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1. Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων

Στις 8 Ιουλίου του 1951, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε
τη Σύμβαση της Γενεύης η οποία μέχρι σήμερα προσδιορίζει διεθνώς το
καθεστώς κάτω από το οποίο ένας άνθρωπος αναγνωρίζεται ως
πρόσφυγας.

Το άρθρο 1 της Σύμβασης ορίζει πως ο πρόσφυγας είναι ένα άτομο που
βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του ή του τόπου κατοικίας του, έχει
δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας,
συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων
και εξαιτίας αυτού του φόβου δίωξης, αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να
απολαμβάνει την προστασία αυτής της χώρας ή την επιστροφή σε αυτήν.

Η Σύμβαση της Γενεύης παραμένει διαχρονικά το βασικό διεθνές νομικό
κείμενο το οποίο μπορεί να επικαλεστεί για την προστασία του κάθε
άνθρωπος που εμπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις δίωξης.

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα αποτελούμενο από προσφυγικές και μεταναστευτικές κοινότητες,
φυσικά πρόσωπα κι επαγγελματίες που εργάζονται από κοινού στην
υποστήριξη και στην ενδυνάμωση των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων,
των μεταναστών και των ανιθαγενών.

Το σωματείο ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2013, με σκοπό να λειτουργήσει ως
φορέας αναφοράς, τόσο για τις προσφυγικές κοινότητες, όσο και για τους
πρόσφυγες οι οποίοι επιθυμούν να απευθύνουν συλλογικά και οργανωμένα
τα αιτήματά τους απέναντι στην Πολιτεία, αλλά και στην κοινωνία υποδοχής.

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων ιδρύθηκε από πρόσφυγες με σκοπό να
αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ των ίδιων των προσφύγων και της νέας για
αυτούς κοινωνίας υποδοχής. Το σωματείο λειτουργεί σταθερά ως ο
ενδιάμεσος φορέας μεταξύ των κοινοτήτων, οργανωμένων και μη, της
συντεταγμένης Πολιτείας, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών.

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων έχει ως κεντρικό στόχο την ένταξη, την
ενσωμάτωση, αλλά πολύ περισσότερο, τη συμπερίληψη των αιτούντων
άσυλο, των προσφύγων, των μεταναστών πρώτης και δεύτερης γενιάς και
των ανιθαγενών στην ελληνική κι ευρωπαϊκή κοινωνία.
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Εργαζόμαστε έχοντας στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας την αρχή της μη
διάκρισης, του αμοιβαίου σεβασμού, της αποδοχής κάθε διαφορετικής
ταυτότητας, φιλοδοξώντας να συμβάλλουμε καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο
μπορούμε στον περαιτέρω εκδημοκρατισμό και στην αρμονική συμβίωση
στην ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία.

Με βάση τα παραπάνω, ενδυναμώνουμε τους πρόσφυγες και
αναδεικνύουμε τη φωνή τους, προωθώντας το διαπολιτισμικό διάλογο, τόσο
στο εθνικό, όσο στο ευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές επίπεδο.

Στρατηγικός μας στόχος είναι η συμπερίληψη των προσφύγων στις
διαδικασίες και στις διεργασίες του σωματείου. Ενθαρρύνουμε τους
πρόσφυγες να συμμετέχουν ενεργά στα δημόσια πράγματα
αντιμετωπίζοντας τους ως συμπολίτες μας με δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Υποστηρίζουμε λόγω κι έργω τη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψεως
αποφάσεων, διασφαλίζοντας την ενεργή εμπλοκή τους στα κοινωνικά
πράγματα.

4



Φωτογραφία: Γιάννης Μπεχράκης, Κως 2015

2. Μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού

Αναμφίβολα το 2020 ήταν μία χρονιά με πολλές δοκιμασίες και με τη συνθήκη
της παγκόσμιας πανδημίας να επικαλύπτει τα πάντα. Μαθημένοι στις
δυσκολίες, από την εμπειρία του προσφυγικού ταξιδιού, σε αυτή την κρίσιμη
συνθήκη επιβεβαιώσαμε πως η ανθρώπινη ζωή έχει τη μεγαλύτερη αξία από
οτιδήποτε.

