασχόλησης, σε θέματα γλώσσας αλλά και
σε γενικότερα θέματα σχετικά με υπηρεσίες και δομές (πχ. στέγαση, επιδόματα κλπ.).
Βασικό στοιχείο του προγράμματος ήταν η συνεργασία των φορέων της τοπικής κοινότητας. Το πρόγραμμα κρίθηκε επιτυχημένο καθώς ως το 2001 προσέφερε υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής σε 500 πρόσφυγες και μετανάστες από 76 χώρες.
Η έρευνα των Bradford & King (2011) παρουσιάζει το πρόγραμμα
mentoring (Calvary Refugee Mentoring Program - CRMP) που πραγματοποιήθηκε
στο νοσοκομείο Calvary στην πόλη Καμπέρα της Αυστραλίας. Στόχος του προγράμματος η εξατομικευμένη τοποθέτηση σε χώρους εργασίας ατόμων με προσφυγικό υπόβαθρο. Το CRMP σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους πρόσφυγες να αποκτήσουν
πρόσβαση σε μια ευκαιρία απασχόλησης, να ενισχύσει τη γνώση των συμμετεχόντων
σχετικά με τους χώρους εργασίας και να τους προετοιμάσει για μελλοντικές επαγγελματικές και εκπαιδευτικές διαδρομές. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν έξι υποψήφιοι
πρόσφυγες, έντεκα εργαζόμενοι του νοσοκομείου που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να γίνουν μέντορες και δύο επαγγελματίες σύμβουλοι σταδιοδρομίας. Αρχικά, οι υποψήφιοι πραγματοποίησαν συνεντεύξεις με τους συμβούλους σταδιοδρομίας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Στόχος ήταν να συγκεντρωθούν στοιχεία για την σταδιοδρομία των συμμετεχόντων, να καθοριστούν οι επαγγελματικοί στόχοι τους και να συνδυαστούν αυτές οι πληροφορίες με τους στόχους του CRMP. Το πρόγραμμα περιλάμβανε εκπαίδευση για τους μέντορες και για τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες πέρασαν από μια σειρά τοποθετήσεων στο νοσοκομείο και είχαν διαφορετικούς
μέντορες για κάθε πεδίο. Στις τοποθετήσεις αυτές είχαν είτε ρόλο παρατηρητή είτε
πραγματοποιούσαν πρακτική άσκηση σε κάποιο αντικείμενο ανάλογα με το πεδίο που
είχαν τοποθετεί κάθε φορά. Καθ’ 'όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ο σύμβουλος
σταδιοδρομίας μπορούσε να κληθεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες σε θέματα και
ερωτήσεις που σχετίζονταν με το χώρο εργασίας, καθώς και να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη μελλοντική εκπαίδευση, τις ευκαιρίες μάθησης και τις οδούς προς
την πλήρη απασχόληση. Με το πέρας του προγράμματος, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας πραγματοποίησαν ξανά συναντήσεις με τους συμμετέχοντες, προκειμένω να γίνει
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μια σύνοψη των εμπειριών που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
Στις συναντήσεις αυτές οι σύμβουλοι βοήθησαν τους συμμετέχοντες να καθορίσουν
μελλοντικούς στόχους σταδιοδρομίας, να δημιουργήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και ένα επαγγελματικό χαρτοφυλάκιο που να αντικατοπτρίζει τις δεξιότητες απασχολησιμότητας που είχαν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Κάθε συμμετέχων έλαβε πιστοποιητικό που περιέγραφε τις δεξιότητες απασχολησιμότητας (όπως αυτές καταγράφηκαν και επικυρώθηκαν από τον σύμβουλο). Πολλοί
από τους συμμετέχοντες χρησιμοποιήσαν το πιστοποιητικό για να παρέχουν στους
υποψήφιους εργοδότες πρόσθετες και σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις δεξιότητες
και τις ικανότητές τους. Τα αποτελέσματα του προγράμματος ήταν πολύ θετικά για
ολόκληρη την ομάδα, ιδιαίτερα για τους ωφελούμενους πρόσφυγες, οι οποίοι αισθάνθηκαν περισσότερο έτοιμοι και προετοιμασμένοι να εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό. Το CRMP είχε το πρόσθετο πλεονέκτημα της συμμετοχής του προσωπικού του
νοσοκομείου, στοιχείο που έδωσε την ευκαιρία άμεσης υποστήριξης και σύνδεσης
των προσφύγων με την κοινότητα της Καμπέρα. Το πιλοτικό πρόγραμμα απεδείχθη
ιδιαίτερα επιτυχημένο, επαναλήφθηκε την επόμενη χρονιά και υποστήριξε 26 πρόσφυγες, από τους οποίους το 80% είχε βρει απασχόληση ή είχε ξεκινήσει σπουδές σε
διάστημα δύο χρόνων από την λήξη του προγράμματος.
Οι Yoon, Bailey, Amundson και Niles (2018) υιοθετώντας ένα πειραματικό
σχεδιασμό επιχειρήσαν να υλοποιήσουν ένα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης προσφύγων, το οποίο σχεδιάστηκε με βάση την Hope-Action Theory (HAT) και
υλοποιήθηκε στον Καναδά καθώς και να αξιολογήσουν τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του. H HAT αποτελεί μια προσέγγιση για την επαγγελματική ανάπτυξη που σχεδιάστηκε από τους Niles, Yoon και Amundson (2011) και
βασίζεται στις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας. Η προσέγγιση αυτή επιδιώκει να καλλιεργήσει ένα σύνολο δεξιοτήτων, που ονομάζονται ικανότητες ελπίδας, (πχ. ελπίδα,
αυτοκριτική, οραματισμός κλπ.) που μπορούν να λειτουργήσουν ως μηχανισμός στήριξης στη διαδικασία ένταξης των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Το δείγμα της
έρευνας αποτέλεσαν 61 ενήλικοι Αραβόφωνοι πρόσφυγες (30 άνδρες και 31 γυναίκες), που είχαν δικαίωμα νόμιμης εργασίας στον Καναδά, αναζητούσαν ενεργά εργασία, και είχαν τουλάχιστον 10 χρόνια εκπαίδευσης ή εναλλακτικά 6 χρόνια εκπαίδευσης και 4 χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Το δείγμα χωρίστηκε με τυχαία σειρά σε πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου. Τα μέλη της πειραματικής ομάδας συμμετείχαν
σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης διάρκειας 2 εβδομάδων, με την ονο50

μασία Hope2Work που βασίστηκε στην προσέγγιση HAT. Το πρόγραμμα περιλάμβανε δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας με βάση
την HAT, (όπως χαρτογράφηση δεξιοτήτων, διερεύνηση ενδιαφερόντων και εργασιακών αξιών, οραματισμός ιδανικού επαγγέλματος, κ.α), περιηγήσεις σε χώρους εργασίας και συνεργασία με εργοδότες, ατομικές συναντήσεις με τον υπεύθυνο του προγράμματος και δημιουργία ενός λεπτομερούς σχεδίου επαγγελματικής δράσης. Αντίστοιχα, τα μέλη της ομάδας ελέγχου έλαβαν υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής σε τοπικά κέντρα απασχόλησης (career centers). Τρεις μήνες μετά τη λήξη του
προγράμματος χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια στις δύο ομάδες προκειμένου να ελεγχθούν τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα αναφορικά με τις ικανότητες ελπίδας (hope
action competencies), την αυτοαποτελεσματικότητα (self-efficacy), την επαγγελματική προσαρμοστικότητα (career adaptability) και τη σαφήνεια αναζήτησης εργασίας
(job search clarity). Ενώ, εννέα μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος χορηγήθηκαν
εκ νέου ερωτηματολόγια στις δύο ομάδες, προκειμένου να ελεγχθούν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης (employment status),
τις δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας (job search activities), την επαγγελματική
ωριμότητα (career growth), την εργασιακή εμπλοκή(work engagement), την ελπιδοφόρα κατάσταση σταδιοδρομίας (hopeful career state), και την ικανοποίηση από την
εργασία (job satisfaction). Συνοπτικά, η παρέμβαση με βάση το HAT ήταν αποτελεσματική ως προς την ανάπτυξη ικανοτήτων ελπίδας, αυτοεκτίμησης και σαφήνειας
αναζήτησης εργασίας. Επίσης, αν και δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων
όσον αφορά το ποσοστό απασχόλησης ή τον τύπο απασχόλησης, υπήρξε μια σημαντική διαφορά στην ποιότητα της εργασιακής τους εμπειρίας που μετρήθηκε από την
ελπιδοφόρα κατάσταση σταδιοδρομίας, την εργασιακή εμπλοκή και την ικανοποίηση
από την εργασία. Οι συμμετέχοντες στην πειραματική ομάδα παρουσίασαν υψηλότερη ελπιδοφόρα κατάσταση σταδιοδρομίας και εργασιακή εμπλοκή.
