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1. Περίληψη
Η αναφορά που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα συμμετοχής και διαβούλευσης
στην πλατφόρμα του Puzzled by Policy για την περίοδο αναφοράς από την επίσημη έναρξη
της πλατφόρμας στις 8 Φεβρουαρίου 2012 έως τις 18 Ιουνίου 2012.
Μετά από μια σύντομη εισαγωγή στο έργο και την πλατφόρμα του Puzzled by Policy,
ακολουθεί μια αναφορά στην όλη διαδικασία της διαβούλευσης στο πλαίσιο του έργου.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα ανά ενότητα της
πλατφόρμας με βάση το κοινό που απευθύνονται αλλά και τον τρόπο με τον οποίο
επικοινωνήθηκε σε αυτούς.
Συγκεντρώνεται τέλος το περιεχόμενο της ανατροφοδότησης που έχει μέχρι τώρα ληφθεί
αλλά και υπογραμμίζεται η συνάφεια των αποτελεσμάτων για τη λήψη αποφάσεων και
χάραξη κατάλληλης πολιτικής μετανάστευσης που αναμένεται να εξετασθούν και να
οδηγήσουν στην πρώτη επί αποτελεσμάτων ανατροφοδότηση από το Δήμο Αθηναίων και
το Υπουργείο εσωτερικών.
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2.

Εισαγωγή

Η αναφορά που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα συμμετοχής και διαβούλευσης
στην πλατφόρμα του Puzzled by Policy για την περίοδο αναφοράς από την επίσημη έναρξη
της πλατφόρμας στις 8 Φεβρουαρίου 2012 έως τις 18 Ιουνίου 2012. Σκοπός της αναφοράς
είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα και τη σημασία τους στους υπευθύνους λήψης
αποφάσεων στους οποίους θα απευθυνθεί, ήτοι πρωταρχικά στο Δήμο Αθηναίων και
κατόπιν στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να αντιληφθούν μέσα από τη συμμετοχή
των πολιτών τα σημεία εκείνα στη μεταναστευτική πολιτική που θα έπρεπε να αλλάξουν,
να συμμετέχουν παρακολουθώντας την πορεία της διαβούλευσης μέχρι την ολοκλήρωσή
της αλλά κυριότατα προκειμένου να μπορέσουν να αποστείλουν την ανατροφοδότησή τους
για τη διαδικασία και το περιεχόμενο της διαβούλευσης.
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3. Περίληψη αποτελεσμάτων διαβούλευσης
 Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 8 Φεβρουαρίου 2012 έως τις 18 Ιουνίου
2012, 386 χρήστες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Policy Profiler (Ενότητα
«Κατανοήστε»).Με βάση τα συνολικά αποτελέσματα που προκύπτουν από το
ερωτηματολόγιο Policy Profiler (Ενότητα «Κατανοήστε»), οι θέσεις των χρηστών
κατανέμονται γραμμικά σε απαντήσεις της κλίμακας «διαφωνώ απόλυτα» έως
«συμφωνώ απόλυτα» ως προς τα επίπεδα μετανάστευσης και την απόδοση
δικαιωμάτων στους μετανάστες. Παρατηρούνται και κάποιες ακραίες θέσεις που
ζητούν πολύ λιγότερα δικαιώματα ανεξάρτητα από τα επίπεδα μετανάστευσης.
Ωστόσο, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι ελαφρώς περισσότεροι
συμμετέχοντες συμφωνούν με την αναγνώριση περισσότερων δικαιωμάτων στους
μετανάστες.
 Στην ενότητα του διαλόγου (u-debate-Ενότητα «Συζητήστε»), υπήρξαν 2333
επισκέψεις από 208 μοναδικούς χρήστες και πλοήγηση για διερεύνηση του
περιεχομένου των θεματικών κατηγοριών και ερωτήσεων. Συνολικά, αναρτήθηκαν
53 απόψεις, σχόλια κλπ από 2 facilitators και 7 εγγεγραμμένους χρήστες. Μέσα από
την ανταλλαγή απόψεων όπως αυτές αναρτήθηκαν στο u-debate (Ενότητα
«Συζητήστε»), παρατηρούμε ότι οι συμμετέχοντες έχουν εκφράσει την ανάγκη να
υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, έχουν
αναγνωρίσει την επίδραση της οικονομικής κρίσης στις μεταναστευτικές τάσεις και
έχουν παραδεχθεί ότι υπάρχουν ακόμη πολλά βήματα προς την υποστήριξη της
ένταξης και την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής.
 Όσον αφορά στην εγκατάσταση της εφαρμογής widget από τους χρήστες σε
διάφορους ιστοτόπους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης της αρεσκείας τους,
παρατηρούμε ότι φτάνει στα επίπεδα των 37 ατόμων να έχουν επιλέξει τη χώρα
σαν χώρα αναφοράς και 53 να έχουν επιλέξει την ελληνική γλώσσα. Επίσης, η
εφαρμογή έχει ενσωματωθεί σε 5 ιστοσελίδες όπως για παράδειγμα στο
www.daem.gr ή στο http://islab.uom.gr/.
 Το κεντρικό μήνυμα για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και κρατικούς
φορείς συμπυκνώνεται στο ότι παρόλο που οι άνθρωποι ως όντα αποδέχονται την
ανάγκη για περισσότερα δικαιώματα στους μετανάστες και μάλιστα ίσα με εκείνα
των υπηκόων της χώρας υποδοχής, παράλληλα θεωρούν ότι θα πρέπει να
περιοριστεί η μετανάστευση. Λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό επίπεδο
ωριμότητας της πλατφόρμας του Puzzled by Policy μπορούμε μόνο να
υπογραμμίσουμε ότι η ανατροφοδότηση στην παρούσα φάση αφορά στις γενικές
εντυπώσεις ως προς την πλατφόρμα και τη χρησιμότητά της, σε προτάσεις σχετικά
με λειτουργικά ζητήματα, και σε σχόλια ως προς το αρχικό περιεχόμενο και τους
άξονες πολιτικής στη διαβούλευση. Το επίκεντρο και ο προσανατολισμός της
πολιτικής προς διαβούλευση στην ένταξη και στα θέματα ιθαγένειας και η
παρακολούθηση του περιεχομένου από πλευράς του Δήμου Αθηναίων
επιβεβαιώθηκε. Επιπροσθέτως, το Puzzled by Policy θεωρήθηκε ως ένα σημαντικό
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μέσο υποστήριξης της διαδικασίας χάραξης πολιτικής που δίνει φωνή στους
μετανάστες και τις κοινότητές τους και τους τοποθετεί στη διαδικασία από το
στάδιο του σχεδιασμού.
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4.