Μαθημένοι στα δύσκολα και μέσα από την καμπάνια υποστήριξης που
τρέξαμε για τους πιο ευάλωτους ανθρώπους από τις κοινότητες προσφύγων
που επλήγησαν από τις συνέπειες της πανδημίας, συνειδητοποιήσαμε πως
το ισχυρότερο εργαλείο για κάθε υπέρβαση είναι η μεταξύ μας αλληλεγγύη.
Αυτό είναι το συστατικό κάθε επιτυχημένης κοινωνίας.

Έτσι, λοιπόν, πήραμε δύναμη και συνεχίσαμε τις δράσεις μας. Παρόλο που
τα γεγονότα γίνονταν ακόμα πιο δραματικά, εμείς, συνεχίσαμε να επιμένουμε
στο διάλογο, στη συνεργασία, στις ενέργειες που αναδεικνύουν όσα μας
ενώνουν κι όχι όσα μας χωρίζουν.

Με συνεχείς παρεμβάσεις στη δημόσια σφαίρα, για τη θετική αναπαράσταση
των προσφύγων, τη συνεπή και συγκροτημένη αντιμετώπιση των
προκλήσεων, συνεχίζουμε να επιτελούμε το ρόλο μας ως η γέφυρα
επικοινωνίας μεταξύ των προσφύγων και της κοινωνίας υποδοχής. Για μία
συμπεριληπτική κοινωνία, χωρίς διακρίσεις, με περισσότερες κοινές
αναφορές.
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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων, κ. Ζαν Ντιντιέ Τοτό Τομ - Ατα

3. Τομείς δράσης

Συνηγορία
Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων διεκδικεί σταθερά την παρουσία και την
ενεργή συμμετοχή των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των
μεταναστών στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων στο πλαίσιο της
ενδυνάμωσης, αλλά και του περαιτέρω εκδημοκρατισμού του δημοσίου
διαλόγου. Αποτελεί πεποίθηση του οργανισμού πως οι πρόσφυγες κι οι
μετανάστες μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης στα σύγχρονα
προβλήματα, συμβάλλοντας στην ευρύτερη κοινωνική πρόοδο μέσα από
πρωτοβουλίες, συνέργειες και κυρίως, αναδεικνύοντας την κουλτούρα της
σύγκλισης. Επιθυμία μας είναι η ανάδειξη των στοιχείων που ενώνουν την
κοινωνία, εν αντιθέσει με εκείνα που, φαινομενικά, τη χωρίζουν.

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων συνηγορεί κι υπερασπίζεται τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων, των
μεταναστών και των ανιθαγενών στο πλαίσιο της αποτελεσματικής και
ενεργούς συμπερίληψής τους στη νέα κοινωνία υποδοχής. Ο οργανισμός
αξιοποιεί τη δικτύωσή του σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
ισχυροποιώντας την εκπροσώπηση των αιτούντων άσυλο και των
προσφύγων και διεκδικώντας την πολιτική τους συμμετοχή και την ενίσχυση
του ρόλου τους ως ισότιμοι πολίτες, καταπολεμώντας τη διάκριση και το
διαχωρισμό. Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων αποτελεί, σταθερά, τη
γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των νεοεισερχομένων και της κοινωνίας
υποδοχής.

