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Ενότητα 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

(επιµέλεια από IOM PRAGUE) 

Οι παρακάτω ενότητες προσεγγίζουν τους όρους πολυπολιτισµικότητα και 
µετανάστευση και επιδιώκουν να βοηθήσουν τους συµµετέχοντες ώστε να 
κατανοήσουν έννοιες και σύγχρονες τάσεις σχετικά µε τα θέµατα αυτά τόσο σε ένα 
γενικό, παγκόσµιο επίπεδο όσο και σε ένα πιο συγκεκριµένο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η προσπάθεια αυτή αποκτά µεγαλύτερη σηµασία στις µέρες µας, κατά τις οποίες 
παραποιήσεις και παραπληροφόρηση σχετικά µε τη µετανάστευση και την 
πολυπολιτισµικότητα από τα µέσα ενηµέρωσης και από τις πολιτικές δυνάµεις και τις 
προσωπικότητες µε λαϊκίστικες ή και εξτρεµιστικές τάσεις, οδηγούν συχνά σε 
παρανοήσεις και λανθασµένες πεποιθήσεις και αντιλήψεις στο ευρύτερο κοινό.

Ως άτοµα και επαγγελµατίες, είναι απαραίτητο να προσπαθήσουµε να είµαστε καλά 
ενηµερωµένοι, ευαισθητοποιηµένοι και δραστήριοι σε τέτοιου είδους θέµατα και στον 
τρόπο διαχείρισής τους στην καθηµερινότητα. Αυτή η ενότητα επιδιώκει
την ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης και του αναστοχασµού
και την παροχή περιεκτικής, συναφούς και αντικειµενικής
πληροφόρησης σχετικά µε τα θέµατα
που προαναφέρθηκαν.



ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
1.1. Ιστορία, ορισµοί και στάδια πολυπολιτισµικότητας

Ο όρος πολυπολιτισµικότητα χρησιµοποιήθηκε για να περιγράψει 
τις πολιτικές, κοινωνικοοικονοµικές και ηθικές αξιώσεις ενός ευρέος 

φάσµατος περιθωριοποιηµένων οµάδων, οι οποίες αντιµετωπίζουν 
εµπόδια στην απόκτηση των κοινωνικών τους αναγκών  µε τρόπο που δεν 

βιώνουν τα µέλη των κυρίαρχων οµάδων. Οι σύγχρονες θεωρίες πολυπολιτι-
σµικότητας τείνουν να επικεντρώνονται στους µετανάστες που είναι εθνικές και 

θρησκευτικές µειονότητες (π.χ. Λατίνοι στις ΗΠΑ, µουσουλµάνοι στη ∆υτική 
Ευρώπη), µειονοτικά έθνη (π.χ. Καταλανοί, Βάσκοι, Ουαλοί, Κεµπέκοι) και 

γηγενείς λαοί (π.χ. αυτόχθονες πληθυσµοί της βόρειας Αµερικής, της 
Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας).

Ωστόσο, οι ορισµοί της πολυπολιτισµικότητας - τόσο στον ακαδηµαϊκό 
χώρο όσο και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και στην πολιτική - είναι 
πολυάριθµοι, ποικίλλουν και αναφέρονται σε καταστάσεις που βιώνουν 
άνθρωποι διαφορετικών κοινοτήτων που ζουν ο ένας δίπλα στον 

άλλο, σε εθνικές ή θρησκευτικές οµάδες που ζουν ξεχωριστές ζωές. Το 
Αγγλικό Λεξικό της Οξφόρδης παραθέτει έναν ευρύ ορισµό της 

πολυπολιτισµικότητας ως "πολιτική ή διαδικασία µέσω της οποίας 
διατηρούνται ή υποστηρίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πολιτιστικών 
οµάδων στα πλαίσια της κοινωνίας".

Φαίνεται να υπάρχει κοινή αποδοχή σε βασικό επίπεδο για το γεγονός ότι η 
πολυπολιτισµικότητα θεωρείται αναγκαία για την πολιτική ταυτοποίηση οµάδων, 
κυρίως ανά εθνικότητα, και για την απαλλαγή του στιγµατισµού, του αποκλεισµού 
και της κυριαρχίας αυτών των οµάδων. Η πολυπολιτισµικότητα µπορεί εποµένως 
να µεταφραστεί σε µια δέσµευση για την επανεκτίµηση των παραβατικών 
συµπεριφορών και των ασταθών κυρίαρχων προτύπων αναπαράστασης και 
επικοινωνίας που περιθωριοποιούν συγκεκριµένες οµάδες. Περιλαµβάνει όχι 
µόνο δικαιώµατα ταυτότητας και πολιτισµού, αλλά και οικονοµικά και 
πολιτικά ζητήµατα. Πιο συγκεκριµένα, αφορά ζητήµατα επίλυσης της 
µειονεκτικής θέσης στην οποία βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, ως 
αποτέλεσµα της περιθωριοποιηµένης οµαδικής ταυτότητάς τους.

Σε αυτή τη διαδικασία, είναι δυνατόν να προσδιοριστούν διαφορετικά στάδια 
αναγνώρισης, κατανόησης, σεβασµού, αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής ιδεών 
µεταξύ µελών και κοινοτήτων διαφορετικών πολιτισµών. Αυτά τα στάδια
(µε ανοδική τάση στην βασική πολιτιστική επάρκεια) έχουν διαµορφωθεί
ως εξής:



Πολυπολιτισµικές κοινότητες, στις οποίες έντονα διακριτές πολιτιστικές οµάδες 
επιτρέπονται και περιλαµβάνονται στην κοινωνία µε ισότιµους όρους και ζουν η µία 
δίπλα στην άλλη. Υπάρχει αποδοχή και επιφανειακή έκφραση της πολιτιστικής 
ιδιαιτερότητας, αλλά χωρίς βαθιά γνώση ή ανταλλαγή ιδεών µεταξύ πολιτιστικών 
οµάδων, οι οποίες µερικές φορές είναι αποµονωµένες µεταξύ τους.

∆ιαπολιτισµικές κοινότητες (Cross-cultural communities), στις οποίες οι άνθρωποι 
προσπαθούν σε κάποιο βαθµό να ξεπεράσουν τα όρια και να οικοδοµήσουν γέφυρες 
σχέσεων µέσω του µοιράσµατος, της ενεργητικής ακρόασης και της γνώσης. Οι 
πολιτισµικές διαφορές µπορούν να γίνουν κατανοητές ή αναγνωρίσιµες, αλλά συχνά 
συγκρίνονται οι πολιτισµοί µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα κάποιος να θεωρείται 
ανώτερος ή κατώτερος από έναν άλλον.

∆ιαπολιτισµικές κοινότητες (Intercultural communities), στις οποίες υπάρχει πλήρης 
συλλογικότητα, αλτρουισµός, ισότητα, δικαιοσύνη, κατανόηση και αποδοχή. Οι 
άνθρωποι από διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα αλληλεπιδρούν και συνδέονται 
µεταξύ τους, µαθαίνουν και εξελίσσονται, διαµορφώνονται και µεταµορφώνονται από 
τα βιώµατα του άλλου και αντιµετωπίζουν τις φυλετικές και πολιτιστικές ανισότητες.

1.1 Πολιτιστική επάρκεια και κλίµακα Bennett

Αντίστοιχα, οι άνθρωποι µπορούν να αντιδράσουν
στις πολιτισµικές διαφορές µε ποικίλους τρόπους,
συνειδητά ή ασυνείδητα, προκαλώντας διαφορετικούς
τύπους συναισθηµάτων, απόψεων, στάσεων
και συµπεριφορών σε όσους επηρεάζονται.

Πολύ συχνά η έλλειψη γνώσης ή / και
η επαφή µε την ετερότητα  καλλιεργεί τον φόβο ή
την αντίθεση σε αυτό που είναι διαφορετικό από
το συνηθισµένο ή την πλειοψηφία. Εποµένως, 
οι αντι-µεταναστευτικές συµπεριφορές
δεν σχετίζονται συνήθως  µε την πραγµατική
παρουσία των µεταναστών και
στην περίπτωση της πρόσφατης
«προσφυγικής κρίσης»,
το αντι-µεταναστευτικό κλίµα έχει αυξηθεί
περισσότερο στις χώρες που είτε δεν έχουν
υποδεχθεί σηµαντικό αριθµό αιτούντων
άσυλο είτε υπήρξαν χώρες
διαµετακόµισης.



Από την άλλη, εκείνες που έλαβαν τον µεγαλύτερο αριθµό 
αιτούντων άσυλο ήταν οι πλέον θετικές στη µετανάστευση.

Πέρα από αυτά, οι άνθρωποι συνήθως αγνοούν τις δικές τους 
πολιτισµικές τάσεις και καθώς η κουλτούρα παρέχει έναν προσανατολισµό 

για την κατανόηση και την αντιµετώπιση του κόσµου, οι υποθέσεις και οι 
προσδοκίες που έχουν οι άνθρωποι σχετικά µε την κουλτούρα τους δηµιουργούν τη 

βάση για να εκτιµήσουν όλα αυτά µε τα οποία θα έρθουν σε επαφή.

Ως εκ τούτου, τα άτοµα, οι οµάδες και οι οργανώσεις οφείλουν να προσπαθήσουν 
αποτελεσµατικά και να µάθουν να ακούν ουσιαστικά και να ζητήσουν βοήθεια  για 

να είναι πολιτιστικά επαρκείς - δηλαδή να κατέχουν το σύνολο των 
συµπεριφορών, των πολιτικών και των στάσεων (συµπεριλαµβανοµένων των 
ανθρώπινων συµπεριφορών, των γλωσσών, των επικοινωνιών, των 
ενεργειών, των αξιών, των θρησκευτικών πεποιθήσεων, των κοινωνικών 
οµάδων και των ηθικών αντιλήψεων), που επιτρέπουν στις διαπολιτισµικές 
οµάδες να εργάζονται αποτελεσµατικά, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε 
επαγγελµατικό επίπεδο, ώστε να είναι προετοιµασµένες να λειτουργούν σε 

πολυπολιτισµικές καταστάσεις.

Σχετικά µε αυτή την άποψη, ο Dr. Milton Bennett ανέπτυξε το Αναπτυξιακό 
Μοντέλο της ∆ιαπολιτισµικής Ευαισθησίας - ή την κλίµακα Bennett - στη δεκαετία 
του 1990, µε σκοπό την εκτίµηση της διαπολιτισµικής επάρκειας. Η κλίµακα ιεραρχείται  
σε έξι στάδια αυξανόµενης ευαισθησίας στην πολιτιστική ετερότητα. Τα πρώτα τρία στάδια 
είναι εθνοκεντρικά, καθώς κάποιος βλέπει τον πολιτισµό του ως βασικό στην κοινωνία, και 
µε την αναρρίχηση στην κλίµακα υιοθετείται µια ολοένα και πιο εθνοκεντρική άποψη, η 
οποία είναι η ίδια η κουλτούρα του ατόµου που βιώνεται  στο πλαίσιο άλλων πολιτισµών.

Στο πρώτο στάδιο, της «Άρνησης της ετερότητας», τα άτοµα βιώνουν τον πολιτισµό 
τους ως τον µόνο «πραγµατικό». Άλλοι πολιτισµοί είτε δεν παρατηρούνται καθόλου είτε 
γίνονται αντιληπτοί µε έναν αδιαφοροποίητο, απλοϊκό τρόπο. Στο δεύτερο στάδιο, 
«Άµυνα ενάντια στην ετερότητα», ο πολιτισµός του ατόµου βιώνεται ως ο πιο 
"εξελιγµένος" ή ο καλύτερος τρόπος διαβίωσης και υπάρχει µια δυαδική σκέψη εµείς 
/ αυτοί που συχνά συνοδεύεται από αρνητικά στερεότυπα. Στην τρίτη φάση, της 
«Ελαχιστοποίησης της ετερότητας», οι άνθρωποι αναγνωρίζουν τις επιφανειακές 
πολιτισµικές διαφορές στα τρόφιµα, τα έθιµα κλπ., αλλά αναδεικνύουν την ανθρώπινη 
οµοιότητα στην εξωτερική εµφάνιση, τις ψυχολογικές ανάγκες και / ή την υποτιθέµενη 
τήρηση των οικουµενικών αξιών. Τείνουν να υπερεκτιµούν την ανοχή τους, ενώ υποτιµούν 
την επίδραση/υπεροχή του δικού τους πολιτισµού. Το τέταρτο στάδιο, της «Αποδοχής 
της ετερότητας», χαρακτηρίζεται από ανθρώπους που αποδέχονται την ύπαρξη 
πολιτισµικά διαφορετικών κοσµοθεωριών, παρόλο που δεν τους αρέσουν απαραιτήτως ή δεν 
συµφωνούν µε όλες. Στο πέµπτο στάδιο, της «Προσαρµογής στην ετερότητα», τα 
άτοµα είναι σε θέση να διευρύνουν τις δικές τους κοσµοθεωρίες, χρησιµοποιώντας την 
ενσυναίσθηση για να κατανοήσουν και να κατανοηθούν µε ακρίβεια σε όλα τα πολιτισµικά 
πλαίσια και να συµπεριφέρονται µε ποικίλους πολιτιστικά κατάλληλους τρόπους.



Το τελικό στάδιο, της «Ενσωµάτωσης της ετερότητας», επιτρέπει την εξέλιξη του βιώµατος 
του ατόµου, το οποίο αποδέχεται να µετακινηθεί και να µετατοπιστεί οµαλά από µια 
πολιτισµική κοσµοθεωρία σε µία άλλη.

Τέλος, πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του, ότι η πολυπολιτισµικότητα λαµβάνει χώρα 
σ’ ένα εύρος διαφορετικών συνηθειών και εθίµων, µε µεταβαλλόµενη πολυπλοκότητα 
και διαφορετικές  πτυχές θέασης των πραγµάτων.

Για παράδειγµα, ξέρατε ότι δεν είναι όλοι οι Άραβες µουσουλµάνοι και αντίστροφα; Στην 
πραγµατικότητα, οι µουσουλµάνοι είναι πιστοί της θρησκείας του Ισλάµ και οι Άραβες 
είναι µια εθνο-γλωσσική οµάδα ανθρώπων (οι περισσότεροι από τους οποίους είναι 
µουσουλµάνοι στο θρήσκευµα αλλά πολλοί δεν είναι). Επίσης, οι περισσότεροι µουσουλµάνοι 
στον κόσµο δεν µιλούν την αραβική γλώσσα ή δεν κατέχουν την εθνικότητα (καθώς 
κατάγονται από χώρες όπως η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Ινδία, το Μπαγκλαντές, κ.ά).