5.1.2. Καινοτόμες παρεμβάσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής
Στην έρευνα των Schultheiss, Watts, Sterland & O’Neill (2011) παρουσιάζεται μια καινοτόμος παρέμβαση σταδιοδρομίας (career intervention), το βιογραφικό
σημείωμα ζωής (Life CV). H παρέμβαση αυτή υλοποιήθηκε σε ένα σεμινάριο που
διοργανώθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της
Αγγλίας και της Ουαλίας (NIACE - National Institute of Adult Continuing Education,
England and Wales). Αρχικά, αναπτύχθηκε ένα project διερεύνησης των δεξιοτήτων
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των νεοαφιχθέντων αιτούντων άσυλο που περιλάμβανε τον προσδιορισμό και την καταγραφή του τυπικού εκπαιδευτικού και εργασιακού ιστορικού των ατόμων, καθώς
και τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την πείρα που έχουν αποκτηθεί μέσω λιγότερο τυπικών διαδρομών και δραστηριοτήτων. Εντούτοις, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι σύμβουλοι έλαβαν γνώση, αφενός, ότι η παραδοσιακή μορφή βιογραφικού
σημειώματος ήταν ακατάλληλη για την τεκμηρίωση του πλούτου των εμπειριών των
προσφύγων και των μεταναστών και, αφετέρου, ότι οι πληροφορίες που προέκυψαν
δεν είναι εύκολo να παρουσιαστούν σε δυνητικούς εργοδότες. Επομένως, οι υπεύθυνοι του σεμιναρίου εξέτασαν μια εναλλακτική προσέγγιση για την υποστήριξη της
ενσωμάτωσης των προσφύγων στην αγορά εργασίας με τη χρήση της βιογραφικής
διαδικασίας. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα βιωματικό εργαστήριο που συγκέντρωσε
πρόσφυγες, καλλιτέχνες, ερευνητές και άλλους ενδιαφερόμενους για να διερευνήσουν
την έννοια του βιογραφικού σημειώματος (δηλαδή το ρόλο του στη διαδικασία ενσωμάτωσης) και να συμμετάσχουν σε εναλλακτικές προσεγγίσεις για να ερευνήσουν και
να καταγράψουν τις δεξιότητες και τις εμπειρίες των προσφύγων. Μέσα από αυτή τη
διαδικασία οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε μια κριτική αξιολόγηση της έννοιας
βιογραφικού σημειώματος και του βαθμού στον οποίο εκπροσωπεί επαρκώς τα δυνατά σημεία και τις πραγματικές εμπειρίες των ατόμων. Εντόπισαν βασικά γεγονότα
από τη ζωή τους, τα οποία δεν μπορούσαν να μεταφερθούν στο συμβατικό βιογραφικό σημείωμα, δημιούργησαν μια εναλλακτική μορφή βιογραφικού σημειώματος που
περιλάμβανε τις πληροφορίες που έλειπαν και αναγνώρισαν την αξία της κατοχύρωσης, της αναγνώρισης και επικύρωσης των εμπειριών και δεξιοτήτων τους. Το εργαστήριο ακολούθησε τις αρχές της συμμετοχικής δράσης και χρησιμοποίησε μεθόδους
βασισμένες στην τέχνη. Μέσα από αυτή την προσέγγιση οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες (πολλοί από τους οποίους ήταν πρόσφυγες), συνέβαλαν στο να προβάλλουν και
να κάνουν ορατές τις εμπειρίες των προσφύγων, αποτυπώνοντας τες μέσα από διαφορετικές μορφές τέχνης όπως γραφή, μουσική, ζωγραφική, ποίηση, φωτογραφία και
γραφιστική. Ένας αριθμός καλλιτεχνών προσφύγων συμμετείχε στο εργαστήριο, τόσο
ως καλλιτέχνες όσο και ως αφηγητές. Οι αναδυόμενες πληροφορίες διοχετεύθηκαν σε
μια ποικιλία αποτελεσμάτων που περιλάμβαναν τόσο ένα εναλλακτικό βιογραφικό
σημείωμα όσο και ένα αναθεωρημένο «παραδοσιακό» βιογραφικό σημείωμα στο οποίο ο πελάτης παρουσιάζει την εμπειρία του στο δυνητικούς εργοδότες και παρόχους εκπαίδευσης. Το βιογραφικό σημείωμα ζωής (Life CV) και το εργαστήριο είχαν
τις ρίζες τους στην πρακτική της βιωματικής μάθησης σε συνδυασμό με την εξελικτι52

κή θεωρία σταδιοδρομίας του Super και με μια ριζοσπαστική προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων βασισμένη στη μετασχηματίζουσα μάθηση και τον κριτικό στοχασμό. Το εργαστήριο κατέδειξε ότι η διαδικασία του βιογραφικού σημειώματος ζωής (Life CV) συνέβαλλε στην διερεύνηση της δυνατότητας της απασχολησιμότητας
των προσφύγων και των άλλων μεταναστών στο πλαίσιο των βιογραφιών και των εμπειριών της ζωής τους, συμπεριλαμβανομένου του παρελθόντος, των ταξιδιών τους
και της τρέχουσας κατάστασής τους.
Στην έρευνα των Hughes & Scott (2013) παρουσιάζεται μια παρέμβαση σταδιοδρομίας που σχεδιάστηκε για μια ομάδα επτά προσφύγων ηλικίας 15-19 ετών, μαθητών σε ένα καθολικό σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μια μικρή περιφερειακή πόλη της Αυστραλίας. Χρησιμοποιώντας το συστημικό μοντέλο για την επαγγελματική ανάπτυξη των Patton & McMahon (2006) ως βάση για την κατανόηση των
ατομικών, κοινωνικών και κοινωνικο-περιβαλλοντικών επιδράσεων στην εξέλιξη της
σταδιοδρομίας των προσφύγων ή των ανθρωπιστικών μαθητών, οι ερευνητές δημιούργησαν ένα project επαγγελματικού προσανατολισμού διάρκειας 10 εβδομάδων,
το οποίο περιλάμβανε 50 μαθήματα των 50 λεπτών. Η παρέμβαση ήταν ειδικά στοχευμένη για αυτήν την ομάδα μαθητών, καθώς η ακαδημαϊκή τους επίδοση σήμαινε
ότι η άμεση είσοδος στο πανεπιστήμιο μετά το έτος 12 θα ήταν απίθανη και ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ή η άμεση είσοδος στην αγορά εργασίας
ήταν πιο κατάλληλες επιλογές για αυτούς τους μαθητές σε αυτό το στάδιο της ζωής
τους. Η παρέμβαση περιλάμβανε ποικίλες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων: α)
συμπλήρωση ερωτηματολογίων και ασκήσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, β)
πληροφόρηση για την αγορά εργασίας και τη διαδικασία της συνέντευξης εργασίας,
γ) επικοινωνία με καθηγητές που λειτουργούν ως πρότυπα για να αναδείξουν τις πολλαπλές μεταβάσεις μεταξύ ζωής, μάθησης και εργασίας και την ποικιλία των οδών
προς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση, γ) εξατομικευμένες συναντήσεις
με τους συμβούλους σταδιοδρομίας για τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος και
συνοδευτικής αποστολής και για τη διερεύνηση δυνατοτήτων για πρακτική άσκηση,
δ)ανάπτυξη του δικτύου και επαφή με επαγγελματίες (στελέχη εταιρειών) προκειμένου να πληροφορήσουν τους μαθητές για θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης
στον οργανισμό τους. Η παρέμβαση αξιοποίησε δύο εργαλεία επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας με τίτλο “Guiding Circles” και “Hope-Filled
Engagement”. Τα εργαλεία περιλαμβάνουν μια σειρά από ποιοτικές δραστηριότητες
αυτοαξιολόγησης, εξέτασης σταδιοδρομίας και λήψης αποφάσεων, τα οποία έχουν
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χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε πολυπολιτισμικά πλαίσια. Με το πέρας του προγράμματος, οι μαθητές αξιολόγησαν την παρέμβαση και απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά
με τις περισσότερο και λιγότερο ευεργετικές πτυχές της παρέμβασης αλλά και τη
χρησιμότητα της παρέμβασης. Η ανατροφοδότηση των μαθητών ήταν θετική σε σχέση με τη χρήση των ασκήσεων των βιβλίου εργασίας "Guiding Circles” και “Hope
Filled Engagement", τις ευκαιρίες συλλογής πληροφοριών για τον κόσμο της εργασίας στην Αυστραλία, το διδακτικό προσωπικό που μίλησε για την ιστορία σταδιοδρομίας τους και τη δια βίου μάθηση καθώς και για τα δίκτυα ανθρώπων που υποστηρίζουν την διερεύνηση της σταδιοδρομίας. Συνολικά, η παρέμβαση σταδιοδρομίας οδήγησε σε θετικά αποτελέσματα για τους σπουδαστές.
Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζεται η καινοτόμος μέθοδος “life space
mapping” που σχεδίασε η Słowik (2014). Η Słowik σχεδίασε τη μέθοδο αυτή προκειμένου να αξιοποιηθεί στην πρακτική της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες ζωής και τις πολιτισμικές αξίες του συμβουλευόμενου.
