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Προλογοσ
Ο οδηγός αυτός είναι το αποτέλεσμα της συγκέντρωσης
πληροφοριών και πρακτικών κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων
ανταλλαγής γνώσεων και ενίσχυσης ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν
από τους Ευρωπαίους και Λατινοαμερικάνους εταίρους,
συνεργάτες και λοιπούς συμμετέχοντες στη δημιουργία και την
ανάπτυξη του Λατινοαμερικάνικου Δικτύου Επιστροφής (Rn
Latam), από το σχεδιασμό του και την πρώτη φάση το 2009 μέχρι τη
δεύτερη εμπειρία του, που ολοκληρώθηκε το 2013. Οι Ευρωπαίοι
και Λατινοαμερικάνοι συμμετέχοντες στο Δίκτυο εργάστηκαν για
τη δημιουργία και την προώθηση αποτελεσματικών και βιώσιμων
Προγραμμάτων Επιστροφής, που συμπεριλαμβάνουν και δίνουν
ιδιαίτερη έμφαση στα στάδια επανένταξης καθώς επίσης και στις
εμπειρίες των κοινωνικών οργανώσεων των τρίτων χωρών και των
μεταναστών που επιστρέφουν1.
Εξαρχής, προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός στόχος
των προγραμμάτων, προέκυψε η ανάγκη να δημιουργηθεί και
να αναπτυχθεί σε βάθος μια κοινή προσέγγιση συνεργασίας
ανάμεσα στις δύο ηπείρους στον τομέα της επανένταξης και
των συμβουλευτικών υπηρεσιών η οποία να επιδιώκει την
εναρμόνιση των υπηρεσιών αρωγής για την επιστροφή, τόσο
1

Στο παρόν κείμενο με τον όρο Επιστρέφοντες γίνεται αναφορά σε όλους τους
μετανάστες, νόμιμους ή παράνομους, οι οποίοι επιστρέφουν για να ζήσουν εκούσια
στη χώρα προέλευσης, μέσα από τη διαδικασία της επιστροφής ή την εθελοντική
έξοδο, και σε όλους τους αιτούντες άσυλο των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε και
αποφασίζουν να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης.
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στις χώρες υποδοχής όπως και στις χώρες προέλευσης2 και να
δίνει φωνή και βήμα στους επιστρέφοντες πριν να φύγουν από
την Ευρώπη όπως και από τις χώρες επιστροφής τους.
Το 2010 ως πιλοτική εμπειρία δημιουργήθηκε το
εγχειρίδιο με τίτλο “Οδηγός με Υλικό Κατάρτισης”3 όπου
συγκεντρώθηκαν πληροφορίες προκειμένου να προταθεί ένα
πλήρες μοντέλο εργασίας το οποίο εφαρμόστηκε κατά την
εκτέλεση του προγράμματος Latam, και το οποίο θεωρούμε
ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία
που έχει τους ίδιους στόχους. Το εγχειρίδιο καταρτίστηκε
από διάφορες κοινωνικές οργανώσεις, ευρωπαϊκές και
λατινοαμερικάνικες, εξειδικευμένες στην παροχή υπηρεσιών
εκούσιας επιστροφής, και μέσω αυτού ορίστηκαν κατευθυντήριες
γραμμές για τη δημιουργία μιας κοινής προσέγγισης εργασίας,
καθώς επίσης και το είδος των υπηρεσιών που θεωρήθηκε ότι
θα πρέπει να διασφαλίζονται στους τελικούς χρήστες.
Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, αποφασίστηκε να
εμβαθύνουμε σε αυτήν την κατεύθυνση δράσης, με στόχο μια
κοινή μεθοδολογία που να αποτελεί εργαλείο εργασίας, όργανο
για την ενίσχυση ικανοτήτων και μέσο για την εναρμόνιση και
διάχυση ορθών πρακτικών.
Όπως προαναφέρθηκε, τα στοιχεία και οι πληροφορίες
που συμπεριλαμβάνονται, συγκεντρώθηκαν κατά την εκτέλεση
των δράσεων των προγραμμάτων RN Latam I και II, μέσα από
τα οποία αποκτήσαμε πρόσβαση σε ένα σημαντικό αριθμό
πρωταρχικών πηγών πληροφόρησης, προκειμένου να γίνει
2

Στο παρόν κείμενο χρησιμοποιείται ο όρος Χώρα Υποδοχής όταν γίνεται αναφορά στις
Ευρωπαϊκές Χώρες και οι όροι Χώρα Επιστροφής και Χώρα Προέλευσης αναφορικά με
τις Λατινοαμερικάνικες Χώρες.

3

Για να συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο επισκεφθείτε το σύνδεσμο: http://www.accem.
es/ficheros/documentos/pdf_retorno/materiales_de_formacion3.pdf
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ανταλλαγή και διεύρυνση γνώσεων στο συγκεκριμένο θέμα
και, με αυτόν τον τρόπο, να προταθεί μια ολοκληρωμένη
μεθοδολογία εργασίας, κοινή και χρήσιμη για όλους. Οι δράσεις
που αναπτύχθηκαν, ξεκινούσαν με την παροχή συμβουλευτικής
υποστήριξης και άμεσης αρωγής σε άτομα που είχαν επιστρέψει
στη Λατινική Αμερική, με υπηρεσίες στη χώρα υποδοχής και
τη μετέπειτα επίβλεψη και επανένταξη στη χώρα προέλευσης·
τη διεξαγωγή συναντήσεων ανάμεσα σε διάφορους φορείς
από διάφορους τομείς στην Κολομβία, Ισημερινό, Περού,
Βολιβία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Βραζιλία, δηλαδή στις εφτά
λατινοαμερικάνικες χώρες όπου αναπτύχθηκαν οι δράσεις
του προγράμματος· και ολοκληρώνονταν με την εμπλοκή κάθε
είδους φορέα που θα μπορούσε να παρέμβει στη διαδικασία
της επιστροφής: οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,
εθνικές και διεθνείς, τοπικές και εθνικές αρχές καθώς και οι
ίδιοι οι επιστρέφοντες, ως μέλη οργανώσεων λατινοαμερικάνων
μεταναστών στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και την Ιταλία.
Το αποτέλεσμα ήταν η συλλογή άμεσων και ανανεωμένων
στοιχείων για βασικά θέματα, εργαλεία και πρακτικές που
αναπτύσσονται αναφορικά με τη διαδικασία της επιστροφής
στις δύο ηπείρους και από πολύ διαφορετικούς φορείς.
Αυτό το μεθοδολογικό εργαλείο θέλει να αποτελέσει έναν
πρακτικό οδηγό, που απευθύνεται ειδικά στους επαγγελματίες,
τόσο στις χώρες υποδοχής όσο και επιστροφής, οι οποίοι
καθοδηγούν και παρέχουν υπηρεσίες σε μετανάστες που
επιστρέφουν στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Υποβοηθούμενης
Εκούσιας Επιστροφής (Εκούσια Επιστροφή και Εκούσια Έξοδος)
αλλά και στους ίδιους τους επιστρέφοντες. Ουσιαστικά, αποτελεί
μια ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση προκειμένου
να διασφαλιστεί ένα σύνολο εναρμονισμένων υπηρεσιών στους
μετανάστες, μια συνολική προσέγγιση που χρησιμεύει για τη
9

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ LATAM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

στήριξη και την προώθηση παρεμβάσεων σε διάφορους τομείς,
καθώς επίσης και τη στήριξη του επιστρέφοντα μετανάστη
στη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας κοινωνικής και
επαγγελματικής ταυτότητας στη χώρα προέλευσης.
Αυτός ο οδηγός συμπληρώνεται επιπλέον με ένα κείμενο
που περιλαμβάνει αποκλειστικά συστάσεις πολιτικού χαρακτήρα
για τη βελτίωση της διαδικασίας και των προγραμμάτων εκούσιας
επιστροφής και την ενίσχυση της συνοχής των αποφάσεων
σε διηπειρωτικό επίπεδο και, ιδιαιτέρως, σε περιφερειακό
επίπεδο στην Λατινική Αμερική. Έχοντας προσδιορίσει το
προφίλ των μεταναστών που επιστρέφουν, τους λόγους που
τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση και τα προβλήματα που
συνάντησαν τόσο στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) κατά
την έξοδο, όσο και στη χώρα προέλευσης κατά την επιστροφή,
το κείμενο αυτό χρησιμεύει σε επίπεδο πολιτικού επηρεασμού
και ευαισθητοποίησης, παρουσιάζοντας ζητήματα που είναι
σκόπιμο να ληφθούν υπόψη όταν λαμβάνονται δράσεις και
αναπτύσσονται πολιτικές στον τομέα αυτό.
Στοχεύοντας στη βιωσιμότητα και προκειμένου να
εξασφαλιστεί η συνέχιση και η περαιτέρω ανάπτυξη, δημιουργήθηκε
μια εικονική πλατφόρμα - www.retornovoluntariolatam.org–. Στην
ιστοσελίδα αυτή παρέχονται χρήσιμες και πρακτικές πληροφορίες
προς τους χρήστες εν δυνάμει ενδιαφερόμενους να επιστρέψουν στη
χώρα τους. Επίσης, προωθείται και ενισχύεται το δίκτυο θεσμικής
συνεργασίας που δημιουργήθηκε γύρω από το πρόγραμμα. Τέλος,
γίνεται διάδοση εργαλείων και μεθόδων που χρησιμεύουν για
την παροχή υπηρεσιών στο μετανάστη που επιστρέφει και τα
οποία απευθύνονται σε οργανώσεις που είτε ήδη εργάζονται
στο συγκεκριμένο πεδίο είτε ενδιαφέρονται να αναπτύξουν
τη συγκεκριμένη δράση είτε προσφέρουν συμπληρωματικές
υπηρεσίες ή συμμετέχουν ήδη σε κάποιο στάδιο του προγράμματος.
10
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I Προγράμματα Εκούσιας Επιστροφής
•

Πριν να εξετάσουμε τα διαφορετικά στάδια της
εκούσιας επιστροφής και της συμβουλευτικής διαδικασίας,
είναι σημαντικό να οριστούν ορισμένες έννοιες-κλειδιά που
πρέπει να γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με αυτόν τον τομέα.

1. Η έννοια της επιστροφής:
Οι μετανάστες επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής
τους με διάφορα και σύνθετα κίνητρα που μπορεί να σχετίζονται
με το παρελθόν τους ή με ένα παρόν, το οποίο, σε πολλές
περιπτώσεις, δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που τους
οδήγησαν στην απόφαση να μεταναστεύσουν. Σε ορισμένες
περιπτώσεις οι μετανάστες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χώρα
υποδοχής, ενώ σε άλλες, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν ένα
ικανοποιητικό επίπεδο κοινωνικής ενσωμάτωσης, επιθυμούν
παρόλα αυτά να επιστρέψουν στη χώρα τους. Η επιστροφή
μπορεί να βασίζεται επίσης και στην επιθυμία να γυρίσουν
στον τόπο τους μετά από χρόνια σε μια ξένη χώρα. Αποτελεί
μια επιλογή η οποία πάντα είναι παρούσα στη μεταναστευτική
διαδικασία ενός ατόμου.
Είναι πολλαπλά τα κίνητρα που εμπλέκονται στην
απόφαση της επιστροφής. Σήμερα, και συγκεκριμένα στο
πλαίσιο της εκούσιας επιστροφής μεταξύ ΕΕ και Λατινικής
Αμερικής, οι οικονομικοί λόγοι παίζουν έναν πρωταρχικό ρόλο.
Παρόλα αυτά, η οικογένεια ή άλλες προσωπικές συνθήκες
είναι σημαντικές για τη λήψη της απόφασης.
11
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Τα διάφορα αυτά στοιχεία μπορούν να αναλυθούν μέσα
από τη θεωρία των γνωστών και ως “Παράγοντες Έλξης και
Απώθησης”. Οι “παράγοντες έλξης” είναι αυτοί που προσελκύουν
τον εν δυνάμει επιστρέφοντα πίσω στη χώρα προέλευσης και τον
απομακρύνουν από τη χώρα υποδοχής. Ορισμένοι από αυτούς
τους παράγοντες έλξης συμπεριλαμβάνουν τους οικογενειακούς
δεσμούς, τη νοσταλγία ή κοινωνικούς ή πατριωτικούς λόγους.
Πέρα από αυτούς υπάρχουν και οι “παράγοντες απώθησης”, που
ωθούν τον επιστρέφοντα να εγκαταλείψει τη χώρα υποδοχής.
Αυτοί οι παράγοντες συμπεριλαμβάνουν τα ανεπαρκή οικονομικά
μέσα, τη νομική κατάσταση, την αβεβαιότητα ως προς την κατοικία,
τις διακρίσεις, τις δυσκολίες ενσωμάτωσης και την αδυναμία
προσαρμογής στις συνθήκες ζωής. Οι έρευνες δείχνουν ότι δεν
υπάρχει ένα μοναδικό κίνητρο για την επιστροφή. Συνήθως, η
απόφαση αυτή επηρεάζεται από πολλά και διαφορετικά στοιχεία
των οποίων η σημασία μπορεί να ποικίλλει για τον εν δυνάμει
επιστρέφοντα. Ωστόσο, οι εμπειρίες του RN LATAM δείχνουν
ότι οι “παράγοντες απώθησης” παίζουν σημαντικότερο ρόλο,
τουλάχιστον στην παρούσα οικονομική κατάσταση.
Με την ευρεία έννοια, η επιστροφή4 είναι η πράξη ή η
διαδικασία της επιστροφής. Η επιστροφή μπορεί να γίνει μέσα
στα γεωγραφικά όρια μιας χώρας όπως, για παράδειγμα, τα
εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και οι πρώην μαχητές ή από μια
χώρα υποδοχής (διέλευσης ή προορισμού) στη χώρα προέλευσης,
όπως στην περίπτωση των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και
των ατόμων με εξειδίκευση. Υπάρχουν υποκατηγορίες επιστροφής
ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει χώρα: εθελοντική,
εξαναγκαστική, υποβοηθούμενη και αυθόρμητη. Επίσης, υπάρχουν
υποκατηγορίες ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνονται όπως,
για παράδειγμα, ο επαναπατρισμός (των προσφύγων).
4
12

Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στον παρών οδηγό προέρχονται από το Glosario sobre migración, 2η έκδοση, 2011, ΔΟΜ
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Εκούσια επιστροφή, εκούσια έξοδος και εξαναγκαστική
επιστροφή
Είναι σημαντικό να μην συγχέουμε την εκούσια επιστροφή,
την εκούσια έξοδο και την εξαναγκαστική επιστροφή: σε
κάθε μία από τις περιπτώσεις διαφέρει ο βαθμός ελευθερίας
επιλογής, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τη διαδικασία
επιστροφής και επανένταξης (βλέπε επίσης5).
1. Εκούσια επιστροφή: η εκούσια επιστροφή είναι η
υποβοηθούμενη ή ανεξάρτητη επιστροφή στη χώρα
προέλευσης, διέλευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη
χώρα που είναι προϊόν ελεύθερης απόφασης. Συνεπάγεται
ότι το άτομο εγκαταλείπει τη χώρα υποδοχής χωρίς την
επιρροή οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής απόφασης
ή πράξης. Ωστόσο, μπορεί να διευκολυνθεί με σωματική,
ψυχολογική ή υλική πίεση. Συνήθως, συνεπάγεται το τέλος
του μεταναστευτικού κύκλου.
2. Εξαναγκαστική επιστροφή: η εξαναγκαστική επιστροφή
είναι η υποχρεωτική επιστροφή ενός ατόμου στη χώρα
προέλευσης, διέλευσης ή σε μια τρίτη χώρα ως αποτέλεσμα
μιας διοικητικής ή δικαστικής πράξης. Η αστυνομία
συνοδεύει το άτομο μέχρι την άφιξη του στην άλλη χώρα.
3. Εκούσια έξοδος: laη εκούσια έξοδος συνεπάγεται
τη συμμόρφωση του ατόμου, με δική του πρωτοβουλία,
στην υποχρέωση επιστροφής μέσα στα χρονικά όρια που
έχουν τεθεί για το σκοπό αυτό. Η απόφαση της επιστροφής
λαμβάνεται εξαιτίας μιας διοικητικής ή δικαστικής
5

http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_retorno/RN_Latam-Final_Report_
English.pdf – Σελίδες 11-14.
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απόφασης ή πράξης που κηρύσσει παράνομη τη διαμονή ενός
υπηκόου τρίτης χώρας και επιβάλλει την υποχρέωση του να
επιστρέψει 6. Διαφέρει από την εξαναγκαστική επιστροφή ως
προς το ότι δεν απελαύνεται το άτομο με τη βία, αλλά πρέπει
να εγκαταλείψει τη χώρα από μόνο του, είναι ελεύθερο κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής.
Ο Οδηγός αυτός θα ασχοληθεί μόνο με την Εκούσια Επιστροφή
και την Εκούσια Έξοδο.
Όπως ειπώθηκε και νωρίτερα, ο βαθμός ελευθερίας
επιλογής είναι ένα βασικό στοιχείο για την παροχή βοήθειας
στους μετανάστες που επιστρέφουν. Είναι πολύ πιο εύκολο
να συμβουλεύσεις άτομα που επιστρέφουν εθελοντικά (χωρίς
κάποιου είδους σωματικής, ψυχολογικής ή υλικής πίεσης) καθώς
έχουν κίνητρα για να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους.
Είναι πολύ πιο δύσκολο να βοηθήσεις τους
μετανάστες που δεν επέλεξαν να επιστρέψουν εκουσίως και
που εξαναγκάστηκαν να το κάνουν μέσω της εκτέλεσης μιας
διοικητικής απόφασης (απέλαση, πρόσκληση να εγκαταλείψουν
το εθνικό έδαφος) ή λόγω συνθηκών (οικονομικών,
οικογενειακών κλπ.). Αυτοί αντιμετωπίζουν, επίσης, μια
δυσκολότερη διαδικασία επανένταξης. Για την ακρίβεια,
διάφορες αναφορές και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, όπως
για παράδειγμα για τους Κοσοβάρους που επιστρέφουν από τη
Γερμανία7 δείχνουν ότι όσοι υποβάλλονται σε εξαναγκαστική
επιστροφή αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες προσαρμογής
6

Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη
για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.