Ακόµη ένα ενδιαφέρον πολιτιστικό γεγονός είναι ότι, για παράδειγµα, στις περισσότερες 
χώρες της Μέσης Ανατολής, στην Ινδία, σε µέρη της Αφρικής και στις χώρες του Κόλπου, 
όπως η Σαουδική Αραβία, η κατανάλωση φαγητού (καθώς και η παράδοση αντικειµένων, 
οι χαιρετισµοί κ.λπ.) πρέπει να γίνονται µε το δεξί χέρι, καθώς το αριστερό θεωρείται 
«βρώµικο» λόγω της χρήσης του σε ζητήµατα υγιεινής. Επιπλέον, έχετε αναρωτηθεί ποτέ 
για τους διατροφικούς κανόνες των Εβραίων και των ισλαµιστών; Στην πραγµατικότητα, το 
halāl είναι οτιδήποτε επιτρέπεται σύµφωνα µε τον ισλαµικό νόµο - όχι µόνο φαγητό και 
ποτό, αλλά και όλα τα θέµατα της καθηµερινής ζωής. Τα τρόφιµα Kosher είναι αυτά που 
ακολουθούν τους κανονισµούς του kashrut, του εβραϊκού διατροφικού νόµου. Σε γενικές 
γραµµές, οι νόµοι του kashrut είναι αυστηρότεροι από τους ισλαµικούς, οπότε στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι νόµοι αυτοί δεν θα επηρεάσουν τους µουσουλµάνους που 
επιθυµούν να καταναλώσουν kosher, αλλά θα επηρεάσουν τους Εβραίους που µπορεί να 
ενδιαφέρονται να καταναλώσουν κρέας halal.

Αυτά είναι µερικά µόνο από τα αναρίθµητα παραδείγµατα πολιτισµικά διαφορετικών 
πρακτικών, µικρές αλλά σηµαντικές εκφάνσεις της καθηµερινής ζωής τις οποίες οφείλει 
κανείς να προσπαθήσει να µάθει και να συνειδητοποιήσει την πολυπολιτισµικότητα των 
κοινωνιών (αυτό ισχύει τόσο για τους µετανάστες όσο και για τις κοινότητες υποδοχής), στις 
οποίες συνυπάρχουν διαφορετικά έθιµα, προκειµένου να ζουν και να δρουν µε σεβασµό 
µέσα σε αυτές.



ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

1.2. Ορολογία και τύποι µετανάστευσης

Υπάρχουν διάφοροι τύποι µετανάστευσης και µεταναστών, βασιζόµενοι σε παράγοντες 
όπως η γεωγραφική θέση, οι λόγοι και οι στόχοι της µετανάστευσης, το νοµικό καθεστώς, 
κ.ά. Αυτό συχνά οδηγεί σε σύγχυση και λανθασµένη χρήση των όρων που σχετίζονται µε 
τη µετανάστευση, καθώς οι λέξεις όπως ο πρόσφυγας και ο µετανάστης ή ο αιτών άσυλο 
χρησιµοποιούνται εναλλακτικά και χωρίς ακρίβεια. Προκειµένου να διευκρινιστεί και να 
δοµηθεί η συζήτηση, είναι σηµαντικό να εξοικειωθούµε µε τους βασικούς όρους για τη 
µετανάστευση.

Πρώτον, µετανάστης είναι οποιοσδήποτε κινείται ή έχει µετακινηθεί σε ένα διεθνές σύνορο 
ή σε ένα κράτος µακριά από τη συνήθη κατοικία του. Αυτή η µετακίνηση αποτελεί 
εκπατρισµό (µετανάστευση) όταν κάποιος αναχωρεί ή εξέρχεται από ένα κράτος µε σκοπό 
να εγκατασταθεί σε ένα άλλο και, αντιστρόφως, αποτελεί µετανάστευση όταν αλλοδαποί 
µετακινούνται σε µια χώρα µε σκοπό την εγκατάσταση.

Ένα άτοµο είναι αιτών άσυλο όταν επιδιώκει την ασφάλεια από δίωξη ή σοβαρή βλάβη 
σε χώρα διαφορετική από τη δική του και αναµένει απόφαση σχετικά µε την αίτησή του για 
καθεστώς προστασίας. Στη συνέχεια, πρόσφυγας είναι κάποιος που «εξαιτίας ενός 
δικαιολογηµένου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς, 
µέλους συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας ή πολιτικών πεποιθήσεων, βρίσκεται εκτός της 
χώρας της υπηκοότητάς του και δεν είναι σε θέση ή, εξαιτίας αυτού του φόβου, δεν 
επιθυµεί να προστατευτεί από αυτή τη χώρα». Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη δεσµεύονται 
από την αρχή της µη επαναπροώθησης, σύµφωνα µε την οποία «κανένα συµβαλλόµενο 
κράτος δεν θα αποµακρύνει ή θα επιστρέψει µε οποιονδήποτε τρόπο πρόσφυγα στα 
σύνορα των εδαφών όπου θα απειλούνται η ζωή ή η ελευθερία του εξαιτίας της φυλής, 
της θρησκείας, της εθνικότητας, της ιδιότητας µέλους συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας 
ή της πολιτικής άποψής του». Επιπλέον, είναι σηµαντική η παρακάτω διάκριση. Ενώ 
ο όρος «παράνοµη» µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν αναφέρεται σε ένα καθεστώς 
ή µια διαδικασία, προτιµάται ο όρος «παράτυπος» όταν αναφέρεται σε ένα 
άτοµο. Η παραµονή σε ένα κράτος χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα και τη 
σχετική γραφειοκρατία  είναι, στις περισσότερες χώρες, όχι ποινικό αδίκηµα, 
αλλά διοικητική παράβαση.

Όσον αφορά πρόσωπα ή οµάδες προσώπων που έχουν
αναγκαστεί ή υποχρεωθεί να φύγουν ή να εγκαταλείψουν
τα σπίτια τους χωρίς να έχουν διασχίσει διεθνώς
αναγνωρισµένα κρατικά σύνορα, το καθεστώς,
στο οποίο υπάγονται, αναφέρεται
ως αυτό των εσωτερικά
εκτοπισθέντων.



Αυτά τα ανθρωπιστικά κινήµατα µπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της αναγκαστικής 
µετανάστευσης, καθώς στη µεταναστευτική ροή υπάρχει το στοιχείο του εξαναγκασµού, 
συµπεριλαµβανοµένων των απειλών για τη ζωή, είτε προέρχονται από φυσικά είτε από 
ανθρωπογενή αίτια. Αυτή συχνά έρχεται σε αντίθεση µε την εργασιακή µετανάστευση, 
στην οποία η µετακίνηση ατόµων από το ένα κράτος στο άλλο ή µέσα στην ίδια τη χώρα 
διαµονής τους, πραγµατοποιείται µε σκοπό την επαγγελµατική τους απασχόληση.

Στο τέλος του 2017, σχεδόν 200 εκατοµµύρια άνθρωποι (3,5% του παγκόσµιου 
πληθυσµού) ζούσαν έξω από τη χώρα γέννησής τους, εκ των οποίων πάνω από 25 
εκατοµµύρια ήταν διεθνείς πρόσφυγες και 3,1 ήταν αιτούντες άσυλο. Ακολούθως, πάνω 
από 40 εκατοµµύρια άνθρωποι εξορίστηκαν εσωτερικά λόγω εµφύλιου πολέµου, 
πολιτικής βίας ή συγκρούσεων και πάνω από 24 εκατοµµύρια εκτοπίστηκαν το τρέχον έτος 
λόγω φυσικής καταστροφής ή ακραίων καιρικών φαινοµένων.

1.3. Κινητήριες δυνάµεις και αρχές της µετανάστευσης

∆εν προσφέρουν όλες οι χώρες ή οι περιοχές του κόσµου τα ίδια επίπεδα ασφάλειας, 
ευεξίας, ποιότητας ζωής και ευκαιριών. Αυτό το δεδοµένο προωθεί τη µετακίνηση ανθρώπων 
εντός και / ή µεταξύ αυτών. "Παράγοντες ώθησης" είναι οι συνθήκες που αναγκάζουν ή 
αυξάνουν τη βούληση των ανθρώπων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Συχνά περιστρέφονται 
γύρω από καταστάσεις όπως η ασφάλεια και η έλλειψη σιγουριάς, οι φυσικές καταστροφές 
ή οι εξαιρετικά δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, η ανεργία, η φτώχεια, τα υψηλά ποσοστά 
εγκληµατικότητας, η έλλειψη υπηρεσιών και ανέσεων, οι συγκρούσεις ή οι πόλεµοι και 
πολλά άλλα. Από την άλλη πλευρά, οι «παράγοντες έλξης» είναι εκείνοι που προσελκύουν 
τους ανθρώπους να µετακινούνται σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Μερικά παραδείγµατα 
θα ήταν η επικράτηση χαµηλών ποσοστών εγκληµατικότητας, η παροχή καλύτερων 
υπηρεσιών, η ασφαλέστερη ατµόσφαιρα, η πολιτική ασφάλεια, οι λιγότεροι κίνδυνοι 
φυσικών καταστροφών, οι δυνατότητες απασχόλησης, ο µεγαλύτερος πλούτος και άλλοι.

Κατά την εργασία για / µε τους µετανάστες ακολουθείται µια σειρά από κατευθυντήριες 
αρχές:

Επικέντρωση στις ανάγκες και τα τρωτά σηµεία των µεταναστών: Υιοθέτηση µιας 
πολυπολιτισµικής και αντικειµενικής προσέγγισης, η οποία θα ικανοποιεί  τόσο τις άµεσες 
ανάγκες όσο και τη µακροπρόθεσµη υποστήριξη και ενδυνάµωσή τους.

Υποστήριξη των προσδοκιών των µεταναστών: Για την υποστήριξη της κοινωνικής 
ένταξης, της ενσωµάτωσης και την εκπλήρωση των προσδοκιών των µεταναστών, είναι 
θεµιτό οι κοινωνίες να εξετάσουν τις πιθανές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ίδιων των 
µεταναστών. Προκαλεί δυσκολίες να επιδιώκουν να ενθαρρύνουν, να εµποδίζουν ή να 
αποτρέπουν τη µετανάστευση ή να προωθούν τη διαµονή ή την επιστροφή των µεταναστών.

Αναγνώριση των δικαιωµάτων των µεταναστών: Οι κοινωνίες πρέπει να παρέχουν 
υποστήριξη και προστασία στους µετανάστες, ανεξάρτητα από το νοµικό τους καθεστώς. 
Η παροχή στήριξης στους µετανάστες συνοδεύεται από προσπάθειες για την προστασία 
τους ενάντια στην κακοµεταχείριση, την εκµετάλλευση και την καταπάτηση των δικαιωµάτων.

10



Ελάφρυνση των µεταναστευτικών πιέσεων στις κοινότητες προέλευσης:  Με την υποστήριξη 
στην πρόληψη καταστροφών και την οικοδόµηση ανθεκτικότητας σε κοινοτικό επίπεδο, οι 
κοινωνίες συµβάλλουν στην άµβλυνση των πιέσεων (κοινωνικών, οικονοµικών, περιβαλ-
λοντικών) που µπορούν να ωθήσουν τους ανθρώπους να µεταναστεύσουν ενάντια στη 
βούληση και την επιθυµία τους.

1.4. Μετανάστευση στην Ευρώπη και στον κόσµο: ιστορικές και τρέχουσες τάσεις

Ιστορικά η µετανάστευση προς ή εντός της Ευρώπης έχει µια µακρά πορεία, που συνδέεται 
κυρίως µε στρατιωτικές εισβολές, ωστόσο, από τα τέλη του 18ου αιώνα µέχρι τα µέσα του 
20ου αιώνα, η Ευρώπη ήταν µια ήπειρος µετανάστευσης. Μετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο 
Πόλεµο, η µετανάστευση στην Ευρώπη αυξήθηκε σηµαντικά (τόσο σε ταχύτητα όσο και σε 
κλίµακα), ιδιαίτερα στα δυτικά ευρωπαϊκά έθνη, τα οποία φιλοξένησαν σηµαντικούς 
πληθυσµούς µεταναστών, τόσο από ευρωπαϊκές όσο και από τρίτες χώρες.

Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες και κυρίως στο πλαίσιο της πρόσφατης ευρωπαϊκής 
«µεταναστευτικής κρίσης» (της αυξηµένης άφιξης µεταναστών στην Ευρώπη από το 2015 
µέχρι σήµερα), προκλήθηκαν αρνητικές στάσεις απέναντι στη µετανάστευση, φαινόµενο 
πιο έντονο σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση µε άλλες. Η ανάγκη για κάποια 
κράτη µέλη να φιλοξενήσουν µεγαλύτερο αριθµό µεταναστών επιστρατεύτηκε  από 
ανερχόµενα πολιτικά κινήµατα και κόµµατα της δεξιάς, καθώς και µέρος των µέσων 
µαζικής ενηµέρωσης, δηµιουργώντας ένα εχθρικό περιβάλλον για τις πολιτικές 
πολυπολιτισµικότητας και ενθαρρύνοντας τα αισθήµατα ανασφάλειας, δυσπιστίας ακόµη 
και καταφανών διακρίσεων εις βάρος των µεταναστών, καθώς και την αύξηση 
περιπτώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας.

Ας λάβουµε υπόψη, ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα των µεταναστών είναι αναγκαίο να 
υποστηρίζονται και να υπερασπίζονται ανά πάσα στιγµή - ανεξάρτητα από το νοµικό τους 
καθεστώς ή την καταγωγή τους. Επιπλέον,  οι οικονοµικές δυσκολίες, η πολιτική 
καταπίεση, οι εχθροπραξίες και οι διώξεις, καθώς και οι κίνδυνοι και τα τραύµατα των 
συγκρούσεων που συµβαίνουν επί του παρόντος στον παγκόσµιο Νότο είναι µια 
αντανάκλαση ενός, όχι πολύ µακρινού, ευρωπαϊκού παρελθόντος. Εποµένως, ο καθένας 
µας στις ευρωπαϊκές κοινωνίες οφείλει να έχει επίγνωση και ορθή πληροφόρηση 
σχετικά µε τα µεταναστευτικά θέµατα αλλά και τους ίδιους τους µετανάστες για την 
αποφυγή επικράτησης στερεοτύπων και προκαταλήψεων, παραπληροφόρησης 
και υπερβολικών αντιλήψεων ή λανθασµένων πεποιθήσεων.

Αρχικά, για παράδειγµα, και αντίθετα µε την κοινή πεποίθηση, δεν θέλουν  ή δεν είναι 
ικανοί όλοι οι µετανάστες να έρθουν στην Ευρώπη. Στην πραγµατικότητα, οι περισσότερες 
µεταναστεύσεις στην Ευρώπη και παγκοσµίως είναι ενδοκοινοτικές (οι άνθρωποι µετακινούνται 
αλλά τείνουν να µένουν κοντά στο σπίτι τους), συµπεριλαµβανοµένων των λιγότερο 
ανεπτυγµένων περιοχών του παγκόσµιου Νότου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι µεταναστευτικές 
ροές από Νότο σε Νότο εξακολουθούν να παραµένουν υψηλότερες από τις µετακινήσεις 
από τον Νότο στο Βορρά. Επιπλέον, οι αναπτυσσόµενες χώρες (συµπεριλαµβανοµένων 
και ορισµένων από τις φτωχότερες χώρες του κόσµου) είναι επίσης εκείνες που 
υποδέχονται το 85% όλων των προσφύγων (σχεδόν 9 στους 10 πρόσφυγες).
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Το 2015, δέκα χώρες στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, που αντιπροσωπεύουν µόνο το 
2,5% του παγκόσµιου ΑΕΠ, στέγαζαν πάνω από τους µισούς από τους 21 εκατοµµύρια 
πρόσφυγες στον κόσµο. Ως εκ τούτου, οι γειτονικές χώρες σε περιοχές σύγκρουσης - και 
όχι απαραίτητα πλούσιες χώρες στον ανεπτυγµένο κόσµο - δέχονται τις µεγαλύτερες 
πιέσεις από τα µεταναστευτικά κύµατα και οι αριθµοί και τα γεγονότα θέτουν στο 
µικροσκόπιο την ανάληψη του «προσφυγικού βάρους» από την Ευρώπη.