Η διαδικασία διαβούλευσης του Puzzled by Policy

4.1 Λίγα λόγια για το Puzzled by Policy
Το "Puzzled by Policy" προσφέρει μια διαδικτυακή πύλη που επιτρέπει σε πολίτες και
φορείς να συμμετέχουν και να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πλατφόρμα του "Puzzled by Policy"
συνδυάζει λειτουργικά διαδικτυακά εργαλεία δίνοντας τη δυνατότητα στον πολίτη ή τον
όποιο ενδιαφερόμενο να τοποθετηθεί σε σχέση με τη μεταναστευτική πολιτική μέσω ενός
ερωτηματολογίου, ενώ, παράλληλα, θα μπορεί και να συμμετέχει σε συζητήσεις επί
συγκεκριμένων θεμάτων ή ζητημάτων μετανάστευσης, με απώτερο στόχο τη συγκέντρωση
προτάσεων για την πολιτική μετανάστευσης, οι οποίες με την ανατροφοδότησή τους στους
τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων, μπορεί να αποτελέσουν τη βάση ή να επηρεάσουν τις
τάσεις, τις δράσεις ακόμα και τη νομοθεσία σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Η πλατφόρμα του Puzzled by Policy είναι μια φιλική προς το χρήστη διαδικτυκή πύλη
σχεδιασμένη για τις ανάγκες όλων των χρηστών ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, τις
εξειδικευμένες γνώσεις τους κλπ, που χρησιμεύει για την έκφραση, συλλογή και
παρουσίαση απόψεων και πληροφοριών σχετικών με θέματα μετανάστευσης. Η
πλατφόρμα εισάγει μια νέα διάσταση στην ηλεκτρονική συμμετοχή καθώς επιτρέπει στους
χρήστες κάθε επιπέδου να επικοινωνούν και να μοιράζονται τις γνώσεις τους μέσα από
online
εργαλεία.
καινοτόμα
Στόχος-κλειδί του έργου είναι να δοκιμάσει την πλατφόρμα σε ένα πραγματικό περιβάλλον
με περισσότερους από 6000 δυνητικούς χρήστες, συμπεριλαμβανόμενων και τουλάχιστον
400 δύσκολα προσβάσιμων χρηστών, και στις τέσσερις χώρες πιλότους, δηλαδή την
Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία και την Ισπανία. Η πιλοτική λειτουργία θα περιλαμβάνει
και την εθνική αλλά και την ευρωπαϊκή διάσταση ως προς την πολιτική μετανάστευσης, και
θα συντονίζεται από τον υπεύθυνο φορέα σε κάθε χώρα, όπως η ΔΑΕΜ στην Ελλάδα.

Η πλατφόρμα του Puzzled By Policy ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 8 Φεβρουαρίου 2012,
και θα είναι δωρεάν προσβάσιμη από όλους τους πολίτες, κυβερνητικούς λειτουργούς,
ΜΚΟ, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ . Το έργο Puzzled by Policy: Helping you to
be part of the EU, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ανταγωνιστικότητας και
Καινοτομίας (Competitiveness and Innovation Framework Programme-CIP- ICT Policy
Support Programme-ICT PSP).
Μπορείτε να επισκεφτείτε την πλατφόρμα του έργου ακολουθώντας το σύνδεσμο:
http://join.puzzledbypolicy.eu/
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8.1 Εικόνα 1: Η αρχική σελίδα της πλατφόρμας Puzzled by Policy
Και την ιστοσελίδα του έργου για περισσότερες πληροφορίες στο:
www.puzzledbypolicy.eu

4.2 Στόχοι της διαδικασίας διαβούλευσης
Οι στόχοι της διαδικασίας διαβούλευσης περιλαμβάνουν τα εξής:







Ενίσχυση συμμετοχής πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής
Ηλεκτρονική συμμετοχή πολιτών και χρήση καινοτόμων εργαλείων για
διαβούλευση
Παρακολούθηση διαβούλευσης από υπευθύνους λήψης αποφάσεων, παραλαβή
αποτελεσμάτων και ανατροφοδότηση
Η ανατροφοδότηση ενισχύει την αποτελεσματικότητα της διαβούλευσης, μπορεί να
δώσει νέες κατευθύνσεις και διαστάσεις στο διάλογο και παρέχει την επιβεβαίωση
από πλευράς πολιτείας ότι τα αποτελέσματα λαμβάνονται υπόψη
Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας δράσης, δραστηριότητας, ενός
άξονα πολιτικής, νόμου κλπ, που να αντανακλά τις απόψεις της διαβούλευσης και
να απορρέει από αυτή τη συμμετοχική διαδικασία
10



Επιτυχημένη είναι και η διαβούλευση που συγκεντρώνει πολλές απόψεις και ιδέες
και λαμβάνει την υπόσχεση από πλευράς πολιτείας ότι θα ληφθούν σταδιακά
υπόψη (μετά την ολοκλήρωση του έργου)

4.3 Πλατφόρμα διαβούλευσης
Όπως περιγράφεται και παραπάνω, τα βασικά εργαλεία διαβούλευσης ή ενότητες της
πλατφόρμας είναι το ερωτηματολόγιο Policy Profiler (Ενότητα «Κατανοείστε») , το u-debate
(Ενότητα «Συζητήστε») , και το widget
(Ενότητα «Μοιραστείτε») διάδοσης του
ερωτηματολόγιου Policy Profiler στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλα διαδικτυακά
μέσα.

8.2 Εικόνα 2: Η αρχική σελίδα της ενότητας Κατανοήστε
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8.3 Εικόνα 3: Η αρχική σελίδα της ενότητας Συζητήστε
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8.4 Εικόνα 4: Η αρχική σελίδα της ενότητας Μοιραστείτε
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5.