7

European Council for Refugees and Exiled (ECRE). Position on Returns to Kosovo.
2000. http://www.refworld.org/docid/3ae6a665c.ht
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στις χώρες προέλευσης που δεν τους καθιστούν ικανούς να
διαχειριστούν βασικά ζητήματα της καθημερινότητας. Συνεπώς,
είναι εμφανές ότι χρειάζεται μια περίοδος προετοιμασίας για
την επιστροφή, έστω και σύντομη, είτε πρόκειται για εκούσια
είτε για εξαναγκαστική επιστροφή. Αυτή η περίοδος δίνει στο
μετανάστη τη δυνατότητα να επεξεργαστεί την απόφαση και να
επιστρέψει με κάποιο κίνητρο για να ξεκινήσει μια νέα ζωή,
αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να επανενταχθεί ορθά στη
χώρα προέλευσης.8
Με βάση τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, η
Υποβοηθούμενη Εκούσια Επιστροφή, αποτελεί μακράν την
προτιμότερη επιλογή, για όλους τους εμπλεκόμενους: κρατικούς
φορείς, μη-κυβερνητικούς φορείς και επιστρέφοντες. Δεν
είναι μόνο ο τρόπος επιστροφής που συνεπάγεται περισσότερο
σεβασμό, αλλά και ο πιο οικονομικός και ο πιο βιώσιμος,
ακόμη περισσότερο και από την εξαναγκαστική επιστροφή.
Για την ακρίβεια, το κόστος μιας εξαναγκαστικής επιστροφής
είναι υψηλότερο και από αυτό της υποβοηθούμενης εκούσιας
επιστροφής.

2. Προγράμματα Υποβοηθούμενης Εκούσιας Επιστροφής
(ΥΕΕ)9
Η
Υποβοηθούμενη
Εθελούσια
Επιστροφή
αντιπροσωπεύει την δυνατότητα επιστροφής με την παροχή
οικονομικής ή λογιστικής υποστήριξης. Σε κανονικές συνθήκες
αυτή η λύση προσφέρεται στους μετανάστες που πλέον δεν
8

Δανέζικο Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες: Recomendaciones para el retorno y la reintegración de solicitantes de asilo rechazados, 2008, (σελ. 58)

9

Από αυτή στιγμή, θα αναφερόμαστε στα προγράμματα Υποβοηθούμενης Εκούσιας
Επιστροφής με τα αρχικά ΥΕΕ.
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επιθυμούν ή δεν μπορούν να παραμείνουν στη χώρα υποδοχής
και θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους. Τους
παρέχεται αρωγή προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια
αξιοπρεπή, βιώσιμη και ασφαλή επιστροφή.
Αυτού του είδους η βοήθεια γίνεται μέσα από τα
επονομαζόμενα «Προγράμματα Εκούσιας Επιστροφής», που
αποτελούν και την προτιμότερη επιλογή, αφού, όπως έχουμε
αναδείξει, ο βαθμός ελευθερίας επιλογής κατά την επιστροφή
μπορεί να καθορίσει την επιτυχία ή την αποτυχία όλης της
διαδικασίας. Όπως έχουμε πει, συνήθως τα Προγράμματα
Εκούσιας Επιστροφής δεν είναι διαθέσιμα για τους μετανάστες
που επιστρέφουν εθελοντικά ή βρίσκονται σε μια κατάσταση που
τους καθιστά ευάλωτους. Ωστόσο, σε πολλές χώρες, οι μετανάστες
που υπάγονται στην εκτέλεση μιας διοικητικής πράξης ή μιας
δικαστικής απόφασης (για παράδειγμα, εκούσιας εξόδου)
μπορούν να συμπεριληφθούν και σε αυτά τα προγράμματα. Σε
κάθε περίπτωση τα άτομα που εξαναγκάζονται να επιστρέψουν
δεν απολαμβάνουν τη στήριξη αυτών των προγραμμάτων.
Σε κανονικές συνθήκες, τα προγράμματα
επιστροφής αποτελούνται από τρεις φάσεις:

εκούσιας

• Πριν από την έξοδο (ΠΡΟ-επιστροφή): παροχή  έγκυρης
πληροφόρησης στους μετανάστες, συμβουλευτική
υποστήριξη, βοήθεια για την πρακτική οργάνωση και
προετοιμασία του ταξιδιού.
• Στη διάρκεια του ταξιδιού: πληρωμή εισιτήριου, έκδοσή
του, λογιστική υποστήριξη και βοήθεια.
• Μετά την άφιξη (ΜΕΤΑ-επιστροφή): υποδοχή, βοήθεια
και υποστήριξη με σκοπό να διευκολυνθεί η επανένταξη.
16
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Το εύρος της υποστήριξης πριν και μετά την επιστροφή
εξαρτάται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα που είναι σε
εφαρμογή (ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό).
Ενώ ορισμένα Κράτη χρηματοδοτούν την πλήρη κοινωνική
συμβουλευτική υποστήριξη πριν και μετά την επιστροφή,
κάποια άλλα επιλέγουν να μην παρέχουν καθόλου αυτού του
είδους τη βοήθεια.

3. Βιώσιμη επιστροφή
Η βιώσιμη επιστροφή είναι ο στόχος που θεωρούμε ότι
πρέπει να επιτευχθεί σε κάθε ένα από τα προγράμματα ΥΕΕ,
καθώς βοηθά τους επιστρέφοντες να αποφύγουν την εκ νέου
μετανάστευση, που συνήθως είναι παράνομη και ανεπιθύμητη.
Θα αναφερθούμε στην ατομική και στη συνολική διάσταση αυτού
του ζητήματος. Από την πλευρά του ατόμου, η βιωσιμότητα
της διαδικασίας δεν περιορίζεται μόνο στο να αποφευχθεί ο
γυρισμός του στην ευρωπαϊκή επικράτεια βραχυπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα (επανα-μετανάστευση). Θα πρέπει να οριστεί
και ως η απουσία μιας τέτοιας ανάγκης, ως η απουσία της
επιθυμίας να εγκαταλείψουν εκ νέου τη χώρα προέλευση, καθώς
επίσης και να συμπεριλαμβάνει το συναίσθημα της επανένταξης.
Σε συνολικό επίπεδο, η επιστροφή θεωρείται βιώσιμη
αν συμβάλλει στη διαδικασία ανάπτυξης της κοινότητας και
της χώρας, συγκεκριμένα βελτιώνοντας το μακροοικονομικό,
κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. Τέλος, ένας καθοριστικός
παράγοντας για την βιωσιμότητα της επιστροφής στο πλαίσιο της
ΥΕΕ είναι η ικανότητα του επιστρέφοντος να είναι ανεξάρτητος
από εξωτερικούς παράγοντες μετά το πέρας της περιόδου των
κοινωνικών επιδομάτων και της κοινωνικής και ψυχολογικής
υποστήριξης.
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Καθώς η οικονομική ανεξαρτησία έχει άμεση σχέση
με τη βιωσιμότητα των μέσων διαβίωσης, είναι ενδιαφέρον να
τονίσουμε τον ορισμό που δίνει το Τμήμα Διεθνούς Ανάπτυξης
του Ηνωμένου Βασιλείου (DFID, Department for International
Development), σύμφωνα με τον οποίο η επιστροφή θεωρείται
σίγουρη όταν οι μετανάστεις «είναι σε θέση να υπομένουν
τα εξωτερικά σοκ και την ψυχική πίεση, δεν εξαρτώνται από
εξωτερικά στηρίγματα και δεν υπονομεύουν τα μέσα επιβίωσης
άλλων προσώπων καθώς και τις επιλογές διαβίωσης των
υπολοίπων»10. Αυτός ο ορισμός εφαρμόζεται τόσο ως προς την
οικονομική και ψυχολογική υποστήριξη όσο και ως προς την
κοινωνική, στο πλαίσιο της επανένταξης του επιστρέφοντα.
Με αυτή την έννοια, η επιστροφή γίνεται βιώσιμη αν ο
μετανάστης που επιστρέφει είναι ανεξάρτητος από το σύμβουλο
επανένταξης και όταν η επιτυχία του προσλαμβάνεται από την
κοινότητα ως κάτι θετικό και όχι ως μια διάκριση σε βάρος των
υπολοίπων ατόμων της κοινότητας.
Οι οργανώσεις που παρέχουν βοήθεια για την
επανένταξη μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην
εξασφάλιση της βιωσιμότητας της επιστροφής, από την αρχή
ως το τέλος της διαδικασίας, βοηθώντας τους επιστρέφοντες να
εξασφαλίσουν μια καλή οικονομική, κοινωνική και ψυχολογική
κατάσταση στον τόπο προέλευσής τους. Η επίβλεψη και
παρακολούθηση των επιστρεφόντων είναι κρίσιμες για την
εξασφάλιση μιας βιώσιμης επιστροφής, αφού επιτρέπουν στις
οργανώσεις να παράσχουν ευέλικτη υποστήριξη σε μεταβλητές
ανάγκες, και να μαθαίνουν από κάθε περιστατικό προκειμένου
να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των
νέων προγραμμάτων.
10 Uk Department for International Development (DFID). Sustainable livelihood guidance sheet. Τμήμα Διεθνούς Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου, Οδηγός για βιώσιμα
μέσα διαβίωσης. 1999
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Ωστόσο, αν οι επιστρέφοντες θέλουν να μεταναστεύσουν
εκ νέου, είτε στην προηγούμενη χώρα υποδοχής, είτε σε άλλη, η
εκ νέου μετανάστευση, αν είναι νομικά και οικονομικά εφικτή,
μπορεί να συνιστά μια βιώσιμη λύση. Για αυτό τον λόγο, θεωρούμε
σημαντικό να αναδείξουμε και να στηρίξουμε τη δυνατότητα να
επιτραπεί στους μετανάστες να επιστρέφουν εκεί όπου έχουν
πιο ισχυρούς οικογενειακούς και κοινοτικούς δεσμούς.

4. Επιστροφή, μετανάστευση και ανάπτυξη:
Αν συνδέσουμε την ιδέα της εκούσιας επιστροφής με
την βιωσιμότητα, ο ίδιος ο επιστρέφοντας δε συμβάλλει μόνο
στην επιτυχία μιας προσωπικής διαδικασίας αλλά και επηρεάζει
θετικά την ανάπτυξη του κοντινού του περιβάλλοντος και, με
αυτό τον τρόπο, συμβάλλει στην ευρύτερη ανάπτυξη. Από αυτή
την άποψη, η εκούσια επιστροφή περιλαμβάνεται στην ιδέα
ότι η μετανάστευση και η ανάπτυξη ενώνονται, και γίνονται
αντιληπτές ως αμφίδρομες ροές, που περιλαμβάνουν τόσο
τους μετανάστες που αφήνουν την χώρα τους όσο και εκείνους
που επιστρέφουν. Συνδέεται με αυτό που ορισμένοι ονομάζουν
«συνανάπτυξη».
Η πρωταρχική ιδέα της συνανάπτυξης εμφανίστηκε
όταν η παγκόσμια μετανάστευση άρχισε να γίνεται αντιληπτή
ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, και κατά συνέπεια, τα
φαινόμενα της μετανάστευσης άρχισαν να συνδέονται με την
ανάπτυξη των χωρών αποστολής και πρόσληψης αυτών των
ροών. ‘Ένας από τους πρώτους ορισμούς της συνανάπτυξης
-με τη θετική έννοια- προτάθηκε από την Sami Nair ως «μία
πρόταση ενοποίησης της μετανάστευσης και της ανάπτυξης
ώστε τόσο οι χώρες αναχώρησης όσο και οι χώρες υποδοχής να
μπορούν να ωφεληθούν από τις μεταναστευτικές ροές».
19

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ LATAM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αυτό που εμείς προτιμούμε και προτείνουμε, από
τώρα και στο εξής, ως σύνδεσμο μεταξύ μετανάστευσης και
ανάπτυξης, εννοείται και ορίζεται με δυο διαφορετικούς
τρόπους: θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για μια θετική
και για μια αρνητική αντίληψη αυτής της σχέσης. Η πρώτη
αντιλαμβάνεται το μετανάστη ως παράγοντα ανάπτυξης ενώ η
άλλη τον θεωρεί μέσο ελέγχου της μετανάστευσης.
Τα οφέλη αυτής της αλληλεπίδρασης είναι άφθονα
τόσο στη χώρα προέλευσης όσο και στη χώρα προορισμού.
Σε αυτή την τελευταία, η συνανάπτυξη θα οδηγήσει στο
διαπολιτισμικό εμπλουτισμό, σε μια αναπτυξιακή συνεργασία
που πραγματοποιείται από φορείς γνώστες της κοινωνίας στην
οποία απευθύνονται, στη διοχέτευση των ροών νέου εργατικού
δυναμικού ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς εργασίας και στην
καλύτερη ένταξη των μεταναστών στην χώρα προορισμού.
Αυτή η σύνδεση έχει επίσης ερμηνευτεί ως ένας τρόπος
χειρισμού και ελέγχου των μεταναστευτικών ροών μέσα από τις
απευθείας επενδύσεις στις χώρες προέλευσης, ακολουθώντας
τη λογική ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ανάπτυξη τόσο λιγότερη
είναι η ανάγκη μετανάστευσης σε άλλες χώρες, ενισχυμένη σε
κάποιες περιπτώσεις από την χρήση μέσων όπως η υπογραφή
συμφωνιών μετανάστευσης ή επανεσδοχής.
Σε πλαίσιο της Ε.Ε, στο Συμβούλιο του Tampere το
1999 προωθήθηκε μια αντίληψη της μετανάστευσης και της
ανάπτυξης που να ενσωματώνει τη μετανάστευση στις διεθνείς
σχέσεις και στις κοινοτικές πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας
και να υιοθετεί μια σειρά μέτρων με στόχο τη βελτίωση της
επίδρασης της στην ανάπτυξη. Από αυτή την άποψη, αυτή η
σύνδεση έγινε έχοντας υπόψη τις μεταναστευτικές ροές προς
μία μόνο κατεύθυνση, στο πλαίσιο που εδώ μας ενδιαφέρει,
20
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την άφιξη των μεταναστών από την Λατινική Αμερική προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωστόσο, σήμερα οι συνθήκες είναι διαφορετικές
και ως συνέπεια της ανάδειξης χώρων που πριν θεωρούνταν
χαμηλής ανάπτυξης –και συνεπώς αποστολείς μεταναστώνκαι της οικονομικής κρίσης που έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τις
παραδοσιακές χώρες υποδοχής μεταναστών, τα μεταναστευτικά
ρεύματα θα πρέπει να θεωρούνται αμφίδρομα. Πρόκειται για
μια κινητικότητα που έχει δύο χαρακτηριστικά: τη μετανάστευση
υπηκόων της ΕΕ προς διάφορες λατινοαμερικάνικες χώρες
καθώς και την εκούσια επιστροφή μεταναστών στις χώρες
προέλευσης τους.
Η εκούσια επιστροφή, η επανένταξη και η σύνδεση
μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης είναι κοντινές ιδέες που
συσχετίζονται τόσο με τις χώρες προορισμού στην Ευρώπη,
οι οποίες φέρουν εις πέρας την προετοιμασία με στόχο μια
βιώσιμη επιστροφή, όσο και με τις χώρες προέλευσης μέσα
από δράσεις για την επανένταξη, προκειμένου ο επιστρέφοντας
να συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της κοινότητας και της
χώρας του.
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II Γενικά χαρακτηριστικά των ωφελούμενων
•

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των δραστηριοτήτων
του Λατινοαμερικάνικου Δικτύου Επιστροφής και της άμεσης
βοήθειας στους επιστρέφοντες,
προσδιορίστηκαν και
αναδείχτηκαν από την πλευρά των ενδιαφερόμενων συνεργατών
και φορέων διάφορα χαρακτηριστικά του προφίλ των τελικών
δικαιούχων. Πιστεύουμε ότι αυτά τα επαναλαμβανόμενα
προφίλ μπορούν να προσφέρουν σημαντικά στοιχεία για το
πώς να στηριχθεί η οργάνωση και η εκτέλεση της διαδικασίας
επιστροφής, δεδομένου ότι μπορούν να θεωρηθούν
αντιπροσωπευτικά του γενικού προφίλ του μετανάστη που
αποφασίζει να επιστρέψει στην Λατινική Αμερική.
Ο Ορισμός του Προφίλ του μετανάστη μέσω της εμπειρίας του
Δικτύου Latam
• Οι Λατινοαμερικάνοι που αποφασίζουν να επιστρέψουν
από κάποιο μέλος της ΕΕ έρχονται κατά κύριο λόγο από
την Ισπανία και την Ιταλία, και σε μικρότερο βαθμό από το
Βέλγιο και την Αγγλία.
• Ο αριθμός των Γυναικών και των Ανδρών είναι σχεδόν ίδιος
και οι καταγεγραμμένες ηλικίες από 30 μέχρι 50 χρονών.
• H πλειοψηφία αποφασίζει να επιστρέψει μαζί με όλη την
οικογένεια.
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• H πλειοψηφία έχει στείλει εμβάσματα στη χώρα
προέλευσης κατά την περίοδο της μετανάστευσης.
• Πολλοί από αυτούς εισήλθαν στην ΕΕ με νόμιμο τρόπο αλλά
σε πολλές περιπτώσεις, ως αποτέλεσμα της απώλειας
της εργασίας, κατέληξαν σε μια παράνομη διοικητική
κατάσταση.
• Η πλειοψηφία δεν βρέθηκαν χωρίς στέγη, και αυτοί
που βρέθηκαν παρέμειναν πολύ λίγο χρόνο σε αυτή την
κατάσταση.
• Υπάρχουν πολυάριθμες περιπτώσεις ατόμων με διπλή
υπηκοότητα, ευρωπαϊκή και λατινοαμερικάνικη, κατά
κύριο λόγο στην Ισπανία και την Ιταλία, που αποκλείστηκαν
από τα προγράμματα ΥΕΕ και αναγκάζονται να επιστρέψουν
από μόνοι τους, συνήθως με μεγάλες δυσκολίες εξαιτίας
της έλλειψης πόρων, αφού είναι αποκλεισμένοι από τα
προγράμματα αυτά παρά το γεγονός ότι δεν έχουν τα μέσα
για να επιστρέψουν.
• Εκτιμάται ότι επιστρέφουν χωρίς αποταμιεύσεις
δεδομένου ότι, όταν επιστρέφουν για οικονομικούς
λόγους, περιμένουν να είναι η κατάσταση οριακή για να
λάβουν την απόφαση και εξαντλούν τους πόρους τους.
• Η πλειοψηφία έχει διακόψει την επικοινωνία και τη σχέση
με την οικογένεια κατά την περίοδο της μετανάστευσης.
• Όταν φτάνουν στη χώρα προέλευσης, η πλειοψηφία των
επιστρεφόντων τυγχάνουν καλής υποδοχής από την
οικογένεια εκεί. Πολύ συχνά επιστρέφουν με τον οικιακό
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εξοπλισμό τους (σύνολο των επίπλων και οικιακών ειδών).
Πέρα από τις βασικές ανάγκες που μπορούν να καλυφθούν
χάρη στην οικογενειακή βοήθεια, οι επιστρέφοντες
παρουσιάζουν έμμεσες ανάγκες όπως την εύρεση
εργασίας, την πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα παιδιά,
την ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης και βοήθειας,
κατάρτιησ για την εύρεση εργασίας.
• Μεγάλο μέρος των ατόμων που έχουν επιστρέψει δεν
αποκλείει την πιθανότητα να μεταναστεύσει εκ νέου στην
Ευρώπη, τις γειτονικές χώρες ή τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εμπειρία του Δικτύου Λαταμ: Βασικά Κίνήτρα για την
επιστροφή
• Οικονομικά κίνητρα
• Φροντίδα των ηλικιωμένων ή άρρωστων γονιών.
• Έναρξη μιας δραστηριότητας ή ενός επαγγέλματος, ακόμη
και αν η οικονομική κατάσταση του μετανάστη στη χώρα
υποδοχής είναι βιώσιμη.
• Επιστροφή βασισμένη στην ιδέα ότι η οικονομική
κατάσταση στην Ευρώπη είναι άσχημη και επειδή
τους έχουν πει ότι η Λατινική Αμερική αναπτύσσεται
οικονομικά, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν μια βεβιασμένη
απόφαση. Έπειτα, αφού φθάσουν στη χώρα προέλευσης,
αντιλαμβάνονται ότι η εικόνα της οικονομικής κατάστασης
ήταν εξιδανικευμένη.
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• Σε έναν όλο και μεγαλύτερο αριθμό περιπτώσεων, υπάρχουν
καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας που ώθησαν στην
απόφαση επιστροφής. Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι
αυτά τα κίνητρα επηρεάζουν τη διαδικασία επιστροφής,
κυρίως όταν υπάρχουν ανήλικοι που χρειάζονται την
εξουσιοδότηση του πατέρα για να ταξιδέψουν.
• Για να απολαύσουν τη συνταξιοδότηση.