Όσον αφορά το επιχείρηµα των «οικονοµικών µεταναστών», οι περισσότεροι νεοεισερχόµενοι 
δεν µετακινούνται µε ζητούµενο την απασχόληση ή την ευηµερία. Το 2015, το 83% των 
αφίξεων στην Ευρώπη δια θαλάσσης ήταν άνθρωποι που τράπηκαν σε φυγή 
εξαιτίας του πολέµου  και των διώξεων. Ακόµα και αν οι µετανάστες δεν έχουν τα τυπικά 
προσόντα για να χαρακτηριστούν πρόσφυγες, εξακολουθούν να είναι συχνότερα ευάλωτοι, 
τραυµατισµένοι, βίαια εκτοπισµένοι και ανίκανοι να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Εντούτοις, 
αξίζει να σηµειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, οι φυσικές καταστροφές υπήρξαν  µεγαλύτερος 
µοχλός µετακίνησης ανθρώπων σε σύγκριση  µε τους πολέµους και τις συγκρούσεις. 

Επιπλέον, η «κρίση των προσφύγων» δεν αντιπροσωπεύει µια «εισβολή των 
Μουσουλµάνων» στην Ευρώπη, όπως έχει ανακοινωθεί ευρέως και ανησυχητικά σε 
διάφορες περιπτώσεις: οι µουσουλµάνοι αποτελούσαν το 2016 περίπου το 5% των 
Ευρωπαίων κατοίκων, ποσοστό που κυµαινόταν από το 9% στον γαλλικό πληθυσµό έως 
το 0,2% ή λιγότερο σε χώρες όπως η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, η Πολωνία και τα κράτη της 
Βαλτικής. Τέλος, η µετανάστευση δεν αντιπροσωπεύει ορδές ανδρών που έρχονται στις 
χώρες υποδοχής, καθώς περίπου οι µισοί µετανάστες και πρόσφυγες στον κόσµο είναι 
γυναίκες.

Στην πραγµατικότητα, το µεγαλύτερο µερίδιο της µετανάστευσης στην ΕΕ αντιστοιχεί 
σε πολίτες της ΕΕ που µετακινούνται (20 εκατοµµύρια, κυρίως από τη Ρουµανία, την 
Πολωνία, την Ιταλία και την Πορτογαλία), ακολουθούµενοι σε µια απόσταση από ανθρώπους 
που προέρχονται από την Ασία και τη Μέση Ανατολή (12 εκατοµµύρια). Εν ακολουθία, 
περισσότερο από το ήµισυ της ροής της νόµιµης µετανάστευσης στις χώρες της ΕΕ 
οφείλεται στην οικογενειακή επανένωση ή σε ανθρωπιστικούς λόγους (συµπεριλαµβανοµένου 
του καθεστώτος του πρόσφυγα), µε ένα µόνο µέρος των µεταναστών να εισέρχονται στην 
Ένωση για απασχόληση. Εξάλλου, οι πρόσφυγες διαµένουν πολύ περισσότερο στις 
χώρες υποδοχής από ό,τι στο παρελθόν, αλλά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα 2/3 
όλων των προσφύγων δεν είναι σήµερα σε θέση να επιστρέψουν στην πατρίδα τους 
εξαιτίας των διαρκώς παρατεινόµενων συγκρούσεων.



Ωστόσο, οι άνθρωποι τείνουν να υπερεκτιµούν το µερίδιο των µεταναστών που 
ζουν στη χώρα τους, σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµα και περισσότερο από 20% σε 
σχέση µε το  πραγµατικό µερίδιο. Τέλος, οι αυστηρότεροι συνοριακοί έλεγχοι και τα µέτρα 
όπως οι περιφράξεις δεν σταµατούν την παράνοµη µετανάστευση ή την εισροή 
προσφύγων, αλλά απλώς µετατοπίζονται σε άλλες χώρες και διαδροµές (συνήθως όλο 
και περισσότερο επικίνδυνες). Οµοίως, οι µετανάστες είναι πιο πιθανό να µετακινούνται 
παράνοµα όταν δεν υπάρχουν νόµιµες εναλλακτικές λύσεις.

1.5. Σηµασία της µετανάστευσης

∆εδοµένου ότι η µετανάστευση παρουσιάζεται πολύ συχνά µε ένα σχετικό αρνητισµό, 
κρίνεται σηµαντικό να ολοκληρωθεί αυτή η θεωρητική ενότητα δίνοντας µια εναλλακτική 
εικόνα που φέρνει στο φως τη συµβολή της µετανάστευσης στις διάφορες πτυχές 
της ζωής που εµπλέκονται σε αυτήν.

Η µετανάστευση, από το τέλος του 2ου Παγκόσµιου Πολέµου, µετασχηµατίζει την Ευρώπη 
σε µια ήπειρο µε πληθυσµό µε πολύ διαφορετικό µεταναστευτικό υπόβαθρο – ως προς 
τις χώρες προέλευσης, την εθνολογική και θρησκευτική προέλευση, τις πολιτιστικές 
πρακτικές και τις γλώσσες - ιδιαίτερα στη Βόρεια, ∆υτική και Νότια Ευρώπη. Στην 
πραγµατικότητα, το 2011, σχεδόν το ένα τέταρτο των νέων πολιτών της ΕΕ (που αποκτούν 
την ιθαγένεια ενός κράτους-µέλους της ΕΕ) ήταν Μαροκινοί, Τούρκοι, Εκουαδόριοι και Ινδοί.

Επιπλέον, η µετανάστευση δεν είναι µόνο µια µετακίνηση, αλλά µια ανταλλαγή, καθώς οι 
µετανάστες φέρνουν µαζί τους εµπειρία, εκπαίδευση, δεξιότητες και ιδέες. Αυτό είναι όλο 
και πιο αληθινό καθώς η αναλογία των µεταναστών µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο στις 
χώρες του ΟΟΣΑ (κυρίως χώρες µε υψηλότερο εισόδηµα) αυξάνεται έντονα, ενώ περίπου 
30 εκατοµµύρια µετανάστες µε µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση απαντώνται σε αυτήν την 
οµάδα κρατών τα έτη 2010/11. Εξάλλου, οι µετανάστες κατέχουν το κλειδί για την κάλυψη 
των ελλείψεων εργατικού δυναµικού και την ανανέωση της αγοράς, αντιπροσωπεύοντας 
το 70% της αύξησης του ευρωπαϊκού εργατικού δυναµικού µεταξύ 2004 και 2014 (47% 
στις Ηνωµένες Πολιτείες).

Από την άλλη πλευρά, και αντίθετα µε το κοινό παράδοξο  της «κλοπής θέσεων εργασίας 
/ ελεύθερης πρόσβασης στις κοινωνικές παροχές», στις περισσότερες χώρες, οι 
µετανάστες γενικά συµβάλλουν περισσότερο σε φόρους και κοινωνικές 
εισφορές από ό,τι λαµβάνουν σε µεµονωµένα επιδόµατα. Εκεί που οι µετανάστες 
έχουν µια λιγότερο ευνοϊκή δηµοσιονοµική θέση, αυτό δεν οφείλεται στη µεγαλύτερη 
εξάρτησή τους από τις κοινωνικές παροχές, αλλά στο γεγονός ότι συχνά έχουν 
χαµηλότερους µισθούς και εποµένως δύνανται να συνεισφέρουν λιγότερο.

Όσον αφορά το άλλο άκρο της κατάστασης, η ίδια η µετανάστευση αποτελεί σηµαντική 
στρατηγική για την υποστήριξη της οικονοµικής ανάπτυξης στις φτωχότερες 
χώρες. ∆εδοµένου ότι τα εµβάσµατα έχουν αυξηθεί σταθερά µε την πάροδο του χρόνου 
και είναι τριπλάσια από την επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια, η µετανάστευση συµβάλλει 
στην ενίσχυση των συνθηκών διαβίωσης στις χώρες προέλευσης και µπορεί να βοηθήσει 
στην επίτευξη του επιπέδου οικονοµικής ανάπτυξης και του εισοδήµατος.
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Το δεδοµένο αυτό αναµένεται να µειώσει την τάση των ανθρώπων να µεταναστεύσουν 
(έως ένα ορισµένο επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η δυνατότητα για οικονοµική ανάπτυξη 
αυξάνει την πιθανότητα και την τάση των ανθρώπων να µεταναστεύουν, µετά το οποίο η 
σχέση αντιστρέφεται και οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να παραµείνουν στην πατρίδα 
τους).

Εν κατακλείδι, είναι σηµαντικό να θυµόµαστε ότι οι άνθρωποι µετακινούνται από τις 
αρχαιότερες εποχές. Ενώ µερικοί άνθρωποι επιλέγουν να εγκαταλείψουν τους 
τόπους ή τις χώρες καταγωγής τους, άλλοι αναγκάζονται να αποχωρήσουν και 
εάν η µετανάστευση αποτελεί θετική και ενδυναµωτική εµπειρία για πολλούς, η έλλειψη 
µεταναστευτικής πολιτικής βασισµένης στα ανθρώπινα δικαιώµατα οδηγεί στη συνήθη 
παραβίαση των δικαιωµάτων των µεταναστών κατά τη διέλευση, στα διεθνή σύνορα και 
στις χώρες στις οποίες µεταναστεύουν, κάνοντας την εµπειρία αυτή πολύ αρνητική για 
κάποιους άλλους.

Ως άτοµα, επαγγελµατίες και οργανώσεις, είναι εποµένως πολύ σηµαντικό να 
παραµείνουµε καλά πληροφορηµένοι, και συνειδητοποιηµένοι για τις ποικίλες 
πραγµατικότητες και τις διαστάσεις της µετανάστευσης. Όπως λέει ο Γενικός Γραµµατέας 
του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, «∆εν µπορούµε να αποτρέψουµε τους ανθρώπους που το 
σκάνε για την επιβίωσή τους. Θα έρθουν. Η επιλογή που έχουµε είναι πόσο καλά 
διαχειριζόµαστε την άφιξή τους και πόσο ανθρώπινα».

2.0 Εισαγωγή 

Οι µεταναστευτικές ροές είναι εγγενείς στην ανθρώπινη ιστορία και έχουν 
διαδραµατίσει θεµελιώδη ρόλο στην εξέλιξη των ανθρώπων καθώς και στον 
εµπλουτισµό των κοινωνιών. Καλύπτουν όλες τις περιοχές του κόσµου και έχουν 
απαντηθεί προς κάθε κατεύθυνση (µεταξύ των διαφόρων χωρών: από νότο σε βορρά, 
από νότο στο νότο, από βορρά σε βορρά, από βορρά σε νότο και µέσα στην ίδια χώρα) 
και άγγιξαν όλους τους κοινωνικούς τοµείς.

Οι διεθνείς µεταναστευτικές ροές έχουν αυξηθεί σηµαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η 
οικονοµική παγκοσµιοποίηση και οι ανισότητες των συνθηκών διαβίωσης ή των 
διωγµών που προκαλούνται από διαφορετικά αίτια είναι µερικοί από τους κύριους 
παράγοντες που εξηγούν αυτή την αύξηση. Επιπλέον, υπάρχουν περισσότεροι πρόσφυγες, 
θύµατα ένοπλων συγκρούσεων που υφίστανται αδικίες και παραβίαση των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων τους. Τα τοπικά εδάφη αποτελούν σηµείο εξόδου και άφιξης αυτών των 
ανθρώπων και οι κυβερνήσεις τους έχουν την ευθύνη να συµβάλλουν στη διασφάλιση της 
ειρηνικής συµβίωσης, του σεβασµού και της ποιότητας ζωής του µεταναστευτικού πληθυσµού. 
Η εφαρµογή ειδικά σχεδιασµένων πολιτικών οφείλει να επικεντρωθεί στην 
ανάπτυξη του σεβασµού µεταξύ ίσων ατόµων και στην προσπάθεια για καλύτερη 
συµβίωση µε γνώµονα την ετερότητα.

Ενότητα 2
Η ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΗΓΗ ΠΛΟΥΤΟΥ (επιµέλεια από IOM PRAGUE) 
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2.1 Ετερότητα
  Ο όρος ετερότητα αναφέρεται στη διαφορά ή τη διάκριση, την ανοµοιογένεια, την 
ανισότητα ή την πολλαπλότητα µεταξύ ανθρώπων, ζώων ή πραγµάτων, σε ποικίλα, 
σε άπειρα ή σε αφθονία διαφορετικών πραγµάτων.

Η επιστηµονική βιβλιογραφία για τη µετανάστευση και την ετερότητα  είναι σχεδόν αστείρευτη. 
Γεγονός είναι, όµως, ότι χρειαζόµαστε όλο και περισσότερο συγκεκριµένες αναλύσεις, οι οποίες 
τοποθετούν τόσο τη µετανάστευση όσο και την ετερότητα σε ακριβή πλαίσια ώστε να 
εντοπίζονται τα προβλήµατα, οι απαιτήσεις και οι πιθανές λύσεις.

2.2  Η διαχείριση της ετερότητας σε τοπικό επίπεδο

2.2.1. Τύποι

«Πρέπει να έχουµε κατά νου ότι η ετερότητα ξεπερνά το φύλο, την ηλικία ή τα δηµογραφικά 
στοιχεία. Αναφερόµαστε πάντα στην ετερότητα των αξιών, των δεξιοτήτων, των ενδιαφερόντων
και των εµπειριών, γεγονός που την καθιστά όχι ως στόχο, αλλά ως αναπόφευκτη πρόκληση». 

Η πολιτισµική, θρησκευτική, σεξουαλική και εθνολογική ετερότητα είναι οι πιο συχνά 
αναφερόµενες µορφές. Συγκεκριµένα, θα ασχοληθούµε µε την πολιτισµική και κοινωνική 
ετερότητα και τη διαχείρισή της σε τοπικό επίπεδο.

Η ετερότητα αντιµετωπίζεται συχνά ως πρόβληµα, δηµιουργώντας έτσι µια απλοϊκή 
συσχέτιση µεταξύ ετερότητας και δυσκολίας. Ενώ η αλήθεια είναι ότι οι συγκρούσεις είναι 
αναπόφευκτες, η κατάλληλη διαχείρισή τους αποτελεί πηγή πλούτου και εξέλιξης.