Η μέθοδος βασίστηκε στις μοντέρνες θεωρίες της συμβουλευτικής, συγκεκριμένα στη
αφηγηματική θεωρία του του Savickas, στις κοινωνιοδυναμικές θεωρίες και στον
κονστρουκτιβισμό. Ως εξειδικευμένη σύμβουλος σταδιοδρομίας, η συγγραφέας χρησιμοποίησε τη μέθοδο “life space mapping” στη συμβουλευτική με πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες, με σκοπό να τους βοηθήσει να αξιολογήσουν και εκτιμήσουν τη βιογραφική και επαγγελματική τους εμπειρία (επίσημη, ανεπίσημη και
άτυπη) για την κατασκευή της σταδιοδρομίας τους. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
έρευνας, η συγγραφέας αξιοποίησε τη μέθοδο αυτή, προκειμένω να ελέγξει την αποτελεσματικότητα της, σε δύο βιωματικά εργαστήρια που πραγματοποίησε στην Ελλάδα και στην Ουγγαρία. Συγκεκριμένα ζήτησε από τους συμμετέχοντες να αναλάβουν το ρόλο ενός συμβούλου και ενός συμβουλευόμενου, όπου ο συμβουλευόμενος
ήταν πρόσφυγας, μετανάστης ή άτομο που αναζητά άσυλο. Οι συμβουλευόμενοι ήταν
επαγγελματίες σύμβουλοι, φοιτητές, καθηγητές και διοικητικοί υπάλληλοι του δικτύου Euroguidance. Οι σύμβουλοι σχεδίασαν τον δικό τους χάρτη ζωής σε ένα μεγάλο
φύλλο χαρτιού και άντλησαν έμπνευση από συζητήσεις για καταστάσεις, συναντήσεις
και εμπειρίες σχετικές με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ιδιαίτερη έμφαση
που δόθηκε στη χρήση της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας με σκοπό την αμοιβαία επικοινωνία μεταξύ του συμβούλου και του συμβουλευόμενου. Κατά τη διαδικασία της ανατροφοδότησης, συζητήθηκε έντονα ο ρόλος του συμβούλου, οποίος
στο πλαίσιο αυτής τη μεθόδου χρειάστηκε να ξεφύγει από την κανονική του θέση, να
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αναζητήσει διάφορους τρόπους επικοινωνίας και να προσαρμοστεί στις πολιτισμικές
ανάγκες του συμβουλευόμενου. Η έρευνα κατέδειξε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δίνει στους συμβουλευόμενους την ευκαιρία να αναλύσουν τη μεταναστευτική πορεία
τους, η οποία χαρακτηρίζεται από ασυνέχεια και αστάθεια και να κατασκευάσουν τη
σταδιοδρομία τους με βάση τις εμπειρίες ζωής, τις ανάγκες και τους προβληματισμούς τους.
5.1.3. Αφηγηματικές προσεγγίσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής
Η έρευνα των Pierce και Gibbons (2012) παρουσίασε μια μελέτη περίπτωσης με τη χρήση της κονστρουκτιβιστική προσέγγισης στη συμβουλευτική διαδικασία
με μια πρόσφυγα από την Αφρική. Στόχος της έρευνας ήταν να αναδείξει τη σημασία
και τη χρησιμότητα της κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης στη συμβουλευτική με
πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτή η προσέγγιση, χρησιμοποιεί την αφηγηματική τεχνική και αποτελείται από τρία στάδια: την συγκατασκευή (coconstruction stage), την
αποδόμηση (deconstruction stage) και την κατασκευή (construction stage). Mέσα από
αυτά τα στάδια που οι συμβουλευόμενοι είναι σε θέση να τους εξερευνήσουν και να
δώσουν νόημα στις εμπειρίες τους. Κατά τη διάρκεια των τριών σταδίων η συμβουλευόμενη πρόσφυγας με τη βοήθεια του συμβούλου εντόπισε θέματα στην ιστορία
ζωής της, αναγνώρισε τις προσωπικές της αξίες και ανάγκες, διέκρινε τη σημασία αυτών των αξιών στην καριέρα της καθώς και τα μελλοντικά βήματα που θα μπορούσε
να κάνει για να καλύψει αυτές τις ανάγκες ενώ στο τέλος ανέπτυξε τους επαγγελματικούς της στόχους. Στη τελευταία συνάντηση, ο σύμβουλος της ζήτησε να δημιουργήσει τη μελλοντική της ιστορία. Από κοινού ανέπτυξαν ένα σχέδιο για το πώς θα μπορούσε να επιτύχει τους στόχους σταδιοδρομίας της. Να σημειωθεί ότι δεν άλλαξε
πραγματικά την καριέρα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής διαδικασίας, ωστόσο κατά τη δεύτερη συνεδρία παρακολούθησης, η συμβουλευόμενη ανέφερε ότι είχε αρχίσει εθελοντισμό στο κέντρο της κοινότητας των προσφύγων, διδάσκοντας τέχνες και βιοτεχνίες στα παιδιά και είχε αρχίσει να παρακολουθεί μαθήματα
αγγλικών στο κολέγιο της τοπικής κοινότητας ως ένα πρώτο βήμα για την απόκτηση
του Γενικού Διπλώματος Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον ερευνητή, η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση επέτρεψε στη συμβουλευόμενη να ενσωματώσει όλες τις πτυχές
της εμπειρίας της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδρομίας. Αφηγώντας την
ιστορία της, η συμβουλευόμενη συνειδητοποίησε πως το νόημα που έδινε στη ζωής
της επηρέασε τις επιλογές της. Αυτή η συνειδητοποίηση την οδήγησε στο να επιλέξει
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νέους τρόπους νοηματοδότησης της ζωής και της σταδιοδρομίας της. Ο σύμβουλος
αναγνώρισε τις εμπειρίες της τη συμβουλευόμενη ως μοναδικές και σημαντικές.
Χρησιμοποίησε την αφήγηση και το χάρτη του χώρου ζωής (life space map) για να
στηρίξει τη συμβουλευόμενη και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο εκείνη
θα μπορούσε να αισθάνεται ασφαλής να διερευνήσει τις εμπειρίες της και να δώσει
νόημα σε αυτές. Καθ 'όλη τη διάρκεια της συμβουλευτικής εμπειρίας, ο σύμβουλος
επέδειξε ενσυναίσθηση, γνησιότητα και ζεστασιά, δημιουργώντας τις συνθήκες που
επιτρέπουν στη συμβουλευόμενη να αποκαλύψει τα συναισθήματα και τις σκέψεις
της.
Οι Abkhezr, McMahon, Glasheen και Campbell (2018) διεξήγαγαν μια
ποιοτική έρευνα όπου μέσω της χρήσης της αφηγηματικής τεχνικής στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας επιδίωξαν να κατανοήσουν καλύτερα της εξέλιξης της σταδιοδρομίας τριών νέων προσφύγων από την Αφρική. Η έρευνα βασίστηκε σε ένα κοινωνικό κονστρουκτιβιστικό πλαίσιο. Οι ερευνητές διεξήγαγαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με γυναίκες πρόσφυγες από την Αφρική, οι οποίες παρείχαν λεπτομερή αφηγηματικά δεδομένα για τις εμπειρίες τους από την καταπίεση και την κακοποίηση που
δέχθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτοπισμού και επανεγκατάστασης. Τα
οποία δεδομένα αυτά αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας μια φωνητικά επικεντρωμένη
σχεσιακή μέθοδο. Η μοναδική ιστορία σταδιοδρομίας κάθε συμμετέχουσας αντανακλούσε τη λειτουργία διαφόρων φωνών, σχέσεων, κοινωνικών δομών και κυρίαρχων
αφηγήσεων, με επιρροή στην αναμόρφωση των μελλοντικών σχεδίων σταδιοδρομίας
τους. Οι συνεντεύξεις έδειξαν ότι η προσωπική υπηρεσία και η φωνή των γυναικών
είχαν καταπνίξει τη μετάβαση από τις κακές συνθήκες στη χώρα καταγωγής τους στη
νέα και ανεπτυγμένη χώρα υποδοχής της Αυστραλίας. Τα ευρήματα κατέδειξαν ότι η
αφηγηματική προσέγγιση στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας θα μπορούσε να βοηθήσει τους πρόσφυγες να επανεξετάσουν τις δεξιότητές τους, τα πλεονεκτήματα, τις
γνώσεις και τα σχέδια σταδιοδρομίας τους μετά την επανεγκατάσταση. Μέσω αυτής
της προσέγγισης οι φωνές που μπορεί να έχουν χαθεί ή να καταπιεστεί κατά τις πολλαπλές μεταβάσεις έχουν χώρο για να επανεμφανιστούν. Αυτό υποδηλώνει τη δυνητική χρησιμότητα των αφηγηματικών προσεγγίσεων στη συμβουλευτική όταν εργάζονται με νέους ανθρώπους από το περιβάλλον προσφύγων, καθώς αυτές οι προσεγγίσεις αναγνωρίζουν τη σημασία του πολιτιστικές, σχεσιακές και κοινωνικές εκτιμήσεις για την κατανόηση της εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους. Ως εκ τούτου, αφηγηματική προσέγγιση στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, βασισμένη στις κοινωνικές
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οικοδομικές και κονστρουκτιβιστικές θεωρίες, μπορεί να είναι μια κατάλληλη προσέγγιση για τους επαγγελματίες σταδιοδρομίας όταν εργάζονται με νέους ανθρώπους
με προσφυγικό υπόβαθρο.
5.2. Αξιολόγηση υπηρεσιών και προγραμμάτων επαγγελματικής συμβουλευτικής
Στη δεύτερη κατηγορία γίνεται ανάλυση εννέα ερευνών που αφορούν αξιολογήσεις υπηρεσιών και προγραμμάτων επαγγελματικής συμβουλευτικής. Σύμφωνα με
το θέμα των ερευνών προέκυψαν δύο υποκατηγορίες: α) Αξιολόγηση υπηρεσιών απασχόλησης, όπου παρουσιάζονται τέσσερις έρευνες που αφορούν την αξιολόγηση υπηρεσιών απασχόλησης που προσέφεραν υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής σε
πρόσφυγες και μετανάστες και β) Αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής συμβουλευτικής, όπου παρουσιάζονται πέντε έρευνες που αναφέρονται σε αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής συμβουλευτικής για πρόσφυγες και μετανάστες.