Δυσκολίες που έχουν καταγραφεί κατά τη Διαδικασία της
Επιστροφής
• Έλλειψη ή δυσκολία πρόσβασης στις Πληροφορίες σχετικά
με την Επιστροφή και τα Προγράμματα Υποβοηθούμενης
Εκούσιας Επιστροφής.
• Πολυπλοκότητα της Διαδικασίας των Προγραμμάτων ΥΕΕ
εξαιτίας της γεωγραφικής κατανομής των υπηρεσιών,
που βρίσκονται κατά κύριο λόγο συγκεντρωμένες στην
πρωτεύουσα της χώρας προέλευσης.
• Έλλειψη σωστής υποστήριξης ως προς την πληροφόρηση
σχετικά με τη χώρα προέλευσης όταν πρόκειται να παρθεί
μια απόφαση.
• Προθεσμίες: σε κάποιες περιπτώσεις οι προθεσμίες είναι
ιδιαίτερα πιεστικές ή δε συνάδουν με το χρονοδιάγραμμα
που προτιμούν τα άτομα που επιστρέφουν (για παράδειγμα,
επιθυμούν να περιμένουν το τέλος της σχολικής χρονιάς για
τα παιδιά τους και η διαδικασία επιστροφής είναι ταχύτερη).
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• Αργοπορία της γραφειοκρατικής διαδικασίας   στα
Προξενεία και άλλους οργανισμούς και υψηλό κόστος των
απαιτούμενων εγγράφων.
• Ύπαρξη εκκρεμών χρεών στη χώρα προορισμού: φόροι,
λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, χρέη στην εφορία,
εμπορικά χρέη
• Ύπαρξη εκκρεμών ποινικών θεμάτων που αποτελούν
κριτήριο αποκλεισμού από τη δυνατότητα επιστροφής.
• Κίνδυνοι που μπορεί εμφανιστούν μετά την επιστροφή στη
χώρα προορισμού: η πιο σοβαρή περίπτωση είναι αυτή
των αιτούντων άσυλο που το αίτημα τους έχει απορριφθεί:
αν και η αίτηση τους δεν έχει γίνει δεκτή έχουν λόγους να
φοβούνται ωα επιστρέψουν στις χώρες προέλευσης τους.
Με τον ίδιο τρόπο, έχουν εντοπιστεί και αναδειχτεί
τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των πιο ευάλωτων ομάδων.
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις καταστάσεις αυτές,
που παρουσιάζουν ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτούν ειδική
προσοχή και υπηρεσίες. Με αυτή την έννοια, πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στα θύματα εμπορίας ανθρώπων και στις
απορριφθέντες αιτούντες άσυλο.
Ευάλωτες Ομάδες
Ευάλωτη κοινωνική ομάδα θεωρείται η ομάδα
με τον μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνει δέκτης πρακτικών
διακρίσεων, βίας, φυσικών/περιβαντολογικών καταστροφών
ή οικονομικών δυσκολιών από ότι άλλες ομάδες του ίδιου
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Κράτους και οποιαδήποτε ομάδα ή τμήμα της κοινωνίας
(όπως γυναίκες, παιδιά, γέροι, άτομα με αναπηρία,
άστεγοι ή μετανάστες) που διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο
σε περιόδους σύγκρουσης ή κρίσης. Σε αυτό το πεδίο, τα
πιο ευάλωτα άτομα μπορούν να είναι όσοι έχουν χάσει τα
πάντα και βρίσκονται χωρίς κανέναν απολύτως πόρο για να
αρχίσουν μια νέα ζωή, όσοι έχουν ζήσει σε πολύ επισφαλείς
συνθήκες ή χωρίς στέγη για μια μακρά περίοδο πριν να
αποφασίσουν την επιστροφή τους, όσοι επιστρέφουν
λόγω ασθένειας και χρειάζονται ιδιαίτερες ιατρικές
φροντίδες, τα παιδιά χωρίς κηδεμόνες, οι γυναίκες θύματα
ενδοοικογενειακής βίας, οι απορριφθέντες αιτούντες άσυλο
και τα θύματα εμπορίας που αντιμετωπίζουν ενδεχόμενα
φυσικής βίας σε περίπτωση επιστροφής και πολλές άλλες
ομάδες.

Θύματα εμπορίας ανθρώπων και Απορριφθέντες Αιτούντες
Άσυλο11
Τα θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι άτομα που έχουν
υποστεί τη στρατολόγηση, μετακίνηση, μεταφορά,
υπόθαλψη ή υποδοχή με αθέμιτα μέσα, όπως απειλές ή
χρήση βίας ή άλλες μορφές εξαναγκασμού, απαγωγής,
εξαπάτησης, απατηλών τεχνασμάτων, κατάχρησης εξουσίας
ή εκμετάλλευσης της ευάλωτης θέσης του θύματος, καθώς
και με παροχή ή αποδοχή χρηματικών ποσών ή ωφελημάτων
για την απόσπαση συναίνεσης προσώπου που έχει εξουσία
επάνω σε άλλον, με απώτερο σκοπό την εκμετάλλευση του
11
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ατόμου. Ο όρος εκμετάλλευση περιλαμβάνει ενδεικτικώς
την εκμετάλλευση εκδιδόμενων προσώπων ή άλλες μορφές
σεξουαλικής εκμετάλλευσης άλλου, την αναγκαστική
εργασία ή υποχρεωτική παροχή υπηρεσιών, τη δουλεία ή
πρακτικές όμοιες με αυτήν ή την αφαίρεση οργάνων του
σώματος12.
Καθώς είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, η εθελούσια επιστροφή
τους και η επανένταξή τους πρέπει να γίνεται με προσοχή.
Σε αντίθεση με άλλους υποψήφιους εκούσιας επιστροφής,
τα θύματα εμπορίας ανθρώπων αντιμετωπίζουν μεγάλους
κίνδυνους ως προς την ασφάλεια της οικογένειας τους όταν
επιστρέφουν στην χώρα τους και η επιτυχία της επανένταξης
τους είναι ακόμα πιο σημαντική καθώς κινδυνεύουν να
ξαναβρεθούν σε κατάσταση εμπορίας αν οι συνθήκες που
τους ώθησαν σε αυτή παρουσιαστούν εκ νέου.
Κατά συνέπεια, θα πρέπει πάντα να γίνεται αξιολόγηση του
κινδύνου πριν να δρομολογηθεί η επιστροφή ενός θύματος
εμπορίας. Σε αυτή την αξιολόγηση πρέπει να συμπεριληφθεί
η οικονομική, κοινωνική, πολιτική και στρατιωτική
κατάσταση της χώρας, οι διακρίσεις σε βάρος μειονοτήτων,
η συμμετοχή των δημόσιων οργανισμών, της κοινότητας
και της οικογένειας στην εμπορία ανθρώπων καθώς και η
τρωτότητα των επιστρεφόντων (νέοι, φύλο, ψυχολογικές και
ψυχοκοινωνικές δυσκολίες).
Πρέπει να αξιολογηθεί ένας διπλός κίνδυνος: ο κίνδυνος
ποινικών κυρώσεων και τιμωρίας από την πλευρά των εθνικών
12 Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της
εμπορίας ανθρώπων, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών, που να συμπληρώνει την
σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ενάντια στο διεθνές οργανωμένο έγκλημα.
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οργανισμών για την παράτυπη αναχώρηση και άλλα φερόμενα
εγκλήματα, και ο συγκεκριμένος κίνδυνος άσκησης βίας και
κακοποίησης από την πλευρά των δουλεμπόρων, ιδιαίτερα
εάν το θύμα τους έχει καταγγείλει ή έχει συνεργαστεί με
τις αρχές που είναι αρμόδιες για την τήρηση του νόμου ή αν
ο θύμα πρέπει να εξοφλήσει το χρέος του. Στις περιπτώσεις
στις οποίες μπορεί να εξαχθεί το λογικό συμπέρασμα ότι η
επιστροφή μπορεί να συνεπάγεται ιδιαίτερο κίνδυνο ως προς
την ασφάλεια του θύματος και της οικογένειας, η εκούσια
επιστροφή δεν αποτελεί επιλογή. Αν το πρόσωπο συνεργάζεται
για τη δίωξη των δουλεμπόρων, πρέπει να είμαστε σίγουροι
ότι η επιστροφή δεν θέτει σε κίνδυνο την ολοκλήρωση της
δίωξης. Τέλος, η επιστροφή δεν πρέπει να πραγματοποιείται
πριν το θύμα λάβει τις αποζημιώσεις που του αντιστοιχούν.
Το ταξίδι επιστροφής είναι μια κρίσιμη φάση γιατί θυμίζει
στο θύμα τη μεταφορά από την χώρα του στην χώρα της
αιχμαλωσίας. Σε διάφορες μαρτυρίες13 καταγράφεται ότι
ορισμένοι επιστρέφοντες ένιωθαν σαν να ήταν εκ νέου θύματα
εμπορίας γιατί δεν τους εξηγήθηκε επακριβώς αυτό που
επρόκειτο να συμβεί και με ποιόν τρόπο θα πραγματοποιούταν
το ταξίδι επιστροφής. Είναι βασικό να εξασφαλιστεί ότι οι
επιστρέφοντες κατανοούν το σύνολο της διαδικασίας και
νιώθουν σίγουροι και να συνοδεύονται στη διάρκεια του
ταξιδιού μέχρι ένα σημείο όπου θα νιώθουν ασφαλείς.
Η εκούσια επιστροφή και η επανένταξη των προσώπων που είναι
θύματα εμπορίας ανθρώπων θα πρέπει να αποβλέπει, σε τελική
ανάλυση, στην πρόληψη της θυματοποίησης εκ νέου και στη
μείωση του κινδύνου να ξαναπέσουν στα δίκτυα δουλεμπορίας.
13 International Centre for Migration Policy Development ICMPD. Study on Post-Trafficking Experiences in the Czech Republic, Hungary, Italy and Portugal. Μελέτη της
εμπειρίας μετά την εμπορία ανθρώπων στην Δημοκρατία της Τσεχίας, την Ουγγαρία,
την Ιταλία και την Πορτογαλία. 2010
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III Συμβουλευτική για την Εκούσια Επιστροφή
•

Αυτό το μέρος της μεθοδολογίας περιγράφει τα
διαφορετικά στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας για
την εκούσια επιστροφή. Αποβλέπει στην παροχή πρακτικών
συμβουλών για τους επαγγελματίες της χώρας υποδοχής και της
χώρας προέλευσης που ασχολούνται με τους επιστρέφοντες.
Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τους εκούσιες
επιστροφές συμφωνούν στο ότι η πληροφόρηση σε σχέση
με την εκούσια επιστροφή πρέπει να παρέχεται στις αρχικές
φάσεις της μεταναστευτικής πορείας. Ο βασικός στόχος αυτής
της «προκαταρκτικής πληροφόρησης» είναι η παροχής στους
βασικούς ενδιαφερόμενους του αναγκαίου χρόνου για να
επεξεργαστούν και να λάβουν την πιο ενδεδειγμένη απόφαση
μετανάστευσης, βασισμένη σε μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση.
Στην πραγματικότητα, δεν είναι πάντα δυνατόν να προβλεφθεί η
εξέλιξη μιας μεταναστευτικής διαδικασίας. Ωστόσο, ο κίνδυνος
παρεξηγήσεων συχνά ωθεί τους επαγγελματίες να αναφέρονται
στην εκούσια επιστροφή μόνο όταν η μεταναστευτική
διαδικασία είναι επισφαλής ή όταν η ένταξη των μεταναστών
βρίσκεται σε κρίσιμη φάση. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι,
όταν τους προτείνεται να επιστρέψουν σε αυτό το στάδιο, η
διαδικασία της επιστροφής μπορεί να ερμηνευτεί ως αποτυχία,
πράγμα που μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στη φάση της
επανένταξης. Συνεπώς, η παροχή πληροφοριών σε σχέση με το
δικαίωμα επιστροφής στη χώρα προέλευσης και τα υπάρχοντα
προγράμματα υποστήριξης για την εκούσια επιστροφή θα
πρέπει να προσφέρονται την στιγμή της άφιξης στην Ε.Ε (με την
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παραλαβή της πρώτης άδειας παραμονής, με την παρουσίαση
της αίτησης ασύλου κτλ.) ή σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή της
μεταναστευτικής διαδικασίας (απόρριψη της αίτησης ασύλου
σε πρώτο επίπεδο, άφιξη στα κέντρα κράτησης κτλ.)
Εκτός από τις προσωπικές συνεντεύξεις ή τα σεμινάρια
στα κέντρα υποδοχής μεταναστών (υποδοχής των αιτούντων
άσυλο, των νόμιμων ή παράνομων μεταναστών σε επισφαλείς
συνθήκες κτλ.), η πληροφόρηση και η αρωγή μπορούν να
προσφερθούν με διάφορα μέσα. Οι πληροφορίες μπορούν
να δημοσιευτούν σε ιστοσελίδες με πληροφορίες για εθνικά
προγράμματα εκούσιας επιστροφής, μέσα από πληροφοριακό
υλικό σε διάφορες γλώσσες, συχνές ερωτήσεις, βίντεο κτλ και
επίσης διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ιστοσελίδων.
Επιπλέον, με την οργάνωση συναντήσεων προς
ενημέρωση των ενδιαφερόμενων (σε ενώσεις μεταναστών,
πρεσβείες, προξενεία κτλ.) θα επιτευχθούν θετικές αλλαγές
στην αντίληψη της εκούσιας επιστροφής.
Η καθοδήγηση σε σχέση με την εκούσια επιστροφή θα
πρέπει να αναπτυχθεί σε τέσσερις φάσεις.
1. Πριν την έξοδο
2. Ταξίδι επιστροφής και άφιξη στη χώρα προέλευσης
3. Επανένταξη
4. Επίβλεψη