Στο πλαίσιο δράσεων συνηγορίας για το 2020 το Ελληνικό Φόρουμ

Προσφύγων προχώρησε στη συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των
πολιτών και πιο συγκεκριμένα με το Solidarity Now, την Terre Des Hommes και
το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών έχοντας ως στόχο την υλοποίηση δράσης
που χρηματοδοτήθηκε από το European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
και το Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants
(PICUM), υπό τον τίτλο “Achieving better use of EU funding for integration
Greece” (Επίτευξη καλύτερης χρήσης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για
την ένταξη στην Ελλάδα).
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Στο πλαίσιο της δράσης αυτής το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων μαζί με
τους υπόλοιπους εταίρους προχώρησαν αφ’ ενός σε διμερείς συναντήσεις
με κυβερνητικούς φορείς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για θέματα ευρωπαϊκής
χρηματοδότησης κι αφ’ ετέρου σε συναντήσεις προετοιμασίας με
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αναφορικά με την κατάσταση της
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την ένταξη κατά την περίοδο 2021 - 2027
στην Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε ένα συνέδριο με φορείς κι οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών με αντικείμενο το πεδίο των χρηματοδοτήσεων,
αλλά και τρόπους καλύτερης αξιοποίησης κονδυλίων αναφορικά με την
ένταξη. Το συνέδριο οδήγησε στη δημιουργία έκθεσης αναφοράς με
ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Το συνέδριο έφερε σε διάλογο εκπροσώπους από την κεντρική Πολιτεία και
την τοπική αυτοδιοίκηση, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκης Ένωσης, φορείς
της κοινωνίας των πολιτών και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι
συμμετέχοντες συζήτησαν πάνω σε θέματα χάραξης αποτελεσματικότερης κι
αποδοτικότερης πολιτικής στοχεύοντας στην επόμενη χρηματοδοτική
περίοδο, επιχειρώντας να θέσουν προτεραιότητες και να ανταλλάξουν
βέλτιστες πρακτικές για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν αναλυτικά τρόπους για καλύτερη συνεργασία
μεταξύ των φορέων και συμφώνησαν στα επόμενα βήματα που θα πρέπει
να πραγματοποιηθούν:

Η ανάγκη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και κατανομής επαρκών πόρων για
συγκεκριμένες δραστηριότητες ένταξης σύμφωνα με μια συνολική
στρατηγική κι ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των φορέων της Πολιτείας
και των μη κυβερνητικών οργανώσεων ήταν μεταξύ άλλων ορισμένα από τα
συμπεράσματα που εξήχθησαν από τη διεξαγωγή αυτής της δράσης.
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Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων στο συνέδριο
με θέμα τη βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για την αποτελεσματικότερη κοινωνική

ένταξη των προσφύγων

Στο μείζον πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας, το Ελληνικό Φόρουμ
Προσφύγων πραγματοποίησε δύο ξεχωριστά σεμινάρια που στόχευσαν
στην άσκηση συνηγορίας και θεσμικής πίεσης· το πρώτο συμπεριέλαβε
εκπροσώπους προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων και το
δεύτερο εκπροσώπους των φορέων της Πολιτείας (Υπουργείο Εργασίας,
Αστυνομικές αρχές, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και συνδυκαλιστικά
σωματεία ) μαζί με εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών.

Η ιδέα της δράσης αυτής βασίστηκε στη συλλογή δεδομένων για το θέμα της
“μαύρης” εργασίας απ’ τα οποία διαπιστώθηκε πως οι άμεσα
ενδιαφερόμενοι, οι πρόσφυγες κι οι μετανάστες που εργάζονται υπό αυτές
τις συνθήκες, δεν είναι εξαιρετικά ενήμεροι σχετικά με τα εργασιακά τους
δικαιώματα. Η παραπάνω διαπίστωση μας ώθησε στο να φέρουμε το θέμα
με σοβαρότητα και προσοχή στο δημόσιο διάλογο. Αξιοποιήσαμε τα
ψηφιακά εργαλεία και με διαδικτυακές συζητήσεις/συναντήσεις οι οποίες
έλαβαν τη μορφή σεμιναρίων με την υποστήριξη του Platform for International
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Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) φέραμε το θέμα στο
προσκήνιο για συζήτηση και πρόταση λύσεων. Το Ελληνικό Φόρουμ
Προσφύγων άσκησε συνηγορία και θεσμική πίεση για να προωθήσει,
ειδικότερα, τα δικαιώματα των εργαζομένων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.
Συνολικά, το εγχείρημα στόχευσε στην ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων
μερών και κυρίως των κέντρων λήψεως αποφάσεων με στόχο την
προώθηση εφικτών, αλλά και συμβατών με τα ανθρώπινα δικαιώματα,
λύσεων.