Αποτελέσματα και συμπεράσματα της διαβούλευσης
στην Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς από την επίσημη έναρξη της πλατφόρμας του
Puzzled by Policy έως τις 18 Ιουνίου του 2012, 386 άτομα συμμετείχαν συμπληρώνοντας το
ερωτηματολόγιο Policy Profiler (Ενότητα «Κατανοήστε») για τον ελληνικό πιλότο, και 2333
χρήστες επισκέφθηκαν και παρακολούθησαν το περιεχόμενο της διαβούλευσης στο udebate (Ενότητα «Συζητήστε») ενώ αναρτήθηκαν 53 απόψεις σε αυτό.
Το πλαίσιο πολιτικής εστιάζεται στο σκοπό της ενδυνάμωσης της διαδικασίας ένταξης των
μεταναστών και στην κοινωνική συνοχή στην Αθήνα ως ο μεγαλύτερος Δήμος της χώρας,
καθώς και στην προσπάθεια επιρροής και βελτίωσης ολόκληρης της μεταναστευτικής
πολιτικής ως προς τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης σε όλη τη χώρα. Συνεπώς,
τόσο τα κέντρα λήψης αποφάσεων όσο και οι σχετικοί εμπλεκόμενοι φορείς, όπως για
παράδειγμα οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του Δήμου Αθηναίων, οι εκπρόσωποι του
Υπουργείου Εσωτερικών, οι ΜΚΟ και οι κοινότητες μεταναστών, εντάσσονται στην
υποστήριξη και επίτευξη του παραπάνω σκοπού.
Με βάση τα συνολικά αποτελέσματα που προκύπτουν από το ερωτηματολόγιο Policy
Profiler (Ενότητα «Κατανοήστε»), οι θέσεις των χρηστών κατανέμονται γραμμικά σε
απαντήσεις της κλίμακας «διαφωνώ απόλυτα» έως «συμφωνώ απόλυτα» ως προς τα
επίπεδα μετανάστευσης και την απόδοση δικαιωμάτων στους μετανάστες. Παρατηρούνται
και κάποιες ακραίες θέσεις που ζητούν πολύ λιγότερα δικαιώματα ανεξάρτητα από τα
επίπεδα μετανάστευσης. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι ελαφρώς
περισσότεροι συμμετέχοντες συμφωνούν με την αναγνώριση περισσότερων δικαιωμάτων
στους μετανάστες.
Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων όπως αυτές αναρτήθηκαν στο u-debate (Ενότητα
«Συζητήστε»), παρατηρούμε ότι οι συμμετέχοντες έχουν εκφράσει την ανάγκη να υπάρξει
μεγαλύτερη προσοχή στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, έχουν αναγνωρίσει την
επίδραση της οικονομικής κρίσης στις μεταναστευτικές τάσεις και έχουν παραδεχθεί ότι
υπάρχουν ακόμη πολλά βήματα προς την υποστήριξη της ένταξης και την επίτευξη της
κοινωνικής συνοχής.
Το κεντρικό μήνυμα για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και κρατικούς φορείς
συμπυκνώνεται στο ότι παρόλο που οι άνθρωποι ως όντα αποδέχονται την ανάγκη για
περισσότερα δικαιώματα στους μετανάστες και μάλιστα ίσα με εκείνα των υπηκόων της
χώρας υποδοχής, παράλληλα θεωρούν ότι θα πρέπει να περιοριστεί η μετανάστευση.
Λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό επίπεδο ωριμότητας της πλατφόρμας του Puzzled by
Policy μπορούμε μόνο να υπογραμμίσουμε ότι η ανατροφοδότηση στην παρούσα φάση
αφορά στις γενικές εντυπώσεις ως προς την πλατφόρμα και τη χρησιμότητά της, σε
προτάσεις σχετικά με λειτουργικά ζητήματα, και σε σχόλια ως προς το αρχικό περιεχόμενο
και τους άξονες πολιτικής στη διαβούλευση. Το επίκεντρο και ο προσανατολισμός της
πολιτικής προς διαβούλευση στην ένταξη και στα θέματα ιθαγένειας και η παρακολούθηση
του περιεχομένου από πλευράς του Δήμου Αθηναίων επιβεβαιώθηκε. Επιπροσθέτως, το
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Puzzled by Policy θεωρήθηκε ως ένα σημαντικό μέσο υποστήριξης της διαδικασίας χάραξης
πολιτικής που δίνει φωνή στους μετανάστες και τις κοινότητές τους και τους τοποθετεί στη
διαδικασία από το στάδιο του σχεδιασμού.

5.1 Πλαίσιο πολιτικής διαβούλευσης, θέματα και σκοποί
Περιγράφοντας τη διαδικασία χάραξης πολιτικής ως μέρος του ελληνικού πιλότου, θα
πρέπει πρώτα να υπογραμμίσουμε τους ακόλουθους παράγοντες που επηρεάζουν το στόχο
και τα επιθυμητά αποτελέσματα:


Ο ελληνικός πιλότος ταυτίζεται με την πόλη των Αθηνών ως προς ένα πρώτο
επίπεδο συμμετοχής, και ως τέτοιο συγκεντρώνει θέματα, προβλήματα, απόψεις σε
αυτό το επίπεδο, και η ανατροφοδότηση απευθύνεται στο Δήμο Αθηναίων ως
τοπικού φορέα λήψης αποφάσεων.



Η ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων θα απευθυνθούν πιθανότατα και σε
φορείς του περιφερειακού επιπέδου αλλά κυρίως σε εθνικό επίπεδο όπου η
χάραξη πολιτικής και το νομοθετικό έργο λαμβάνουν χώρα, τόσο έμμεσα από το
Δήμο Αθηναίων όσο και άμεσα.



Ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει νομοθετική αρμοδιότητα από τη μία, από την άλλη
όμως πρέπει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά όλα τα καθημερινά ζητήματα που
σχετίζονται με τη μεταναστευτική διαδικασία. Συνεπώς, η τοπική αρχή
αναλαμβάνει έργο και δράση προκειμένου να συντονίσει και να υποστηρίξει την
πολιτική σε εθνικό επίπεδο (π.χ. διαδικασίες υποδοχής, διαχείριση αδειών
παραμονής, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και φροντίδας) και συνεργάζεται με
όλους τους εμπλεκόμενους οργανισμούς προκειμένου να προωθεί την ένταξη των
μεταναστών και να προστατεύει όλους τους πολίτες από τις όποιες συνέπειες
μπορεί να έχει η παράνομη μετανάστευση.



Η οικονομική κρίση των ημερών που επηρεάζει όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και ανά
τον κόσμο, έχει μετακινήσει το επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας και της
νομοθετικής διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, η μετανάστευση και η
μεταναστευτική πολιτική παραμένουν κρίσιμα ζητήματα της πολιτικής ατζέντας
(κατά τη διάρκεια των δυο πρόσφατων προεκλογικών περιόδων ως τις 6 Μαΐου και
17 Ιουνίου 2012, η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης ήταν νούμερο 2
θέμα στα προγράμματα των υποψηφίων).

Σε σχέση με τη διαδικασία χάραξης πολιτικής και των ανάληψη έργου στο τοπικό επίπεδο
του Δήμου Αθηναίων, όλες οι πρωτοβουλίες είναι ευθυγραμμισμένες με την αποστολή και
τον επίσημο ρόλο του Δήμου, ως εξής:
Στην Ελλάδα, ο κυβερνητικός τομέας διατηρεί την πλήρη ευθύνη της ρύθμισης των
μεταναστευτικών ζητημάτων, ενώ οι τοπικές αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν
τον αριθμό των μεταναστών που εισέρχονται παράνομα στη χώρα και συγκεντρώνονται στο
κέντρο της πόλης. Πράγματι, η επίσημη πολιτική του Δήμου Αθηναίων είναι « η διαχείριση
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των προβλημάτων και η τήρηση διακριτικής στάσης». Ο σκοπός είναι να γίνονται όλες οι
δυνατές προσπάθειες να περιορίζονται και να αποφεύγονται οι εντάσεις αλλά και να
βελτιώνονται οι συνθήκες συνύπαρξης όλων των πολιτών και να παρέχονται υπηρεσίες
κοινωνικής πρόνοιας στους μετανάστες ( π.χ. σίτιση, δωρεάν πρόσβαση στα δημοτικά
ιατρεία, διοικητικές υπηρεσίες για την έκδοση αδειών παραμονής, διαδικτυακή παροχή
πληροφοριών, εκπαίδευση και εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας, υποστήριξη γυναικών
που έχουν υποστεί κακοποίηση ή είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας). Ο Δήμος
Αθηναίων απευθύνεται και συνεργάζεται διαρκώς με τις εθνικές αρχές προκειμένου να
συνεχίζει απρόσκοπτα και αδιάκοπα το έργο αυτό της υποστήριξης όλων των πολιτών για
την ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης των μεταναστών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχουν μέχρι τώρα παρατεθεί
στην παρούσα αναφορά σε σχέση με τη μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και το ρόλο
του Δήμου Αθηναίων, οδηγούμαστε στη λογική για την επιλογή των θεμάτων και
αντίστοιχων ερωτημάτων διαβούλευσης του ελληνικού πιλότου στο u-debate (Ενότητα
«Συζητήστε»). Τα θέματα έχουν επιλεγεί και δομηθεί ώστε να αντιπροσωπεύουν τόσο το
τοπικό όσο και το εθνικό επίπεδο και τα περισσότερα από αυτά αντιπροσωπεύουν τις
συγκεκριμένες κατηγορίες της πολιτικής μετανάστευσης όπως αυτές ρυθμίζονται από τη
νομοθεσία και όπως περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο Policy Profiler (Ενότητα
«Κατανοήστε»), δηλαδή «Μετανάστευση για λόγους οικογενειακής επανένωσης», «
Μετανάστευση για λόγους σπουδών», «Μετανάστευση για λόγους απασχόλησης», «Επί
μακρό διαμένοντες μετανάστες και υπηκοότητα», «Παράνομη μετανάστευση, επανεισδοχή
και επιστροφή»
Θέματα (http://join.puzzledbypolicy.eu/el-GR/uDebate.aspx)