5.2.1. Αξιολόγηση υπηρεσιών απασχόλησης
Η έρευνα των Tomlinson και Egan (2002) επεδίωξε να εντοπίσει το φάσμα
των οργανώσεων που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρέχουν υπηρεσίες που
σχετίζονται με την απασχόληση για τους πρόσφυγες. Η έρευνα είχε ως σκοπό τη διερεύνηση της φύσης και του εύρους των υπηρεσιών που σχετίζονται με την απασχόληση των προσφύγων. Η έρευνα διεξήχθη σε τρία στάδια: τηλεφωνική έρευνα με τις
οργανώσεις προσφύγων, συζητήσεις ομάδων εστίασης με χρήστες και παρόχους υπηρεσιών και εις βάθος συνεντεύξεις με συντονιστές, συμβούλους και εθελοντές που
εργάζονται στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. Οι ομάδες εστίασης και οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν για να καθορίσουν βασικά ζητήματα και να εντοπίσουν
παραδείγματα καλών πρακτικών οργάνωσης που θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την παροχή αξιόλογων και κατάλληλων υπηρεσιών στους πρόσφυγες. Δεκατέσσερα άτομα από εννέα οργανώσεις συμμετείχαν στις συνεντεύξεις και δώδεκα
πρόσφυγες (οκτώ άνδρες και τέσσερις γυναίκες) συμμετείχαν στις δύο συζητήσεις
των ομάδων εστίασης. Οι χώρες καταγωγής ήταν το Ιράκ, το Ιράν, την Τουρκία, τη
Σρι Λάνκα, την Αλγερία, το Αφγανιστάν, την Ουγκάντα, την Αιθιοπία και το Καμερούν. Όλοι είχαν πτυχία ή / και επαγγελματικά προσόντα με εργασιακή εμπειρία στη
διδασκαλία, την ιατρική, την κοινωνική εργασία, τη διοίκηση επιχειρήσεων και τη
δημόσια διοίκηση. Η έρευνα αυτή εξέτασε τις συζητήσεις και τις αφηγήσεις των παρόχων και των προσφύγων που χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες σε σχέση με τις
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αντιπαραβαλλόμενες κατασκευές της ταυτότητας του πρόσφυγα (refugee identity).
Τόσο οι πάροχοι όσο και οι ίδιοι οι πρόσφυγες ανέδειξαν τη σημασία της «ενδυνάμωσης». Η ενδυνάμωση συνδέεται με την αυτάρκεια, την αμοιβαία υποστήριξη και
τη συναισθηματική και ηθική δέσμευση για την ταυτότητα ενός πρόσφυγα. H έρευνα
κατέδειξε ότι η ανάγκη για «ενδυνάμωση» των προσφύγων επιβεβαιώνει την ύπαρξη
μια ενεργής ταυτότητας που λειτουργεί ως θετική εναλλακτική λύση στην κυρίαρχη
κατασκευή του απαιτητικού και εξαρτημένου πρόσφυγα. Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων, είχαν ως στόχο να παράγουν τέτοιους δραστήριους και ικανούς πρόσφυγες εξοπλισμένους με άπταιστα αγγλικά, δεξιότητες εργασίας, εργασιακή εμπειρία, βιογραφικά σημειώματα και αναφορές. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα στοιχεία αυτά
αντιπροσωπεύουν πόρους που μπορούν να καταστήσουν τους πρόσφυγες περισσότερο απασχολήσιμους.
Η έρευνα των Torezani, Colic-Peisker και Fozdar (2008), που υλοποιήθηκε
στην Αυστραλία, εξετάζει τις απόψεις των προσφύγων για τη χρήση του Δικτύου Εργασίας (Job Network - JN), μιας ομάδας παρόχων υπηρεσιών απασχόλησης. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα έρευνα αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου έργου που επικεντρώνεται στις επιπτώσεις της «ορατής διαφοράς» στα αποτελέσματα
της απασχόλησης τριών προσφυγικών ομάδων. Τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν μέσω της ποσοτικής μεθόδου, με δείγμα 150 πρόσφυγες από την πρώην Γιουγκοσλαβία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, οι οποίοι έφθασαν στην Αυστραλία τη
δεκαετία του 1990 και του 2000. Τα ερωτηματολόγια, αποτελούνταν κυρίως από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών αλλά και ανοικτών ερωτήσεων και συμπληρώθηκαν
κατά τη διάρκεια προσωπικών συνεντεύξεων με πρόσφυγες που πραγματοποιήθηκαν
από δίγλωσσους βοηθούς. Οι ερευνητές συγκέντρωσαν στοιχεία από 150 πρόσφυγες
από την πρώην Γιουγκοσλαβία καθώς και από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή,
καθώς και από υπευθύνους που εργάζονται για φορείς παροχής υπηρεσιών απασχόλησης. Οι συμμετέχοντες πρόσφυγες εργάζονταν ή αναζητούσαν εργασία, είχαν ολοκληρώσει το γυμνάσιο ή την επαγγελματική εκπαίδευση, και είχαν κατά μέσο όρο
υψηλά αυτοαναφερόμενα επίπεδα αγγλικής γλώσσας. Το δείγμα επιλέχθηκε εσκεμμένα με αυτόν τον τρόπο προκειμένου να αποφευχθεί η έλλειψη ανθρώπινου κεφαλαίου
(φτωχή αγγλική ή / και έλλειψη δεξιοτήτων) ως εξήγηση για τα αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας αυτής στην απασχόληση. Τα ευρήματα έδειξαν μια αναντιστοιχία
μεταξύ των αντιλήψεων και των προσδοκιών των προσφύγων και των παρόχων υπηρεσιών για τις υπηρεσίες απασχόλησης. Συγκεκριμένα, οι πρόσφυγες φάνηκαν ιδιαί58

τερα απογοητευμένοι από τις υπηρεσίες απασχόλησης, γιατί αφενός δεν ήταν αποτελεσματικές ως προς την υποστήριξη στην διαδικασία εύρεσης εργασίας και αφετέρου
δεν ανταποκρίνονταν στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Ωστόσο, αντιλήφθηκαν ότι οι υπηρεσίες απασχόλησης τους προσέφεραν την ευκαιρία να αναπτύξουν τα κοινωνικά
τους δίκτυα παρά να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικές με την αναζήτηση εργασίας. Η
Torezani και οι συνάδελφοί της χρησιμοποίησαν την έννοια της «σύνδεσης του κοινωνικού κεφαλαίου» - την ικανότητα των ανθρώπων να εκμεταλλεύονται πόρους που
προέρχονται από φορείς πέρα από τις άμεσες κοινωνίες τους – για να ερμηνεύσουν τα
ευρήματά τους. Επιπλέον, τα ευρήματά αναδεικνύουν το σημαντικό μειονέκτημα των
προσφύγων στην αγορά εργασίας λόγω πολιτισμικών διαφορών, έλλειψης αναγνώρισης προσόντων και κοινής εμφάνισης διαρθρωτικού ρατσισμού και διακρίσεων.
Η έρευνα της Ott (2013) παρουσίασε μια μελέτη περίπτωσης – case study
που υλοποιήθηκε στο Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ. Η έρευνα επεδίωξε να κάνει μια αξιολόγηση των υπηρεσιών απασχόλησης που προσέφεραν τα κέντρα μετεγκατάστασης
(resettlement agencies) σε πρόσφυγες από το Μπουτάν με σκοπό να βελτιώσουν την
αυτάρκεια και την ευημερία τους. Οι οργανώσεις παρείχαν υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συναντήσεις με συμβούλους απασχόλησης, εργαστήρια ετοιμότητας εργασίας, ενώ επίσης οι υπεύθυνοι απασχόλησης των οργανώσεων είχαν τακτική επικοινωνία με υπηρεσίες προσλήψεων και εργοδότες στην προσπάθεια τους να συνδέσουν τους εργοδότες με τους πρόσφυγες, με την ελπίδα να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή την απασχόληση, την οικονομική αυτάρκεια, την ευημερία και την ένταξη των προσφύγων. Η έρευνα αξιοποίησε διάφορες μεθόδους, όπως παρατήρηση στις δύο μεγάλες υπηρεσίες επανεγκατάστασης, συνεντεύξεις τους παρόχους υπηρεσιών απασχόλησης και ομάδες εστίασης (focus
group) με τους πρόσφυγες. Τα ευρήματα κατέδειξαν ένα οργανωμένο σχέδιο υπηρεσιών απασχόλησης που αντανακλά τις νομοθετικές απαιτήσεις για την προώθηση της
οικονομικής ανεξαρτησίας και την επίτευξη οικονομικής αυτάρκειας στους πρόσφυγες το συντομότερο δυνατόν. Και στις δύο ομάδες εστίασης, τα άτομα δήλωσαν ότι
δεν είχαν τίποτε αρνητικό να πουν σχετικά με τις υπηρεσίες των υπηρεσιών επανεγκατάστασης. Ωστόσο, οι υπηρεσίες περιορίζονταν από τη χρηματοδότηση, τις διοικητικές απαιτήσεις, τις τοπικές μεταβλητές όπως οι ευκαιρίες απασχόλησης και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προσφύγων του Μπουτάν και του προσωπικού της υπηρεσίας επανεγκατάστασης. Τα άτομα πρότειναν μακροοικονομικούς τρόπους με
τους οποίους θα μπορούσε να βελτιωθεί η επανεγκατάσταση, όπως η παροχή μεγαλύ59

τερης υποστήριξης για περισσότερη εκπαίδευση, κατάρτιση, εύρεση εργασίας που να
ταιριάζει και «να επιτρέπει τη διατήρηση της ζωής» και μεγαλύτερη στήριξη της επαγγελματικής κινητικότητας. Παρόλο που οι υπηρεσίες για έναν επανεγκατεστημένο
πρόσφυγα από το Μπουτάν ήταν ταυτόσημες με τις υπηρεσίες οποιουδήποτε άλλου
μετακινούμενου πρόσφυγα, οι πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξαν ότι κάθε πληθυσμός
είχε το δικό του σύνολο εξαιρέσεων, αναγκών και ικανοτήτων.