2.2.2. Βασική επισκόπηση των σηµαντικότερων χωρών προέλευσης.

Η προέλευση των µεταναστών στην ΕΕ ποικίλλει από τη µια δεκαετία στην άλλη. Στη 
δεκαετία του 1950 και του 1960 άρχισε η µετανάστευση των Αφρικανών και των Τούρκων, 
έπειτα ακολούθησαν οι Ασιάτες, κυρίως οι Κινέζοι και πιο πρόσφατα οι Λατινοαµερικανοί, 
ιδιαίτερα οι κάτοικοι του Εκουαδόρ, που έφθασαν µαζικά στην ΕΕ και ιδιαίτερα στην Ισπανία. 
Το 2007, η Ισπανία έγινε το κράτος της ΕΕ µε το υψηλότερο ποσοστό µετανάστευσης (µε 
10%), ακολουθούµενη από τη Γαλλία (9,6%), τη Γερµανία (8,9%) και το Ηνωµένο Βασίλειο 
(8,1%). Ο πληθυσµός των µεταναστών αυξάνεται µε ταχύτερο ρυθµό από τον ισπανικό 
πληθυσµό. Η µεγαλύτερη οµάδα µεταναστών στην Ισπανία είναι οι Μαροκινοί (12,82%), 
ακολουθούν Ρουµάνοι (11,7%) και οι κάτοικοι του Εκουαδόρ (11,7%).

2.2.3. Υποκειµενικές καταστάσεις

Οι άνθρωποι και οι κοινωνικές οµάδες συνυπάρχουν σε ένα κοινό έδαφος και διατηρούν 
διάφορα ενδιαφέροντα, στόχους και ανάγκες. Οι επαρκείς τοπικές πολιτικές πρακτικές,  
οφείλουν να εντοπίζουν τις ανάγκες των πολιτών που ζουν µαζί στην ίδια 
επικράτεια αναγνωρίζοντας την πολιτιστική, θρησκευτική, σεξουαλική και 
εθνολογική τους διαφορετικότητα. Υπάρχουν πολλές απόψεις που υποστηρίζουν  ότι 
το µέλλον θα είναι διαφοροποιηµένο ή απρόβλεπτο. Οι τοπικές πολιτικές δεσµεύονται να 
αναγνωρίσουν τον πλούτο της ετερότητας, καθώς και να εξασφαλίσουν ορισµένες τοπικές  



πρακτικές σύµφωνα µε ένα κοινό κώδικα για το σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων, 
παρέχοντας ένα ισότιµο και δηµοκρατικό χώρο συνύπαρξης. 

Το να χωριστεί ένα µέρος της ιθαγένειας, να διαχωριστεί ένα µέρος του πληθυσµού, να 
υποστηρίζεται άνισα µια οµάδα ανθρώπων και να ζηµιωθεί ο πλούτος που προσφέρει η 
ετερότητα, δηµιουργεί ανισότητα µεταξύ των ανθρώπων και αντιτάσσεται στα πιο βασικά 
δικαιώµατα του πληθυσµού.

2.2.4. Προτάσεις

Οι τοπικές κυβερνήσεις είναι ωφέλιµο να αντανακλούν και να επιλέγουν µοντέλα 
διαχείρισης της ετερότητας όπως και να υιοθετούν στρατηγικές και εργαλεία για 
την ενίσχυση της συµµετοχής, της διαφάνειας και της ανάληψης των ευθυνών.

Εποµένως, οι πολιτικές διαχείρισης της κοινωνικής ενσωµάτωσης και της ετερότητας 
διευκολύνουν τους δεσµούς στην κοινότητα και οικοδοµούν τη γνώση. Οι κοινωνικο-
οικονοµικές και πολιτιστικές οµάδες που συµβιώνουν σε µια επικράτεια, διαµορφώνουν τα 
έθιµα, τις γνώσεις, τις κοινωνικές σχέσεις, τις ταυτότητες και την καινοτοµία. Η αξία αυτής της 
συλλογικής γνώσης είναι το κλειδί για τη δηµιουργία του κοινωνικού κεφαλαίου και 
εποµένως της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής. Συνεπώς, οι κυβερνητικές πολιτικές, µέσω 
των δηµόσιων υπηρεσιών, µπορεί να ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις κοινωνικές σχέσεις σε 
µια επικράτεια.

Η επίτευξη των βέλτιστων επιπέδων συνύπαρξης µε όρους ετερότητας αντανακλά 
την ικανότητα της ίδιας της κοινότητας να οργανώνει, να προστατεύει, να προάγει 
και να διαχειρίζεται τα κοινά αγαθά. Ο ρόλος της τοπικής πολιτικής είναι να αυξάνει 
την κοινωνική συνοχή µε το να  µειώνει τις οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτισµικές 
ανισότητες µεταξύ των ανθρώπων που ζουν σε µια επικράτεια. Είναι απαραίτητο να 
αναγνωρίσουµε ότι αυτές οι ανισότητες υπάρχουν και πρέπει να τις διαχειρίζονται οι 
δηµόσιοι φορείς προκειµένου να αποφευχθεί η αύξησή τους. Η κοινωνική συνοχή δεν 
είναι εφικτή σε φτωχά ή κατακερµατισµένα κοινωνικά πλαίσια.

2.2.5. Βασικοί παράγοντες στη διαχείριση της ετερότητας σε τοπικό επίπεδο

Σε αυτό το σηµείο θα αναλύσουµε τον ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν οι διάφοροι 
παράγοντες που βρίσκονται εντός των ορίων ενός δήµου µε σκοπό την κοινωνική ένταξη 
και την οικοδόµηση της διαπολιτισµικότητας. Η διοίκηση και ο συντονισµός αυτών των 
παραγόντων  είναι απαραίτητο να προέρχονται από τη δηµόσια διοίκηση και ιδιαίτερα από 
τις δηµοτικές αρχές. 

Σύµφωνα µε τα  Ηνωµένα Έθνη, όταν επιδιώκουµε βιώσιµη περιφερειακή ανάπτυξη, 
η συνεργασία µεταξύ των τµηµάτων της κάθε περιοχής είναι προτεραιότητα. Η 
πρόταση που γίνεται στις τοπικές αρχές για την δηµιουργία αυτών των δικτύων 
συνεργασίας βασίζεται σε µια τοποκεντρική προσέγγιση. 

Μία από τις κύριες θεωρητικές αναφορές στην δηµιουργία τοπικών δικτύων είναι το µοντέλο
του Τριπλού Έλικα (Triple Helix). ∆οµηµένο στη δεκαετία του 90 από τους Etzkowitz και 
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Leydesdorff, ορίζει ως περιφερειακούς παράγοντες τη δηµόσια διοίκηση, τον 
ιδιωτικό τοµέα και τον ακαδηµαϊκό κόσµο. Παρόλο που αυτό το µοντέλο 
επικεντρώθηκε στην παραγωγική καινοτοµία, είναι εξαιρετικά χρήσιµο για την κατανόηση 
της σηµασίας και της δυναµικής των πολύπλευρων τοπικών συµµαχιών.

Στη συνέχεια, οι πρωτοβουλίες που επικεντρώνονταν στην κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη 
εξέλιξαν περαιτέρω αυτό το µοντέλο, ώστε να περιλαµβάνει και τον αποκαλούµενο Τρίτο 
Τοµέα. Έτσι δόθηκε πνοή σε ένα µοντέλο αρκετά λειτουργικό, που θα µπορούσαµε να 
ονοµάσουµε Τετραπλό Έλικα, το οποίο χρησιµοποιείται για να περιγράψει την οργάνωση 
των κοινωνικών παραγόντων σε οποιαδήποτε επικράτεια. Ας δούµε πώς θα µπορούσε να 
εφαρµοστεί και ποιος ο ρόλος του κάθε τοµέα στην οικοδόµηση µιας διαπολιτισµικής 
κοινωνίας χωρίς αποκλεισµούς.

Η ιδέα της προσέγγισης της περιφέρειας και από τους τέσσερις αυτούς τοµείς είναι να 
διασφαλίσουµε µια ολόπλευρη δράση 360˚, δηλαδή να διασφαλίσουµε ότι όλοι οι 
παράγοντες της περιοχής θα συµµετέχουν ενεργά, ανταποκρινόµενοι στη νέα 
πραγµατικότητα. Οποιοδήποτε θεσµικό, συλλογικό όργανο ή οργάνωση που απαντάται 
σε µια επικράτεια εµπίπτει απαραιτήτως σε έναν από αυτούς τους τέσσερις τοµείς. 
Αναλύοντας το ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει κάθε ένας από αυτούς, θα έχουµε µια 
πρώτη προσέγγιση των στρατηγικών που είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν σε κάθε περιοχή.

2.2.6. Καλές πρακτικές στη διαχείριση της ετερότητας

Avilés: Κοινωνικά υπεύθυνη πόλη

Το 2009, το δηµοτικό συµβούλιο της Avilés στην Ισπανία συµπεριέλαβε το κριτήριο της 
κοινωνικής ρήτρας στις δηµόσιες συµβάσεις. Μέσω αυτού η πόλη έχει κάνει ένα µεγάλο 
βήµα προς την ενσωµάτωση της ετερότητας. 

Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται στις Κοινωνικά Υπεύθυνες ∆ηµόσιες Συµβάσεις (ΚΥ∆Σ), 
αρχή που αντανακλάται ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συγκεκριµένα στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας. Σύµφωνα µε την συνθήκη αυτή «κατά τον καθορισµό των πολιτικών και των 
δράσεων, η Ευρωπαϊκή  Ένωση λαµβάνει υπόψη τις απαιτήσεις που αφορούν την προώ-
θηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης, επαρκούς κοινωνικής προστασίας, καταπολέµησης 
του κοινωνικού αποκλεισµού και υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας». 

Οι βασικές αρχές των Κοινωνικά Υπεύθυνων ∆ηµόσιων Συµβάσεων είναι η προώθηση 
ευκαιριών απασχόλησης για άτοµα που έχουν αποκοπεί από την αγορά εργασίας (π.χ. 
νέοι, γυναίκες, µακροχρόνια άνεργοι, µετανάστες και άτοµα µε ειδικές ανάγκες) και η προώ-
θηση της αξιοπρεπούς εργασίας (ποιότητα και σταθερότητα της απασχόλησης).

Μεσογειακή προοπτική για την αστική µετανάστευση 

Το έργο Μεσογειακή Μετανάστευση από πόλη σε πόλη (MC2CM - Mediterranean 
City-to-City Migration) σχεδιάστηκε στα πλαίσια του Μεσογειακού ∆ιαλόγου για τη 
∆ιαµετακοµιστική Μετανάστευση (MTM - Mediterranean Transit Migration Dialogue), 
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µιας ανεπίσηµης πλατφόρµας συµβουλευτικής µεταξύ των φορέων µετανάστευσης των 
χωρών προέλευσης, διέλευσης και προορισµού κατά µήκος των µεταναστευτικών οδών 
στην Αφρική, την Ευρώπη και την Μέση Ανατολή. Έχει φιλοξενηθεί από το ∆ιεθνές Κέντρο 
Ανάπτυξης της Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD - International Centre for Migration 
Policy Development) από το 2002. Αυτός ο κρατικός διάλογος ανέδειξε την ανάγκη 
εστίασης στην τοπική διάσταση της µετανάστευσης, ακόµη και σε µια εποχή που ο 
κρίσιµος ρόλος των τοπικών αρχών στη µετανάστευση δεν ήταν αδιαµφισβήτητος όπως 
είναι σήµερα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να γεννηθεί το έργο MC2CM. Το έργο αυτό 
αποσκοπεί στη δέσµευση για την αναβάθµιση της τοπικής διοίκησης της µετανάστευσης.

Υπάρχουν τέσσερις βασικές πτυχές αυτού του έργου που πιστεύουµε ότι αποδεικνύουν τη 
δέσµευσή του για τη διαχείριση της µετανάστευσης σε τοπικό επίπεδο:

α) Η µετανάστευση ως ιστορικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης εξέλιξης: µε βάση 
τις τοπικές εµπειρίες ως πλαίσιο κινητικότητας, αντλούνται διδάγµατα από τις πρακτικές 
διαχείρισης της ετερότητας που έχουν πραγµατοποιηθεί σε όλη την ιστορία.

β) Οι πόλεις αντιλαµβάνονται τη µετανάστευση ως ευκαιρία: να αντιληφθούν πρώτα 
τη µετανάστευση και την ανθρώπινη κινητικότητα ως γεγονός και όχι ως φαινόµενο και τις 
δυνατότητες των µεταναστών πέρα από την ωφελιµιστική και λειτουργική οπτική.

(γ) Οι αστικές περιοχές ως µέσο γνώσης των προκλήσεων της µετανάστευσης: 
δεδοµένου ότι οι µετανάστες τείνουν να συγκεντρώνονται σε αστικές περιοχές λόγω, 
αφενός, των πρακτικών διαβίωσης και συνύπαρξης και, από την άλλη, του µεγάλου 
αριθµού θέσεων εργασίας, οι µεγάλες πόλεις θα µπορούσαν να αποτελέσουν εκκολαπτήριο 
εµπειριών µετανάστευσης και καλές πρακτικές διαχείρισης της ετερότητας.

δ) Ανθεκτικότητα των προκλήσεων: Παρά την επιτυχία του έργου, είναι γενικά αποδεκτό 
ότι οι προκλήσεις εξακολουθούν, όπως η διευκρίνιση του αστικού τοπίου των µεταναστών. 

Πρόγραµµα ∆ιερµηνείας του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης 

Η ρητορική του "Μόνο Αγγλικά" µπορεί να έχει πολιτική αξία, αλλά είναι εκ διαµέτρου 
αντίθετη τόσο στις αξίες όσο και στις νοµικές υποχρεώσεις σε πολλά περιβάλλοντα, από 
νοσοκοµεία έως πανεπιστήµια. Αυτό είναι ένα από τα συνθήµατα και τις αρχές που 
σηµατοδοτούν αυτή την πρωτοβουλία. ∆ηλαδή, αναγνωρίζει ότι η επίσηµη γλώσσα µιας 
χώρας δεν χρησιµοποιείται από όλους, ειδικά σε ιδιωτικό επίπεδο.

Θεωρούν ότι τα µέσα µετάφρασης είναι ακριβά και συνεπώς περιορισµένα, εποµένως 
εκπαιδεύουν τους ανθρώπους στο Κέντρο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου 
της Βοστώνης για να γίνουν πιστοποιηµένοι διερµηνείς σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Πιστεύουµε ότι αυτό δεν σηµαίνει ότι γίνεται το λάθος να αναγνωρίζονται οµάδες 
µεταναστών µε µια αποικιακή / επίσηµη γλώσσα (γαλλικά, αγγλικά, πορτογαλικά, ισπανικά), 
ούτε ότι η εκµάθηση της γλώσσας θα συµπεριλαµβάνει απαραίτητα εµπειρία στη 
διαδικασία µετάφρασης. Θεωρούµε ότι αυτό απαιτεί να κάνουµε ένα βήµα παραπέρα και 
να εξετάσουµε, αφενός, τις καθοµιλούµενες γλώσσες της επικοινωνίας, καθώς και τα 
πολιτιστικά πρότυπα (λεκτικά και µη λεκτικά) που καθιστούν εφικτή την επικοινωνία.