1. Πριν την έξοδο
Η προ-έξοδος αυτή καθ’ εαυτή μπορεί να διαιρεθεί
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σε δυο φάσεις και, γενικά, συνίσταται στην παροχή της
προκαταρκτικής αναγκαίας πληροφόρησης στον μετανάστη ως
προς τη δυνατότητα επιστροφής στη χώρα προέλευσης και την
ύπαρξη υποστηρικτικών προγραμμάτων. Η εθελούσια επιστροφή
θα πρέπει σε αυτή την φάση να αντιπροσωπεύει μόνο μια από
τις δυνατές επιλογές που έχει ο ενδιαφερόμενος.
Φάση 1. Η πρώτη συνέντευξη: λαμβάνοντας την
απόφαση επιστροφής
Ορισμένοι μετανάστες μπορεί να έχουν ήδη λάβει
την απόφαση να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης, ωστόσο
κάποιοι άλλοι μπορεί να αμφιβάλλουν ή η απόφαση τους να μην
είναι αποτέλεσμα σοβαρής και ώριμης σκέψης.
Ο ρόλος των υπηρεσιών στην εκούσια επιστροφή θα
πρέπει να είναι η ενημέρωση ως προς το υπάρχον πρόγραμμα
επιστροφής, η αρωγή για τη λήψη μιας απόφασης έχοντας
τις αναγκαίες πληροφορίες και η αξιολόγηση του κατά πόσο
η εκούσια επιστροφή αποτελεί την καλύτερη επιλογή στην
περίπτωση τους.
Σε αυτό το στάδιο, η εκούσια επιστροφή δεν θα
πρέπει να είναι η μόνη λύση, αλλά μια από τις διαφορετικές
επιλογές14. Συνεπώς, ο υπεύθυνος της συνέντευξης θα πρέπει
να διασφαλίζει ότι ο μετανάστης έχει υπόψη του όλες τις
δυνατότητες και ότι αυτές είναι εφικτές ή είναι οι κατάλληλες.
Οι οργανώσεις που βοηθούν τους μετανάστες δε θα
14 Μια άλλη επιλογή είναι τα μέτρα ένταξης στη χώρα υποδοχής, όταν είναι δυνατόν.
Σε αυτή την επιλογή περιλαμβάνεται η νομιμοποίηση των παράνομων μεταναστών,
η παραπομπή στις κοινωνικές υπηρεσίες, η συμμετοχή σε προγράμματα που
διευκολύνουν την κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση για τους νόμιμους
μετανάστες ή σε προγράμματα υποδοχής για άτομα που είναι ευάλωτα.
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πρέπει να προσπαθούν να «πουλήσουν» την εκούσια επιστροφή
ούτε να δημιουργήσουν ψευδείς προσδοκίες. Επιπλέον, ο
δυνητικά επιστρέφοντας δεν πρέπει να λάβει μια απόφαση
αμέσως μετά την πρώτη συνέντευξη. Αντίθετα, θα πρέπει να έχει
τον αναγκαίο χρόνο για να αξιολογήσει τις επιλογές του πριν να
επιλέξει κάποια από αυτές. Η πρωτοβουλία να έρθει ξανά σε
επαφή με τον σύμβουλο εκούσιας επιστροφής θα πρέπει λοιπόν
να είναι του επιστρέφοντα.
Αυτή η φάση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποφυγή
βεβιασμένων αποφάσεων, λόγω της άμεσης κατάστασης. Είναι
σημαντικό να αποφευχθούν αποφάσεις εκούσιας επιστροφής
που βασίζονται μόνο στο πιθανό όφελος από την οικονομική
βοήθεια του προγράμματος επιστροφής.
Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να παρέμβουν διαφορετικοί
επαγγελματίες (εκτός από τους ειδικούς συμβούλους για την
εκούσια επιστροφή) για να διευκολύνουν την απόφαση και να
παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα,
νομικός σύμβουλος για το αν ο μετανάστης είναι σε θέση να λάβει
την άδεια παραμονής ή την υπηκοότητα της χώρας υποδοχής,
ή ψυχολόγος που βοηθάει τον σύμβουλο να κατανοήσει και να
λάβει υπόψη τη συναισθηματική διάσταση που εμπεριέχεται
στην απόφαση της επιστροφής.
Ένας άλλος παράγοντας που θα πρέπει να λάβει υπόψη
του ο μετανάστης που επιστρέφει προκειμένου να πάρει την
απόφαση είναι το γεγονός ότι, συνήθως, στις χώρες υποδοχής
του ζητάνε να υπογράψει ένα έγγραφο σύμφωνα με το οποίο δίνει
το λόγο του να μην επιστρέψει στην Ευρώπη μέχρι να περάσει ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό συνεπάγεται την εφαρμογή
της Απαγόρευσης Εισόδου (No-Entry Ban) στα επίσημα αρχεία
της χώρας όταν φεύγει με ΥΕΕ, το οποίο σημαίνει ότι ο μετανάστης
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δε θα μπορέσει να μπει σε ευρωπαϊκό έδαφος για το διάστημα
για το οποίο διαρκεί. Τη διάρκεια της Απαγόρευσης Εισόδου την
αποφασίζουν οι αρμόδιοι οργανισμοί κάθε χώρας.
Από όλους τους λόγους για να επιστρέψει κανείς, θα
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο οικονομικό ζήτημα και
κυρίως στο επίπεδο πρόνοιας και ευημερίας που υπάρχει σε κάθε
χώρα υποδοχής. Συνεπώς, οι τωρινές συνθήκες, με την Ευρώπη
να ζει μια μεγάλη οικονομική κρίση που επηρεάζει ιδιαιτέρως τη
μεταναστευτική κοινότητα, καθιστούν την επιστροφή ως μία από
τις λίγες επιλογές που έχουν πολλοί από τους μετανάστες.
Όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, μερικοί από τους
επιστρέφοντες αποφασίζουν να επιστρέψουν μετά από μια κρίση
στη μεταναστευτική τους διαδρομή. Ακόμη κι αν δεν πρόκειται
για εξαναγκαστική επιστροφή, είναι de facto υποχρεωμένοι να
επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης. Υπάρχουν διάφοροι πιθανοί
λόγοι που τους ωθούν να εγκαταλείψουν τη χώρα υποδοχής και
για τους οποίους η επιστροφή στη χώρα προέλευσης καθίσταται
απαραίτητη: η απώλεια της εργασίας, η εξάντληση του ταμείου
ανεργίας, η απόρριψη της αίτησης για άσυλο ή για άδεια
παραμονής, μια οικογενειακή ρήξη (χωρισμός ή διαζύγιο) που
κάνει αδύνατη την παραμονή στη χώρα υποδοχής από νομική ή
οικονομική άποψη, μια επείγουσα ανάγκη επανασύνδεσης με
την οικογένεια τους στη χώρα προέλευσης (για παράδειγμα, ο
θάνατος ή η αρρώστια ενός συγγενή κλπ...), μεταξύ άλλων.
Όλοι αυτοί οι πιθανοί λόγοι έχουν την ακόλουθη
συνέπεια: αν η επιστροφή δεν είναι ελεύθερη απόφαση, μπορεί
να οδηγήσει στην απογοήτευση. Ο μετανάστης που επιστρέφει
νιώθει ότι δεν έχει κατορθώσει να πραγματοποιήσει όσα
ονειρευόταν ότι θα έκανε με την άφιξή του. Επιπλέον, μπορεί
να προκύψει απογοήτευση αν ο μετανάστης δεν είναι ένας
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ενήλικος μόνος του αλλά έχει και άλλους συγγενείς, γυναίκα ή
παιδιά να φροντίσει. Μπορεί να νιώσει ότι δεν κατόρθωσε να
τους προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον. Επίσης, το γεγονός ότι η
οικογένεια του στη χώρα προέλευσης δεν τον κατανοεί και δεν
του δίνει συναισθηματική υποστήριξη μπορεί να αποτελέσει μια
πηγή άγχους.
Ο σύμβουλός του θα πρέπει να βοηθήσει το μετανάστη να
ελέγξει την απογοήτευση του έτσι ώστε στη συνέχεια να μην τον
εμποδίσει στη λήψη μιας συνειδητής απόφασης. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, προκειμένου να διαχειριστεί την απογοήτευση
μπορεί να χρειαστεί την παρέμβαση ενός ψυχολόγου.
Οι ευάλωτες περιπτώσεις μπορεί να απαιτούν ακόμη
και περισσότερη προσοχή από το σύμβουλο για την επιστροφή.
Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ευαισθησίας που θα πρέπει να
αξιολογηθούν και να ληφθούν υπόψη. Σε αυτές τις περιπτώσεις
μπορεί να χρειαστεί και η παρέμβαση άλλων ειδικών, όπως οι
ψυχολόγοι. Επίσης, η παραπομπή σε φορείς που στηρίζουν τους
μετανάστες που επιστρέφουν, στη χώρα προέλευσης, μπορεί να
είναι βασική.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης αυτής συνέντευξης, είναι
σκόπιμο να συμμετέχει όλη η οικογένεια, όχι μόνο ο επιστρέφων.
Όλες οι απόψεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν πρόκειται να
συζητηθεί το κίνητρο για την επιστροφή.
Θα πρέπει να παρέχεται οποιαδήποτε προκαταρκτική
πληροφορία για τα εθνικά προγράμματα εκούσιας επιστροφής
(διαθεσιμότητα, υπηρεσίες, δικαιώματα, ο ρόλος των εθνικών
φορέων και των ΜΚΟ, διάρκεια της διαδικασίας κλπ.) και για άλλα
διαθέσιμα προγράμματα που μπορεί να είναι συμπληρωματικά
και να ολοκληρώνουν την αρωγή.
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Πληροφορίες που πρέπει να συλλεχθούν:
• Διαδικασία ενσωμάτωσης στη χώρα υποδοχής (στιγμή
άφιξης, μεταναστευτικός στόχος, προσόντα και
επαγγελματική καριέρα πριν και μετά τη μετανάστευση)
• Σχετικά έγγραφα (νομικά, επαγγελματικά ζητήματα,
συνθήκες κατοικίας, κοινωνικά επιδόματα, προβλήματα
υγείας ή ψυχολογικά προβλήματα)
• Βαθμός ευαισθησίας (θύματα εμπορίας, περιπτώσεις
ανθρωπιστικής ανάγκης, άρρωστοι, ηλικιωμένοι,
μονογονεϊκές οικογένειες ή οικογένειες με παιδιά,
επωφελούμενοι διεθνούς προστασίας, άνεργοι, άστεγοι,
άλλες περιπτώσεις κλπ.15)
• Οικογενειακή κατάσταση στη χώρα προέλευσης (μπορεί
να δημιουργηθεί εκ νέου και από κοινού με τα δίκτυα των
μεταναστών από τη χώρα του, αν εξακολουθεί να μην έχει
ή δεν έχει συνδέσμους την παρούσα στιγμή, θα πρέπει
να τους καλέσουμε να επανακτήσουν τις επαφές τους
προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες για την
παρούσα κατάσταση και για το υποστηρικτικό δίκτυό του)
• Ψυχολογικά ζητήματα (το βάρος των προσωπικών
κινήτρων που δε δηλώνονται, οποιοσδήποτε παράγοντας
“περιορίζει” την επιλογή)

15 Για αυτά τα ευάλωτα περιστατικά ο σύμβουλος επιστροφής δε θα πρέπει να διστάσει
να παραπέμψει το περιστατικό σε κοινωνικούς λειτουργούς ή ΜΚΟ εξειδικευμένες σε
κάθε θέμα.
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Σε αυτό το στάδιο πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ερωτήσεις:
• Γιατί ενδιαφέρεται για την εκούσια επιστροφή;
• Θέλει να εγκαταλείψει τη χώρα υποδοχής;
• Τι άλλες επιλογές έχει;
• Υπάρχει κάτι που τον αναγκάζει να επιστρέψει;
• Τι περιμένει με την επιστροφή του;
• Είναι όλη η οικογένεια (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών
του) σύμφωνη με την επιστροφή στη χώρα προέλευσης;
ΤΙ θα πρέπει να γίνει και ΤΙ ΌΧΙ κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης:
• Να επιλεχθεί με προσοχή το μέρος, να δοθεί προσοχή στο
περιβάλλον όπου θα γίνει η συνέντευξη
• Να προγραμματιστεί ο διαθέσιμος χρόνος.
Είναι σημαντικό να αποφευχθούν τα ακόλουθα λάθη:
• Να παρέχεται ελλιπής, μη ξεκάθαρη και ανακριβής
πληροφόρηση
• Να μην δίνεται προσοχή στις ερωτήσεις του μετανάστη ή
στις ανησυχίες του
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• Να γίνονται κλειστές και καθοδηγούμενες ερωτήσεις που
δεν του επιτρέπουν να εκφραστεί ελεύθερα
• Να γίνονται γενικεύσεις βασισμένες στην περιορισμένη
γνώση της χώρας προέλευσης και το προφίλ του μετανάστη
• Να τηρείται μια προκατειλημμένη στάση και να θεωρείται
ότι γνωρίζουμε ποια είναι η καλύτερη λύση για το μετανάστη
• Να θεωρείται ο μετανάστης ως ένα άτομο που δεν έχει
αυτονομία και που χρήζει διαρκούς βοήθειας
• Να μην αναγνωρίζονται οι δυνατότητες και οι προσωπικοί
πόροι του μετανάστη
Συχνά κριτήρια αποκλεισμού από το Πρόγραμμα
Επιστροφής της ΕΕ
Τα εθνικά προγράμματα εκούσιας επιστροφής έχουν
τους δικούς τους όρους επιλεξιμότητας. Παρόλα αυτά,
παραθέτουμε μερικά συχνά κριτήρια αποκλεισμού:
1. Νομική κατάσταση
Ορισμένα προγράμματα είναι ανοικτά σε μετανάστες που
βρίσκονται σε νόμιμη διοικητική κατάσταση. Ωστόσο,
η πλειοψηφία απευθύνονται μόνο σε μετανάστες σε
παράνομη διοικητική κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση,
συνεπάγεται την αποκήρυξη της άδειας παραμονής τους.
2. Ελάχιστη παραμονή στην ΕΕ
Μπορεί να απαιτείται μια ελάχιστη παραμονή στην
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ΕΕ προκειμένου να μπορούν να ωφεληθούν από τα
προγράμματα υποβοηθούμενης εκούσιας επιστροφής.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής απαιτεί δώδεκα μήνες
ελάχιστης παραμονής. Τα εθνικά προγράμματα μπορεί να
είναι πιο ευέλικτα ως προς αυτό το κριτήριο.
3. Τρωτότητα
Το προγράμματα εκούσιας επιστροφής απευθύνονται
συνήθως σε μετανάστες ευάλωτους που δε μπορούν να
επιστρέψουν με δικά τους μέσα.
4. Ποινικό μητρώο
Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμείς ποινικές
υποθέσεις, συνήθως, οι μετανάστες δε μπορούν να
εγκαταλείψουν τη χώρα υποδοχής.
5. Υπηκοότητα μιας Χώρας Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προσφέρεται η εκούσια επιστροφή σε υπηκόους τρίτων
χωρών που δεν έχουν κάποιο δεσμό με τις χώρες υποδοχής
της ΕΕ και, συνεπώς, δε μπορούν να εισέλθουν εκ νέου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη στιγμή που δεν είναι αυτή
η περίπτωση των υπηκόων της ΕΕ, ο πληθυσμός αυτός
αποκλείεται από τα προγράμματα εκούσιας επιστροφής,
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με διπλή υπηκοότητα
(για παράδειγμα, υπήκοοι λατινοαμερικάνικων χωρών που
έχουν και την υπηκοότητα ενός από τα Κράτη Μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης).
6. Ο επιστρέφων έχει ήδη επωφεληθεί από ένα πρόγραμμα
εκούσιας επιστροφής
Το να έχει επωφεληθεί προηγουμένως από ένα
πρόγραμμα εκούσιας επιστροφής μπορεί να θεωρηθεί
κριτήριο αποκλεισμού.
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Φάση 2. Η δεύτερη συνέντευξη: προετοιμασία της
εκούσιας επιστροφής
Όταν ο επιστρέφοντας έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει
τη χώρα υποδοχής και να επιστρέψει εθελοντικά στη χώρα
προέλευσής του, ξεκινάει το στάδιο της προετοιμασίας της
εκούσιας επιστροφής.
Ο σύμβουλος θα πρέπει να οργανώσει μια δεύτερη
συνάντηση όπου θα συζητηθεί σε βάθος αυτή η επιλογή με τον
μετανάστη και με την οικογένεια που ζει μαζί του στη χώρα
υποδοχής. Θα πρέπει να τεθούν διάφορες ερωτήσεις για να
καλυφθούν όλα τα θέματα που μπορούν να επηρεάσουν την
επιστροφή προκειμένου να σιγουρευτούν ότι είναι εφικτή, ότι
ο επιστρέφοντας έχει επίγνωση του τι μπορεί να περιμένει και
ότι είναι προετοιμασμένος για την επιστροφή από υλική και
ψυχολογική άποψη. Ορισμένα ζητήματα είναι αποφασιστικά
καθώς εμποδίζουν ουσιαστικά την επιστροφή του μετανάστη
ενώ άλλα έχουν επίδραση στις συνθήκες της επιστροφής,
αλλά δεν την απαγορεύουν.
Θα πρέπει να εξακριβωθούν και να αναγνωριστούν τα
ακόλουθα στοιχεία με τον εν δυνάμει επιστρέφοντα και την
οικογένειά του:
Επιλεξιμότητα για τα προγράμματα της Εκούσιας Επιστροφής
• Αναζήτηση προγράμματος/ων εκούσιας επιστροφής στα
οποία μπορεί να απευθυνθεί ο μετανάστης
• Αναζήτηση οποιουδήποτε άλλου συμπληρωματικού
προγράμματος επιστροφής στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί
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ο μετανάστης (π.χ. Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από
την ΕΕ ή άλλες εθνικές ή διεθνείς οργανώσεις)
• Έλεγχος για το αν ο μετανάστης μπορεί να έχει
δικαίωμα συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης πριν να
εγκαταλείψει τη χώρα υποδοχής
Εμπόδια στη διαδικασία εγκατάλειψης της χώρας υποδοχής
• Έλεγχος για το αν διαθέτει   κατάλληλα ταξιδιωτικά
εγγράφα (διαβατήριο ή “laissez-passer”). Αν δεν υπάρχουν,
πρέπει να συμβουλέψει τον μετανάστη ως προς το πώς να
αποκτήσει αυτά τα έγγραφα
• Έλεγχος, σε περιπτώσεις ειδικών ιατρικών αναγκών, για
το αν η ιατρική περίθαλψη δεν είναι διαθέσιμη ή δε μπορεί
να έχει πρόσβαση σε αυτή στη χώρα επιστροφής ή αν οι
ανάγκες αυτές αποτρέπουν το ταξίδι του μετανάστη
• Έλεγχος οποιουδήποτε άλλου εμποδίου που να αποτρέπει
το μετανάστη να εγκαταλείψει τη χώρα υποδοχής (π.χ.
αστυνομικό μητρώο κλπ.)
Πληροφορίες για τη χώρα προέλευσης
• Έλεγχος του αν ο εν δυνάμει επιστρέφοντας έχει γνώση  
της οικονομική κατάσταση στη χώρα προέλευσης
(συνθήκες ζωής, κόστος των τροφίμων, στέγαση, σχολική
εκπαίδευση, κλπ.)16
16 Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε παρακάτω.
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• Κόστος της μεταφοράς στη χώρα προέλευσης των αγαθών
που έχει στην ιδιοκτησία του και των διάφορων πιθανών
φόρων.
• Κόστος της ζωής στη χώρα προέλευσης
• Κόστος στέγασης
• Δυνατότητες εύρεσης εργασίας
• Συνθήκες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και την
κοινωνική ασφάλεια
• Διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να πραγματοποιήσει
η επιστρέφοντας (έκδοση εθνικής ταυτότητας, εγγραφής
στους τοπικούς φορείς και στους αντίστοιχους
φορολογικούς φορείς κλπ).
• Δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
του.
• Αναγνώριση των τίτλων κατάρτισης

Επιστροφή στη χώρα προέλευσης
• Έλεγχος του δικτύου του μετανάστη (συγγενείς και φίλοι)
στη χώρα επιστροφής
• Αναγνώριση των άμεσων αναγκών του στη χώρα επιστροφής
(στέγαση, σχολικής εκπαίδευση για τα παιδιά, ιατρική
43

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ LATAM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