Οι Battisti, Giesling και Laurentsyeva (2019) διεξήγαγαν ένα πείραμα με
σκοπό να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της υποστήριξης για αναζήτηση εργασίας
(job search assistance) στην απασχόληση νεοαφιχθέντων προσφύγων στη Γερμανία.
Η ερευνητική ομάδα συνεργάστηκε με μια ΜΚΟ στην περιοχή του Μονάχου, που μια
από τις κύριες δραστηριότητες της ήταν η υποστήριξη των προσφύγων που αναζητούσαν εργασία. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, η ερευνητική ομάδα συμμετείχε
σε όλες τις τακτικές συνεδρίες εργασιακής συμβουλευτικής που διοργάνωσε η ΜΚΟ.
Οι συμμετέχοντες στο πείραμα ήταν πρόσφυγες που έφθασαν πρόσφατα στη Γερμανία, αναζητούσαν απασχόληση και έλαβαν μέρος οικειοθελώς σε μία από τις συνεδρίες εργασιακής συμβουλευτικής της ΜΚΟ. Όλοι οι συμμετέχοντες έπρεπε να είναι
επιλέξιμοι για να λάβουν άδεια εργασίας. Το πείραμα περιλάμβανε συμμετέχοντες με
διαφορετικές νομικές καταστάσεις: αιτούντες άσυλο, αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και
πρόσφυγες που το καθεστώς τους δεν είχε αναγνωριστεί ακόμη. Το δείγμα του πειράματος περιλάμβανε 420 άτομα, τα οποία χωρίστηκαν με τυχαία σειρά σε πειραματική
ομάδα και σε ομάδα ελέγχου. Το πείραμα περιλάβανε τρία στάδια: την αρχική συνεδρία εργασιακής συμβουλευτικής, το στάδιο της παρέμβασης και το στάδιο παρακολούθησης. Στο πρώτο στάδιο του πειράματος, η ερευνητική ομάδα από κοινού με την
ΜΚΟ διεξήγαγε μια αρχική συνάντηση εργασιακής συμβουλευτικής με τους πρόσφυγες κατά την οποία συλλέχθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες για την δημιουργία των
βιογραφικών σημειωμάτων καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας, τις προσδοκίες μισθών, τις προτιμήσεις εργασίας και τις γνώσεις
της γερμανικής γλώσσας, που αποτελούσαν βασικές ερωτήσεις της έρευνας. Κατά το
δεύτερο στάδιο του πειράματος, οι ερευνητές όρισαν τυχαία τους μισούς συμμετέχοντες στην πειραματική ομάδα και τους άλλους μισούς στην ομάδα ελέγχου. Η πειραματική ομάδα έλαβε στήριξη αντιστοίχισης θέσεων εργασίας. Τα βιογραφικά σημειώματα της πειραματική ομάδας ανέβηκαν στη βάση δεδομένων της ΜΚΟ και
στάλθηκαν σε εργοδότες όταν υπήρξε αντιστοίχιση τους με θέσεις εργασίας. Κατά το
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στάδιο της παρακολούθησης, οι ερευνητές προσπαθήσαν να επικοινωνήσουν με όλους τους συμμετέχοντες από την πειραματική ομάδα και από την ομάδα ελέγχου έξι
μήνες και ένα χρόνο μετά την αρχική συνεδρία εργασιακής συμβουλευτικής. Η επικοινωνία έγινε τηλεφωνικά και οι ερευνητές ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους στην αγορά εργασίας στη Γερμανία, τη συμπεριφορά
τους και τις προσδοκίες κατά τη διαδικασία αναζήτηση εργασίας και τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν. Οι συμμετέχοντες που είχαν βρει απασχόληση δέχθηκαν επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με την εργασία τους. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι έξι
μήνες μετά την έναρξη του πειράματος, δεν υπήρξαν στοιχεία για θετικά αποτελέσματα σχετικά με την υποστήριξη των προσφύγων στην απασχόληση. Ωστόσο, μετά
από δώδεκα μήνες οι ερευνητές διαπίστωσαν θετικά αποτελέσματα, οριακά σημαντικά για το πλήρες δείγμα, για τους λιγότερο μορφωμένους πρόσφυγες και εκείνους
που δεν έχουν ακόμη λάβει καθεστώς πρόσφυγα. Αυτά τα άτομα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα σχετικά με το καθεστώς διαμονής τους, δεν αναζητούν αποτελεσματικά εργασία, δεν έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικά προγράμματα υποστήριξης
και ενδέχεται να αγνοηθούν από τους εργοδότες λόγω των υψηλότερων δαπανών μίσθωσης. Τα αποτελέσματα του πειράματος αποδεικνύουν ότι η εξατομικευμένη βοήθεια αναζήτησης εργασίας μπορεί να βελτιώσει την ένταξη στην αγορά εργασίας αυτών των ομάδων προσφύγων, ανακουφίζοντας τις τριβές στην αγορά εργασίας.
5.2.2. Αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής συμβουλευτικής
To 2006 η έρευνα των Svantesson και Aranki εξέτασε την επίδραση των
προγραμμάτων εισαγωγής (introduction programs) στην πιθανότητα απασχόλησης
των μεταναστών στη Σουηδία. Πιο συγκεκριμένα, το ερώτημα που εξετάστηκε σε
αυτή τη μελέτη είναι αν το είδος των δραστηριοτήτων εισαγωγής επηρεάζουν την πιθανότητα εισόδου στην αγορά εργασίας κατά τα πρώτα δυόμισι χρόνια μετά τη λήψη
μόνιμης άδειας διαμονής στη Σουηδία. Στόχος των προγραμμάτων εισαγωγής είναι να
παρέχουν γνώσεις σχετικά με τη σουηδική κοινωνία και την αγορά εργασίας και να
ενθαρρύνουν τους νεοεισερχόμενους μετανάστες να αναπτύξουν τις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται για να εισέλθουν στη σουηδική αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό, τα προγράμματα περιλαμβάνουν ποικίλες δραστηριότητες που έχουν ως στόχο να
φέρουν τους μετανάστες σε επαφή με την αγορά εργασίας, όπως για παράδειγμα, κατάρτιση στην εργασία (work experience training), γλωσσική κατάρτιση στην εργασία
(at-work language training), επισκέψεις σε χώρους εργασίας κ.α.. Τα προγράμματα
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αυτά απαιτούν τη συνεργασία μεταξύ πολλών εταίρων, όπως τους υπευθύνων των
προγραμμάτων (caseworkers), των γραφείων απασχόλησης, των υπευθύνων απασχόλησης (vocational supervisors), των εργοδοτών, των υπαλλήλων κ.α.
Οι ερευνητές συνέλεξαν τα στοιχεία της έρευνας από δεδομένα του Σουηδικού Συμβουλίου Ενσωμάτωσης (The Swedish Integrating Board), που ήταν υπεύθυνο
για την διεξαγωγή των προγραμμάτων εισαγωγής. . Το Συμβούλιο Ενσωμάτωσης παρακολούθησε την δραστηριότητα εισαγωγής των προγραμμάτων εισαγωγής αποστέλλοντας

ένα

ερωτηματολόγιο

στους

υπεύθυνους

των

προγραμμάτων

(caseworkers). Οι υπεύθυνοι απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με το είδος των δραστηριοτήτων που έλαβε κάθε μετανάστης κατά την συμμετοχή του στο πρόγραμμα
εισαγωγής. Οι ερευνητές αξιοποίησαν τις πληροφορίες όλων των μεταναστών που
είχαν ολοκληρώσει το πρόγραμμα εισαγωγής μέχρι τον Ιούνιο του 2004. Τα βασικά
συμπεράσματά της έρευνας είναι ότι μόνο ορισμένες δραστηριότητες των προγραμμάτων εισαγωγής είχαν θετική επίδραση, ενώ άλλες δραστηριότητες δεν φαίνεται να
είχαν καμία επίδραση στις πιθανότητες των μεταναστών να βρουν απασχόληση. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες που είχαν στόχο να φέρουν σε επαφή τους μετανάστες με
την αγορά εργασίας φαίνεται να αποτέλεσαν ένα σημαντικό καθοριστικό παράγοντας
για την απασχόληση. Μόνο η κατάρτιση στην εργασία και οργανωμένες επισκέψεις
στους χώρους εργασίας, είχαν σημαντική θετική επίδραση στις πιθανότητες απασχόλησης των μεταναστών. Αντιθέτως γλωσσική κατάρτιση, η οποία θεωρήθηκε επίσης
σημαντικός καθοριστικός παράγοντας για την ένταξη των μεταναστών στην αγορά
εργασίας, δεν φαίνεται να επηρέασε σημαντικά την πιθανότητα απασχόλησης. Επίσης, η συνεργασία με τους εποπτικούς φορείς φαίνεται να είχε αρνητικές επιπτώσεις
στις ευκαιρίες απασχόλησης των μεταναστών. Η εξήγηση που δόθηκε από τους ερευνητές είναι ότι οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων δεν ενθαρρύναν τα άτομα να αναζητήσουν εργασία, αλλά τα κατεύθυναν στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Η έρευνα των Åslund και Johansson (2011) αξιολόγησε το πρόγραμμα SIN
(Ειδική Εισαγωγή) που εφαρμόζεται στη Σουηδία από τον Σεπτέμβριο του 2003. Το
πρόγραμμα SIN, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους «υποστηριζόμενης απασχόλησης»
απευθύνεται σε μετανάστες και πρόσφυγες άνω των 20 ετών που είναι διαθέσιμοι για
εργασία, αλλά αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην εύρεση εργασίας και κινδυνεύουν να γίνουν μακροχρόνια άνεργοι. Για να ενταχθεί ένα άτομο στο πρόγραμμα,
ο υπεύθυνος πρέπει να έχει εκτιμήσει ότι η ανάγκη υποστήριξης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την ανάγκη για εξειδικευμένη βοήθεια αντιστοίχισης θέσεων εργασίας.