Πρακτική άσκηση στην Τράπεζα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του Καναδά (BDC): 
Σπάζοντας τα φράγµατα για την απασχόληση των προσφύγων

Γνωρίζοντας πόσο σηµαντικό είναι η ετερότητα και η ένταξη να διευρύνεται και να 
υποστηρίζει τους επιχειρηµατίες σε νέες αγορές και κοινότητες, η Τράπεζα Ανάπτυξης 
Επιχειρήσεων του Καναδά (BDC) ανακαλύπτει µια απολύτως απαραίτητη στρατηγική για 
την ετερότητα που υπογραµµίζεται από τις ικανότητες των  πρώτων προσφύγων στον Καναδά. 

Το γεγονός ότι η τράπεζα ήταν υπέρ της ένταξης τη βοήθησε, όχι µόνο να µάθει 
περισσότερα για την αγορά και τους επιχειρηµατικούς στόχους, αλλά και να συνδεθεί µε 
επιχειρηµατίες, που, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα είχαν έρθει ποτέ σε επαφή µαζί της. 
Μια από τις κατευθυντήριες γραµµές της Τράπεζας παρουσιάζει το παράδειγµα µιας 
συνέντευξης µε έναν νεοφερµένο από την Τουρκία. Είπε στον συνεντευκτή  του ότι υπήρχε 
µια τεράστια αναξιοποίητη τουρκική επιχειρηµατική κοινότητα στη Βόρεια Υόρκη (Τορόντο). 
Ήταν σε άµεση επαφή µε εκείνη, κατανοούσε την κοινότητα και µπορούσε να συνδέσει τα 
προϊόντα της FOC µε αυτήν την κοινότητα. Όταν προσλήφθηκε, η BDC κατάφερε να 
προσεγγίσει και να εξυπηρετήσει αυτή τη νέα αγορά πελατών. Είχε θετικό αντίκτυπο για το 
BDC, όπως και για τους επιχειρηµατίες. Χωρίς αυτόν, η BDC δεν θα µπορούσε να έχει 
πρόσβαση σε αυτήν τη νέα αγορά και ίσως να µην γνώριζε καν την ύπαρξη αυτής της 
ευκαιρίας. Ήταν επίσης σηµαντικό για την BDC να αναγνωρίσει τις δεξιότητες και τις 
δυνατότητές της πέρα από µια αγορά. Από τότε έχει γίνει επιτυχηµένος ∆ιευθυντής της BDC. 

Υπό αυτή την έννοια, σκοπεύουµε να προσθέσουµε ότι η πρωτοβουλία αυτή οφείλει να 
συνοδεύεται από τη δυνατότητα κατάρτισης και προετοιµασίας του µετανάστη / πρόσφυγα 
πέρα από την ακαδηµαϊκή εκπαίδευση που είχε στη χώρα καταγωγής του. ∆ηλαδή, είναι 
απαραίτητο να αντιληφθούµε τις τάσεις και τις ικανότητες που έχει το άτοµο, ανεξάρτητα 
από το ακαδηµαϊκό του προφίλ, καθώς και τη µάθηση που ήταν σε θέση να 
πραγµατοποιήσει κατά τη διάρκεια του µεταναστευτικού ταξιδιού που συνήθως ενσωµατώνει 
άλλα στοιχεία που δεν είναι η χώρα / το πλαίσιο / ο τόπος προέλευσης.
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2.3. Ο αγώνας ενάντια στη µισαλλοδοξία

2.3.1 Έννοια και δυναµική της µισαλλοδοξίας

Με τον όρο µισαλλοδοξία εννοούµε την απόρριψη του άλλου προσώπου λόγω 
της ενδεχόµενης θέσης του, πραγµατικής ή υποτιθέµενης, σε µια ανθρώπινη κατη-
γορία που ορίζεται από τον επιτιθέµενο, ο οποίος περιορίζει την προσωπικότητα 
του θύµατος σε µια κοινωνική κατηγορία. Αυτό ενθαρρύνει τη δυναµική του µίσους 
που βασίζεται στη φυλή, τον σεξουαλικό προσανατολισµό, τη γλώσσα, την κοινωνικοοικο-
νοµική κατάσταση ή οποιονδήποτε άλλο σηµαντικό παράγοντα των διαφορετικών 
εκδηλώσεων της ανθρώπινης υπόστασης. 

Η δυναµική της µισαλλοδοξίας είναι απλή και καταστροφική. Ξεκινά από τη 
µείωση της υπόστασης ενός ατόµου σε ένα στερεότυπο της κοινωνικής οµάδας στην 
οποία ανήκει ή µε την οποία ταυτίζεται. Για αυτή την οµάδα κατασκευάζεται η προκατάληψη, 
το στερεότυπο ή το δόγµα, το οποίο προωθείται κατάλληλα, ώστε  να καταλήγει να 
ενοχοποιεί αυτή τη µειονότητα για υποτιθέµενη κοινωνική απειλή.

Από τη µισαλλοδοξία δεν προκύπτουν µόνο διακρίσεις (λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση), αλλά 
και η διάπραξη εγκληµάτων µίσους (εγκληµατική επίθεση) κατά του θύµατος ή της περιουσίας 
του για τον απλό λόγο ότι είναι µέλος αυτής της οµάδας ή έχει ταυτοποιηθεί ως τέτοιο, λόγω 
του κοινωνικού, θρησκευτικού, πολιτιστικού, εθνολογικού, σεξουαλικού προσανατολισµού 
του ή οποιασδήποτε άλλης διαφοροποιηµένης κατάστασης. Αυτή είναι µια µορφή βίας που 
διαπράττεται από εκτελεστές που πιστεύουν ότι έχουν τη νοµιµότητα να πραγµατοποιήσουν 
την «κάθαρση» της ταυτότητας.
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2.3.2. Ρατσισµός και Ξενοφοβία 

Η αµφιλεγόµενη διττή κατάσταση των µεταναστεύσεων, η αναγκαιότητα και 
[ταυτόχρονα] η απόρριψή τους ανέσυραν από το χρονοντούλαπο της ιστορίας τη 
συζήτηση περί ισότητας των ανθρώπων. Οι κοινωνίες που δεν αντιµετωπίζουν τον 
µετανάστη ως ένα ανθρώπινο ον µε ρίζες στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια τον περιορίζουν 
απλώς στην εργασία ως έναν παραγωγικό πόρο.

Η ξενοφοβική µισαλλοδοξία είναι ένα µεγάλο και επικίνδυνο εργαλείο, το οποίο ανοίγει 
τις πόρτες και το δρόµο για την εκτεταµένη µισαλλοδοξία.

Η ξενοφοβία και η απόρριψη προσφύγων και µεταναστών αυξάνονται στην Ευρώπη και 
αυτό γίνεται παράλληλα µε την ανάπτυξη της ισλαµοφοβίας που τροφοδοτείται από τις 
τροµοκρατικές επιθέσεις. Έτσι, µέσα σε ένα βαρύ κλίµα, καθίσταται δυνατή η προώθηση 
της αδιαλλαξίας, ενώ υπάρχουν αντιδράσεις και χειρισµοί που αποσκοπούν στην 
εξάπλωση του µίσους και της απόρριψης µουσουλµάνων, οι οποίοι θα στιγµατιστούν 
εξαιτίας της τροµοκρατίας σε όλες τις γωνιές της Ευρώπης, και ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα 
και στο διαδίκτυο.

Και σε αυτό το πλαίσιο παρατηρείται και προωθείται η πολιτική ξενοφοβία  στη Γαλλία, τη 
Μεγάλη Βρετανία, τη ∆ανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γερµανία και την Αυστρία, και 
ενισχύεται η άνοδος των κατάφωρα νεοναζιστικών κοµµάτων όπως η Χρυσή Αυγή στην 
Ελλάδα, η Attaka στη Βουλγαρία και η Jobbik στην Ουγγαρία. Και δεν πρέπει να ξεχνάµε 
τον νεοναζισµό στην Ουκρανία και τον οµώνυµό της, τον εξτρεµισµό των τζιχαντιστών και 
την τροµοκρατία στην άλλη πλευρά της Μεσογείου, τον λαϊκισµό στις ΗΠΑ ή την 
ανάπτυξη ρατσιστικών πολιτοφυλακών στην άλλη πλευρά του Βόρειου Ατλαντικού, σε 
έναν πλανήτη που µαστίζεται από πολέµους, διωγµούς και δυστυχία.
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2.3.3. Ρητορική µίσους

Η ρητορική του µίσους επιδιώκει να αναστείλει τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες, 
όπως το δικαίωµα να ζει κανείς χωρίς φόβο ή εκφοβισµό, το δικαίωµα του ατόµου 
στην αξιοπρέπεια τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, την ίση µεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις ή περιθωριοποίηση ή, εν συντοµία, το δικαίωµα να είναι κανείς διαφο-
ρετικός αλλά να χαίρει ισότητας στα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις ελευθερίες. Η ρητορική 
µίσους ενθαρρύνει τον στιγµατισµό, τον αποκλεισµό, την εχθρότητα, τον φανατισµό, την 
επιθετικότητα και τη βία κατά των «άλλων», των ευάλωτων οµάδων και των ατόµων που 
διατρέχουν κίνδυνο.

Η ρητορική µίσους είναι µια έκφραση επιθετικότητας µέσω της οποίας η δυναµική της 
µισαλλοδοξίας τροφοδοτείται και ενθαρρύνεται και το αποτέλεσµα είναι καταστροφικό. 
Μια δυναµική που αρχίζει µε τον στιγµατισµό του "άλλου", µε την άρνηση της 
"ανθρώπινης αξίας" (της αξιοπρέπειάς του), επειδή είναι διαφορετικός. Εν συνεχεία, ο 
τελευταίος υποβάλλεται σε µια διαδικασία "ταπείνωσης", που τροφοδοτείται από µύθους 
και ψευδείς εικόνες που έχουν διεισδύσει στο κοινωνικό υποσυνείδητο όπως: οι 
µετανάστες είναι εγκληµατίες, οι µαύροι δεν είναι έξυπνοι, οι οµοφυλόφιλοι είναι 
άρρωστοι, οι Εβραίοι είναι άπληστοι, οι τσιγγάνοι είναι λαθρέµποροι, οι µουσουλµάνοι 
είναι τροµοκράτες, τα άτοµα µε αναπηρίες είναι ένα άχρηστο κοινωνικό βάρος κ.λπ. Ως 
άµεσο επακόλουθο, η πλειονότητα των ανθρώπων καταλήγει να αισθάνεται στοχοποιηµένη, 
γεµάτη µε αισθήµατα φόβου και απειλής, αναγκασµένη να υποµένει δεινά εξαιτίας αδικαιο-
λόγητων φορτίων ή άλλων παραγόντων που τα ενισχύουν. Τέλος, µετά την ενσωµάτωσή 
τους στην επικρατούσα κοινότητα, γεννιέται, σε κάποιο επίπεδο, και ο «φόβος της 
επιθετικότητας» από διαφορετικούς ανθρώπους.

Η ρητορική µίσους είναι κατασκευασµένη µε στρατηγική, δεν είναι µια αυθόρµητη 
προκατάληψη αν και τροφοδοτείται από αυτή. Χρησιµοποιεί και εξυπηρετεί στρατηγικές 
παραπληροφόρησης µε το στοιχειώδες ψέµα ή µε την παράλειψη της αλήθειας, 
µαζί µε διαφορετικούς επαγωγικούς µηχανισµούς και εργαλεία παραπληροφόρησης.  
Επίσης, η κατασκευή ψευδών ειδήσεων και  φηµών δηµιουργεί, µεταξύ άλλων, ένα 
σηµαντικό όπλο που σήµερα, χάρη στη δύναµη διάδοσης του διαδικτύου και των 
κοινωνικών δικτύων, οδηγεί την κοινή γνώµη σε πανικό, προκαλώντας ζηµίες και 
αποσταθεροποιητικές τάσεις. 

2.3.4. Νόµοι και κανονισµοί

Το συµπέρασµα που προκύπτει από την εµπειρία της Ευρώπης ιστορικά είναι σαφές. Η 
ρατσιστική και αντισηµιτική ρητορική του µίσους είχαν προηγηθεί του Ολοκαυτώµατος, 
ακριβώς όπως και η υποκίνηση του εθνικού µίσους στην πρώην Γιουγκοσλαβία προηγήθηκε 
του πολέµου και της «εθνοκάθαρσης». Σήµερα, σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ρητορική 
µίσους προπορεύεται πάντα της  ρατσιστικής βίας. Είναι ένα επικίνδυνο φαινόµενο που 
κανένας δεν το αµφισβητεί, δεν είναι µια απλή άποψη, αλλά το δηλητήριο που προκαλεί 
ταλαιπωρία και θάνατο. Αυτό προέκυψε ως συµπέρασµα από την Επιτροπή Υπουργών του 
Συµβουλίου της Ευρώπης και µε ψήφισµά της του 1997 (20), το οποίο την καθόριζε 
«καλύπτοντας όλες τις µορφές έκφρασης που προπαγανδίζουν, υποκινούν, προωθούν ή 
δικαιολογούν φυλετικό µίσος, ξενοφοβία, αντισηµιτισµό ή άλλες µορφές του µίσους  που  
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βασίζονται στη µισαλλοδοξία, συµπεριλαµβανοµένης της µισαλλοδοξίας που εκφράζεται 
από τον επιθετικό εθνικισµό και τον εθνοκεντρισµό, τις διακρίσεις και την εχθρότητα έναντι 
των µειονοτήτων, των µεταναστών και των ατόµων µεταναστευτικής καταγωγής».

Η ιδέα αυτή θα συµπληρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του ρατσισµού και της 
µισαλλοδοξίας (ECRI), οργάνωση του ίδιου Συµβουλίου της Ευρώπης τον Μάρτιο του 
2016, στη Σύσταση αριθ. 15, όπου επαναλαµβάνει ότι πρέπει να θεωρείται ως «ενθάρρυνση, 
προαγωγή ή παρότρυνση, υπό οποιαδήποτε µορφή µίσους, ταπείνωσης ή περιφρόνησης 
για ένα άτοµο ή µια οµάδα ατόµων, καθώς και παρενόχληση, δυσφήµιση, διάδοση 
αρνητικών στερεοτύπων, στιγµατισµό ή απειλή ενός τέτοιου προσώπου ή οµάδας ατόµων 
και δικαιολόγηση τέτοιων εκδηλώσεων σε πεδία φυλής, χρώµατος, καταγωγής, εθνικής ή 
εθνολογικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, φύλου, 
ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισµού και άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών». 