περίθαλψη, άλλες βασικές ανάγκες17, κλπ.)
• Αναγνώριση πιθανών επαγγελματικών ευκαιριών που
να συνάδουν με τα προσόντα του μετανάστη και την
επαγγελματική του εμπειρία καθώς και με το οικονομικό
πλαίσιο στη χώρα επιστροφής (αν αυτή η διαδικασία
ξεκινήσει στη χώρα υποδοχής, οι ευκαιρίες αυτές θα
πρέπει να αξιολογηθούν και να οριστούν εκ νέου με την
άφιξη στη χώρα επιστροφής)
• Αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης (αν αυτή η αξιολόγηση
ξεκινήσει στη χώρα υποδοχής, οι ανάγκες αυτές θα πρέπει
να αξιολογηθούν και να οριστούν εκ νέου με την άφιξη στη
χώρα επιστροφής)
• Έλεγχος εκτέλεσης των απαραίτητων εμβολίων για την
είσοδο στη χώρα προέλευσης
• Έλεγχος των συνθηκών ασφάλειας στη χώρα επιστροφής
για τα θύματα εμπορίας και τους ωφελούμενους διεθνούς
προστασίας
Η συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών θα πρέπει να
καθοδηγήσει το σύμβουλο αναφορικά με την αξιολόγηση της
βιωσιμότητας της επιστροφής από άποψη χρηματοδότησης.
Ωστόσο, είναι πιθανόν ορισμένα από αυτά τα ζητήματα
να μη μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς την παρέμβαση
17 Αυτή η έννοια καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Οι μετανάστες μπορεί να
υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν τη χώρα με μόνο μερικά προσωπικά αντικείμενα (για
παράδειγμα, λόγω των περιορισμών των εθνικών προγραμμάτων ως προς το βάρος και
του υψηλού κόστους αποστολής αντικειμένων), οπότε είναι πιθανόν να χρειάζονται
κάποια βασικά είδη όπως ρούχα, έπιπλα κτλ
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εξωτερικών φορέων.
Για παράδειγμα, ένας βασικός ρόλος είναι αυτός που
διαδραματίζουν οι σύμβουλοι στη χώρα προέλευσης, καθώς η
συνεργασία τους σε αυτό το στάδιο αρχίζει να γίνεται σημαντική
για την εξέλιξη των επόμενων.
Η προαναφερθείσα βοήθεια και η δυνατότητα
επίβλεψης της διαδικασίας επανένταξης στη χώρα προέλευσης
εξαρτάται από την έκταση του προγράμματος: στην περίπτωση
που συμπεριλαμβάνει την αρωγή μετά την επιστροφή με
χρηματοδότηση μιας τοπικής οργάνωσης, οι παρεμβάσεις
που θα λάβουν χώρα πριν και μετά την επιστροφή μπορούν να
γίνουν με συντονισμένο τρόπο ώστε να προσφερθεί η καλύτερη
δυνατή βοήθεια στο μετανάστη. Η οργάνωση που αναλαμβάνει
τη μετά την επιστροφή παρέμβαση θα πρέπει να συμμετάσχει
στον ορισμό του σχεδίου επιστροφής από την αρχή και να
εξασφαλίσει ότι ο μετανάστης και ο σύμβουλος της επιστροφής
στη χώρα υποδοχής έχουν ρεαλιστικές πληροφορίες σχετικά με
τις συνθήκες στη χώρα προέλευσης.
Επίσης, είναι σημαντικό η παροχή συμβουλευτικής
υποστήριξης στη χώρα υποδοχής να περιλαμβάνει όσο το
δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες που
θα αντιμετωπίσει ο επιστρέφοντας στη χώρα επιστροφής.
Σε αυτήν την περίπτωση, ο ρόλος του σύμβουλου
επιστροφής συμπεριλαμβάνει την διεξαγωγή -από κοινού
με τον επιστρέφοντα- μιας κατάλληλης έρευνας πριν από την
αναχώρηση από τη χώρα υποδοχής. Αυτές οι πληροφορίες είναι,
μάλιστα, ακόμη πιο σημαντικές στην περίπτωση των μεταναστών
που εγκατέλειψαν τη χώρα προέλευσης πριν από πολύ καιρό ή
που δε διαθέτουν εκεί προσωπικό ή επαγγελματικό δίκτυο,
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Στην περίπτωση που τα προγράμματα δεν προβλέπουν
οικονομική βοήθεια μετά την επιστροφή, το έργο του σύμβουλου
επιστροφής στη χώρα υποδοχής είναι πολύ πιο δύσκολο καθώς
καμία τοπική οργάνωση δε θα μπορέσει να συνεχίσει τη
διαδικασία και να αναλάβει την εποπτεία του μετανάστη μετά
την επιστροφή του.
Επιπλέον, όταν δεν προβλέπεται βοήθεια στη χώρα
προέλευσης, είναι σκόπιμο ο σύμβουλος επιστροφής να δώσει
στον επιστρέφοντα τη διεύθυνση μια οργάνωσης (τοπικές
ΜΚΟ, κρατικοί οργανισμοί ή διεθνείς οργανώσεις18) οι οποίες,
με βάση τις υπηρεσίες που προσφέρουν και το προφίλ του
επιστρέφοντα, μπορούν να του παράσχουν κοινωνική και
επαγγελματική καθοδήγηση στη χώρα προέλευσης.
Άλλοι πιθανοί τρόποι προκειμένου να συγκεντρωθούν
ανανεωμένες πληροφορίες για τη χώρα προέλευσης είναι
μέσω των προξενείων στη χώρα υποδοχής, των τοπικών μηκυβερνητικών οργανώσεων που εξειδικεύονται στην επιστροφή,
των οργανώσεων μεταναστών στη χώρα υποδοχής και των
γραφείων Διεθνών Οργανώσεων που αναλαμβάνουν επιστροφές
όπως για παράδειγμα ο Οργανισμός Ιβηροαμερικάνικων Κρατών
(ΟΕΙ) και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)19.
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο μετανάστης που
επιστρέφει θα πρέπει να διαθέτει την ελευθερία να αλλάξει άποψη
όποτε το θελήσει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της επιστροφής.
18 Για πληροφορίες για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις της Λατινικής Αμερικής
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Latam (www.retornovoluntariolatam.org)
19 Για πληροφορίες σε σχέση με τη χώρα προέλευσης, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις
ακόλουθες ιστοσελίδες : ΔΟΜ (http://www.spain.iom.int) ή (http://irrico.belgium.iom.
int/), OEI (http://www.oei.es/70cd/RecursosorigenLATAM2.pdf), Πρόγραμμα Choices de Refugee Action (www.choices-avr.org.uk),Εκούσια Επιστροφή του Γερμανικού
Ομοσπονδιακού Γραφείου Μετανάστευσης και Προσφύγων (www.zirf.eu), κα.
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2. Ταξίδι επιστροφής και άφιξη στη χώρα προέλευσης
Από τη στιγμή που έχει ληφθεί η απόφαση της
επιστροφής, θα πρέπει να προετοιμαστεί και να εκτελεστεί
προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα επιστροφής
στη χώρα προέλευσης. Η εκτέλεση μπορεί να γίνει, είτε από μια
οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, ή από ένα μη κυβερνητικό
φορέα ή ΜΚΟ, ή έναν κρατικό οργανισμό ή, επίσης, από μια διεθνή
οργάνωση (π.χ ΔΟΜ, Διεθνή Οργανισμό για τη Μετανάστευση).
Όποιος κι αν είναι ο φορέας, ο σύμβουλος της
επιστροφής θα πρέπει να ετοιμάσει το φάκελο με τα έγγραφα
του μετανάστη που επιστρέφει. Πέρα από τα βασικά διοικητικά
έγγραφα (φωτοτυπία των ταξιδιωτικών εγγράφων, της άδειας
παραμονής -αν χρειάζεται- και των αεροπορικών εισητηρίων,
πιστοποιητικό επιλεξιμότητας για οικονομική βοήθεια
κλπ), ο φάκελος θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ένα
“ερωτηματολόγιο του δικαιούχου” με τις περισσότερες δυνατές
πληροφορίες για τον μετανάστη που επιστρέφει. Αυτό το
έγγραφο δεν είναι χρήσιμο μόνο ως περίληψη των προσωπικών
στοιχείων των ωφελούμενων, αλλά και ως συνδετικός κρίκος
με τις οργανώσεις που συμβουλεύουν το μετανάστη στη χώρα
προέλευσης (αν προβλέπεται τέτοια υπηρεσία). Πέρα από αυτό το
ερωτηματολόγιο, συνιστάται να συμπληρώνει ο μετανάστης που
επιστρέφει ένα έγγραφο όπου να αναφέρεται η εξουσιοδότηση
των στοιχείων του και η οικονομική βοήθεια που έχει λάβει20.
Η επιστροφή μπορεί να καθυστερήσει αν ο μετανάστης
δε διαθέτει ταξιδιωτικά έγγραφα. Σε αυτή την περίπτωση, το
διαβατήριο θα πρέπει να ανανεωθεί στο προξενείο της χώρας
προέλευσης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, το προξενείο μπορεί
21 Ένα παράδειγμα αυτών των εγγράφων, που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του
προγράμματος RN LATAM II, βρίσκεται στο παράρτημα.
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να εκδώσει ταξιδιωτικά έγγραφα για την είσοδο στη χώρα ή
τα λεγόμενα “laissez-passer”. Η έκδοση αυτών των εγγράφων
μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την αναχώρηση και να
δημιουργήσει δυσκολίες, όπως στην περίπτωση των μεταναστών
που επιστρέφουν έχοντας νόμιμη διοικητική κατάσταση στην
Ευρώπη. Αυτά τα άτομα μπορεί να ξεπεράσουν την περίοδο
νόμιμης διαμονής που προβλέπεται στην άδεια παραμονής.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται όταν οι
επιστρέφοντες καθυστερούν να λάβουν την απόφαση συμμετοχής
στο πρόγραμμα της εκούσιας επιστροφής, καθώς σε αυτές τις
περιπτώσεις ο μετανάστης μπορεί να βρεθεί χωρίς οικονομικούς
πόρους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποια προγράμματα
εκούσιας επιστροφής προσφέρουν έκτακτη οικονομική
βοήθεια μέχρι να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η επιστροφή.
Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί οι μετανάστες να μην έχουν
τρόπο επιβίωσης. Οπότε, ο σύμβουλος επιστροφής θα πρέπει να
κινητοποιήσει όλους τους πιθανούς πόρους και υπηρεσίες έτσι
ώστε ο μετανάστης να μπορέσει να επιστρέψει με αξιοπρεπείς
συνθήκες. Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει έκτακτη οικονομική
βοήθεια από το Κράτος ή μη κυβερνητικούς φορείς (π.χ. την
Εκκλησία κ.α.), τις κοινωνικές υπηρεσίες ή τα κέντρα υποδοχής
για έκτακτες ανάγκες καθώς επίσης και οποιαδήποτε δυνατή
προσπάθεια για να επιταχυνθεί η διαδικασία επιστροφής.
Στη συνέχεια, παρατίθεται μια ενδεικτική Λίστα με
τα έγγραφα που είναι σκόπιμο να έχει μαζί του στο ταξίδι ο
μετανάστης που επιστρέφει στη χώρα προέλευσης:
Λίστα εγγράφων που συνιστάται να υπάρχουν κατά την
επιστροφή:
• Curriculum Vitae cμε την πλήρη επαγγελματική εμπειρία
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και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν στη χώρα υποδοχής
(αν δεν υπάρχει επίσημο πιστοποιητικό, μια επιστολή
του εργοδότη μπορεί να χρησιμεύσει ως αποδεικτικό της
εργασιακής εμπειρίας)
• Συμβόλαια εργασίας και μισθολόγια που να επιτρέπουν
στους μετανάστες να διεκδικήσουν τα συνταξιοδοτικά
τους δικαιώματα όταν αποσυρθούν.
• Σχολικά αρχεία, διπλώματα κλπ. που επιτρέπουν
στα παιδιά που επιστρέφουν να κάνουν αίτηση στη
δευτεροβάθμια και ανώτερη εκπαίδευση
• Βιβλιάριο υγείας και βιβλιάριο εμβολίων