Μετανάστευση για λόγους οικογενειακής επανένωσης



Παράνομη μετανάστευση, επανεισδοχή και επιστροφή



Οικονομική κρίση και μεταναστευτικές τάσεις



Επί μακρό διαμένοντες μετανάστες και υπηκοότητα



Μετανάστευση για λόγους απασχόλησης



Μετανάστευση για λόγους σπουδών

Η ένταξη και η κοινωνική συνοχή έχουν μέχρι τώρα στην αναφορά μας υπογραμμιστεί ως
επίκεντρο της διαδικασίας της διαβούλευσης, πράγμα που επιβεβαιώνουν και οι
εμπλεκόμενοι φορείς. Ωστόσο, για τις ανάγκες της παρούσας αναφοράς, το πρώτο
επιλεγμένο θέμα που θα παρουσιαστεί (με βάση τη συμμετοχή και τις αναρτηθείσες
απόψεις) είναι η «Μετανάστευση για λόγους σπουδών», το οποίο παρουσιάζει συνάφεια
με τη διαδικασία ένταξης.
Το αντίστοιχο ερώτημα έχει χαρακτηριστεί ως «καυτό», και εντάσσεται στην κατηγορία των
κοινών για όλους τους πιλότους ερωτημάτων που αξιολογούν απευθείας την ευρωπαϊκή
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πολιτική. Το ερώτημα αφορά στην υιοθέτηση της ευρωπαϊκής Οδηγίας ως προς την
αναγνώριση στους φοιτητές-υπηκόους τρίτων χωρών από το Ελληνικό κράτος όλων των
δικαιωμάτων απασχόλησης.
Το ερώτημα βρίσκεται :
http://join.puzzledbypolicy.eu/tabid/144/ctl/TreeView/mid/459/Thread/135/language/el
-GR/uDebate.aspx

5.2 Ανάμειξη των στοχευόμενων κοινωνικών ομάδων
Οι κοινωνικές ομάδες στις οποίες στοχεύει η πλατφόρμα του Puzzled by Policy είναι το
σύνολο των πολιτών, οι πολίτες υπήκοοι τρίτων χωρών και οι αντίστοιχες κοινότητές τους,
οι ΜΚΟ που είναι ενεργές σε θέματα μετανάστευσης, οι κοινωνικοί φορείς και οι
υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Οι ομάδες των πολιτών-υπηκόων τρίτων χωρών χαρακτηρίζονται ως «δύσκολα
προσβάσιμες» , κυρίως με βάση το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξή τους
στην τοπική κοινωνία. Οι ομάδες αυτές απαρτίζονται από υπηκόους διαφόρων χωρών όπως
για παράδειγμα της Βουλγαρίας, της Αλβανίας, και του Πακιστάν μεταξύ άλλων. Επειδή
ακριβώς οι ομάδες αυτές χρειάζεται να ενταχθούν αποτελεσματικά στην κοινωνία και την
αγορά εργασίας, θεωρούμε ότι προσκαλώντας τους να συμμετέχουν δυναμικά στη χάραξη
πολιτικής είναι εφικτή η ενδυνάμωσή τους και η βελτίωση της συμμετοχικότητας μέσα από
ένα νέο κανάλι, αυτό της πλατφόρμας του Puzzled by Policy.
Η γενική κατηγορία των κοινωνικών και εμπλεκόμενων φορέων που συμμετέχουν στη
διαβούλευση απευθείας ή προσελκύουν και προσκαλούν ομάδες να συμμετέχουν στο
Puzzled by Policy, περιλαμβάνει ΜΚΟ, κοινότητες και ενώσεις μεταναστών, οργανώσεις
ομπρέλα, πολίτες και νέους πολίτες. Όσον αφορά στις ΜΚΟ, υπάρχει συνεργασία με την
Πράξις , οι εκπρόσωποι της οποίας μας έφεραν σε επαφή με μεταναστευτικές κοινότητες
και βοήθησαν στη βελτίωση της πλατφόρμας και του περιεχομένου της , αλλά και με την
Asante.
Η ομάδα των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και πολιτικών εκπροσώπων που έχουμε
αναγνωρίσει, εμπλέξει μέχρι στιγμής ή πρόκειται να προσκαλέσουμε στο μέλλον,
αποτελείται από εκλεγμένους εκπροσώπους του Δήμου Αθηναίων (Γραφείο Δημάρχου,
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Πρόεδρος Συμβουλίου Ένταξης
Μεταναστών),
από εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών-Γενική Γραμματεία
Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής αλλά και των
πολιτικών κομμάτων.
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Προκειμένου να προωθηθεί και να διαχυθεί η πλατφόρμα του Puzzled by Policy στο
ενδιαφερόμενο κοινό χρησιμοποιήθηκε ένα πολυκαναλικό μοντέλο , όπως προκύπτει και
από τον παρακάτω πίνακα:
Μέθοδος

Αποτελέσματα

Ομάδα-στόχος

Επικοινωνία με e-mail

64

Όλο το κοινό και οι εμπλεκόμενοι
φορείς

Επικοινωνία μέσω
τηλεφώνου

50

Όλο το κοινό και οι εμπλεκόμενοι
φορείς

Επικοινωνία μέσω
επίσημης
αλληλογραφίας

1

Δήμαρχος Αθηναίων

Αναρτήσεις στο
Facebook

7

Όλο το κοινό και οι εμπλεκόμενοι
φορείς

Αναρτήσεις στο Linkedin

0

Όλο το κοινό και οι εμπλεκόμενοι
φορείς

YouTube videos

0

Όλο το κοινό και οι εμπλεκόμενοι
φορείς

Flick εικόνες

4

Όλο το κοινό και οι εμπλεκόμενοι
φορείς

Συναντήσεις

10

Μεταναστευτικές Κοινότητες,
τοπικοί υπεύθυνοι λήψης
αποφάσεων, ΜΚΟ, ΜΜΕ

Συνεντεύξεις

2

Διοικητικοί εκπρόσωποι Δήμου
Αθηναίων

Επίδειξη της
πλατφόρμας

2

Μεταναστευτικές Κοινότητες,
τοπικοί υπεύθυνοι λήψης
αποφάσεων, ΜΚΟ

Focus Group (<10 άτομα)

1

ΜΚΟ, Μεταναστευτική Κοινότητα

Workshop (> 10 άτομα)

1

Μεταναστευτική Κοινότητα,
Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου

Web banner

3

Όλο το κοινό και οι εμπλεκόμενοι
φορείς
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Widget

2

www.daem.gr, σελίδα facebook
DAEM S.A.