Εκείνοι που προάγουν τη ρητορική του µίσους ως υπεράσπιση των πράξεών 
τους χρησιµοποιούν ως επιχείρηµα την «ελευθερία έκφρασης», αλλά στην πρα-
γµατικότητα απαιτούν «ελευθερία επιθετικότητας» και ατιµωρησία. Αισθάνονται ότι 
έχουν το δικαίωµα να προσβάλλουν, να υποβιβάζουν, να απεχθάνονται και να διασύρουν, 
να προάγουν την προκατάληψη, να περιφρονούν και να ταπεινώνουν, να εκφοβίζουν, να 
παρενοχλούν και να αποκλείουν, να περιθωριοποιούν και να µεροληπτούν, να συκοφαντούν, 
να περιγελούν και να κατασκευάζουν ψέµατα, να υποκινούν βία, να διαπράττουν επιθέσεις 
και εγκλήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας.

Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να καταγγείλουµε τη ρητορική µίσους για διάφορους 
λόγους, από τη δυσπιστία στα θεσµικά όργανα µέχρι τη δυσκολία εντοπισµού του 
δράστη, συµπεριλαµβανοµένης της νοµικής άγνοιας και της θεσµικής ολιγωρίας. 
Για την πρόοδο της καταπολέµησης της ρητορικής µίσους στην ποινική της διάσταση 
οφείλουµε να λάβουµε υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου ∆ικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση των εγκληµάτων 
µίσους στην Ένωση, που εγκρίθηκε στις 6.12.2013. Μεταξύ των προτεινόµενων µέτρων, 
καθορίστηκε ότι: «Πρέπει να εξασφαλιστεί η άµεση και αποτελεσµατική διερεύνηση και 
δίωξη των εγκληµάτων µίσους, η οποία να πιστοποιεί ότι τα πιθανά κίνητρα µισαλλοδοξίας 
λαµβάνονται υπόψη καθ' όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Να ληφθούν τα 
κατάλληλα µέτρα για την διευκόλυνση της καταγγελίας των εγκληµάτων µίσους από τα 
θύµατα και, στο µέτρο του δυνατού, από τις ενώσεις που τους υποστηρίζουν, συµπερι-
λαµβανοµένων των µέτρων για την οικοδόµηση σχέσης εµπιστοσύνης στην αστυνοµία και σε 
άλλα ιδρύµατα. Να συλλεχθούν και να δηµοσιευτούν κατανοητά και συγκρίσιµα στοιχεία για 
εγκλήµατα µίσους, όπου αυτό καθίσταται εφικτό, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού των 
περιστατικών που αναφέρθηκαν από το κοινό και αυτών που καταγράφηκαν σε νοµικό 
πλαίσιο. Ακόµη, τον αριθµό των καταδικαστικών αποφάσεων, τα κίνητρα πίσω από αυτά τα 
εγκλήµατα και τις τιµωρίες που επιβάλλονται στους δράστες».

Μετά την καταγγελία και τη διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία δεν έχει πάντα καλή έκβαση, 
την υπόθεση αναλαµβάνει η δικαιοσύνη  και έρχεται αντιµέτωπη µε επιχειρήµατα βασισµένα 
στην "ελευθερία έκφρασης", που χρησιµοποιούνται γενικά από νεοναζί, ρατσιστές και άλλες 
εξτρεµιστικές οµάδες που προωθούν το µίσος βασισµένο στη µισαλλοδοξία.
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Πρέπει να τονίσουµε τη δυναµική που οικοδοµείται στην Ευρώπη ενάντια στα εγκλήµατα 
µίσους. Τόσο ο ΟΑΣΕ όσο και το Συµβούλιο της Ευρώπης άσκησαν σηµαντική επιρροή στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι Επίτροποι όπως η Cecilia Malmström έχουν δώσει σηµαντική 
ώθηση στην επίγνωση και την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Ενός προβλήµατος που είχε 
παραµείνει χρόνια στο παρασκήνιο µέχρι τις καταγγελίες προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ύστερα από την έκθεση του Glyn Ford.

2.3.5 Αίτια

Η αύξηση της µισαλλοδοξίας στον δηµόσιο διάλογο, στις πολιτικές που αφορούν τη 
µετανάστευση και τις εθνικές και κοινωνικές µειονότητες, η εξάπλωση του ξενοφοβικού 
λαϊκισµού στην Ευρώπη και η εµφάνιση µιας εγκληµατικότητας που βασίζεται στην 
απόρριψη και την άρνηση της ετερότητας, δεν είναι παρά τα συµπτώµατα µιας τριπλής 
κρίσης στην Ευρώπη, της οποίας οι βασικές οικονοµικές πτυχές είναι µία από τις 
µεγαλύτερες οικονοµικές καταστροφές στην ιστορία. Στον πολιτικο-θεσµικό τοµέα, η 
δυσπιστία προς τους ιθύνοντές της τροφοδοτείται από τη διαφθορά, τον αντιδηµοκρατικό 
δεσποτισµό και τη δυσαρέσκεια θεσµικής οικοδόµησης από τους πολίτες. Στον κοινωνικό 
τοµέα τώρα, η αποδόµηση των «κρατών πρόνοιας» που τέθηκαν σε εφαρµογή µετά τον 
∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, εξαλείφει  σηµαντικά κοινωνικά και πολιτικά επιτεύγµατα. 
Ωστόσο, δεν πρέπει να εξετάσουµε την Ευρώπη µεµονωµένα από αυτό που συµβαίνει 
στον κόσµο. Αυτή θα ήταν µια άποψη Ευρωκεντρική που µας κρύβει το γεγονός ότι 
ζούµε σε µια πραγµατικότητα µε περισσότερους από πενήντα πολέµους για 
εξουσία και πόρους, την ενίσχυση των πλουσιότερων σε αντίθεση µε την πείνα 
και τη δυστυχία εκατοµµυρίων φτωχών ή την αύξηση της εγκληµατικής µισαλ-
λοδοξίας που εξαπλώνεται σε όλες τις ηπείρους.

Επιπλέον, υπάρχουν σαφείς παγκόσµιες θέσεις εναντίον της παγκοσµιοποίησης των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των δηµοκρατικών αξιών που συµπίπτουν µε την 
αναζωπύρωση του φονταµενταλισµού και του ολοκληρωτισµού που απειλούν 
να καταστρέψουν τα δηµοκρατικά και κοινωνικά επιτεύγµατα της ανθρώπινης 
ιστορίας. Αντιµετωπίζουµε την παγκοσµιοποίηση της µισαλλοδοξίας, µια πραγµατικότητα 
που στοιχειοθετείται από τους καρπούς της για την ενδυνάµωση του µίσους, των 
διακρίσεων και της βίας κατά των «διαφορετικών». Από τον ρατσισµό και τον νεοφασισµό 
στη ∆ύση έως τον θρησκευτικό φανατισµό και τη φονταµενταλιστική τροµοκρατία σε άλλα 
γεωγραφικά πλάτη. Αυτό έχει επανειληµµένα επισηµανθεί από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωµένων Εθνών, ιδιαίτερα σε σχέση µε τον νεοναζισµό, σε πρόσφατο ψήφισµα της 20ης 
∆εκεµβρίου 2012, το οποίο τονίζει «τη σηµασία της στενής συνεργασίας µε την κοινωνία 
των πολιτών και τους διεθνείς και περιφερειακούς µηχανισµούς για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, µε στόχο να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά όλες οι εκδηλώσεις ρατσισµού, 
φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και συναφούς µισαλλοδοξίας, καθώς και εξτρεµιστικά 
πολιτικά κόµµατα, κινήµατα και οµάδες, συµπεριλαµβανοµένων των οµάδων νεοναζιστών 
και skinhead και παρόµοιων εξτρεµιστικών ιδεολογικών κινηµάτων».

2.3.6. Πώς να το διαχειριστείτε

Είναι απαραίτητο να αποφύγουµε τις γενικεύσεις και τις προκατειληµµένες οπτικές που
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στρεβλώνουν την πραγµατικότητα και εµποδίζουν τη συνύπαρξη και την αρµονία της 
ετερότητας. Οφείλουµε να επενδύσουµε στην υπεράσπιση µιας κοινωνικής προσω-
πικότητας σε σύµπνοια µε την ποικιλόµορφη ανθρώπινη υπόσταση, εναντίον 
του ατοµισµού και της «αγέλης» που µειώνει και καταπιέζει το άτοµο σύµφωνα µε τα 
συµφέροντα της αγοράς.

Ειδικότερα, η ρητορική µίσους δεν πρέπει να έχει θέση στα µέσα ενηµέρωσης, 
στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα, λόγω των βλαβερών επιπτώσεών της. 
Σηµεία που αποτελούν τους σηµερινούς τόπους µάχης όπου διεξάγεται ο αγώνας για 
πολιτιστική ηγεµονία, σε έναν πόλεµο που η µισαλλοδοξία εναντιώνεται στη δηµοκρατία. 
Οι επαγγελµατίες της πληροφόρησης θα πρέπει να το ερµηνεύουν σύµφωνα µε την 
επαγγελµατική δεοντολογία τους και να αποφεύγουν να εκφράζουν τη ρητορική του 
µίσους και τις οργανώσεις που την προωθούν. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης δεν πρέπει να 
καταστούν πλατφόρµες ρατσιστικής προπαγάνδας και άλλων µορφών µισαλλοδοξίας, 
παρόλο που µερικοί συναινούν σε αυτό µέσω των κακώς διαχειριζόµενων φόρουµ τους. 
Ανάλογα µε τη σοβαρότητά της, η ρητορική του µίσους θα πρέπει να τιµωρείται, να 
καθαιρείται ή να απορρίπτεται. 

Είναι απαραίτητο να έχουµε κατά νου τα λάθη του παρελθόντος για να 
αποφύγουµε την επανάληψή τους. Ακόµη, οφείλουµε να οικοδοµήσουµε µια Ευρώπη 
του «ποτέ ξανά», όπως το εξέφρασαν οι επιζήσαντες της φρίκης της τραγωδίας µας, και να 
εξελιχθούµε προς τον ανθρωπισµό όπως αυτός ανακηρύσσεται στη ∆ιακήρυξη των 
∆ικαιωµάτων και των Υποχρεώσεων της 10ης ∆εκεµβρίου 1948. Είναι σηµαντικό να 
επιτευχθεί µια ελπιδοφόρα ήπειρος, σε αρµονία µε ολόκληρο τον πλανήτη, κάτι που που 
µπορεί να επιτευχθεί από τη µεγάλη γνώση που έχουµε στη διάθεσή µας. Επιπρόσθετα, 
είναι ωφέλιµο να είµαστε περήφανοι για την εξέλιξη της ανθρωπότητας, που εξαλείφει τη 
βία και τη µισαλλοδοξία και προάγει µια κοινωνία στην οποία επικρατεί και προωθείται ο 
σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της ισότητας, της µη διάκρισης και της ανοχής.

Είναι σηµαντικό να µην ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος τόσο της ρητορικής του 
µίσους όσο και των εγκληµάτων µίσους, καθώς συνοδεύονται από ένα µήνυµα 
που µας προειδοποιεί όλους. Εκφράζεται µια βαθιά επιθυµία να αποδοµείται η 
αξιοπρέπεια των ανθρώπων, ιδιαίτερα όσων στιγµατίζονται, καθώς και αναστέλλονται τα 
θεµελιώδη δικαιώµατά τους και οι ελευθερίες τους. Αυτή είναι η γένεση του εγκλήµατος 
µίσους: η επιθετικότητα εναντίον ανθρώπων εξαιτίας της ύπαρξής τους ή λόγω του 
εθνικού, θρησκευτικού, ιδεολογικού, εδαφικού ή οποιουδήποτε άλλου παράγοντα που 
τους έχει ανατεθεί και όχι λόγω του τι κάνουν ή δεν κάνουν. Αυτό θα έπρεπε να µας οδηγεί 
να µην εξετάσουµε όλα αυτά από τη δυτική νοµική άποψη, αλλά από µια καθολική 
προσέγγιση της δικαιοσύνης, που εξετάζει το έγκληµα µίσους σε παγκόσµιο επίπεδο, µε 
την προοπτική της ερµηνείας του ως εγκληµατικής επίθεσης στους ανθρώπους, 
ανεξάρτητα από τα νοµικά συστήµατα και καθεστώτα, στα οποία υπόκειται. Το έγκληµα 
µίσους πρέπει να θεωρείται έγκληµα κατά της ανθρωπότητας.

Ως εκ τούτου, κοιτάζοντας αυτό που έχουµε µπροστά µας, πρέπει να ασκήσουµε µια 
ισχυρή πίεση για τον σεβασµό των δηµοκρατικών αξιών, να «στεκόµαστε» πάντα στο 
πλευρό των θυµάτων της ρητορικής του µίσους και των εγκληµάτων µίσους. Επίσης 
οφείλουµε να προλάβουµε να κινητοποιήσουµε την κοινωνία και να αφυπνίσουµε αυτούς
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Ενότητα 3
∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ο∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

(επιµέλεια από MC 2020)

τους νωχελικούς θεσµούς καλώντας τους να αναλάβουν δράση, υπενθυµίζοντας τα λόγια 
του Κορνήλιου Τάκιτου: «Μερικοί διέπραξαν τη βαρβαρότητα, πολλοί άλλοι την 
χειροκρότησαν, όλοι τους συναίνεσαν σε αυτή».

Εισαγωγή

Όπως αναφέρθηκε στις προηγούµενες ενότητες, οι πολιτισµοί, οι πεποιθήσεις και οι 
παραδόσεις ποικίλλουν σε ολόκληρο τον κόσµο. Σε ένα τόσο διαφορετικό τόπο θα ήταν 
δυνατή η κατανόηση µεταξύ των ανθρώπων; ∆εν είναι µόνο η γλώσσα. Πρέπει να την κοιτάζω 
στα µάτια; Πώς µπορώ να του εξηγήσω την απαραίτητη γραφειοκρατία για να εγγραφεί το 
παιδί του στο σχολείο; Πώς θα µε προσέξει αν δεν µου έχει εµπιστοσύνη; Υπάρχουν αµφιβολίες.

Η επικοινωνία πηγαίνει πέρα από τη γλώσσα και εναρµονίζεται µε διαφορετικές 
παραµέτρους που προσδίδουν στο µήνυµα κωδικοποιηµένη µορφή τόσο για τον 
ποµπό όσο και για τον δέκτη. Έτσι, αυτή η ενότητα αποσκοπεί στο να εφοδιάσει τον  
χρήστη µε τις απαραίτητες δεξιότητες για την αποτελεσµατική επικοινωνία µε ανθρώπους 
που προέρχονται  από διαφορετικό υπόβαθρο.

3.1. Ήπια προσέγγιση

Προκειµένου να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί η επικοινωνία, το 
παρακάτω γράφηµα είναι µια απεικόνιση µιας απλής  επικοινωνιακής διαδικασίας και των 
κύριων στοιχείων της.