3. Επανένταξη και άφιξη στη χώρα προέλευσης
Η επανένταξη στη χώρα άφιξης είναι η διαδικασία κατά
την οποία ο επιστρέφοντας κατορθώνει να νιώσει ότι βρίσκεται
στο σπίτι του, με το που ξαναμπαίνει στο οικονομικό σύστημα
και στις κοινωνικές δομές της χώρας προέλευσης και υιοθετεί
εκ νέου την κουλτούρα21: εξαρτάται από κριτήρια οικονομικά,
κοινωνικά και πολιτιστικά.
Η επανένταξη είναι ένα στάδιο περίπλοκο και
μακροχρόνιο, είναι δύσκολο να επιτευχθεί και θα έχει μεγάλη
επίπτωση στην ψυχολογική κατάσταση του επιστρέφοντα,
επηρεάζοντας την πρόθεσή του να παραμείνει στη χώρα ή να
την εγκαταλείψει εκ νέου.
21 OIM. Glossary on Migration. Γλωσσάριο για τη Μετανάστευση. 2011
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Το ιδανικό είναι όλα τα προγράμματα εκούσιας
επιστροφής να παρέχουν κοινωνική, οικονομική και ψυχολογική
βοήθεια όχι μόνο πριν την αναχώρηση από τη χώρα υποδοχής
αλλά και όταν βρίσκονται πλέον στη χώρα προέλευσης ή,
τουλάχιστον, θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, να παρέχουν στο
μετανάστη που επιστρέφει πληροφορίες αναφορικά με τις
οργανώσεις όπου μπορεί να απευθυνθεί σε περίπτωση που
χρειαστεί τέτοιου είδους βοήθεια.
Η βοήθεια θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως μετά την
πρώτη υποδοχή, εξετάζοντας τις άμεσες βασικές ανάγκες
του επιστρέφοντα και αξιολογώντας την ανάγκη ψυχολογικής
στήριξης και, έπειτα, να συνεχίσει με δράσεις που έχουν ως
στόχο να προάγουν την κοινωνική και οικονομική ένταξη του
μετανάστη στη χώρα προέλευσης. Συνεπώς, ο σύμβουλος θα
πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα κίνητρα που υπάρχουν
πίσω από την απόφαση της επιστροφής καθώς πάνω σε αυτή τη
βάση θα καθοριστεί και το είδος της βοήθειας που απαιτείται.
Ακόμη και αν η προετοιμασία της επιστροφής έγινε
με ιδιαίτερη προσοχή στη χώρα υποδοχής, η διαδικασία της
επανένταξης δεν είναι απρόσκοπτη. Αυτή η φάση περνάει συχνά
από τρία διαφορετικά στάδια. Από το πρώτο στάδιο, κατά το οποίο
του λείπουν οι απαραίτητες πληροφορίες, είναι μπερδεμένος και
αποκομμένος από το περιβάλλον του, ο επιστρέφων περνάει στο
δεύτερο, ξεκινάει δηλαδή την προσαρμογή του, που αργότερα θα
τον οδηγήσει στη φάση της αυτοανάπτυξης22.
Όταν μιλάμε για οικονομική επανένταξη, συνήθως
αναφερόμαστε στην ικανότητα να κατορθώσει να αυτοσυντηρείται,
αναπτύσσοντας ένα βιώσιμο επαγγελματικό σχέδιο. Με τον όρο
22 Παρουσίαση του εκπροσώπου του PeruMigra κατά τη συνάντηση Latam Multistakeholder Meeting που πραγματοποιήθηκε στη Λίμα (29 Νοεμβρίου του 2012).
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κοινωνική επανένταξη εννοούμε την ανάπτυξη ή ανάκτηση ενός
δικτύου φίλων και συγγενών, ενώ με τον όρο πολιτιστική επανένταξη
αναφερόμαστε στο να αποκτήσει εκ νέου τις αξίες, τον τρόπο ζωής,
τη γλώσσα και τα έθιμα της κοινωνίας στη χώρα προέλευσης.
Οι τρεις έννοιες είναι στενά συνδεδεμένες, καθώς με ένα
συμβόλαιο εργασίας βελτιώνεις τις συνθήκες ζωής σου, το οποίο
βοηθάει να νιώσεις σαν στο σπίτι σου, να συναναστρέφεσαι με
τον κόσμο και να συμμετέχεις σε κοινωνικές δραστηριότητες. Με
τον ίδιο τρόπο, το να είσαι κοινωνικά ενταγμένος διευκολύνει την
ανάπτυξη των πολιτιστικών κωδικών της χώρας και, αντίστοιχα, το να
μοιράζεσαι την ίδια κουλτούρα βοηθάει στην κοινωνική ενσωμάτωση.
Η επανένταξη είναι μια σημαντική πτυχή καθώς οι
επιστρέφοντες μπορεί να αντιμετωπίσουν κοινωνική απομόνωση ή
και το στίγμα και την απόρριψη από την οικογένεια και την κοινότητά
του αν θεωρούν ότι ο μετανάστης που επιστρέφει δεν κατόρθωσε
να φέρει χρήματα, είχε ξεχάσει τους δικούς του ανθρώπους
κατά τη μετανάστευση ή ήταν αναμειγμένος σε παράνομες
δραστηριότητες. Τα μέτρα επανένταξης περιλαμβάνουν, πέρα
από την κατάλληλη υγειονομική και ψυχολογική περίθαλψη, την
πρόσβαση στην κατοικία, στην εκπαίδευση και στις υπηρεσίες
εύρεσης εργασίας23 που επιτρέπουν στους μετανάστες που
επιστρέφουν να ξεκινήσουν μια καινούρια ζωή.
Ωστόσο, η επιστροφή δε συνεπάγεται μόνο δυσκολίες
αλλά και ευκαιρίες που θα πρέπει ο σύμβουλος επανένταξης
να εκμεταλλευτεί. Συγκεκριμένα, η εμπειρία σε οικονομίες πιο
ανεπτυγμένες καθώς και η ικανότητα προσαρμογής που έχει
επιδείξει προηγουμένως μπορούν να καταστούν παράγοντες για
23 Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Recommended principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. 2010.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_
en.pdf
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μια επιτυχημένη κοινωνική και οικονομική επανένταξη.
Αν το πρόγραμμα εκούσιας επιστροφής ή οποιοδήποτε
άλλο πρόγραμμα ή συμπληρωματική πρωτοβουλία παρέχουν
βοήθεια στον τόπο προέλευσης και αν ο επιστρέφων το
χρειάζεται, ο τοπικός συνεργαζόμενος φορέας μπορεί να
παράσχει αρωγή αμέσως μετά την άφιξή του. Τέτοιου είδους
βοήθεια συμπεριλαμβάνει την παραλαβή από το αεροδρόμιο,
βοήθεια για να φτάσει στον τελικό προορισμό του, στήριξη όταν
πρόκειται για ευάλωτο πληθυσμό (νέοι, ηλικιωμένοι, άτομα
που χρειάζονται άμεση ιατρική βοήθεια κλπ..). Σε ορισμένες
περιπτώσεις χρειάζεται επίσης -ανάλογα με τις προσωπικές
περιστάσεις του καθενός- να έρθουν σε επαφή με την οικογένεια
για να τους ενημερώσουν για την επικείμενη επιστροφή. Αυτό
το στάδιο είναι σημαντικό όταν η οικογένεια αρνείται να δεχτεί
την επιστροφή του μετανάστη.
Αφού παρουσιάσαμε τις γενικές αρχές, θα περιγράψουμε
συγκροτημένα τη διαδικασία της επανένταξης που περιλαμβάνει
τις ακόλουθες φάσεις:
Α- Πρώτη επαφή με τους βασικούς φορείς ή την οργάνωση
του δικτύου
Β- Υποδοχή του επιστρέφοντα, ταυτοποίηση και ανάληψη
του περιστατικού: άνοιγμα προσωπικού φακέλου
Γ- Άμεσες ανάγκες
Δ- Ψυχολογική, κοινωνική και οικονομική υποστήριξη
Ε- Οικονομική ένταξη
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A. Πρώτη επαφή με τους βασικούς φορείς ή την οργάνωση
του δικτύου
Ο μετανάστης έρχεται με διάφορους τρόπους σε
επαφή με μια οργάνωση εξειδικευμένη στην επανένταξη:
• Επαφή/παραπομπή από μια ξένη ΜΚΟ ή μια διεθνή
οργάνωση: ο επιστρέφοντας αναγνωρίζεται πριν
από την αναχώρησή του και, με την άφιξη, τον
φέρνουν σε επαφή με μια οργάνωση που μπορεί να
του εξασφαλίσει ειδική στήριξη για την επανένταξη
στη χώρα προέλευσης. Σε αυτήν την περίπτωση,
συνιστάται να αποσταλεί μια σύντομη έκθεση με
τα πιο σημαντικά στοιχεία της μεταναστευτικής
διαδικασίας που βίωσε ο μετανάστης στη χώρα
υποδοχής, καθώς επίσης και με τα κίνητρά του για
την επιστροφή και το προσωπικό και οικογενειακό
προφίλ του μετανάστη που επιστρέφει.24
• Επαφή με πρωτοβουλία του μετανάστη: όταν βρεθεί
στη χώρα επιστροφής, ο μετανάστης από μόνος του
μπορεί να έρθει σε επαφή με τον αντίστοιχο οργανισμό,
χάρη στις πληροφορίες που του δόθηκαν στη χώρα
υποδοχής και στη χώρα επιστροφής.
• Επαφή μέσα από συγγενείς: οι συγγενείς που διαμένουν
στη χώρα προέλευσης μπορούν να βοηθήσουν το
μετανάστη που επιστρέφει να βρει ένα πρόγραμμα
επανένταξης κατάλληλο για το προφίλ του.
• Άλλοι δίαυλοι: lοι κρατικοί ή συνοριακοί φορείς ή
24 Ως πρότυπο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ερωτηματολόγιο του ωφελούμενου που
αναφέρθηκε προηγουμένως.
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οι εθνικές οργανώσεις κάνουν ad hoc παραπομπή
συγκεκριμένων περιστατικών.
Οι πρώτες πληροφορίες που λαμβάνονται για το
περιστατικό συμβάλλουν στη συλλογή στοιχείων αναφορικά
με τις υποκειμενικές και αντικειμενικές συνθήκες, την
παρούσα κατάσταση, την ανάγκη -αν χρειάζεται- μιας έκτακτης
παρέμβασης και προσδιορίζουν σε ποιο βαθμό υπάρχει έκτακτη
ανάγκη σε κάθε περιστατικό.
Θύματα εμπορίας και απορριφθέντες αιτούντες άσυλο
Όταν πρόκειται για θύματα εμπορίας ή απορριφθέντες
αιτούντες άσυλο, σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως είναι
καλύτερο να αποκρύπτεται το γεγονός ότι το εν λόγω άτομο
ήταν αναμειγμένο σε αυτή τη διαδικασία για να αποφευχθεί ο
στιγματισμός και οι αστυνομικές ανακρίσεις ή, σε άλλες, είναι
καλύτερο να εξηγείται το γεγονός αυτό για να αποφευχθούν
καταχρηστικές ή πολύ πιεστικές ερωτήσεις. Ο ρόλος που
έχει εδώ η χώρα υποδοχής είναι σημαντικός, κυρίως ως
προς την εκτίμηση του κινδύνου που κάνει στο πρώτο στάδιο
της επιστροφής μέχρι και τη διαδικασία της επανένταξης,
καθώς μπορεί να αξιολογήσει την ασφάλεια του ατόμου
αυτού αν επιστρέψει. Θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα
εάν η οικογένεια ευθύνεται για περιστατικά κατάχρησης,
καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις η επιστροφή στο σπίτι ίσως
δεν είναι μια λύση.
B. Υποδοχή, αναγνώριση και αποδοχή: άνοιγμα προσωπικού
φακέλου
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Όπως και στην περίπτωση της συμβουλευτικής
υποστήριξης πριν από την αναχώρηση, είναι σημαντικό ο
σύμβουλος της επανένταξης να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης
με το μετανάστη που επιστρέφει.
Το άτομο θα πρέπει να νιώσει ότι του δείχνουν
κατανόηση και το στηρίζουν κατά τη διαδικασία της
επανένταξης. Ο σύμβουλος της επιστροφής θα πρέπει να είναι
ξεκάθαρος ως προς το εύρος και τις δυνατότητες που μπορεί να
έχει η συμβουλευτική υποστήριξη της επιστροφής (πόροι του
προγράμματος, περιορισμοί και προτεραιότητες) έτσι ώστε να
αποφευχθούν οι ψεύτικες προσδοκίες. Συνίσταται να υπάρχει
ένας μόνο σύμβουλος για κάθε μετανάστη που επιστρέφει,
καθώς με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η δημιουργία σχέσης
εμπιστοσύνης και η ύπαρξη μιας συνολικής εικόνας των
αναγκών και των προβλημάτων του.
Ο σύμβουλος της επανένταξης θα πρέπει να εξετάσει
αν το περιστατικό έχει δικαίωμα σε παροχές. Αυτή η συνάντηση
είναι σημαντική και για να αξιολογηθούν οι άμεσες ανάγκες του
επιστρέφοντα και ο άξονας της επικείμενης παρέμβασης. Αν
μπορεί να λάβει επιδόματα, προετοιμάζεται ένα συμβόλαιο που
να εξηγεί το είδος και το εύρος της στήριξης για την επανένταξη
και, αν και οι δυο πλευρές συμφωνούν, το υπογράφουν. Αξίζει
να τονίσουμε ότι συχνά οι επιστρέφοντες έχουν διάφορες
ανάγκες (άμεσες υλικές ανάγκες, ανάγκη ψυχολογικής στήριξης,
οικονομικές ανάγκες κλπ.) που ο σύμβουλος δεν είναι σε θέση να
καλύψει πλήρως.
Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις οι οργανώσεις που
υποδέχονται τα άτομα που επιστρέφουν δεν έχουν ιδίους
πόρους για να συμβάλλουν στην επανένταξη και να μπορούν
να συνεισφέρουν οικονομικά -είτε σε χρήμα είτε σε είδος55
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προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που εντόπισαν.
Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις και καταστάσεις, η
βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η κοινωνική οργάνωση είναι
αμέτρητης αξίας. Για παράδειγμα, τα άτομα που επιστρέφουν
έχουν ανάγκες που δεν προϋποθέτουν πάντα την εκταμίευση
χρημάτων. Αντίθετα μπορεί να χρειάζονται συμβουλές για το πως
να περαιώσουν κάποιες διαδικασίες προκειμένου να ξεκινήσουν
την καινούρια τους ζωή σε μια χώρα στην οποία αισθάνονται
αποπροσανατολισμένοι σε όλους τους τομείς. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, ακόμη και αν δεν προβλέπονται συγκεκριμένοι
οικονομικοί πόροι, η δυνατότητα να λάβουν προσανατολισμό σε
όλα τα επίπεδα καθώς και η ψυχολογική υποστήριξη που τους
προσφέρεται αμέσως μετά την άφιξη αποδεικνύεται ουσιαστική.
Γ. Άμεσες ανάγκες
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το πρώτο πράγμα
που θα πρέπει να αναλάβει ο σύμβουλος της επανένταξης είναι
να διασφαλίσει την κάλυψη των άμεσων βασικών αναγκών του
επιστρέφοντα. Αν τα μέσα του επιστρέφοντα δεν είναι επαρκή
για να καλύψει αυτές τις ανάγκες, θα πρέπει να του προταθούν
άμεσες λύσεις καθώς, αν δεν καλυφθούν, η επιτυχία της
διαδικασίας της επανένταξης μπορεί να κινδυνεύσει.
Θεωρούμε χρήσιμο να παραθέσουμε ορισμένες άμεσες
ανάγκες που καταγράφηκε ότι μπορεί να προκύψουν:
Φαγητό και στέγαση:
Πέρα από την παροχή τροφίμων, το πιο βασικό είναι να
προσφερθεί προσωρινή στέγαση στους επιστρέφοντες που δε
διαθέτουν μέρος διαμονής. Για τις πιο ευάλωτες περιπτώσεις,
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όπου οι επιστρέφοντες αντιμετωπίζουν συνθήκες μεγάλης
ανασφάλειας, ή φιλοξενία σε εξειδικευμένους ξενώνες
υποδοχής μπορεί να είναι μια λύση. Σε ένα επόμενο στάδιο, θα
πρέπει να βρεθεί ένα μόνιμο και βιώσιμο μέρος διαμονής για
τον επιστρέφοντα (αγορά ή ενοίκιο, πρόσβαση σε προγράμματα
κοινωνικής στέγασης κλπ.)
Υγειονομικές/Εκπαιδευτικές υπηρεσίες:
Η υγειονομική περίθαλψη είναι ένα βασικό στοιχείο
για την επανένταξη. Μπορεί να χρειαστεί να δοθεί βοήθεια
στον επιστρέφοντα για την πρόσβαση στις τοπικές ιατρικές
υπηρεσίες και για την κάλυψη της φαρμακευτικής περίθαλψης.
Διοικητική και νομική βοήθεια:
Στην περίπτωση που ο μετανάστης επιστρέφει χωρίς
όλα τα απαραίτητα έγγραφα, όταν βρεθεί στη χώρα προέλευσης
θα πρέπει να του δοθεί συμβουλευτική υποστήριξη προκειμένου
να εκδώσει όλα τα έγγραφα που χρειάζεται: δίπλωμα οδήγησης,
διαβατήριο, βιβλιάριο υγείας, άδεια παραμονής, εκλογική
ταυτότητα κλπ. Αυτά τα έγγραφα είναι απαραίτητα για να απολαύσει
τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα που του αντιστοιχούν και
είναι βασικά προκειμένου να έχει πρόσβαση στις κοινωνικές
υπηρεσίες ενώ, σε πολλές περιπτώσεις, είναι πολύ ακριβά.
Ειδικότερα, οι διαδικασίες σχετικά με τις άδειες
παραμονής είναι ουσιαστικές στα περιστατικά ατόμων που
επιστρέφουν με αλλοδαπές/ούς συζύγους, συχνά εθνικότητας
της ΕΕ, καθώς σε διάφορες λατινοαμερικάνικες χώρες
είναι δύσκολο για τον αλλοδαπό σύντροφο να αποκτήσει
τις απαραίτητες άδειες παραμονής στη χώρα στην οποία
επιστρέφει η οικογένειά του.
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Η μεταφορά και η είσοδος στη χώρα προέλευσης των
ειδών οικιακής χρήσης και των προσωπικών αντικειμένων
Τα άτομα που επιστρέφουν συνήθως χρειάζονται
βοήθεια για να πληρώσουν το κόστος εισόδου των
αντικειμένων που έφεραν από τη χώρα από την οποία
επιστρέφουν. Είναι σημαντικό να τους δοθεί πληροφόρηση
σχετικά με τις φορολογικές απαλλαγές που προσφέρουν
πολλές χώρες για τη μεταφορά οικιακών ειδών.
Προσωπική ασφάλεια:
Θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα όταν πρόκειται για
ευάλωτες ομάδες επιστρεφόντων που μπορεί να χρειαστούν ειδικές
ανάγκες σχετικά με τη προσωπική τους ασφάλεια:
Θύματα εμπορίας ανθρώπων και απορριφθέντες αιτούντες
άσυλο
Σε περίπτωση που οι επιστρέφοντες έχουν κάνει αίτηση
ασύλου που έχει απορριφθεί ή δικαιούνται διεθνή προστασία,
είναι αναγκαία ο σταθερός έλεγχος των συνθηκών ασφάλειας
κατά τη διάρκεια της επανένταξης.
Έχοντας υπόψη ότι δεν είναι πάντα δυνατόν να αξιολογηθούν
και να ελεγχθούν οι παράγοντες κινδύνου πριν την
αναχώρηση, είναι σημαντικό να ελέγχεται, μετά την άφιξη
του επιστρέφοντα, ότι η προσωπική του ασφάλεια δεν
διατρέχει κανένα κίνδυνο και ότι οι λόγοι καταδίωξης που
τον υποχρέωσαν να μεταναστεύσει πλέον δεν υφίστανται.
Συγκεκριμένα, ο σύμβουλος επανένταξης πρέπει να
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εξετάσει αν οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες επιθυμεί
να επανενταχθεί ο επιστρέφοντας παρουσιάζουν κινδύνους
ή όχι. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η
πλήρης ασφάλειά του σε αυτές τις περιοχές, ο σύμβουλος
επανένταξης θα πρέπει να αναζητήσει εναλλακτικές
περιοχές.
Σε περίπτωση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, θα πρέπει
να πραγματοποιηθεί το ίδιο είδος αξιολόγησης και να
λαμβάνονται προληπτικά μέτρα προς αποφυγή εκ νέου
θυματοποίησης. Το γεγονός ότι ο επιστρέφοντας υπήρξε
θύμα εμπορίας ανθρώπου δεν πρέπει να αποκαλυφθεί σε
κανέναν χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του. Αν είναι αναγκαίο,
ο επιστρέφοντας μπορεί να εγκατασταθεί σε άλλη πόλη και
να γίνει δεκτός σε προστατευόμενους ξενώνες. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η τοπική οργάνωση
στη χώρα προέλευση ως προς την ικανότητα της να παρέχει
μακροπρόθεσμη υποστήριξη που να καλύπτει τις νομικές,
οικονομικές, υγειονομικές και εργασιακές ανάγκες και να
παρακολουθεί το περιστατικό για όσο χρόνο είναι αναγκαίο.
Δ. Ψυχολογική υποστήριξη για την κοινωνική ένταξη
Μόλις καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες, είναι αναγκαίο να
αναλυθεί η ψυχολογική κατάσταση των επιστρεφόντων. Όπως
συνέβαινε και με τις βασικές ανάγκες, η έλλειψη αντιμετώπισης
των ψυχολογικών προβλημάτων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη
διαδικασία επανένταξης.
Όπως έχουμε αναφέρει, οι μετανάστες αντιμετωπίζουν
πολύπλοκες συναισθηματικές καταστάσεις όταν επιστρέφουν
στην πραγματικότητα της χώρας προέλευσης. Για τις περιπτώσεις
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που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη, θα πρέπει να
κανονίζονται συνεδρίες με κάποιο ψυχολόγο.
Σε αυτήν τη φάση, ο σύμβουλος πρέπει να αναγνωρίσει
εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να δυσχεράνουν την
επανενσωμάτωση του επιστρέφοντα στον κοινωνικό του περίγυρο,
την οικοδόμηση εκ νέου των οικογενειακών και φιλικών του
σχέσεων, την προσαρμογή του σε μια καινούρια συνοικία και την
επανένταξη του σε μια κοινωνικό-οικονομική δομή.
Συχνά το πρόσωπο που έχει βιώσει για μια μακρά περίοδο
την εκούσια ή εξαναγκαστική μετανάστευση διατηρεί, με βάση το
παρελθόν, μια εξιδανικευμένη εικόνα της χώρας προέλευσης που
πολύ συχνά είναι πολύ διαφορετική από τη σημερινή κατάσταση.
Είναι πιθανόν ότι όσο πιο μεγάλη είναι η απουσία του τόσο
μεγαλύτερη θα είναι και η εξιδανίκευση της χώρας προέλευσης.
Μετά την επιστροφή του, κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει
απογοήτευση και μια καινούρια αίσθηση ματαίωσης.
Επιπλέον στη διάρκεια της μεταναστευτικής πορείας,
είναι πιθανόν οι αξίες και η προσωπικότητα των επιστρεφόντων
να έχουν αλλάξει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο σύμβουλος θα
πρέπει να αναλάβει το ρόλο τον πολιτισμικού διαμεσολαβητή
προκειμένου ο επιστρέφοντας να προσαρμοστεί και πάλι στις
ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της χώρας προέλευσης.
Είναι γεγονός ότι η επαφή με μια νέα κοινωνική και πολιτιστική
κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μια επανεκτίμηση των
πολιτισμικών αξιών της χώρας προέλευσης.
Θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη ορισμένες
δυσκολίες αναφορικά με την προσαρμογή των παιδιών στη
γλώσσα και τον πολιτισμό, με το υψηλό κόστος της σχολικής
ή της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ή δυσκολίες που συχνά
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αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και που σχετίζονται με την επιστροφή
σε εγκαθιδρυμένους ρόλους φύλου στους οποίους πια δεν
είναι συνηθισμένες. Επίσης μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις
οικογενειακών ρήξεων και διαζυγίων μετά την επιστροφή, όταν
τα παντρεμένα ζευγάρια και οι συγγενείς βρίσκονται πλέον σε
ένα προστατευμένο περιβάλλον.
Με ανάλογο τρόπο, μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες
στη σχέση με την οικογένεια που να προκαλέσουν την αρνητική
υποδοχή του. Κάποιες φορές, αν ο επιστρέφοντας λαμβάνει
οικονομική και
κοινωνικό-επαγγελματική υποστήριξη, η
οικογένεια και η κοινότητα μπορεί να θεωρήσουν ότι γίνονται
διακρίσεις και έτσι να υπάρξει αύξηση της έντασης.
Επιπλέον, είναι σημαντική η διευκόλυνση της
επανένταξης του προσώπου στις τοπικές δομές δημιουργώντας
δεσμούς με την τοπική κοινότητα διαμέσου των τοπικών
συλλόγων, όπως οι αθλητικοί ή πολιτιστικοί σύλλογοι, οι
σύλλογοι γυναικών, παιδιών, γονιών, τρίτης ηλικίας κ.α ή της
συμμετοχής σε δημόσια συμβάντα κτλ.
Ε. Οικονομική ‘Ενταξη:
Από τη στιγμή που θεωρείται ότι οι βασικές ανάγκες
έχουν καλυφθεί, το επόμενο θεμελιώδες βήμα ενσωμάτωσης
σχετίζεται με την εργασιακή ένταξη. Η εργασιακή τους
ένταξη θεωρείται από τους επιστρέφοντες, αλλά και από
τους επαγγελματίες που τους συνοδεύουν στη διαδικασία
της επιστροφής, ένα βασικό εργαλείο κοινωνικής ένταξης
καθώς επιτρέπει στον επιστρέφοντα να είναι ανεξάρτητος από
οικονομική άποψη, να διατηρεί μια θετική εικόνα του εαυτού
του καθώς και την επαφή με την τοπική κοινότητα.
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Η βοήθεια για την εργασιακή ένταξη του επιστρέφοντα
μπορεί να περιλαμβάνει – κατά κύριο λόγο – δυο μορφές
υποστήριξης: βοήθεια στην αναζήτηση έμμισθης εργασίας και
υποστήριξη στην έναρξη ελεύθερων επαγγελμάτων που μπορεί
να αποφέρουν έσοδα.
Η αναζήτηση έμμισθης εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει
επίσης μέτρα με περισσότερο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, όπως η
συμμετοχή σε επαγγελματικά σεμινάρια ή μαθήματα.
Σε κάθε περίπτωση, τόσο αυτή της έμμισθης εργασίας
όσο και της αυτοαπασχόλησης, ένα σημαντικό μέρος του σχεδίου
επανένταξης πρέπει να αποβλέπει στην ανασυγκρότηση των
ικανοτήτων του επιστρέφοντα, καθώς και των προσωπικών και
επαγγελματικών δεξιοτήτων και εμπειριών του.
Γενικά, ο σύμβουλος για να βοηθήσει τον επιστρέφοντα
να προσδιορίσει το επαγγελματικό του στόχο, θα πρέπει να έχει
υπόψη του:
• τις ικανότητες και δεξιότητες του επιστρέφοντα
• τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της τοπικής
οικονομίας
• τη δυνατότητα αναγνώρισης  πιστοποιητικών.
• Τη διαθέσιμη χρηματοδότηση έτσι ώστε να αποφασίσει
να αποδεχτεί μια εργασία ή να κάνει έναρξη
επαγγελματικής δραστηριότητας.
Αφού προσδιοριστούν τα παραπάνω στοιχεία, θα πρέπει
να υλοποιηθούν ενέργειες όπως:
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• Μέτρα εργασιακής υποστήριξης: περιλαμβάνουν όλα
τα ειδικά μέσα που χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να
ενταχθεί εργασιακά ο ωφελούμενος
• Επαγγελματικός
προσανατολισμός:
για
την
επανασύσταση του επαγγελματικού προφίλ του χρήστη.
Μπορεί να υλοποιηθεί από κοινού με τα κέντρα
επαγγελματικού προσανατολισμού.
• Επαγγελματική κατάρτιση: αν είναι αναγκαίο, οι χρήστες
μπορούν να εγγραφούν σε μαθήματα επαγγελματικής
κατάρτισης οργανωμένα από δημόσια ή ιδιωτικά
κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης ή προσφερόμενα
από την ίδια την οργάνωση. Εκτός από την κατάρτιση
εντός της αίθουσας, μπορούν να προωθηθούν άλλοι
τρόποι επαγγελματικής κατάρτισης (πρακτική άσκηση)
ή κατάρτιση εξ αποστάσεως (e-learning).
• Υπηρεσίες
επαγγελματικού
(δημόσιες ή ιδιωτικές)