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Αφού ένας άνεργος κριθεί κατάλληλος για το SIN, ανατίθεται σε έναν υπάλληλο SIN
και στη συνέχεια η διαδικασία χωρίζεται σε έξι βήματα: (α) ανάλυση αναζήτησης εργασίας, β) συγκέντρωση θέσεων εργασίας, γ) ανάλυση εργασίας, (δ) εισαγωγή στο
χώρο εργασίας, (ε) παρακολούθηση και (στ) απασχόληση. Το πρώτο βήμα είναι η
«ανάλυση αναζήτησης θέσεων εργασίας», στην οποία ο υπεύθυνος SIN χαρτογραφεί
τα προσόντα, τις δυνατότητες και τις επιθυμίες του ατόμου. Αν το άτομο δεν διαθέτει
βιογραφικό σημείωμα ή επικυρωμένα διαπιστευτήρια, θα πρέπει να μεταφερθεί στη
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης για το σκοπό αυτό. Το δεύτερο βήμα της διαδικασίας είναι η «συγκέντρωση θέσεων εργασίας», όπου ο υπεύθυνος SIN αναζητά κατάλληλες θέσεις εργασίας. Ο υπεύθυνος SIN στη συνέχεια ενημερώνει τους υποψήφιους εργοδότες ότι ο στόχος του προγράμματος είναι η απασχόληση, και παρόλο
που η εισαγωγή του ανέργου στο χώρο εργασίας μπορεί να ξεκινήσει με μια θέση ασκούμενου, θα πρέπει να υπάρξει υπόσχεση για μελλοντική απασχόληση. Η ανάλυση
εργασίας είναι το τρίτο βήμα, στο οποίο ο υπεύθυνος SIN διερευνά κατά πόσο τα καθήκοντα και το περιβάλλον εργασίας ταιριάζουν στον συμμετέχοντα. Εάν είναι απαραίτητο, ο υπεύθυνος μπορεί να συζητήσει με τον εργοδότη πιθανές αλλαγές στα καθήκοντα. Σε αυτό το βήμα, πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ποιος τύπος υποστήριξης μπορεί να δώσει ο υπεύθυνος κατά την εισαγωγή του εργασιακού χώρου. Στη συνέχεια, αρχίζει η εισαγωγή στο χώρο εργασίας. Η εισαγωγή θα γίνει σε στενή συνεργασία μεταξύ του συμμετέχοντος SIN, του υπευθύνου, του εργοδότη, των συναδέλφων και των εκπροσώπων των συνδικάτων. Η παρουσία του υπευθύνου στο χώρο
εργασίας διευκολύνει τον συμμετέχοντα να ξεκινήσει με τα καθήκοντα εργασίας και,
για παράδειγμα, να βοηθήσει στην υπερπήδηση των γλωσσικών εμποδίων ή να διασφαλίσει ότι ο συμμετέχων θα γίνει μέρος της κοινότητας του χώρου εργασίας. Όταν
η περίοδος SIN τελειώσει (συνήθως μετά από 6 μήνες), ο υπεύθυνος SIN κάνει τακτική παρακολούθηση της διαδικασίας. Αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι η απασχόληση στο πλαίσιο του προγράμματος είναι συχνά σε προσωρινή βάση και υπάρχει η επιθυμία να διασφαλιστεί ότι το άτομο θα προσληφθεί.
Για τη συλλογή στοιχείων οι ερευνητές αξιοποιήσαν τη βάση δεδομένων του
Ινστιτούτου Αξιολόγησης της Αγοράς Εργασίας και Εκπαίδευσης (IFAU - Institute
for Evaluation of Labour Market and Education) που καλύπτει όλο τον πληθυσμό της
Σουηδίας ηλικίας 16-65 ετών. Τα στοιχεία περιέχουν αναλυτικές ατομικές πληροφορίες σχετικά με τις καταγεγραμμένες περιόδους ανεργίας έως τις 15 Νοεμβρίου 2005.
Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν την ημερομηνία εισόδου στην ανεργία, αν το άτομο
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βρίσκεται σε ανοικτή ανεργία ή σε κάποιο είδος προγράμματος (και αν ναι, ποιο πρόγραμμα) σε οποιοδήποτε σημείο (π.χ. εύρεση εργασίας, κανονική εκπαίδευση, έξοδος
από το εργατικό δυναμικό, κλπ.). Τα αποτελέσματα δείχνουν αυξημένες μεταβάσεις
από την ανεργία σε προγράμματα επαγγελματικής πείρας και βελτιωμένες πιθανότητες μελλοντικής απασχόλησης για όσους εισήλθαν σε αυτά τα συστήματα. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η προσέγγιση της υποστηριζόμενης απασχόλησης προσφέρει
μια νέα ή τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη προσέγγιση για να βοηθήσει
τους αιτούντες εργασία. Τέλος, επισημαίνουν ότι επιτυχία του προγράμματος ήταν
αποτέλεσμα αποτελεσματικής συμβουλευτικής, σε συνδυασμό με εντατικές προσπάθειες για την εξεύρεση εργασίας για τους ανέργους και προσεκτική αντιστοίχιση μεταξύ των αιτούντων εργασία και των εργοδοτών.
Οι Joona & Nekby (2012) στην έρευνα τους αξιολογήσαν ένα πιλοτικό πρόγραμμα εισαγωγής (introduction program) για νεοαφιχθέντες μετανάστες στη Σουηδία. Η έρευνα είχε σκοπό να εξετάσει εάν η εντατική συμβουλευτική και καθοδήγηση
(intensive counseling and coaching) που παρείχε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
(PES) της Σουηδίας βελτίωσε τις ευκαιρίες απασχόλησης νέων μεταναστών. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του προγράμματος ήταν να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο η
παροχή εντατικής συμβουλευτικής και καθοδήγησης από τους υπαλλήλους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (PES) με σημαντικά μειωμένο φόρτο εργασίας βελτίωσε τις πιθανότητες απασχόλησης των νέων αφίξεων. Το πιλοτικό πρόγραμμα εισαγωγής τέθηκε σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο του 2006 έως τον Ιούνιο του 2008.
Στο πλαίσιο των συμμετεχόντων δήμων, οι νέοι μετανάστες τοποθετήθηκαν τυχαία σε
πειραματική ομάδα (εντατική καθοδήγηση) και ομάδα ελέγχου (προγράμματα τακτικής εισαγωγής). Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα προήλθαν από
τη βάση δεδομένων της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (PES), η οποία καταγράφει πληροφορίες για όλα τα άτομα που έχουν καταχωρηθεί ως άνεργοι. Σε αυτή τη
μελέτη, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τους 1.288 νεοαφιχθέντες μετανάστες που
συμμετείχαν στο πείραμα ως τον Ιούνιο του 2007. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα
πρέπει να είχαν ηλικία μεταξύ 20 και 64 ετών, να ήταν μόνιμοι κάτοικοι της Σουηδίας, να είχαν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ή και κάποιο επίπεδο εκπαίδευσης
από τη χώρα καταγωγής τους και να ήταν διαθέσιμοι να εισέλθουν αγορά εργασίας
αμέσως μετά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η βάση δεδομένων περιείχε επίσης πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, το κράτος διαμονής, την ηλικία, την εκπαίδευση και τη χώρα γέννηση και τις δραστηριότητες που
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συμμετείχαν. Μέσω αυτών των πληροφοριών οι ερευνητές παρακολούθησαν τις δραστηριότητες των συμμετεχόντων της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου
από την αρχική εγγραφή μέχρι το τέλος του προγράμματος καθώς και κάθε μεταβολής της καταγεγραμμένης κατάστασης τους μετά (πχ. εύρεση εργασίας). Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ένα σημαντικό προβάδισμα της πειραματικής ομάδας (εντατική
καθοδήγηση) στις πιθανότητες απασχόλησης. Στο τέλος της περιόδου παρατήρησης,
οι νέοι μετανάστες που παρακολούθησαν το πρόγραμμα της εντατικής καθοδήγησης
είχαν υψηλότερη πιθανότητα (κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες) να απασχολούνται σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν τα προγράμματα τακτικής εισαγωγής. Δεδομένου ότι μόνο το 14% των κανονικών συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απασχολούνταν αυτή τη στιγμή, η εντατική καθοδήγηση βελτίωσε τις πιθανότητες
απασχόλησης κατά 43%. Τέλος, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η εντατική καθοδήγηση θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό μηχανισμό για την ενίσχυση της ταχείας
μετάβασης των μεταναστών στην απασχόληση.