Ο ποµπός (πρόσωπο) ή η πηγή είναι αυτός που  στέλνει το µήνυµα στον δέκτη. Η πηγή 
πρέπει να νοείται ως ένα αντικείµενο, όπως µια τηλεόραση. Ο ποµπός κωδικοποιεί το 
µήνυµα, για παράδειγµα "Μπορείτε να µου δώσετε το αλάτι, παρακαλώ" και ο δέκτης 
πρέπει να το αποκωδικοποιήσει για να καταλάβει το µήνυµα. Είναι σηµαντικό να ληφθεί 
υπόψη ότι η επικοινωνία µπορεί να είναι λεκτική και µη λεκτική. Στη συνέχεια, ο 
παραλήπτης θα έδινε απάντηση ή ανατροφοδότηση, η οποία θα µπορούσε να είναι µια 
άλλη φράση "Σίγουρα" ή απλώς η πράξη του να δώσει το αλάτι στο πρόσωπο που το 
ζήτησε. Αλλά, δεν είναι πάντα τόσο απλό όσο αυτό.

Στάση

Η βασική πτυχή της επιτυχηµένης πολυπολιτισµικής επικοινωνίας είναι η προθυµία του
ατόµου να επικοινωνήσει. Η στάση-διάθεση, τόσο από τον ποµπό όσο και από τον δέκτη 
είναι απαραίτητη για να γίνει κατανοητός ο ένας στον άλλο, και πρέπει πάντα να είναι µια 
διαδικασία αµφίδροµη. Εάν δεν υπάρχει καµία επιθυµία να καταλάβουν ο ένας τον άλλον, 
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ακόµα και αν η µια πλευρά προσπαθήσει σκληρά, δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί επικοινωνία.

Ωστόσο, η επικοινωνία δεν περιορίζεται στη γλώσσα. Τι γίνεται αν η γλώσσα είναι η ίδια 
αλλά το κανάλι επικοινωνίας δεν είναι κατάλληλο; Για παράδειγµα, σε περίπτωση που 
γράφετε ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε ένα άτοµο που δεν έχει σύνδεση στο 
διαδίκτυο. Τότε, η επικοινωνία αποτυγχάνει. Μια άλλη πιθανή παγίδα είναι το µπέρδεµα µε 
κάποια χειρονοµία που έχει διαφορετικό νόηµα σε µια άλλη κουλτούρα, όπως για 
παράδειγµα η χειρονοµία του ανεβασµένου δείκτη.

Υπάρχουν διαφορετικοί παράµετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ωστόσο, ο πιο 
σηµαντικός παράγοντας για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη επικοινωνία και η αµοιβαία 
κατανόηση, είναι να το θέλουµε πραγµατικά.

Να είστε προετοιµασµένοι ότι θα δυσκολευτείτε να γίνετε αντιληπτοί από την πρώτη φορά και 
να είστε διατεθειµένοι να προσπαθήσετε ξανά και ξανά και  να είστε ευρηµατικοί.

Οικοδόµηση εµπιστοσύνης

Όταν εργάζεστε άµεσα µε µετανάστες ή πρόσφυγες, είναι σηµαντικό να 
δηµιουργήσετε µια αξιόπιστη ατµόσφαιρα, στην οποία το άλλο µέρος αισθάνεται 

άνετα και ως εκ τούτου είναι πιο πρόθυµο να εκφραστεί.

Λάβετε υπόψη ότι µπορεί να αισθάνονται εκφοβισµένοι, 
φοβισµένοι ή χαµένοι στη νέα τους κατάσταση. Και, φυσικά, είστε 
µέρος αυτού του νέου φοβικού περιβάλλοντος για αυτούς/ες.

Προσπαθήστε να έχετε διακριτική και ήρεµη διάθεση 
προκειµένου να αποφύγετε αγχωτικές καταστάσεις. 

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για την αύξηση της εµπιστοσύνης του άλλου, όπως:
- να εκφράσουµε πραγµατικό ενδιαφέρον,
- να είµαστε υποµονετικοί και να αφήνουµε χρόνο για το άλλο άτοµο να αισθάνεται
 προετοιµασµένο,
- να έχουµε χαλαρή διάθεση,
- να είµαστε διαφανείς και ειλικρινείς χωρίς να κρύβουµε δεύτερες σκέψεις,
- να εστιάζουµε πάντα στο τι είναι καλύτερο για το άλλο πρόσωπο,
- να αποφύγουµε τα αγγίγµατα.

Ενσυναίσθηση

Ένας σηµαντικός αριθµός µεταναστών και προσφύγων προέρχονται, αλλά και αντιµετωπίζουν 
επί του παρόντος, πολύ δύσκολες και ευαίσθητες καταστάσεις. Προσπαθήστε να µπείτε στη
θέση τους όταν επικοινωνείτε και εξασκήστε  την  ενσυναίσθησή σας.

Η επικοινωνία επηρεάζεται επίσης από τη διάθεση των ανθρώπων και οι 
ικανότητες ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν ανάλογα µε το πώς αισθάνονται.
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Θα χρειαστούν χρόνο για να βρουν τον εαυτό τους στο νέο τους περιβάλλον και να έχουν 
τη δύναµη να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή στις χώρες υποδοχής. Όλες οι χώρες έχουν 
διαφορετικές γλώσσες, έθιµα, παραδόσεις, θρησκείες και πεποιθήσεις που µπορεί να 
τροµάξουν ένα άτοµο που δεν είναι εξοικειωµένο µε αυτά.

Εκτός αυτού, κάποια άτοµα από τη χώρα υποδοχής τους, µπορεί να δείχνουν κάποια 
απροθυµία να τους φιλοξενήσουν ή να έχουν ρατσιστικές συµπεριφορές που µπορούν να 
κάνουν τον µετανάστη να αισθάνεται ενοχές και απόρριψη και να σκεφτεί ότι δεν θα 
αποτελέσει ποτέ µέρος της κοινωνίας και δεν θα αντιµετωπιστεί  «ίσοις όροις» µε τους 
ντόπιους.

Εποµένως, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που θα µπορούσαν να τροµάξουν 
τον νεοεισερχόµενο και είναι απαραίτητο να προσπαθήσουµε να καταλάβουµε 
και την δική του πλευρά για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε γιατί συµπεριφέρεται 
µε αυτό τον τρόπο.

Τόνος

Ακόµα κι αν µπορεί να θεωρηθεί προφανές, η διατήρηση του κατάλληλου τόνου είναι µια 
σηµαντική πτυχή. Ο βαθµός εντάσεως στην οµιλία καθορίζεται συγκριτικά από τον 
υψηλό ή χαµηλό τόνο, όπως αυτός γίνεται αντιληπτός από το ανθρώπινο αυτί, ο 
οποίος εξαρτάται από τον αριθµό των δονήσεων ανά δευτερόλεπτο που παράγονται από 
τις φωνητικές χορδές. Ο βαθµός εντάσεως είναι ο κύριος ακουστικός συσχετισµός του 
τόνου και του επιτονισµού.

Οι µετανάστες και οι πρόσφυγες µπορεί να µην καταλάβουν τι λέτε λόγω της 
γλώσσας, αλλά ο τόνος που χρησιµοποιείτε τους δίνει µια ιδέα για τις προθέσεις 
σας. Για παράδειγµα, οι φωνές ή η οµιλία µε ανεβασµένο τόνο µπορεί να γίνουν 
αντιληπτές ως κάτι το αρνητικό ή το επείγον.
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Ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να διατηρείτε έναν ήπιο τόνο, µιλώντας όχι πολύ δυνατά, ώστε 
να κάνετε τον άλλο να νιώθει άνετα.

Θυµηθείτε να µην αλλάζετε ξαφνικά τον τόνο σας, καθώς µπορεί να µην καταλάβουν το λόγο 
για αυτό και να τους φοβίσετε. Κάντε υποµονή. Συνήθως δεν παρατηρούνται παρανοήσεις 
εξαιτίας του χαµηλού τόνου.

3.2. Γλώσσα του σώµατος

Η γλώσσα του σώµατος αναφέρεται σε µη λεκτικά συνειδητά και ασυνείδητα µηνύ-
µατα που µεταδίδονται από τις κινήσεις του σώµατος του ποµπού, τις εκφράσεις του 
προσώπου του, τις χειρονοµίες του, το ύφος  του κ.λπ. και καταδεικνύουν τα συναι-
σθήµατα και τις διαθέσεις του. Ονοµάζεται επίσης κινησιολογία ή µη λεκτική επικοινωνία. 
Για παράδειγµα, αν χαµογελάτε ενώ µιλάτε σε ένα άτοµο µπορεί να δηλώσει µια φιλική στάση 
απέναντι του.

Στη δεκαετία του '70, ο καθηγητής Albert Mehrabian του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνιας 
δηµοσίευσε έναν κανόνα που δηµιουργήθηκε για να ποσοτικοποιήσει τον τρόπο µε τον 
οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν τα συναισθήµατά τους: µόνο 7% µε λεκτική επικοινωνία, 
38% φωνή και τόνος που χρησιµοποιείται, ενώ το υπόλοιπο 55% είναι η γλώσσα του 
σώµατος. Αυτός ο κανόνας καταδεικνύει τη σηµασία της µη λεκτικής επικοινωνίας.

Αλλά, τι συµβαίνει όταν τα λόγια του οµιλητή και η γλώσσα του σώµατος διαφέρουν; 
Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να πιστέψουν τη µη λεκτική επικοινωνία. 
Έτσι, η γλώσσα του σώµατος είναι ζωτικής σηµασίας για την επικοινωνία.

Ωστόσο, η έννοια της γλώσσας του σώµατος και των χειρονοµιών µπορεί να διαφέρουν 
ανάλογα µε τον πολιτισµό και τη χώρα και µπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις.

Παρακάτω παραθέτουµε µια λίστα µε διαφορές σχετικά µε τις ερµηνείες της 
γλώσσας του σώµατος µεταξύ διαφορετικών κουλτούρων:

- Η εγγύτητα αναφέρεται στη χρήση φυσικού χώρου για σκοπούς επικοινωνίας. Στη
 Λατινική Αµερική και στη Μέση Ανατολή η απόσταση είναι µικρότερη από αυτήν µε
 την οποία αισθάνονται άνετα οι περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αµερικανοί.

- Η οπτική επαφή αποτελεί επίσης βασική πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Στις
 περισσότερες χώρες της ΕΕ και των ΗΠΑ, είναι κάτι θετικό. Στις αραβικές κουλτούρες η
 παρατεταµένη οπτική επαφή εκφράζει ενδιαφέρον και βοηθά στην καλύτερη γνώση και
 κατανόηση του άλλου προσώπου. Ωστόσο, στην Ιαπωνία, την Αφρική, τη Λατινική
 Αµερική και την Καραϊβική είναι καλύτερο να αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια.
 Σε ορισµένους ανατολικούς πολιτισµούς θεωρείται ως ένδειξη σεξουαλικού
 ενδιαφέροντος και οι γυναίκες αποθαρρύνονται να έχουν οπτική επαφή µε τους άντρες
 καθώς θεωρείται ότι εκχωρούν εξουσία ή υποδηλώνουν σεξουαλικό ενδιαφέρον.

- Αφή/άγγιγµα:

• Στη Μέση Ανατολή και την Ινδία, το αριστερό χέρι χρησιµοποιείται συνήθως για
τις εργασίες που συνδέονται µε την υγιεινή του σώµατος, οπότε η χρήση του αριστερού
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 χεριού για την αποδοχή ενός δώρου, για την ανταλλαγή µιας χειραψίας ή για να
 αποδεχθεί τροφή θεωρείται εξαιρετικά αγενής.

• Πολλοί Ασιάτες δεν θεωρούν σωστό να αγγίζουν το κεφάλι και αποφεύγουν 
 να αγγίζουν τους ξένους.

• Στις ισλαµικές κουλτούρες γενικά δεν θεωρείται πρέπουσα η επαφή µεταξύ ατόµων δια-
 φορετικών φύλων. Ωστόσο, είναι αποδεκτή η επαφή µεταξύ ατόµων του ιδίου φύλου.

• Οι κουλτούρες που ενθαρρύνουν τα συναισθήµατα όπως αυτές των Λατίνων και των
 εβραϊκών πληθυσµών είναι πιθανότερο να αποδεχτούν κάποιο άγγιγµα σε δηµόσιο
 χώρο.

- Πολλές ασιατικές κουλτούρες καταστέλλουν τις εκφράσεις του προσώπου όσο
 το δυνατό περισσότερο, καθώς σε γενικές γραµµές, αποφεύγουν την εκδήλωση
 οποιουδήποτε συναισθήµατος.

- Σε πολλές κουλτούρες της Μέσης Ανατολής και την Βουλγαρία, η κίνηση του κεφαλιού
 για το «Ναι», είναι ακριβώς η αντίθετη από την κίνηση για όλες τις άλλες κουλτούρες.
 Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αρκετό να πεις «Ναι» ή «Όχι» µε λέξεις για την αποφυγή
 κάθε παρανόησης.

- Η χειρονοµία «δείκτης πάνω» ή το σήµα «ΟΚ» έχουν χυδαίο νόηµα στο Ιράν και στη
 Λατινική Αµερική, αντίστοιχα. Στην Αυστραλία θεωρείται ένα πολύ αγενές σήµα.
 Ωστόσο, σε άλλες χώρες το σύµβολο "OK" σηµαίνει µόνο "µηδέν".

- Να κάθεσαι µε τα πόδια σταυρωµένα θεωρείται πολύ προσβλητικό στη Γκάνα και την
 Τουρκία.

- Να δείχνεις τις πατούσες θεωρείται πολύ προσβλητικό στην Ταϊλάνδη και τη Σαουδική
 Αραβία.

- Να βάλεις τα χέρια στις τσέπες δείχνει έλλειψη σεβασµού στην Τουρκία.

- Στην Ιαπωνία, η υπόκλιση υποδηλώνει την  κοινωνική θέση.

Αυτές είναι µόνο µια σειρά από διαφορές, αλλά υπάρχουν πολλές άλλες! Να έχετε κατά 
νου ότι καθώς κάποιες από τις ερµηνείες µπορεί να σας εκπλήσσουν, κάποιοι άνθρωποι 
µπορεί να φέρονται µε αγενή τρόπο κατά τη δική σας άποψη, αλλά όχι και σύµφωνα µε τη 
δική τους κουλτούρα.

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί επίσης  ότι η ενδυµασία και η εµφάνιση, αποτελούν κατά µια 
έννοια πτυχές της επικοινωνίας και ο ενδυµατολογικός κώδικας µπορεί να διαφέρει από 
κουλτούρα σε κουλτούρα.

3.3 ∆ιάθεση για συζήτηση

Εκτός από τη γλώσσα του σώµατος και ακόµα και αν µοιράζεστε µια κοινή γλώσσα, υπά-
ρχουν και άλλες πτυχές και στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη και που θα µπορούσαν 
να διευκολύνουν την επικοινωνία.
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Θα ασχοληθείτε µε ανθρώπους που είναι εύκολο να αλληλεπιδράσουν, αλλά θα υπάρχουν 
και πιο ευάλωτοι άνθρωποι που δεν θα διευκολύνουν τόσο την διαδικασία της επικοινωνίας. 
Οι άνθρωποι θα έχουν διαφορετικό υπόβαθρο και εµπειρίες και δεν είναι εφικτό να 
δηλώσει κανείς ότι υπάρχει ένα µοναδικό προφίλ για τους µετανάστες ή τους πρόσφυγες.