Η εμπειρία αυτής της δράσης συνηγορίας ανέδειξε τη σημασία και την αξία
της εμπλοκής των προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων στη
διαδικασία επίλυσης προβλημάτων διασφαλίζοντας τόσο την ενεργή
συμμετοχή τους στα ζητήματα που τους αφορούν, όσο και την
ουσιαστικότερη τριβή τους με τους φορείς της Πολιτείας και της κοινωνίας
των πολιτών.

Η ομάδα συνηγορίας του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων (Self -

Advocacy Team)

Η ομάδα συνηγορίας του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων (SAT) αποτελείται
από πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες κι Έλληνες δεύτερης γενιάς
που είναι ενεργά μέλη των κοινοτήτων τους κι ενσωματωμένα στην ελληνική
κοινωνία. Τα μέλη της ομάδας συνηγορίας αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του
οργανισμού εκφράζοντας τις θέσεις, τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες
βασίστηκε το σωματείο από τη δημιουργία του, εκπροσωπώντας δημόσια τις
προσφυγικές και μεταναστευτικές κοινότητες κι ενδυναμώνοντας τη φωνή
των προσφύγων και των μεταναστών στη δημόσια σφαίρα.

Το SAT είναι μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων, η οποία
με βάση την εμπειρία της κινητοποίησης κι ενδυνάμωσης των προσφυγικών
κοινοτήτων στην Αθήνα, μας καθιστά αποφασισμένους να συνεχίσουμε στην
αποστολή μας για την προσπάθεια μια ακόμα πιο ενεργής συμμετοχή στα
δημόσια πράγματα, πάντοτε, στη βάση της διεκδίκησης μίας πιο ολιστικής κι
αποτελεσματικής ένταξης, συμπερίληψης κι ενσωμάτωσης των προσφύγων
και των μεταναστών στην κοινωνία. Με δεδομένο πως η συνηγορία κι η
οργάνωση των κοινοτήτων από τα ίδια τα μέλη τους αποτελούν κύριους
σκοπούς του σωματείου, η ομάδα συνηγορίας φιλοδοξεί στο να αποτελέσει
τη σταθερά της εκπροσώπησης των κοινοτήτων στο πλαίσιο της
αδιάλειπτης διεκδίκησης των πολιτικών δικαιωμάτων των προσφύγων και
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των μεταναστών· αποτελούμενη από μέλη διαφόρων εθνικοτήτων που θα
ενισχύσουν τις δεξιότητές τους μέσω εργαστηρίων (workshops),
δραστηριοτήτων που θα στοχεύουν στην ενισχυμένη αλληλεπίδραση με τις
κοινότητες, το SAT θα συνεχίσει να υποστηρίζει μια ολιστική κοινωνική ένταξη
που θα ενδυναμώνει τη φωνή, την προβολή και την ορατότητά τους με στόχο
να επηρεάσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής δίνοντας μία συνεπή και
τακτική ανατροφοδότηση από το πεδίο.

Η ομάδα δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2019 πριν από την περίοδο των
τοπικών - εθνικών - ευρωπαϊκών εκλογών (Μάιος - Ιούλιος 2019), ως
αποτέλεσμα της ανάγκης που εκφράζουν αρκετές κοινότητες να
συμπεριληφθούν σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την κοινωνία,
διατηρώντας το κύριο επιχείρημα πως η πολιτική ένταξη είναι διαχρονικά το
βασικό στοιχείο της κοινωνικής ένταξης. Η ομάδα συνηγορίας ήρθε να
αποδείξει στην πράξη πως αυτός ο πληθυσμός, των προσφύγων και των
μεταναστών, όχι, απλώς, δεν παραμένει ανενεργός ή απαθής στα κοινωνικά,
πολιτικά κι οικονομικά πράγματα, αλλά αντίθετα, φιλοδοξεί να ενισχύσει
ακόμα περισσότερο τη δημόσια παρουσία του, τη συμμετοχή στο δημόσιο
διάλογο και την αντιπροσώπευσή του.