Η έρευνα των Månsson & Delander (2017) διερεύνησε την επίδραση ενός
σουηδικού προγράμματος mentoring στην εργασιακή ένταξη νεοαφιχθέντων προσφύγων. Συγκεκριμένα η έρευνα αποσκοπούσε να εξακριβώσει αν η συμμετοχή άνεργων
προσφύγων σε πρόγραμμα mentoring θα επιτάχυνε τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και θα αύξανε την πιθανότητα να βρουν εργασία ή να προσεγγίσουν την αγορά
εργασίας, δεδομένου ότι οι περισσότεροι άνεργοι πρόσφυγες βρίσκονται σε κάποια
απόσταση από αυτή. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν πρόσφυγες και μετανάστες με
άδεια παραμονής στη χώρα, οι οποίοι συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα mentoring που
υλοποίησαν διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (κάθε οργάνωση ανέλαβε διαφορετική ομάδα, π.χ. γυναίκες, άτομα με χαμηλή μόρφωση, άτομα με υψηλά προσόντα κλπ.) και χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Απασχόλησης της Σουηδίας. Η
αντιστοίχιση των μεντόρων με τους συμμετέχοντες έγινε με βάση το αντικείμενο της
προηγούμενη επαγγελματικής εμπειρίας ή κατάρτιση τους. Στόχος του mentoring η
διατήρηση της επαγγελματικής ταυτότητας του πρόσφυγα και η επαφή του με επαγγελματικά ενεργά άτομα στην ίδια επαγγελματική κατηγορία. Γενικότερος στόχος του
προγράμματος ήταν η ενθάρρυνση των νεοαφιχθέντων και άνεργων προσφύγων να
εισέλθουν δυναμικά στην αγορά εργασίας ή να ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Οι ερευνητές συνέλεξαν πρωτογενή δεδομένα από τους συμμετέχοντες μέσω ερωτηματολογίων που ολοκληρώθηκαν πριν και μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Ενώ, για
την εκτίμηση των επιπτώσεων χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα μη συμμετεχόντων στο
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πρόγραμμα από τα δημόσια μητρώα και από τη βάση δεδομένων της Υπηρεσίας Απασχόλησης. Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι το mentoring δεν αποτελεί
μια «γρήγορη λύση» για την ένταξη. Το mentoring ενώ αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο τρόπο για την έναρξη της διαδικασίας ενσωμάτωσης των προσφύγων στην
αγορά εργασίας, δεν εξασφαλίζει την πλήρη ένταξη τους. Επίσης, ένα γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, κατά μέσο όρο, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές
μεταξύ των συμμετεχόντων στα πρόγραμμα mentoring και των μη συμμετεχόντων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, φαίνεται πως το mentoring μπορεί να έχει θετικό και σημαντικό αντίκτυπο στους άνδρες περισσότερο από ότι στις γυναίκες. Η εκμάθηση της
σουηδικής γλώσσας φαίνεται πως επίσης έχει θετικό αντίκτυπο και αυξάνει τις πιθανότητες απασχόλησης των προσφύγων. Επιπλέον, το επίπεδο της εκπαίδευσης και
εργασιακή εμπειρία έχουν θετικό αντίκτυπο και αυξάνουν τις πιθανότητες απασχόλησης ή προσέγγισης της αγοράς εργασίας. Από την άλλη, οι δραστηριότητες του mentoring, η πυκνότητα συναντήσεων και τα χαρακτηριστικά του μέντορα (π.χ γένος, εθνική προέλευση) δεν φαίνεται να είχαν καμία επίδραση.
Τέλος, η Moehling (2008) στην έρευνα της εξέτασε την επίδραση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (career guidance education) στην ψυχική υγεία και την μακροπρόθεσμη επιτυχία της επανεγκατάστασης των νεαρών προσφύγων. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα θέματα της ψυχικής υγείας, στις έννοιες της προσαρμογής και της ενσωμάτωσης καθώς στον δυνητικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση σταδιοδρομίας ώστε να επηρεάσει θετικά την ψυχική υγεία και
την μακροπρόθεσμη επιτυχία επανεγκατάστασης των νέων προσφύγων. Τα δεδομένα
που παρουσιάζονται σε αυτή τη μελέτη συλλέχθηκαν από βιβλιογραφική έρευνα και
από συνεντεύξεις με τοπικές οργανώσεις που βοηθούν στην εγκατάσταση των προσφύγων στην περιοχή του Πίτσμπουργκ. Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι οι εμπειρίες από τραυματικά γεγονότα στη χώρα προέλευσής τους και ότι οι συνθήκες
ζωής στις χώρες επανεγκατάστασης επηρεάζουν σημαντικά την ψυχική υγεία και την
βελτίωση της ζωής των προσφύγων. Η εκπαίδευση στον τομέα του επαγγελματικού
προσανατολισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι οι περισσότεροι πρόσφυγες έχουν βιώσει τραυματικά γεγονότα στις χώρες καταγωγής τους και πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις στις χώρες υποδοχής. Η ερευνήτρια υποστηρίζει ότι τα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού που θα μπορούσαν να
αυξήσουν την αίσθηση αυτοεξυπηρέτησης, αυτοαποτελεσματικότητας και ενδυνάμωσης των νεαρών προσφύγων, αυξάνοντας έτσι τα συναισθήματα της γενικής ευη66

μερίας και οδηγώντας σε μακροπρόθεσμη επιτυχία επανεγκατάστασης.. Η Moehling
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αποτελεσματική εκπαίδευση επαγγελματικού προσανατολισμού έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τα ίδια εκπαιδευτικά, κοινωνικά και
οικονομικά οφέλη στους νεότερους πρόσφυγες όπως και στους γενικούς μαθητές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σκοπός λοιπόν της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει και να προσδιορίσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τον ρόλο και τη συμβολή της επαγγελματικής συμβουλευτικής στην εργασιακή ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση των
προσφύγων και μεταναστών. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια αφενός να δοθούν απαντήσεις στα δύο ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας και αφετέρου
να καταγραφεί η συζήτηση των αποτελεσμάτων αυτών.
Οι έρευνες που συμμετείχαν στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, ανέδειξαν ένα
ευρύ φάσμα προγραμμάτων, υπηρεσιών και παρεμβάσεων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού που είχαν ως σκοπό να υποστηρίξουν τους πρόσφυγες
και μετανάστες στην προσπάθεια τους να βρουν απασχόληση και να ενταχθούν στις
κοινωνίες υποδοχής. Το στοιχείο αυτό έρχεται ως απάντηση στο πρώτο ερευνητικό
ερώτημα, που αφορούσε τη διερεύνηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και τον εντοπισμό υπηρεσιών και προγραμμάτων επαγγελματικής συμβουλευτικής που απευθύνονται σε πρόσφυγες και μετανάστες.
Συνολικά οκτώ από τις δεκαεπτά έρευνες που συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση, υλοποίησαν προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής καθοδήγησης και επαγγελματικής ανάπτυξης, ανέπτυξαν καινοτόμες παρεμβάσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής και αξιοποίησαν ποικίλες πρακτικές και μεθόδους με σκοπό να υποστηρίξουν τους πρόσφυγες και μετανάστες κατά τη διαδικασία
ένταξη και ενσωμάτωσης τους στην αγορά εργασίας (Abkhezr, McMahon, Glasheen
και Campbell, 2018· Bradford & King, 2011· Cliff, 2001· Hughes και Scott, 2013·
Pierce & Gibbons, 2012· Schultheis, Watts, Sterland και O’Neill, 2011· Słowik,
2014· Υοοn, Bailey, Amundson και Niles, 2018).
Αρκετές από αυτές τις έρευνες αξιοποίησαν τις βασικές θεωρίες της Συμβουλευτικής για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων. Συγκεκριμένα αξιοποιήθηκαν οι θεωρίες του Κονστρουκτιβισμού, της Κοινωνικής – Γνωστικής θεωρίας της
Σταδιοδρομίας, και της Αφηγηματικής συμβουλευτικής (Abkhezr, McMahon,
Glasheen και Campbell, 2018· Hughes και Scott, 2013· Pierce & Gibbons, 2012) .
Σύμφωνα με τη θεωρία, τα μοντέλα αυτά θεωρούνται τα πλέον κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της σταδιοδρομίας με τους πρόσφυγες, δεδομένου ότι εξετάζουν το πολιτιστικό υπόβαθρο αυτών των ατόμων και τις περιβαλλοντικές και πολιτισμικές διαστάσεις που αντιμετωπίζουν στις χώρες υποδοχής τους (Bimrose &
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McNair, 2011· Pinto & Pinto, 2018). Η παρέμβαση των Schultheis, Watts, Sterland
και O’Neill (2011) αξιοποίησε ένα μείγμα θεωριών τόσο από τη συμβουλευτική (εξελικτική θεωρία Super) όσο και από την εκπαίδευση ενηλίκων (μετασχηματίζουσα
μάθηση). Ενώ η έρευνα των Yoon, Bailey, Amundson και Niles (2018) αξιοποίησε εξ
ολοκλήρου μια νέα καινοτόμο θεωρία βασισμένη στην Θετική Ψυχολογία. Το Mentoring φαίνεται να αποτέλεσε μια επιτυχημένη πρακτική στο πλαίσιο της υποστήριξης
των προσφύγων για εύρεση απασχόληση, αξιολογήθηκε θετικά σε τρεις έρευνες
(Cliff, 2001· Bradford & King, 2011 και Mansson & Delander, 2007). To εύρημα αυτό συμφωνεί με τη μελέτη του CEDEFOP (2014) η οποία εντάσσει τη πρακτική ως
μια από τις πιο κοινές και αποτελεσματικές πρακτικές για τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα.
Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, το οποίο αφορά στη συμβολή
και το ρόλο επαγγελματικής συμβουλευτικής στην εργασιακή ένταξη και κοινωνική
ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών, οι έρευνες παρουσίασαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Συνολικά εννέα από τις δεκαεπτά έρευνες αξιολόγησαν ποικίλα
προγράμματα και υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (Åslund & Johansson,
2011· Battisti, Giesing & Laurentsyeva, 2019· Joona & Nekby, 2012· Månsson &
Delander, 2017· Ott, 2013· Svantesson & Aranki, 2006· Torezani, Colic-Peisker, &
Fozdar, 2008). Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες σε
αυτά τα προγράμματα έχουν σημαντικό προβάδισμα και μεγαλύτερες πιθανότητες
εύρεσης εργασίας σε σχέση με άλλους πρόσφυγες και μετανάστες που δεν συμμετείχαν σε αυτά. Το στοιχείο αυτό απαντά στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα της εργασίας
και αποδεικνύει τη σημασία και τον καίριο ρόλο της επαγγελματικής συμβουλευτικής
στην υποστήριξη της ομάδας αυτής για ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας
της χώρας μετεγκατάστασης.