Γενικοί όροι

Πιθανόν, ακόµη και αν και τα δύο µέρη επικοινωνούν στην ίδια γλώσσα, για το ένα από 
αυτά δεν θα αποτελεί τη µητρική του γλώσσα, οπότε είναι καλύτερο να χρησιµοποιούµε 
εύκολους και γενικούς όρους, αποφεύγοντας τις πάρα πολλές λεπτοµέρειες. Χρησιµοποιήστε 
κοινές λέξεις και όχι λέξεις υψηλού επιπέδου, οι οποίες θα µπορούσαν να 
προκαλέσουν σύγχυση και απογοήτευση.

Στη ίδια λογική, µην θεωρείτε τίποτα ως δεδοµένο. Μπορεί να υπάρχουν µερικές λέξεις 
που εµείς θεωρούµε καθηµερινής χρήσης αλλά δεν είναι τόσο συνηθισµένες για άλλους 
ανθρώπους, όπως toner, server, iPad κλπ.

Αν είναι δυνατόν, θα µπορούσατε να προσπαθήσετε να µάθετε µερικές λέξεις στη 
µητρική τους γλώσσα, κάτι που θα εκτιµηθεί και θα θεωρηθεί ως ένδειξη καλής θέλησης.

Προσπαθήστε να χρησιµοποιήσετε ουδέτερο λεξιλόγιο και αποφύγετε
τα ευαίσθητα θέµατα.

Υπάρχουν πολλά θέµατα που θα µπορούσαν να συζητηθούν πολύ πιο εύκολα 
όπως η διατροφή, η παιδική ηλικία, οι προσωπικές εµπειρίες, τα κατοικίδια ζώα 
κ.λπ. Η ανταλλαγή µιας προσωπικής εµπειρίας µπορεί να θεωρηθεί από το άλλο 
άτοµο ως απόδειξη εµπιστοσύνης και να τον ενθαρρύνει να µιλήσει και να 
µοιραστεί και τις δικές του εµπειρίες.



Από την άλλη πλευρά, θα ήταν χρήσιµο να αποφευχθούν ορισµένα ευαίσθητα 
θέµατα και όροι, τουλάχιστον στην πρώτη επαφή. Αν µιλάµε για πολιτική, θρησκεία ή 
ακόµα και αθλητισµό η συζήτηση θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια λογοµαχία µεταξύ 
ανθρώπων της ίδιας κουλτούρας. Εποµένως, δεν θα είναι ευκολότερο να γίνει η ίδια 
συζήτηση µε κάποιον άνθρωπο από άλλον πολιτισµό, καθώς µπορεί να προσβληθεί ακόµα 
κι αν δεν υπάρχει πρόθεση.

Όπως αναφέρθηκε, καλό θα ήταν να αποφύγετε θέµατα όπως η θρησκεία, η πολιτική, η 
κακοποίηση, ο θάνατος, ο γάµος και, φυσικά, συγκεκριµένα πολιτιστικά θέµατα τουλάχιστον 
στην αρχή. Ίσως µόλις το άλλο άτοµο αισθανθεί άνετα και αρχίσει να σας εµπιστεύεται, θα 
είναι σε θέση το ίδιο να συζητήσει µαζί σας για αυτά.

Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο πλευρές κατανοούν επαρκώς η µία την άλλη.

Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε µια παρεξήγηση είναι να ακούτε προσεκτικά και 
να ελέγχετε τακτικά ότι έχετε καταλάβει θέτοντας ερωτήσεις, ή ανακεφαλαιώνοντας 
συχνά για να βεβαιωθείτε ότι σας έχουν καταλάβει και εσάς µε την σειρά τους.

Ακόµη και αν προσπαθήσετε για το καλύτερο, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να κάνετε 
λάθος. Μην φοβάστε να ζητήσετε συγγνώµη. Είναι καλύτερο να ζητήσετε συγγνώµη όταν 
αντιληφθείτε το λάθος που έγινε αντί να αγνοήσετε το ζήτηµα, γεγονός που θα µπορούσε 
να οδηγήσει σε µεγαλύτερη παρεξήγηση.

Προσπαθήσετε να έχετε υποµονή και επιµονή.

Σκεφτείτε µια συνθήκη στην οποία προσπαθείτε να επικοινωνήσετε, αλλά δεν υπάρχει 
καµία επίδραση στην άλλη πλευρά. Ο χρόνος σας είναι περιορισµένος, έχετε µια δύσκολη 
µέρα και το άλλο άτοµο δεν φαίνεται να επιθυµεί να συνεργαστεί σύντοµα. Ίσως τότε να 
χάσετε την ψυχραιµία σας. 

Η υποµονή και η επιµονή είναι βασικές δεξιότητες για την αντιµετώπιση των αρνητικών 
συναισθηµάτων και καταστάσεων. Προσπαθήστε να είστε κατανοητοί, αφήστε λίγο χρόνο 
να περάσει και δοκιµάστε ξανά.

Εκτός αυτού, καλό είναι  να αποφύγετε να εµπλακείτε προσωπικά. Όπως και στην περίπτωση 
των ιατρικών σχέσεων, βοηθά να τεθεί µια διαχωριστική γραµµή για να αποφευχθεί η 
διαπροσωπική σχέση που δυνητικά θα οδηγούσε σε επώδυνες συναισθηµατικά καταστάσεις.

Η ανάπτυξη τέτοιου είδους δεξιοτήτων θα σας βοηθήσει να χειριστείτε καλύτερα αυτές τις 
καταστάσεις.
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3.4 Ευαίσθητες καταστάσεις

Κάποιοι από τους µετανάστες και τους πρόσφυγες µπορεί να αντιµετωπίζουν µια δύσκολη 
κατάσταση που µπορεί να αποτελέσει πρόκληση για το πρόσωπο που προσπαθεί να 
αλληλεπιδράσει µαζί τους.

Εκτός αυτού, θα υπάρξουν καταστάσεις οι οποίες, ανάλογα µε την κουλτούρα κάθε 
ατόµου, θα αντιµετωπιστούν µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο και έτσι θα είναι πιο δύσκολο 
να επιτευχθεί µια λύση ή µια συµφωνία που να ικανοποιεί όλα τα εµπλεκόµενα µέρη.

Ενδεχοµένως να κληθείτε να αντιµετωπίσετε µια ευαίσθητη κατάσταση που θα απαιτήσει 
την χρήση των καλύτερων δεξιοτήτων σας. 

∆ιαµεσολάβηση 

Κάποιες καταστάσεις θα χρειαστούν δεξιότητες διαµεσολάβησης. 

Όπως ορίζεται από το ∆ιεθνές Παρατηρητήριο για τη ∆ιαµεσολάβηση (L´observatoire interna-
tional de la médiation), η διαπολιτισµική διαµεσολάβηση συνίσταται στην ανάπτυξη 
δεσµών κοινωνικοποίησης µεταξύ ανθρώπων διαφορετικών πολιτισµών που διαµέ-
νουν στην ίδια επικράτεια. Η διακρατική διαµεσολάβηση έχει την ίδια προσέγγιση, εκτός 
από το ότι λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν διαµένουν στην ίδια επικράτεια.

Η βάση για µια επιτυχηµένη διαπολιτισµική επικοινωνία έγκειται στη συναισθηµατική 
επάρκεια και τη διαπολιτισµική ευαισθησία και είναι µια ικανότητα που µπορεί να αναπτυχθεί.

Η φιγούρα του διαµεσολαβητή συζητείται ευρέως και δεν υπάρχει συµφωνία για τα χαρα-
κτηριστικά που πρέπει να έχει ένας καλός διαµεσολαβητής, ακόµη και για το γεγονός αν θα  
πρέπει να είναι επαγγελµατίας ή τουλάχιστον κάποιος µε συγκεκριµένη κατάρτιση για το θέµα.
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Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του διαµεσολαβητή ενδέχεται να ποικίλλουν: θα µπορούσε 
να επικεντρωθεί περισσότερο στην παροχή βοήθειας στον µετανάστη ή στον πρόσφυγα 
στη διαδικασία ένταξής του, θα µπορούσε να επικεντρωθεί περισσότερο στο να είναι 
διαµεσολαβητής µε τους διαφορετικούς θεσµούς έχοντας διευκολυντικό χαρακτήρα  ή θα 
µπορούσε να µεσολαβήσει σε περίπτωση διαµάχης, ως ουδέτερη φιγούρα που γνωρίζει 
λεπτοµερώς τόσο την κατάσταση του µετανάστη όσο και την πραγµατικότητα του νέου 
χώρου υποδοχής.

Για να γίνει κάποιος ένας καλός διαµεσολαβητής επί της ουσίας, είναι σηµαντικό  να µπορεί 
να συµµεριστεί και τις δύο πραγµατικότητες, καθώς και να προσπαθεί να είναι ουδέτερος 
και αντικειµενικός στα καθήκοντά του, τα οποία συχνά αποτελούν την κύρια πρόκληση. Ως 
εκ τούτου, αν κάποιος είναι ενεργός ακροατής, καλός στην επικοινωνία, αν είναι σε θέση 
να µπορεί να σεβαστεί τις διαφορετικές οπτικές, καθώς και αν έχει την ικανότητα να 
συµµερίζεται την κατάσταση των άλλων και να σκέφτεται διευρυµένα, θα έχει τις βασικές 
δεξιότητες για να ενεργεί ιδανικά.

Ο διαµεσολαβητής οφείλει να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις του για να λειτουργήσει ως 
γέφυρα µεταξύ των δύο πραγµατικοτήτων, προωθώντας την αµοιβαία κατανόηση και να 
προσπαθήσει να πάρει την καλύτερη απόφαση και για τα δύο µέρη.

Πώς να διαχειριστείτε ευαίσθητες καταστάσεις 

Ακόµα και αν κάθε οργανισµός που εργάζεται άµεσα µε τους µετανάστες έχει, πιθανότατα, 
ένα συγκεκριµένο πρωτόκολλο, η καλή διαχείριση των συγκρούσεων και η ικανότητα 
επίλυσης προβληµάτων είναι δύο δεξιότητες που θα βοηθήσουν ώστε να αποφευχθεί η 
επιδείνωση µιας τέτοιας κατάστασης.

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι κάθε άτοµο ενεργεί σύµφωνα µε την 
κουλτούρα του και ο τρόπος αντιµετώπισης µιας σύγκρουσης ή ενός προβλήµατος εξαρτάται 
και από το υπόβαθρό του.

Ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία και προσεγγίσεις που µπορούµε να συναντήσουµε 
σε µια σύγκρουση.

Υπάρχει µεγάλη βιβλιογραφία σχετικά µε τις διαφορετικές µορφές διαχείρισης των 
συγκρούσεων. Μία από τις κύριες κατηγορίες που χρησιµοποιήθηκαν είναι αυτή που 
αναπτύχθηκε από τους Rahim και Bonoma, η οποία διαχώριζε δύο κύριες παραµέτρους: 
την ανησυχία για το ίδιο το άτοµο και την ανησυχία για τους άλλους. Αυτές οι δύο 
παράµετροι καταλήγουν σε πέντε διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης των συγκρούσεων: 
ενσωµάτωση, υποχρέωση, κυριαρχία, αποφυγή και συµβιβασµός.

∆εν υπάρχει ένας µοναδικός και τέλειος τρόπος διαχείρισης των συγκρούσεων. 
Καθώς οι µετανάστες και οι πρόσφυγες αντιµετωπίζουν δυσκολίες, θα ήταν καλύτερο να 
υιοθετήσουµε µια προσέγγιση ενσωµάτωσης και συµβιβασµού, η οποία δύναται να οδηγήσει 
σε µια ενδιάµεση λύση που να λαµβάνει υπόψη τις προσεγγίσεις και των δύο πλευρών.
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Για να µάθετε πώς να αντιµετωπίζετε µια σύγκρουση και να βρείτε την καλύτερη λύση, θα  
σας βοηθήσουν τα πέντε βήµατα που ακολουθούν:

Βήµα 1ο: Ταυτοποιήστε την πηγή της σύγκρουσης. Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζετε και 
να κατανοείτε βαθιά την αιτία της σύγκρουσης, καθώς θα σας διευκολύνει για την εξεύρεση 
της βέλτιστης λύσης. Σε περίπτωση που δεν είσαστε άµεσα εµπλεκόµενος στη διαµάχη και 
θέλετε απλώς να µεσολαβήσετε, είναι απαραίτητο να µείνετε αµερόληπτος.

Βήµα 2ο: Πολύ συχνά δεν πρόκειται για το ίδιο το περιστατικό αλλά για µια κατάσταση 
που συνδέεται µε το παρελθόν του. Είναι κάτι που προέκυψε έπειτα από καιρό; Είναι η 
συµπεριφορά ενός από τα εµπλεκόµενα µέρη που δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα 
από ό,τι η αιτία της ίδιας της σύγκρουσης; Βεβαιωθείτε ότι «βλέπετε» πέρα από την 
επιφάνεια. Είναι σηµαντικό  επίσης να διαχωρίζετε ξεκάθαρα τους ανθρώπους από τα 
προβλήµατα.

Βήµα 3ο: Παραθέστε µια πιθανή λύση ή ζητήστε από τα εµπλεκόµενα µέρη να το κάνουν 
µε βάση τα γεγονότα. Πρόκειται για ένα βήµα της µετάβασης από τη σύγκρουση στη λύση.

Βήµα 4ο: Μια λύση ωφέλιµη για όλους. Ο καλύτερος τρόπος επίλυσης µιας σύγκρουσης 
είναι να βρεθεί µια λύση που να µπορεί να υποστηρίξει και τις δύο πλευρές. Περιγράψτε 
ξεκάθαρα πώς κερδίζουν όλες οι πλευρές από την επίλυση της διαµάχης.

Βήµα 5ο: Συµφωνία. Η συµφωνία µεταξύ όλων των µερών σχετικά µε την λύση είναι 
ζωτικής σηµασίας, ώστε να µπορέσει  να είναι λειτουργική.

Το να είστε µέρος µιας σύγκρουσης ή το να πρέπει να την αντιµετωπίσετε είναι µια 
αγχωτική και µερικές φορές απεχθής κατάσταση. Εντούτοις, το να έχετε ενσυναίσθηση και  
να είστε καλοί ακροατές θα βοηθήσει να οδηγηθείτε στην καλύτερη λύση. Όταν δεν 
είσαστε άµεσα εµπλεκόµενοι, είναι σηµαντικό να παραµείνετε ουδέτεροι και αµερόληπτοι. 
Η εύρεση της κατάλληλης λύσης σε µία σύγκρουση είναι κάτι πολύ ευχάριστο και 
ικανοποιητικό και οι άνθρωποι διακατέχονται από συναισθήµατα ευγνωµοσύνης.
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