Δελτίο τύπου

11

Όλο το κοινό και οι εμπλεκόμενοι
φορείς

Ραδιόφωνο

0

Όλο το κοινό και οι εμπλεκόμενοι
φορείς

Εφημερίδα

0

Όλο το κοινό και οι εμπλεκόμενοι
φορείς

Online άρθρο

0

Όλο το κοινό και οι εμπλεκόμενοι
φορείς

Web blog

0

Όλο το κοινό και οι εμπλεκόμενοι
φορείς

Τοπικό event

7

Όλο το κοινό και οι εμπλεκόμενοι
φορείς

Εθνικό event

1

ΟΤΑ, εθνικοί υπεύθυνοι λήψης
αποφάσεων, επιχειρηματίες,
πολίτες, διεθνείς επισκέπτες

9.1 Πίνακας 1:Πολυκαναλικό μοντέλο επικοινωνίας στην Ελλάδα

5.3 Στατιστικά διαβούλευσης
5.3.1 Ερωτηματολόγιο Policy profiler (Ενότητα «Κατανοήστε»)
Από τους 386 συμμετέχοντες που συμπλήρωσαν μέχρι τώρα το ερωτηματολόγιο Policy
Profiler, 55 έδωσαν και τα δημογραφικά τους στοιχεία . Από αυτά προκύπτει ότι κατά πάσα
πιθανότητα 379 άτομα εντάσσονται στη γενική κατηγορία χρηστών .
Τα συγκεκριμένα δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων που εντάσσονται στην κατηγορία
των «δύσκολα προσβάσιμων» (από τους 55 που δήλωσαν) έχουν ως εξής:
Αριθμός χρηστών Policy
Profiler που έχουν
γεννηθεί σε άλλη χώρα

Αριθμός χρηστών
Policy Profiler που
δηλώνουν άνεργοι

Αριθμός χρηστών
Policy Profiler που
είναι πάνω από 50
και κάτω από 18 ετών

Αριθμός χρηστών
Policy Profiler που
έχουν ολοκληρώσει
μόνο τη Δημοτική
εκπαίδευση ή
κατώτερη
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14

1

14

0

9.2 Πίνακας 2: Δημογραφικά στοιχεία «δύσκολα προσβάσιμων» χρηστών

5.3.2 U-debate (Ενότητα «Συζητήστε»)
Τα συνολικά στατιστικά από το U-debate έχουν ως εξής:
* Αριθμός θεμάτων U-debate (γενικές
συζητήσεις)

6

* Αριθμός ερωτημάτων U-debate (γενικές
συζητήσεις)

13

* Αριθμός αναρτημένων απόψεων στο Udebate

53

* Αριθμός προβολών U-debate

2333 (208 μοναδικοί χρήστες)

* Αριθμός εγγράφων αναφοράς ή
υποστηρικτικής πληροφορίας που
χρησιμοποιείται στα θέματα/ερωτήματα του
U-debate

7

* Αριθμός U-debate issues που υποβλήθηκαν

18

* Αριθμός U-debate σχολίων που
υποβλήθηκαν

5

* Αριθμός u-debate εναλλακτικών που
υποβλήθηκαν

12

* Αριθμός U-debate επιχειρημάτων υπέρ που
υποβλήθηκαν

14

* Αριθμός U-debate επιχειρημάτων κατά που
υποβλήθηκαν

4

* Αριθμός ατόμων και οργανισμών που
συμμετείχαν

7 and 2 facilitators

9.3 Πίνακας 3: Συνολικά στατιστικά στοιχεία u-debate
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5.4 Αποτελέσματα διαβούλευσης
5.4.1 Αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο Policy profiler (Ενότητα «Κατανοήστε)
Σύμφωνα με τα συνολικά αποτελέσματα όπως απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα,
οι θέσεις των συμμετεχόντων κατανέμονται γραμμικά σε απαντήσεις της κλίμακας
«διαφωνώ απόλυτα» έως «συμφωνώ απόλυτα» ως προς τα επίπεδα μετανάστευσης και
την απόδοση δικαιωμάτων στους μετανάστες. Παρατηρούνται και κάποιες ακραίες θέσεις
που ζητούν πολύ λιγότερα δικαιώματα ανεξάρτητα από τα επίπεδα μετανάστευσης.
Ωστόσο, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι ελαφρώς περισσότεροι συμμετέχοντες
συμφωνούν με την αναγνώριση περισσότερων δικαιωμάτων στους μετανάστες.
Οι ερωτήσεις τις οποίες καλούνται να απαντήσουν οι χρήστες και για τις οποίες φορείς και
πολιτικά κόμματα εκλήθησαν να παρέχουν τις επίσημες θέσεις τους για τη χαρτογράφηση
των αποτελεσμάτων είναι οι εξής:
Γενικές προτάσεις
1.

Πρέπει να περιοριστεί η μετανάστευση στην Ελλάδα.