Οι έρευνες των Tomlinson και Egan (2002), Moehling (2008) και Ott (2013)
ανέδειξαν τη συμβουλευτική ως παράγοντα που επηρεάζει όχι μόνο την εργασιακή
ένταξη αλλά και την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών. Στην
έρευνα της, η Moehling επισημαίνει τη σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού στην ψυχική υγεία και την μακροπρόθεσμη επιτυχία της επανεγκατάστασης των
νεαρών προσφύγων. Στην έρευνα της Tomlinson, τόσο οι πρόσφυγες όσο και οι πάροχοι υπηρεσιών ανέδειξαν την ενδυνάμωση ως την πιο σημαντική διαδικασία στο
πλαίσιο των υπηρεσιών απασχόλησης. Ενώ η έρευνα της Ott κατέδειξε ότι ένα σωστά
σχεδιασμένο πρόγραμμα υπηρεσιών συμβουλευτικής μπορεί να συμβάλλει ουσιαστι69

κά στην ευημερία, την αυτάρκεια και την ομαλή ένταξη των προσφύγων.
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει είναι ότι σχεδόν όλες οι έρευνες
πραγματοποιήθηκαν σε χώρες με παράδοση στην υποδοχή προσφύγων και μεταναστών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Σουηδία και
η Γερμανία. Οι χώρες αυτές, άλλες σε μεγαλύτερο και άλλες σε μικρότερο βαθμό,
έχουν αναπτύξει στρατηγικές όπου οι υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής αποτελούν βασικό υποστηρικτικό μέτρο για την εργασιακή ένταξη των προσφύγων και
μεταναστών (Desiderio, 2016· Moreno de Fonseca, 2014). Στο σημείο αυτό αξίζει να
σημειωθεί ότι χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία, ενώ από το 2016 και
έπειτα οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης, δέχονται επιλεκτικά ένα περιορισμένο
αριθμό προσφύγων και μεταναστών. Εν αντιθέσει, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου,
κυρίως η Ελλάδα και η Ιταλία που αποτελούν λόγω της γεωγραφικής τους θέσης τις
βασικές χώρες εισόδου των μεταναστευτικών πληθυσμών, βρίσκονται σε δυσμενή
θέση καθώς δέχονται διαρκώς αυξανόμενες διελεύσεις νόμιμων αλλά και παράτυπων
μεταναστών που πρέπει να διαχειριστούν (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017· Σουλτάνη,
2018). Το στοιχείο αυτό, όπως είναι λογικό δημιουργεί καθυστερήσεις στην παροχή
υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής καθώς το ενδιαφέρον είναι στραμμένο
στις επιτακτικές ανάγκες της κάλυψης των βασικών αναγκών, της στέγασης και της
εκπαίδευσης αυτού του πληθυσμού.
Επίσης, παρατηρήθηκε ότι τα προγράμματα και υπηρεσίες προσφέρονταν τόσο από δημόσιους φορείς όσο και από μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδιωτικούς
οργανισμούς. Το στοιχείο αυτό έχει να κάνει άμεσα με την πολιτική ένταξης που ακολουθεί η κάθε χώρα συγκεκριμένα και ανάλογα αν χρηματοδοτεί ή όχι τις δημόσιες
υπηρεσίες ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην υποστήριξη αυτής της ομάδας. Η
Σουηδία για παράδειγμα, όπως και ο Καναδάς, έχουν ανεπτυγμένες δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης που προσφέρουν ολιστικά προγράμματα και δράσεις συμβουλευτικής για πρόσφυγες και μετανάστες με στόχο την γρηγορότερη και ομαλότερη ένταξη τους στην αγορά εργασίας (Desiderio, 2016). Αντιθέτως, όπως σημειώθηκε στην
έρευνα των Torezani, Colic-Peisker και Fozdar (2008), η Αυστραλία έχει παραχωρήσει την άδεια σε κάποιες ιδιωτικές εταιρείες απασχόλησης και κέντρα εύρεσης εργασίας. Το στοιχείο αυτό φαίνεται πως είχε αντίκτυπο στην ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών καθώς από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε η έντονη απογοήτευση
των προσφύγων από τις υπηρεσίες απασχόλησης, γιατί αφενός δεν ήταν αποτελεσματικές ως προς την υποστήριξη στην διαδικασία εύρεσης εργασίας και αφετέρου δεν
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ανταποκρίνονταν στις ιδιαίτερες πολιτισμικές τους ανάγκες. Η έρευνα αυτή ήταν και
η μόνη που σημείωσε μερικώς αρνητικά αποτελέσματα σε σχέση με τις υπηρεσίες
συμβουλευτικής.
Χρονολογικά οι έρευνες κάλυψαν όλο το πλαίσιο της 20ετίας. Αναμέναμε ότι
θα αυξανόταν το πλήθος των ερευνών λόγω της πρόσφατης προσφυγικής κρίσης, αλλά δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Αναφορικά με τον πληθυσμό, οι περισσότερες έρευνες
εστίασαν σε νεοεισερχόμενους πρόσφυγες και μετανάστες. Μόνο μία έρευνα
(Torezani, Colic-Peisker και Fozdar, 2008) εστίασε σε μετανάστες υψηλών προσόντων που είχαν εγκατασταθεί στην Αυστραλία από τη δεκαετία του 1990. Δύο έρευνες εστίασαν αποκλειστικά σε γυναίκες (Abkhezr, McMahon, Glasheen και
Campbell, 2018 · Pierce & Gibbons, 2012) και άλλες δύο σε εφήβους (Hughes και
Scott, 2013· Moehling, 2008).
Συνοψίζοντας, η εργασία αυτή μέσα από την ανασκόπηση της υπάρχουσας
βιβλιογραφίας εντόπισε και παρουσίασε ποικίλα προγράμματα και υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής που απευθύνονται σε πρόσφυγες και μετανάστες. Τα
προγράμματα και οι υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία που διευκολύνουν την πρόσβαση των προσφύγων και μεταναστών στην αγορά εργασίας. Ως γενικότερο συμπέρασμα της εργασίας προκύπτει η
ανάδειξη της επαγγελματικής συμβουλευτικής ως καίριας υποστηρικτικής διαδικασίας στην ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην αγορά εργασίας και στην ενσωμάτωση τους στην κοινωνία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ
Ένας βασικός περιορισμός της έρευνας ήταν ο μικρός αριθμός ερευνών που
εντοπίστηκε, καθώς και η πλήρη απουσία ερευνητικών δεδομένων από την ελληνική
βιβλιογραφία. Ο χρονικός περιορισμός που τέθηκε πιθανώς να επηρέασε τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Θα μπορούσαν ίσως να είχαν ανακύψει περισσότερα αποτελέσματα, ωστόσο, όπως επισημάνθηκε από πολλούς ερευνητές το συγκεκριμένο θέμα
παρουσιάζει εν γένει μεγάλες ελλείψεις, ενώ υπάρχει μια γενικότερη εστίαση εκ μέρους των ερευνητών σε θεωρίες και όχι πρακτικές.
Η παρούσα εργασία μπορεί να αποτελέσει μια καλή θεωρητική βάση για περαιτέρω έρευνες σχετικές με το θέμα. Οι ανησυχίες και οι εκτιμήσεις που πρέπει να
ληφθούν υπόψη για τη επαγγελματική συμβουλευτική με αυτή τη μειονότητα, οι
προκλήσεις και οι πιθανές επιδράσεις στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας καθώς επίσης
οι πιθανές θεωρίες που μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτόν τον συγκεκριμένο πληθυσμό, έχουν περιγραφεί εκτενώς. Επομένως, το θέμα στερείται μόνο εμπειρικών στοιχείων και η περαιτέρω έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί στην παροχή αυτών των
στοιχείων. Η έρευνα αυτή μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για περισσότερες μελέτες,
ιδίως στον ελληνικό χώρο. Η Ελλάδα έχει δεχτεί ένα τεράστιο μεταναστευτικό κύμα
κατά την τελευταία πενταετία και έχει κάνει σημαντικά βήματα για την ένταξη του
πληθυσμού αυτού. Το τελευταίο διάστημα, κυρίως μέσω των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που έχουν αναλάβει σημαντικό ρόλο στην γενικότερη υποστήριξη των
προσφύγων και μεταναστών, ξεκίνησαν να υλοποιούνται δράσεις και προγράμματα
συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού για την συγκεκριμένη ομάδα.
Επομένως, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να γίνει εμπειρική έρευνα αναφορικά με προγράμματα και παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν ως στόχο την
υποστήριξη των προσφύγων και μεταναστών σε θέματα απασχόλησης και εργασιακής ένταξης.
Επίσης, εξίσου ενδιαφέρον και σημαντικό θα ήταν να γίνει έρευνα σχετικά με
τις εμπειρίες των μεταναστών που εγκαταστάθηκαν στη χώρα κατά το προηγούμενο
μεταναστευτικό κύμα της δεκαετίες του 1990 και του 2000. Ειδικότερα, θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθούν τα εμπόδια και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν και πιθανώς
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν έως και σήμερα κατά τη διαδικασία ένταξης ή ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας, καθώς και οι τρόποι και οι πρακτικές αναζήτησης
και εύρεσης εργασίας που χρησιμοποίησαν, αν έχουν πρόσβαση και συμμετέχουν σε
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προγράμματα και υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και κατά πόσο αυτές
είναι βοηθητικές, ουσιαστικές και προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.
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