προσανατολισμού

• Άμεση επικοινωνία με επιχειρηματίες
προώθηση μιας άμεσης πρόσληψης.

για

την

• Προώθηση ανάπτυξης επιχειρηματικών πρακτικών.
• Υπηρεσίες στήριξης στην διαδικασία σχεδιασμού,
έναρξης και διεύθυνσης μιας επιχείρισης

4. Επίβλεψη
Η επίβλεψη των επιστρέφοντων είναι βασική για την
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εξασφάλιση μιας βιώσιμης επιστροφής και την ίδια στιγμή
επιτρέπει στις οργανώσεις να παρέχουν ευέλικτη στήριξη,
να προσαρμόζονται στις πάντα μεταβλητές ανάγκες και να
μαθαίνουν από κάθε περίπτωση για να βελτιώνουν τη βιωσιμότητα
μελλοντικών πρωτοβουλιών.
Αφού η επανένταξη είναι μια μακροπρόθεσμη
διαδικασία, είναι προτιμότερο η επίβλεψη να διαρκεί τουλάχιστον
δώδεκα μήνες. Με αυτή τη διαδικασία η οργάνωση θα πρέπει να
μπορεί να προσαρμόζει την αρωγή της στις νέες προκλήσεις που
παρουσιάζονται με το πέρασμα του χρόνου και να παρέχει στον
επιστρέφοντα σταθερή υποστήριξη ώστε να μη νιώθει μόνος.
Επιπλέον, οι πληροφορίες που εξάγονται από κάθε εμπειρία
επιστροφής είναι σημαντικές για τη βελτίωση των μελλοντικών
πρωτοβουλιών εκούσιας υποβοηθούμενης επιστροφής μέσα από
την καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζονται.
Για να βελτιωθεί η βιωσιμότητα των εκούσιων
επιστροφών στο μέλλον είναι σημαντική η αξιολόγηση
της επιτυχίας και των δυσκολιών της διαδικασίας. Αυτή η
ανάλυση συνδυάζει τα προσωπικά κριτήρια, υποκειμενικά
και αντικειμενικά, με τα γενικά κριτήρια. Τα υποκειμενικά
κριτήρια που πρέπει να αξιολογηθούν είναι η ανάγκη και η
επιθυμία μιας νέας μετανάστευσης, η αντίληψη ως προς την
ατομική κοινωνικό-οικονομική κατάσταση και το συναίσθημα
ασφάλειας. Τα αντικειμενικά κριτήρια είναι η νέα μετανάστευση
του προσώπου ή της οικογένειας του, η απασχόληση, το επίπεδο
του εισοδήματος, η λήψη ανθρωπιστικής βοήθειας, η πρόσβαση
στην εκπαίδευση και την περίθαλψη, οι πραγματικές απειλές
και η βία. Σε ευρύτερη κλίμακα, θα πρέπει να παρακολουθείται
στη διάρκεια του χρόνου το επίπεδο της μετανάστευσης, της
φτώχειας, της ευημερίας και των διώξεων, οι συγκρούσεις και η
βία στην κοινότητα ή τη χώρα προέλευσης, για να διαπιστώνεται
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αν ασκούν ή όχι επιρροή, και επίσης για να υπάρχει μια συνολική
εικόνα των ατομικών παραμέτρων25.
Υπάρχουν πολυάριθμες υποκειμενικές μεταβλητές που
επηρεάζουν τη βιωσιμότητα της επιστροφής: τα χαρακτηριστικά
των επιστρεφόντων (ηλικία, φύλο), η εμπειρία πριν την αναχώρηση
από τη χώρα προέλευσης (εκπαίδευση, εργασία) και στη χώρα
υποδοχής (ατομικά ή με την οικογένεια, εκμάθηση της γλώσσας,
εκπαίδευση, απασχόληση, στέγαση, εισόδημα, αξία που
αποδίδεται στην εμπειρία, δικαστική κατάσταση), οι συνθήκες
επιστροφής
(ατομικά ή με την οικογένεια, με οικονομική
κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη ή χωρίς, η επίβλεψη εκ
μέρους κάποιας οργάνωσης, η διάθεση επιστροφής, τα κίνητρα
επιστροφής, η πληροφόρηση πριν την επιστροφή26). Εκτός αυτών
των χαρακτηριστικών, υπάρχουν επίσης εξωτερικοί παράγοντες
που υποθηκεύουν ή επιβραδύνουν την όλη διαδικασία, όπως
η ποιότητα ή η ύπαρξη συστήματος εκπαίδευσης και υγείας, η
πρόσληψης που υπάρχει για το επίπεδο ασφάλειας στη χώρα.
Για αυτούς τους λόγους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
διάφορα στοιχεία στην αξιολόγησης της πραγματικής βιωσιμότητας
της διαδικασίας. Οι καλές υλικές συνθήκες δεν είναι επαρκείς.
Πρέπει να συνυπάρχουν με την κοινωνική και ψυχολογική
ευημερία. Για την ακρίβεια, η αποδοχή από την οικογένεια, τους
φίλους και την κοινότητα θεωρούνται θεμελιώδεις προκειμένου
η επιστροφή να είναι βιώσιμη, όπως και η προσωπική αποδοχή
του περίγυρου και η υπέρβαση του συναισθήματος ντροπής
25 Black Richard, Saskia Gent. Sussex Centre for Migration Research. Defining, Measuring and Influencing Sustainable Return: The Case of the Balkans. Ορισμός, μέτρηση
και επίδραση της βιώσιμης επιστροφής: η περίπτωση των Βαλκανίων. Κέντρο Έρευνας
Μετανάστευσης του Σάσεξ. 2004
26 Black, Richard, Khalid, Koser. The End of the Refugee Cycle? Refugee Repatriation
and Reconstruction. Το τέλος του Κύκλου της προσφυγιάς; Επαναπατρισμός και
επαναδόμηση των προσφύγων. 1999
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και ματαίωσης που μπορεί να αντιμετωπίζει ο επιστρέφοντας.
Οι οργανώσεις που προωθούν ΥΕΕ πρέπει να προσπαθούν να
αποτρέψουν την απόρριψη, τον στιγματισμό και την χαμηλή
αυτοεκτίμηση, προωθώντας τη συμμετοχή της οικογένειας και της
κοινότητα ως διαμεσολαβητές και παρέχοντας στον επιστρέφοντα
κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη.
Συνιστάται η παρακολούθηση της διαδικασίας
επανένταξης σε δυο τουλάχιστον χρονικές στιγμές, στους 6 και
τους 12 μήνες ή στους 12 και 18 μήνες μετά την παρέμβαση
νάλογα με το αν η βοήθεια ήταν άμεση, για την κάλυψη βασικών
αναγκών, ή πιο μεσοπρόθεσμη, για παράδειγμα για την έναρξη
μικρής επιχείρησης. Ανάλογα με τον εύρος της παρέμβαση αλλά
και με το επίπεδο ευαισθησίας του προσώπου, μια μόνο επίσκεψη
επίβλεψης μπορεί να είναι επαρκής. Για να εξασφαλιστεί η
συχνότητα της επίβλεψης, πρέπει να διατίθενται πόροι, οπότε
απαιτείται να υπάρχει χρηματοδότηση για τη μετακίνηση στην
οικία του επιστρέφοντα και για τη συγκέντρωση πληροφοριών.
Είναι προτιμότερο η επίβλεψη να πραγματοποιείται
μέσω προσωπικής συνέντευξης. Επιπλέον, εάν είναι δυνατόν,
είναι προτιμότερο να είναι ο σύμβουλος εκείνος που επισκέπτεται
τον ωφελούμενο για να διαπιστώσει τις συνθήκες ζωής του.
Η επίβλεψη πρέπει να περιλαμβάνει τακτικές επισκέψεις
στους επιστρέφοντες με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών,
την αξιολόγηση των επιτυχιών τους και των αναγκών τους, την
παροχή στήριξης αν είναι αναγκαίο και την ενημέρωση σε σχέση
με την οικονομική τους και ψυχοκοινωνική τους κατάσταση σε
κάθε συνεδρία επίβλεψης. Στη διάρκεια αυτών των συνεδριών,
είναι σημαντική η λήψη φωτογραφιών και βίντεο για να φαίνονται
τα επιτεύγματα του προγράμματος. Αυτό το υλικό μπορεί
στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ως μέσο επικοινωνίας και
πληροφόρησης των δυνητικών δικαιούχων, χορηγών και μελών
πάνω στο πρόγραμμα και το προφίλ των επιστρεφόντων.
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Εάν δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση επισκέψεων
εξαιτίας των μεγάλων αποστάσεων ή των συνθηκών ασφάλειας, η
επίβλεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί τηλεφωνικά, και να ζητηθεί
από τον δικαιούχο η αποστολή φωτογραφιών και εγγράφων
καθώς και να επισκεφθεί την έδρα της οργάνωσης όταν του είναι
δυνατόν. Εάν η βοήθεια επανένταξης σχετίζεται με την έναρξη
μιας δραστηριότητας που αποφέρει εισόδημα, είναι ιδιαίτερα
σημαντική η δυνατότητα επίσκεψης του εν λόγω επιχειρηματικού
σχεδίου. Σε αυτήν τη φάση, η πιθανή συνέντευξη θα πρέπει
να χαρακτηρίζεται από εγγύτητα και κλίμα εμπιστοσύνης ώστε
ο δικαιούχος να μην αισθάνεται ότι υποβάλλεται σε έλεγχο και
να μπορεί να εξηγήσει αυτό που πραγματικά έχει συμβεί στην
εν λόγω περίοδο, είτε η επανένταξη του έχει προχωρήσει είτε
όχι. Υπάρχουν έντυπα που μπορούν να κατευθύνουν αυτήν τη
συνέντευξη αλλά συνιστάται να πραγματοποιείται αυθόρμητα.
Στο παράρτημα υπάρχει υπόδειγμα «Εντύπου Επίβλεψης».
Η επίβλεψη μπορεί να είναι πιο δύσκολη με πρόσωπα
που είχαν κακή εμπειρία επιστροφής και δεν θέλουν να έχουν
επαφή με την οργάνωση. Είναι σημαντικό να μην εγκαταλείπονται
οι συγκεκριμένοι επιστρέφοντες, ακόμη και αν δεν εμφανίζονται
στα ιστορικά παρακολούθησης.
Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι εύκολο να αξιολογηθεί
η επιτυχία ή η αποτυχία μιας διαδικασίας επανένταξης. Το
πρόσωπο μπορεί να έχει καταφέρει να ενσωματωθεί κοινωνικά
αλλά όχι εργασιακά και αντιστρόφως. Στην περίπτωση των
σχεδίων οικονομικής ενσωμάτωσης είναι πιο εύκολο να
αξιολογηθεί αντικειμενικά η επιτυχία ή η αποτυχία. Οι εμπειρίες
από πολλά περιστατικά επανένταξης φανερώνουν την ύπαρξη
σχεδίων που δεν κατάφεραν να προχωρήσουν. Είναι σημαντικό
να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι μια φυσιολογική κατάσταση
και δε συνεπάγεται τη συνολική αποτυχία της επανένταξης.
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Βασικά Εμπόδια για την Επανένταξη που έχουν προσδιοριστεί
μέσω της εμπειρίας του σχεδίου Latam.
• Δυσκολίες Αναγνώρισης Πτυχίων: σε πολλές περιπτώσεις
η χώρα προέλευσης δεν αναγνωρίζει τους ακαδημαϊκούς
τίτλους που αποκτήθηκαν στη χώρα μετανάστευσης. Εάν το
κάνει, χρειάζεται επίσημη μετάφραση των τίτλων που είναι
δαπανηρή.
• Δυσκολίες
εμπειρίας.

στην

Αναγνώριση

της

επαγγελματικής

• Δυσκολίες Πρόσβασης σε Πιστώσεις: οφειλόμενες σε
έλλειψη τραπεζικού ιστορικού του επιστρέφοντα.
• Δυσκολίες στη συνταξιοδότηση: εάν δεν υπάρχει
συμφωνία μεταξύ της χώρας υποδοχής και προέλευσης ο
επιστρέφοντας μπορεί να παύσει να λαμβάνει τη σύνταξη
την οποία δικαιούνταν στην Ευρώπη.
• Διοικητικές δυσκολίες και κόστος των Διαδικασιών: για την
απόκτηση των αναγκαίων εγγραφών ταυτότητας, συχνά οι
διαδικασίες είναι μακροχρόνιες και δαπανηρές (επίσημες
μεταφράσεις, αναγνωρίσεις).
• Δυσκολίες και υψηλά κόστη πρόσβασης σε Βασικές
Υπηρεσίες: σύστημα υγείας, εκπαιδευτικό σύστημα,
κοινωνικές υπηρεσίες.
• Δυσκολίες και Μακρά διάρκεια στις διαδικασίες απαλλαγής
από τους δασμούς.
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• Δυσκολίες στις διαδικασίες ρύθμισης της στέγασης και
πρόσβασης στις υπηρεσίες για τους συγγενείς που δεν
είναι γηγενείς στη χώρα προέλευση του επιστρέφοντα.
• Δυσκολίες στην αναζήτηση εργασίας και εργασιακή ένταξη
που συναντά προσκόμματα εξαιτίας της μη αναγνώρισης
της επαγγελματικής εμπειρίας και της έλλειψης επαφών.
• Δυσκολίες λόγω της Συγκέντρωσης όλων των υπηρεσιών
στην πρωτεύουσα: Το πρόβλημα υφίσταται αν η επιστροφή
γίνεται σε ζώνες που βρίσκονται μακριά από την
πρωτεύουσα της χώρας.
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IV Προσδιορισμός ορθών πρακτικών
•