Μετανάστευση για λόγους εργασίας
2.
Δεν πρέπει να προσκαλούνται νέοι μετανάστες από χώρες εκτός Ε.Ε. προτού
δοθεί η ευκαιρία στους γηγενείς, στους πολίτες της Ε.Ε. και στους υπηκόους τρίτων
χωρών που βρίσκονται ήδη στην Ε.Ε. να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας.
3.
Πρέπει να ενθαρρυνθεί η προσέγγιση μεταναστών με επαγγελματικές ικανότητες
με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη.
4.
Οι υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στην Ε.Ε.
πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια κοινωνικά δικαιώματα με τους ντόπιους εργαζόμενους,
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων υγείας και ατυχήματος, της συνταξιοδότησης
και των επιδομάτων ανεργίας.
Μετανάστευση για λόγους σπουδών
5.
Στους υπηκόους χωρών εκτός της Ε.Ε. που σπουδάζουν σε ευρωπαϊκά
Πανεπιστήμια και τους προσφέρεται δουλειά εντός ενός έτους μετά την αποφοίτησή τους
πρέπει να επιτρέπεται η παραμονή και η εργασία στην Ε.Ε.
6.
Οι υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. που έρχονται στην Ευρώπη για να σπουδάσουν σε
δημόσια Πανεπιστήμια πρέπει να πληρώνουν υψηλότερα δίδακτρα από τους
ευρωπαίους συμφοιτητές τους.
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Μετανάστευση για λόγους οικογενειακής επανένωσης
7.
Όλοι οι ξένοι μετανάστες εργαζόμενοι που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στην
Ε.Ε. πρέπει να έχουν το δικαίωμα να φέρνουν τον/τη σύζυγο και τα παιδιά τους χωρίς
άλλες προϋποθέσεις.
8.
Τα μέλη της οικογένειας των νόμιμων μεταναστών από χώρες εκτός της Ε.Ε. δεν
πρέπει να έχουν αυτομάτως το δικαίωμα να εργάζονται.
Επί μακρόν διαμένοντες μετανάστες και υπηκοότητα
9.
Οι μετανάστες που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης πρέπει να
αποδεχτούν την κουλτούρα και τις αξίες μας.
10.
Οι υπήκοοι των χωρών εκτός της Ε.Ε. που ζουν νόμιμα σε ένα κράτος-μέλος
πρέπει να έχουν το δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές.
11.
Τα παιδιά των μεταναστών που γενιούνται σε μια χώρα-μέλος της Ε.Ε. πρέπει να
αποκτούν αμέσως την υπηκοότητα της χώρας αυτής εάν ο ένας από τους γονείς τους
διαμένει νόμιμα εκεί για πολλά χρόνια.
Παράνομη μετανάστευση, επανεισδοχή και πολιτικές επιστροφής
12.
Η παράνομη είσοδος και/ή παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην Ε.Ε. πρέπει
να θεωρείται ποινικό αδίκημα και να τιμωρείται ανάλογα.
13.
Οι παράνομοι μετανάστες πρέπει να επιστρέφονται αμέσως στις χώρες
καταγωγής τους.
14.
Στους παράνομους μετανάστες που έχουν ζήσει και εργαστεί στη χώρα για πολλά
χρόνια χωρίς να έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα πρέπει να παρέχεται νόμιμη
παραμονή.
Ειδικές προτάσεις
15.
Η λήψη προληπτικών μέτρων όπως η τοποθέτηση προστατευτικού φράκτη στα
επίγεια σύνορα της χώρας, προκειμένου να αποφευχθεί η παράνομη μετανάστευση,
είναι σημαντική και απαραίτητη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ερωτήσεις 1 έως 14 είναι κοινές και για τις τέσσερις χώρεςπιλότους (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία), ενώ η ερώτηση 15 διαφέρει σε κάθε μια
από αυτές και ανταποκρίνεται στην τοπική τρέχουσα επικαιρότητα.
Ακολουθεί η παράθεση των επικρατέστερων θέσεων των πολιτών:
 Οι θέσεις των συμμετεχόντων σε σχέση με τον περιορισμό των επιπέδων
μετανάστευσης στην Ελλάδα εμφανίζουν κάποια διασπορά. Όμως, θα μπορούσε να
γίνει η γενική παρατήρηση ότι ελαφρώς περισσότεροι τείνουν να συμφωνούν ή
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συμφωνούν με την αναγνώριση περισσότερων δικαιωμάτων στους μετανάστες
παρόλο που υποστηρίζουν τον περιορισμό της μετανάστευσης.
 Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμφωνούν ή τείνουν να συμφωνούν ότι η
μετανάστευση πρέπει να περιοριστεί στην Ελλάδα.
 Μόλις λίγο περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες συμφωνούν ή τείνουν να
συμφωνούν ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους εργαζομένους της χώρας
πριν από την όποια πρόσκληση σε υπηκόους τρίτων χωρών να έρθουν για εργασία
στη χώρα, ενώ σημαντικός αριθμός δηλώνει ότι δεν έχει άποψη.
 Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες συμφωνούν ή τείνουν να συμφωνούν με
το γεγονός ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές θα πρέπει να κλίνουν προς την
προσέλκυση εργαζομένων με επαγγελματικές ικανότητες προκειμένου να ενισχυθεί
η οικονομική ανάπτυξη.
 Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες συμφωνούν ή τείνουν να συμφωνούν με
την αναγνώριση των ίδιων δικαιωμάτων σε εργαζόμενους υπηκόους τρίτων χωρών.
 Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες συμφωνούν ή τείνουν να συμφωνούν ότι
οι φοιτητές υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει να έχουν το δικαίωμα να παραμένουν
στην ΕΕ και να εργάζονται εφόσον τους προσφέρεται εργασία για ένα χρόνο μετά
την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
 Μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων τείνει να μην υποστηρίζει το επιχείρημα περί
αύξησης των διδάκτρων για τους φοιτητές υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ.
 Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμφωνεί ή τείνει να συμφωνεί ότι οι υπήκοοι
χωρών εκτός ΕΕ πρέπει να έχουν το δικαίωμα να προσκαλούν τα μέλη της
οικογένειάς τους χωρίς παραπάνω προϋποθέσεις.
 Το ερώτημα περί αυτόματης παροχής άδειας παραμονής στα μέλη της οικογένειας
συγκεντρώνει απαντήσεις «καμία άποψη» αλλά και διαφωνίες.
 Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες συμφωνούν ή τείνουν να συμφωνούν ότι
οι υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει να σέβονται την τοπική κουλτούρα και τις αξίες.
 Οι μισοί από τους συμμετέχοντες συμφωνούν ή τείνουν να συμφωνούν με την
απόδοση του δικαιώματος ψήφου στις τοπικές εκλογές , ωστόσο και πάλι υπάρχει
σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων χωρίς καμία άποψη.
 Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες τείνουν να συμφωνούν ή
συμφωνούν με τη χορήγηση ιθαγένειας των παιδιών των μεταναστών με τη
γέννησή τους, όταν τουλάχιστον ο ένας γονέας διαμένει στη χώρα μόνιμα για
πολλά χρόνια
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 Στην ερώτηση για το αν θα πρέπει η παράνομη μετανάστευση να θεωρείται ποινικό
αδίκημα φαίνεται να μην υπάρχει επικρατέστερη άποψη, ωστόσο οι απαντήσεις θα
μπορούσαν να θεωρηθούν ως μη υπέρ της ποινικοποίησης.
 Οι μισοί από τους συμμετέχοντες συμφωνούν ή τείνουν να συμφωνούν ότι οι
παράνομοι μετανάστες θα πρέπει να επιστρέφουν αμέσως στη χώρα προορισμού
τους.
 Το ποσοστό των συμμετεχόντων που συμφωνούν ή τείνουν να συμφωνούν με την
έκδοση αδειών παραμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν και
εργάζονται για πολλά χρόνια στη χώρα χωρίς να έχουν διαπράξει κάποιο σοβαρό
έγκλημα εμφανίζεται ως το μεγαλύτερο.
 Παρόλη τη διασπορά των απαντήσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων
θεωρεί την εκτενή λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της
παράνομης μετανάστευσης μείζονος σημασίας .
Τα συνολικά αποτελέσματα όλων των συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο Policy Profiler
συγκεντρώνονται στο ακόλουθο διάγραμμα:

8.5 Εικόνα 5: Η θέση στο πολιτικό σκηνικό όλων των χρηστών στην Ελλάδα
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Ενώ ο μέσος όρος των απαντήσεων στην κάθε ερώτηση φαίνεται στο ακόλουθο
διάγραμμα:

8.6 Εικόνα 6: Ο μέσος όρος των απαντήσεων όλων των χρηστών σε κάθε ερώτηση του
Policy Profiler

5.4.2 Αποτελέσματα από το U-debate (Ενότητα «Συζητήστε»)
Τα ερωτήματα του U-debate οδήγησαν σε ένα σχετικό επίπεδο συμμετοχής και ανέδειξαν
τα θέματα που ενδιαφέρουν ως τώρα το στοχευόμενο κοινό των συμμετεχόντων.
Με βάση τα επίπεδα συμμετοχής και τον αριθμό των αναρτημένων απόψεων μέχρι
στιγμής, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα πιο δημοφιλή θέματα και ερωτήματα
συζήτησης ως εξής:


Μετανάστευση για λόγους σπουδών: Ευρωπαϊκό ερώτημα (επισημασμένο ως
Καυτό): Πρέπει το ελληνικό κράτος να αποδίδει στους μετανάστες σπουδαστές
πλήρη δικαιώματα στην απασχόληση/εργασία, όπως επιτρέπεται από την Οδηγία
της ΕΕ για τη μετανάστευση για λόγους εκπαίδευσης (Άρθρο 17);
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8.7 Εικόνα 7: Απεικόνιση ερωτήματος και διαλόγου στη θεματική κατηγορία
Μετανάστευση για λόγους σπουδών


Μετανάστευση για λόγους απασχόλησης: Ελληνικό ερώτημα: Παράταση του
δικαιώματος διαμονής για εργασία

8.8 Εικόνα 8: Απεικόνιση ερωτήματος και διαλόγου στη θεματική κατηγορία
Μετανάστευση για λόγους απασχόλησης
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Οικονομική κρίση και μεταναστευτικές τάσεις: Ελληνικό ερώτημα:
Επηρεάζει η οικονομική κρίση την πρόθεση μετανάστευσης στην Ελλάδα;

8.9 Εικόνα 9: Απεικόνιση ερωτήματος και διαλόγου στη θεματική κατηγορία Οικονομική
κρίση την πρόθεση μετανάστευσης στην Ελλάδα

Μετανάστευση για λόγους σπουδών: Ευρωπαϊκό ερώτημα (επισημασμένο ως Καυτό):
Πρέπει το ελληνικό κράτος να αποδίδει στους μετανάστες σπουδαστές πλήρη
δικαιώματα στην απασχόληση/εργασία, όπως επιτρέπεται από την Οδηγία της ΕΕ για τη
μετανάστευση για λόγους εκπαίδευσης (Άρθρο 17);

Βλέπουμε ότι οι αναρτήσεις στο ερώτημα αυτό αναφέρονται κυρίως στα ίσα δικαιώματα
εργασίας για τους φοιτητές υπηκόους τρίτων χωρών. Υπάρχει η αντίληψη ότι δεν υπάρχει
ισορροπία ανάμεσα σε ντόπιους και μετανάστες φοιτητές ή ότι δεν υπάρχει ίση
μεταχείριση. Έχει γίνει και η παρατήρηση ότι οι θέσεις εργασίας έχουν μειωθεί.

27

Οι αναρτήσεις στη συζήτηση αυτή προέρχονται κυρίως από τα νεαρά μέλη της Αραβικής
κοινότητας που έρχονται από τη Συρία, και πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
workshop που οργανώσαμε στο χώρο τους στις 9 Ιουνίου 2012.
(για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε PbP facebook page :
pagehttp://www.facebook.com/media/set/?set=a.458114400883504.116037.16705272665
6341&type=3)
Τα αποτελέσματα της συζήτησης ενδιαφέρουν τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων καθώς
υποστηρίζουν το επιχείρημα για την υιοθέτηση της σχετικής κοινοτικής Οδηγίας
εναρμονίζοντας την ελληνική νομοθεσία, προκειμένου να αναγνωριστούν πλήρη εργασιακά
δικαιώματα στους φοιτητές υπηκόους τρίτων χωρών.
Μετανάστευση για λόγους απασχόλησης: Ελληνικό ερώτημα : Παράταση του
δικαιώματος διαμονής για εργασία

Βλέπουμε από τις αναρτήσεις στο ερώτημα αυτό ότι οι συμμετέχοντες συμφωνούν και
υποστηρίζουν την παροχή όσο το δυνατό περισσότερων δικαιωμάτων εργασίας στους
πολίτες ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους.
Οι αναρτήσεις στη συζήτηση αυτή προέρχονται κυρίως από τα νεαρά μέλη της Αραβικής
κοινότητας που έρχονται από τη Συρία, και πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
workshop που οργανώσαμε στο χώρο τους στις 9 Ιουνίου 2012.
(για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε PbP facebook page :
pagehttp://www.facebook.com/media/set/?set=a.458114400883504.116037.16705272665
6341&type=3)
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Οικονομική κρίση και μεταναστευτικές τάσεις: Ελληνικό ερώτημα:
Επηρεάζει η οικονομική κρίση την πρόθεση μετανάστευσης στην Ελλάδα;

Βλέπουμε από τις αναρτήσεις στο ερώτημα αυτό ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες
συμφωνούν ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει μέχρι στιγμής τις μεταναστευτικές
τάσεις και ιδιαίτερα έχει οδηγήσει σε ένα χαμηλότερο βαθμό μετανάστευσης προς την
Ελλάδα. Γίνεται επίσης παραδεκτό ότι η οικονομική κρίση είναι ένας λόγος για τον οποίο οι
άνθρωποι αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Πράγματι, υπογραμμίζεται ότι οι
Έλληνες τείνουν να φεύγουν από τη χώρα εξαιτίας της κρίσης . Οι συμμετέχοντες στη
συζήτηση αυτή είναι κυρίως ντόπιοι.
Τα αποτελέσματα της συζήτησης ενδιαφέρουν τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων από τη
μια, ως προς το ότι πρέπει να θεωρήσουν το ότι φεύγουν οι μετανάστες από τη χώρα ή
ότι οδηγεί σε ένα περισσότερο διαχειρίσιμο αριθμό
δεν την επιλέγουν καν,
μεταναστευτικών κοινοτήτων που μπορεί να υποστηρίξει η χώρα αλλά και που μπορεί να
οδηγήσει σε μια καλύτερη και κατάλληλη πολιτική. Από την άλλη, το γεγονός ότι και οι
Έλληνες φαίνεται να φεύγουν από τη χώρα λόγω της κρίσης πρέπει να γίνει αντικείμενο
μελέτης ως προς το πλαίσιο απασχόλησης, τις σχετικές στρατηγικές και τάσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω αποτελέσματα διαλόγου αποτελούν επιλογή
περιεχομένου από το συνολικό που υπάρχει στην ενότητα, με βάση τη μεγαλύτερη
συμμετοχή και τις περισσότερες αναρτήσεις από πολλούς χρήστες. Η επιλογή επίσης
χαρακτηρίζεται και από το ότι μπορεί να δοθεί εικόνα ή τάση των απόψεων των
συμμετεχόντων κάτι που θα ήταν δυσκολότερο μέσα από το περιεχόμενο που δεν
παρουσιάζεται.
Τα ερωτήματα που δεν παρουσιάζονται για τους ανωτέρω λόγους βρίσκονται:


http://join.puzzledbypolicy.eu/tabid/144/ctl/TreeView/mid/459/Thread/89/languag
e/el-GR/uDebate.aspx
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http://join.puzzledbypolicy.eu/tabid/144/ctl/TreeView/mid/459/Thread/91/languag
e/el-GR/uDebate.aspx



http://join.puzzledbypolicy.eu/tabid/144/ctl/TreeView/mid/459/Thread/131/langua
ge/el-GR/uDebate.aspx



http://join.puzzledbypolicy.eu/tabid/144/ctl/TopicsThreadsByGroupView/mid/459/
Topic/71/language/el-GR/uDebate.aspx



http://join.puzzledbypolicy.eu/tabid/144/ctl/TopicsThreadsByGroupView/mid/459/
Topic/69/language/el-GR/uDebate.aspx



http://join.puzzledbypolicy.eu/tabid/144/ctl/TopicsThreadsByGroupView/mid/459/
Topic/77/language/el-GR/uDebate.aspx

5.4.3 Αποτελέσματα από το widget (Ενότητα «Μοιραστείτε»)
Τα πλήρη αποτελέσματα για την εφαρμογή αυτή αφορούν την περίοδο 15 Απριλίου έως 18
Ιουνίου
2012
και
τα
στατιστικά
παρέχονται
από
την
πλατφόρμα
http://www.beemboard.com και από τα στοιχεία διάδοσης του εκάστοτε πιλότου.
Στην Ελλάδα, 37 άτομα επέλεξαν τη χώρα σαν χώρα αναφοράς, 53 άτομα επέλεξαν την
ελληνική γλώσσα, ενώ έχει ενσωματωθεί σε 5 ιστοσελίδες:





DAEM website:
http://www.daem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=176:puzzled
-by-policy&catid=50:newsleters&Itemid=81
DAEM facebook page: http://www.facebook.com/pages/DAEMSA/345291462192549?sk=app_245347962192828
Online media-skai: http://www.skai.gr/news/politics/article/193987/puzzled-bypolicy-as-milisoume-gia-ti-metanasteusi/
University of Macedonia-Greece: http://islab.uom.gr/
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Εικόνα 10: Η εφαρμογή widget στην ενότητα Συζητήστε

6. Ανατροφοδότηση
ενδυνάμωση

υπευθύνων

λήψης

αποφάσεων

και

Εφόσον το ενδιαφέρον εστιάζεται μέχρι τώρα στο τοπικό επίπεδο, οι υπεύθυνοι
προέρχονται από την τοπική αρχή, το Δήμο Αθηναίων. Αλλά και σε εθνικό επίπεδο, όπου
διαμορφώνεται και νομοθετείται η μεταναστευτική πολιτική, η Γενική Γραμματεία
Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών είναι σημαντικό να
παρακολουθεί τη διαβούλευση και τα αποτελέσματά της.
Η ανατροφοδότηση στην παρούσα φάση αφορά στις γενικές εντυπώσεις ως προς την
πλατφόρμα και τη χρησιμότητά της, σε προτάσεις σχετικά με λειτουργικά ζητήματα, και σε
σχόλια ως προς το αρχικό περιεχόμενο και τους άξονες πολιτικής στη διαβούλευση. Το
επίκεντρο και ο προσανατολισμός της πολιτικής προς διαβούλευση στην ένταξη και στα
θέματα ιθαγένειας και η παρακολούθηση του περιεχομένου από πλευράς του Δήμου
Αθηναίων επιβεβαιώθηκε. Επιπροσθέτως, το Puzzled by Policy θεωρήθηκε ως ένα
σημαντικό μέσο υποστήριξης της διαδικασίας χάραξης πολιτικής που δίνει φωνή στους
μετανάστες και τις κοινότητές τους και τους τοποθετεί στη διαδικασία από το στάδιο του
σχεδιασμού.
Όλη η πληροφορία που συγκεντρώνεται μέσα από το ερωτηματολόγιο Policy profiler είναι
χρήσιμη για την αναγνώριση των αναγκών των πολιτών ανεξάρτητα από τη χώρα
προέλευσής τους που θα προκύψουν ίσως από τις ίδιες τις απόψεις τους αλλά και για τη
βελτίωση των διαδικασιών ένταξης.
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Το ερωτηματολόγιο Policy Profiler δίνει μια συγκεντρωτική εικόνα των απόψεων των
πολιτών σε σχέση με τη μετανάστευση στην τοπική κοινωνία και υποστηρίζει την
κατανόηση των αναγκών όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Και οι χρήστες του Puzzled by
Policy ενδυναμώνονται από τα αποτελέσματα του Policy Profiler με την έννοια ότι εφόσον
καταλαβαίνουν τόσο τις δικές τους αντιλήψεις όσο και των άλλων πολιτών για τη
μεταναστευτική πολιτική, τότε είναι σε θέση και να αναγνωρίσουν και να προτείνουν
πολιτικές και ενέργειες μέσα από το u-debate. Γενικά ενισχύεται η συμμετοχή και η
συμμετρικότητα και διευκολύνεται η ηλεκτρονική συμμετοχή.

7. Ζητήματα και περιορισμοί
Τα κυριότερα ζητήματα που πρέπει να αναφερθούν καθώς επηρέασαν και θα επηρεάσουν
τη διαδικασία της διαβούλευσης είναι τα ακόλουθα:


Δυσκολίες στη διοργάνωση workshops τόσο με τις μεταναστευτικές κοινότητες όσο
και με ομάδες άλλων πολιτών εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου και
διαθεσιμότητας από πλευράς τους, παρόλο που το σύνολο των ανθρώπων στους
οποίους έχει επικοινωνηθεί η πλατφόρμα είναι υπέρ της πρωτοβουλίας του Puzzled
by Policy και διατείνεται ότι θα συμμετέχει όποτε αυτό είναι εφικτό.



Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ακόμη χρειάζονται να έχουν περισσότερη
αντίληψη για τα οφέλη και την προστιθέμενη αξία της πλατφόρμας, κάτι που
εκτιμάται ότι θα αλλάξει σταδιακά μετά από την διάδοση των αποτελεσμάτων της
πρώτης περιόδου διαβούλευσης.



Χρειάζεται πολλή προσπάθεια για την προβολή της πλατφόρμας, ιδιαίτερα μέσα
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ίσως δεν αποτελούν το παραδοσιακό
κανάλι επικοινωνίας με το στοχευόμενο κοινό.
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