Οι προτεραιότητες του SAT προσαρμόστηκαν, μοιραία, στην ταχεία στροφή
της προσέγγισης του κράτους για τη μετανάστευση μετά την ολοκλήρωση
των εκλογικών διαδικασιών και επικεντρώθηκαν στην ευαισθητοποίηση
σχετικά με τις αλλαγές των κυρίαρχων πολιτικών αντιλήψεων, την αλλαγή σε
κρίσιμα σημεία του νομοθετικού πλαισίου με στόχο τη βελτίωσή του, την
υπεράσπιση της ένταξης ως άξονα πολιτικής διαχείρισης, την υπεράσπιση
των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των προσφύγων και των
μεταναστών ως ισότιμων πολιτών στην κοινωνία και την προώθηση της
ουσιαστικότερης συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών όπως
οι προσφυγικές κοινότητες, οι κρατικοί φορείς κι οιοργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών.

Τα μέλη του SAT πέρασαν από μία σειρά εκπαιδεύσεων (trainings) σε
εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων (workshops) που αφορούν ευρύτερα το
πεδίο συνηγορίας και της επικοινωνίας. Ο στόχος ήταν η δημιουργία μίας
ισχυρής εκπροσώπησης του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων από τα ίδια τα
μέλη της ομάδας συνηγορίας σε διάφορες εκδηλώσεις, καμπάνιες
επικοινωνίας και θεματικά συνέδρια.
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Η ομάδα παραμένει, πάντοτε, ανοιχτή σε νέα μέλη. Αξίζει να σημειωθεί πως
μέσα από την εσωτερική αλληλεπίδραση της ομάδας, έχουμε τη δυνατότητα
να διερευνήσουμε και να καταλάβουμε σε βάθος τις δεξιότητες των μελών
των κοινοτήτων κι ως εκ τούτου να προχωρήσουμε στην εκπαίδευση και
στην κατάρτιση των community navigators, των ατόμων, δηλαδή, που
απέκτησαν τα απαραίτητα εργαλεία και τις πληροφορίες μέσα από τις
διαδικασίες της ομάδας συνηγορίας, ενισχύοντας με ουσιώδες περιεχόμενο
τις απόψεις και τις δυνατότητες επιχειρηματολογίας τους για συγκεκριμένα
θέματα και συμβάλλοντας στην επικοινωνία του έργο που γίνεται στις
αντίστοιχες κοινότητές τους. Τέλος, οι community navigators βοηθούν
σημαντικά τον οργανισμό στο να λαμβάνει μία ποιοτική ανατροφοδότηση
από το πεδίο (κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, δομές προσωρινής
φιλοξενίας) την οποία αξιοποιεί προκειμένου να συγκροτεί προτάσεις
συνηγορίας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων, στο
πλαίσιο, πάντοτε, της ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής.

Η ομάδα συνηγορίας (SAT) απηχεί τη στρατηγική συνηγορίας του Ελληνικού
Φόρουμ Προσφύγων. Βασιζόμενοι στην πεποίθηση πως οι καλύτεροι, εν
τέλει, υποστηρικτές των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών
δε θα μπορούσαν παρά να είναι οι ίδιοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες,
διασφαλίζοντας την ανάληψη της δικής τους ευθύνης για τα ζητήματα που
τους αφορούν άμεσα.
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Εκπροσώπηση - Ενδυνάμωση
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Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων συμμετέχει ενεργά ως φορέας
εκπροσώπησης των οργανωμένων προσφυγικών κοινοτήτων στα
Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ), τα οποία έχουν
συμβουλευτικό χαρακτήρα σε κάθε δημοτική αρχή, ανά την επικράτεια.

Στρατηγικός στόχος του οργανισμού είναι η δημιουργία, η ανασυγκρότηση κι
η διαρκής λειτουργία των Συμβουλίων σε κάθε δήμο που διαμένει
προσφυγικός ή μεταναστευτικός πληθυσμός, διασφαλίζοντας αφ’ ενός τη
διαρκή τους εκπροσώπηση κι αφ’ ετέρου τη διαρκή τους επικοινωνία με τις
αρχές με σκοπό την καταγραφή των προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο, τη
δημόσια συζήτηση, την πρόταση λύσεων, αλλά και την ανάληψη
πρωτοβουλιών και δράσεων όπως ορίζει και νομικό πλαίσιο περί της
συγκρότησης των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων.