Σε αυτό το κεφάλαιο επιδιώκεται η διάδοση των Ορθών
Πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί από διαφόρους θεσμούς
και οργανισμούς σε διαφορετικά πεδία και επίπεδα που
δραστηριοποιούνται στα Προγράμματα Εθελούσιας Επιστροφής.
Οι ακόλουθες δραστηριότητες έχουν αναδειχτεί από τους
συνεργάτες του Δικτύου Latam, και έχουν επιλέγει ανάμεσα σε
πολλές άλλες λόγω της αξίας τους και της έμφασης τους στην
δημιουργία ικανοτήτων για τους μετανάστες και επιστρέφοντες
με στόχο την βιωσιμότητας της όλης διαδικασίας της επιστροφή
και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων.
• Δίκτυα Οργανισμών ειδικευμένων στην Εθελούσια Επιστροφή:
RN Latam: Λατινοαμερικάνικο Δίκτυο Επιστροφής. Δίκτυο που
διευκολύνει την επανένταξη. Το δίκτυο λειτουργεί σε Αργεντινή,
Ουρουγουάη, Βραζιλία, Κολομβία, Βολιβία, Περού και στην
Ιταλία, Κάτω Χώρες, Γαλλία και Ισπανία για την βελτίωση και
την βιωσιμότητα της όλης διαδικασίας εκούσιας επιστροφής.
Erso: Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υποστήριξης της Επανένταξης.
Δίκτυο διαφόρων οργανώσεων που δρουν ειδικά στο πεδίο
της μετανάστευσης και της ανάπτυξης. Το αντικείμενο του
δικτύου ERSO είναι η ανταλλαγή και η μετάδοση εμπειριών,
καλών πρακτικών και πληροφοριών σε σχέση με την εκούσια
επιστροφή και επανένταξη στην Αφρική.
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Rirva: Ιταλικό Δίκτυο ΥΕΕ. Αντικείμενο του είναι η βελτίωση
της πληροφόρησης και της εκτέλεσης των μέτρων για την
Υποβοηθούμενη Εκούσια Επιστροφή στην ιταλική επικράτεια
καθώς και η προώθηση της προσωποποιημένης αντιμετώπισης
των δυνητικών δικαιούχων στην πραγματικότητα του κάθε τόπου.
Vren: Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκούσιας Επιστροφής. Πρόκειται
για ένα σύστημα σχεδιασμένο για να διευκολύνει την ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ ενδιαφερόμενων στα κράτη μέλη της ΕΕ,
Σουηδία και Νορβηγία πάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με
την εκούσια επιστροφή των υπηκόων σε τρίτες χώρες ή στις
χώρες προέλευσης τους. www.vren-community.org
• Η Επιστροφή και τα Εμβάσματα
Nantik Lum: Αυτό το Ισπανικό ίδρυμα δημιουργεί διαδικασίες
για τη διοχέτευση των εμβασμάτων των μεταναστών προκειμένου
να αποπληρώσουν τις μικρο-πιστώσεις που δίνονται στους
συγγενείς τους στη χώρα προέλευσης. Αυτές οι μικρο-πιστώσεις
προορίζονται για την έναρξη μικρών επιχειρήσεων.
http://www.nantiklum.org/index.php?sec=2&ssec=23
Rumiñahui - Proyecto REDES CAP: Πρόκειται για ένα
πρόγραμμα συνανάπτυξης που στηρίζουν πολίτες του
Ισημερινού που διαμένουν στην Ισπανία, όπως και συγγενείς
τους στον Ισημερινό. Ενισχύει τη διαδικασία επιστροφής στην
χώρα προέλευσης για όσους το επιθυμούν.
Puentes Global - Πρόγρμμα « Ενοποιώντας ένα καλύτερο
μέλλον»: Αυτό το πρόγραμμα προσφέρει συμβουλευτική,
ολοκληρωμένη κατάρτιση και συνεχή υποστήριξη στους
μετανάστες: που αποφασίσουν να προχωρήσουν σε
επιχειρηματικές συνεργασίες στο εξωτερικό ενώ ταυτόχρονα
72

www.retornovoluntariolatam.org

συμβάλει έτσι ώστε η επέκταση μικρών και μεσαίων ισπανικών
επιχειρήσεων δικαιόχρησης (franchise) να είναι βιώσιμη και
ωφέλιμη τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τις κοινότητες
στις οποίες εγκαθίστανται.
• Εθνικής Φύσης
Ισπανία – Αναγνώριση, αξιολόγηση και πιστοποίηση της
κατάρτισης. το πρόγραμμα δημιουργεί διαδικασίες για
την αναγνώριση, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των
επαγγελματικών δεξιοτήτων που αναπτύχθηκαν χάρη στην
επαγγελματική εμπειρία ή άλλου είδους ανεπίσημης κατάρτισης.
Ο Εθνικός Κατάλογος Επαγγελματικών Δεξιοτήτων χρησιμεύει
ως αντικειμενικό σημείο αναφοράς σε αυτή τη διαδικασία.
Ισημερινός - SENAMI. Η Εθνική Γραμματεία Μετανάστευσης
προωθεί και υποστηρίζει την εκούσια, αξιοπρεπή και βιώσιμη
επιστροφή μέσα από μια διαδικασία η οποία στηρίζεται στην
ενσωμάτωση των μεταναστών στην κατασκευή της κοινωνίας
του Ισημερινού. Προσφέρει ειδικά προγράμματα όπως το
Πρόγραμμα Γης ή το Πρόγραμμα Επιστροφής για Καθηγητές.
Αργεντινή - Πρόγραμμα RAICES. Το Υπουργείο Επιστήμης,
Τεχνολογίας και Παραγωγικής Καινοτομίας διαθέτει 3 τρόπους
χρηματοδότησης για τον επαναπατρισμό των επιστημόνων
και των τεχνολόγων που βρίσκονται στο εξωτερικό:
http://www.raices.mincyt.gob.ar/
Κολομβία – Πρόγραμμα Colombia Nos Une. PΓια τα άτομα
που θέλουν να αναπτύξουν παραγωγικά προγράμματα που
συνάδουν με την Εθνική Υπηρεσία Εκπαίδευσης (SENA)
προσφέρεται κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα μέσω των
Επιχειρηματικών Θυλάκων του SENA και πληροφόρηση για
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πηγές χρηματοδότησης προγραμμάτων επιχειρηματικότητας
σύμφωνα με την υπάρχουσα θεσμική ικανότητα: www.
redescolombia.org/colombianosune
• Από τις κοινωνικές οργανώσεις
Servei Solidari και TransFormando - Πρόγραμμα RÈTALE.
Είναι ένα πρόγραμμα που, από την Ισπανία, προσφέρει στήριξη
σε άτομα με υπηκοότητα από την Κολομβία ή τον Ισημερινό
που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια μικρή επιχείρηση στις
αγροτικές περιοχές του Ισημερινού και της Κολομβίας.
http://www.retale.info/
Accem – Πρόγραμμα Ενημέρωσης για Χώρες Επιστροφής
και για Ευάλωτες Ομάδες (CRI). Ο στόχος αυτού του
προγράμματος της Accem και του οδηγού που δημιουργήθηκε
ήταν η ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών, ικανοτήτων και
προοπτικών των οργανώσεων των κοινοτήτων μεταναστών, στο
πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες
επανένταξης των επιστρέφοντων μεταναστών μεταξύ των
κοινοτήτων μεταναστών στην Ευρώπη. Εισάγει ουσιαστικά
ζητήματα για τη συνεργασία με κοινότητες μεταναστών.
http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_retorno/
folleto_informativo_cri.pdf
• Από τις διεθνείς οργανώσεις
OEI - Πρόγραμμα PTRSI: Ευρω-Λατινοαμερικάνικο Σύστημα
για την Επαγγελματική Κατάρτιση, την Επιστροφή και τη
Βιώσιμη Επανένταξη. Χρησιμοποιεί μέσα στήριξης που
υπάρχουν ήδη στην περιοχή και που απαντούν στις απαιτήσεις
μιας αγοράς που αυξάνεται, έχει ως στόχο να προσφέρει
στους μετανάστες αποτελεσματικές ευκαιρίες επιστροφής με
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διαδικασίες επαγγελματικής επανένταξης και με προγράμματα
κατάρτισης. http://www.oei.es/euroiberoamerica6.php
• Από άλλους φορείς
FIIAPP. Το πρόγραμμα “Ενίσχυση του διαλόγου και της
συνεργασίας μεταξύ ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση) και ALC (Λατινική
Αμερική και Καραϊβική) για την εφαρμογή μοντέλων διαχείρισης
για τη μετανάστευση και τις αναπτυξιακές πολιτικές” της ΕΕ
έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στη συνεργασία μεταξύ
της ΕΕ και της Κοινότητας Κρατών Λατινικής Αμερικής και
Καραϊβικής (CELAC) και στην ενίσχυση των ικανοτήτων σε
επίπεδο περιφερειακό και εθνικό των χωρών της CELAC για
να στηρίξουν τη σταθερή ανταλλαγή πληροφοριών και καλών
πρακτικών μεταξύ των χωρών αυτών, όπως και μεταξύ της
CELAC και της ΕΕ.
• Από τα Εμπορικά Επιμελητήρια
Ίδρυμα INCYDE. Πρόγραμμα παραγωγικής εκούσιας
επιστροφής: Περιλαμβάνει την κατάρτιση στη διοίκηση
επιχειρήσεων των μεταναστών που, όσο βρίσκονται σε νόμιμη
διοικητική κατάσταση στην Ισπανία, επιθυμούν να επιστρέψουν
στις χώρες προέλευσής τους με ένα επιχειρησιακό πλάνο.
Πραγματοποιείται με τη συνεργασία των Εμπορικών
Επιμελητηρίων στη χώρα προορισμού και προέλευσης. http://
www.incyde.org
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V Τελικές Συστάσεις για μια Αποτελεσματική
και Βιώσιμη Εκούσια Επιστροφή
•

Εθνικό Επίπεδο: Χώρα Υποδοχής
• Τα Προγράμματα επιστροφής θα πρέπει να σχεδιάζονται
ώστε να παράσχουν ειδική στήριξη σε ευάλωτα άτομα.
• Θα πρέπει να προβλεφθούν και να ενισχυθούν οι υπηρεσίες
ενημέρωσης για την επιστροφή στις Χώρες Υποδοχής.
• Τα
Προγράμματα
Επιστροφής
θα
πρέπει
να
συμπεριλαμβάνουν, στο πλαίσιο των υπηρεσιών πριν από
την αναχώρηση, την αξιολόγηση της επαγγελματικής
εμπειρίας.
Εθνικό Επίπεδο: Χώρα Επιστροφής
• Οι χώρες προέλευσης θα πρέπει να θεσπίσουν Ειδικούς
Νόμους για την Επιστροφή των μεταναστών, που να
αναφέρονται στις διαφορετικές διαστάσεις του ζητήματος
και να διευκολύνουν στους επιστρέφοντες την άσκηση των
δικαιωμάτων τους.
• Τα Προγράμματα και οι Υπηρεσίες για την Επιστροφή θα
πρέπει να είναι αποκεντρωμένα.
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• Θα πρέπει  να συνδέουν την επανένταξη των επιστρεφόντων
με την τοπική ανάπτυξη.
• Θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τις ατομικές συνθήκες και
ικανότητες των επιστρεφόντων.
• Τα προγράμματα επανένταξης στις χώρες επιστροφής θα
πρέπει να περιλαμβάνουν και να κινητοποιούν το σύνολο
των των δικτύων κοινωνικών οργανώσεων και θεσμικών
υπηρεσιών.
• Οι κοινωνικές και διοικητικές υπηρεσίες στη Χώρα
Επιστροφής δεν θα πρέπει να αντικαθίστανται από τις
υπηρεσίες που παρέχουν τα προγράμματα Υποβοηθούμενης
Εκούσιας Επιστροφής.

Συνεργασία μεταξύ των χωρών Υποδοχής και Επιστροφής
• Τα Προγράμματα Υποβοηθούμενης Επιστροφής θα πρέπει
να εναρμονίζονται, να προσφέρουν και να προσδιορίζουν
κάποιες Βασικού Επιπέδου Υπηρεσίες Υποστήριξης που
θα πρέπει πάντα να εξασφαλίζονται.
• Η διαδικασία επιστροφής θα πρέπει να είναι
«ολοκληρωμένη» ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες
και τα προγράμματα καθώς και ως προς τη δικτύωση
και τη σύνδεση με τις χώρες υποδοχής, επιστροφής και
μετάβασης.
• Η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων μερών θα πρέπει
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να βασίζεται σε μια διαρκή ανταλλαγή πληροφοριών
αναφορικά με τις χώρες Προέλευσης.
• Θα πρέπει να στηρίζει και να προωθεί την Παραγωγική
Επιστροφή.
• Θα πρέπει να προωθεί τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
• Θα πρέπει να εγγυάται τη διμερή αναγνώριση των
πιστοποιητικών και των τίτλων.

*

Esta bibliografía no pretende ser exhaustiva.
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Maatwerk Bij Terugkeer (Ολλανδία)
www.maatwerkbijterugkeer.nl
Migrantes y Refugiados en Argentina
www.myrar.org.ar
Opere Unite Buonpastore (Ιταλία)
www.buonpastore.org
Organización Estados Iberoamericanos
www.oei.es
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Projeto Resgate (Βραζιλία)
www.projetoresgate.org.br
Red Andina Migraciones
www.redandinademigraciones.org
Red Unitas (Βραζιλία)
www.redunitas.org
Rete Italiana RVA
www.reterirva.it
RN Latam
www.retornovoluntariolatam.org
Senda (Περού)
www.sendaong.org
Soleterre Strategie di Pace (Ιταλία)
www.soleterre.org
VREN
www.vren-community.org
Refugee Action
www.refugee-action.org.uk
UK Voluntary Return Service
www.choices-avr.org.uk
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VII Παραρτήματα
•

1:
Ερωτηματολόγιο Αναγνώρισης του Latam
2:
Μοντέλο “Έλαβα βοήθεια” για την Επανένταξη του Προγράμματος
Latam
3:
Παράθεση των Μέσων για την Επανένταξη του Προγράμματος
Latam
4:
Ερωτηματολόγιο Επίβλεψης του Προγράμματος Latam
5:
Συχνές Ερωτήσεις.
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5: Συχνές Ερωτήσεις

Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις διαφέρουν από χώρα σε
χώρα και ανάλογα με το κάθε πρόγραμμα ΥΕΕ. Ωστόσο, ο Οδηγός αυτός
επιδιώκει να προσφέρει μια λίστα ερωτήσεων που προκύπτουν συχνά κατά
την παροχή βοήθειας στους μετανάστες που αποφασίζουν να επιστρέψουν.
Στη συνέχεια παρατίθενται γενικές απαντήσεις που κατευθύνουν τους
κατά τόπο επαγγελματίες αναφορικά με το είδος των πληροφοριών που θα
μπορούσαν να συλλέξουν για κάθε χώρα/πρόγραμμα ΥΕΕ.

1.Ποια είναι η νομική και διοικητική κατάσταση του
μετανάστη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της
προετοιμασίας της επιστροφής;
Όταν ο μετανάστης δηλώνει συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα
εκούσιας επιστροφής, ορισμένες φορές οι εθνικές αρχές
εκδίδουν ένα πιστοποιητικό που του επιτρέπει να βρίσκεται
νόμιμα στη χώρα επιστροφής ακόμη κι αν η άδεια παραμονής
του έχει λήξει.
Ενδέχεται ο μετανάστης να μην έχει δικαίωμα πρόσβασης σε
κοινωνικά επιδόματα, και κατά συνέπεια μην έχει καθόλου
πόρους. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο σύμβουλος θα πρέπει να
βρει βοήθεια έκτακτης ανάγκης.
2.Πώς μπορεί ο μετανάστης που επιστρέφει να μεταφέρει
επιπλέον αποσκευές;
*
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3.Είναι δυνατόν μετά την επιστροφή να ξαναγυρίσει στη
χώρα υποδοχής/Ευρώπη;
Η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα ΥΕΕ δεν αποκλείει το
μετανάστη από τη δυνατότητα να επιστρέψει στην Ευρώπη στο
μέλλον.
Όταν ο μετανάστης αποφασίσει να γυρίσει στην Ευρώπη,
θα πρέπει να ζητήσει εκ νέου βίζα εισόδου. Υπάρχουν
περιπτώσεις όπου η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα ΥΕΕ μπορεί
να δυσκολέψει την απόκτηση της βίζας εισόδου.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα περισσότερα προγράμματα
εκούσιας επιστροφής ζητάνε από το μετανάστη που επιστρέφει
να υπογράψει ένα έγγραφο στο οποίο να δηλώνει την
υποχρέωση να μη γυρίσει στην Ευρώπη για μια συγκεκριμένη
χρονική περίοδο. Αυτό συνεπάγεται την έκδοση Απαγόρευσης
Εισόδου (No-Entry Ban) στα επίσημα αρχεία της χώρας που
εγκαταλείπει με ΥΕΕ, οπότε ο μετανάστης δε θα μπορεί να
μπει σε ευρωπαϊκό έδαφος για την περίοδο που διαρκεί η
Απαγόρευση Εισόδου, η οποία ορίζεται από τους αρμόδιους
οργανισμούς σε κάθε χώρα.
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Τα Προγράμματα Εκούσιας Επιστροφής συχνά προβλέπουν
περιορισμένο νούμερο αποσκευών. Ωστόσο οι μετανάστες που
αποφασίζουν να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους,
κυρίως όταν επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια διαμονής
στο εξωτερικό, χρειάζονται να μεταφέρουν πολύ περισσότερες
αποσκευές (έπιπλα, ρούχα, οικιακές συσκευές...) με
αποτέλεσμα να αναγκάζονται να προσλάβουν μια ιδιωτική
εταιρεία μεταφορών. Αυτό το έξοδο μπορεί να αποδειχτεί πολύ
μεγάλο. Ο σύμβουλος θα πρέπει να συμβουλέψει το μετανάστη
ώστε να αποφασίσει πώς θα κάνει τη μεταφορά.

4. Σε περίπτωση διπλής υπηκοότητας (Μη ΕΕ), είναι δυνατόν
να επιλέξει τη χώρα αποστολής για την επιστροφή;
Σε περίπτωση που ένα άτομο έχει διπλή υπηκοότητα, το
πρόγραμμα επιστροφής συχνά του επιτρέπει να επιλέξει σε
ποια από τις δύο χώρες προτιμάει να επιστρέψει. Ωστόσο,
ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει
την υπηκοότητα του με ένα ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο
(διαβατήριο ή laissez passer).
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5. Είναι δυνατή η επιστροφή σε μια χώρα που δεν είναι η
χώρα προέλευσης;
Ορισμένες φορές οι μετανάστες επιθυμούν να επιστρέψουν σε
χώρες όπου έχουν ισχυρούς προσωπικούς και οικογενειακούς
δεσμούς, αλλά που δεν είναι οι χώρες προέλευσής τους. Αν
το κίνητρο είναι δικαιολογημένο, ορισμένα προγράμματα
επιστροφής επιτρέπουν την επιλογή της χώρας επιστροφής
με την προϋπόθεση ότι ο μετανάστης μπορεί να λάβει βίζα/
άδεια παραμονής στην εν λόγω χώρα.
6. Είναι δυνατόν να απορρίψει μια εκούσια επιστροφή;
Η αλλαγή γνώμης σχετικά με την επιστροφή μπορεί να
δημιουργήσει προβλήματα στις αρχές που έχουν αναλάβει την
εφαρμογή του προγράμματος. Αν ο μετανάστης βρίσκεται σε
παράνομη διοικητική κατάσταση, μπορεί ως αποτέλεσμα να
είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμος από τις κρατικές αρχές που
αναλαμβάνουν τις απελάσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί
ότι πιθανότατα η απόρριψη συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα
επιστροφής αποκλείει τον μετανάστη από το να μπορεί να
κάνει αίτηση συμμετοχής σε τέτοια προγράμματα στο μέλλον.
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