Μέσω της παραπάνω διαδικασίας και κατ’ επέκταση της συμμετοχής των
προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στα δημόσια πράγματα, διεκδικούμε
μία ισχυρότερη αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας,
παράλληλα, το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης κι ενθαρρύνοντας την
ανάληψη περισσότερων πρωτοβουλιών σε πολιτικό επίπεδο. Το σωματείο
αποτελεί ένα σταθερό κι αξιόπιστο συνομιλητή της Πολιτείας για την
αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων.
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Τον Ιούλιο του 2020 το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων προχώρησε σε μία
σειρά συναντήσεων με φορείς της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας
προκειμένου να εγκαθιδρύσει μία βάση διαλόγου για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων που αφορούν πτυχές του προσφυγικού ζητήματος στην
ελληνική κοινωνία.

Συγκεκριμένα, συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με τον Υπουργό
Μετανάστευσης & Ασύλου, καθώς και τους Ειδικούς Γραμματείς, το Γενικό
Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας στο
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά και με τους
αρμόδιους για τα θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου από τα κόμματα
της Αντιπολίτευσης.

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων με τον Υπουργό Μετανάστευσης &
Ασύλου και τους Ειδικούς Γραμματείς

Η επικοινωνία κι η σταθερή επαφή με τους φορείς που κατευθύνουν κι
εφαρμόζουν τις πολιτικές αποφάσεις αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για
την επίτευξη του κεντρικού στόχου του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων: της
ένταξης και της συμπερίληψης των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία.

Ενδυναμώνοντας τη φωνή των προσφύγων δίνουμε βήμα κι ευθύνες στους
ίδιους για να συμμετάσχουν ως ενεργοί πολίτες στις συζητήσεις που
αφορούν την τοπική κοινωνία.
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Υποστηρίζουμε κι εκπροσωπούμε τις πλέον ευάλωτες ομάδες του
προσφυγικού πληθυσμού (γυναίκες και παιδιά) σε συνεργασία με τους
επίσημους φορείς και τις υπηρεσίες της Πολιτείας, αλλά και τις οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών.

Το έργο μας στην προστασία των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας
επιβραβεύτηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2020 ο Γιονούς Μουχαμμαντί, ιδρυτικό
μέλος και Διευθυντής του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων, βραβεύτηκε από
την οργάνωση Child10 για τη δουλειά του στην υπεράσπιση των
δικαιωμάτων του παιδιού, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μάλμε της
Σουηδίας.

Στην τελετή βράβευσης ο κ. Μουχαμμαντί δεσμεύτηκε ότι το Ελληνικό
Φόρουμ Προσφύγων θα συνεχίζει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία
που έχει για την ενίσχυση του πλαισίου της παιδικής προστασίας. Η
υπεράσπιση του πιο ευάλωτου τμήματος της κοινωνίας μας είναι
υποχρέωσή μας. Για αυτό κι εμείς θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε
πρωτοβουλίες στη βάση πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την
προστασία και τη συνηγορία υπέρ των δικαιωμάτων του παιδιού.

Ο κ. Μουχαμμαντί στο Μάλμε της Σουηδίας κατά τη βράβευσή του

Στις αρχές Νοεμβρίου του 2020 ενημερωθήκαμε από τις αρχές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής πως οι κύριοι Γιονούς Μουχαμμαντί, Διευθυντής του
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γραφείου στο Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων και Μούσα Σανκαρέ,
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, επελέγησαν να
στελεχώσουν μία ειδική επιτροπή με αντικείμενο εργασίας τη διαμόρφωση
και συγκρότηση προτάσεων για την ένταξη, την ενσωμάτωση και τη
συμπερίληψη των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών
στην ευρωπαϊκή κοινωνία.

Η επιτροπή αυτή (expert group on the views of migrants and refugees) έχει
συμβουλευτικό χαρακτήρα και καλείται να ενισχύσει με προτάσεις την
Ευρωπαία Επίτροπο για τη Μετανάστευση και τις Εσωτερικές Υποθέσεις. Τα
δύο μέλη του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων έδειξαν πως η συμμετοχή των
προσφύγων και των μεταναστών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων είναι
εφικτή.

Οι πρόσφυγες κι οι μετανάστες μπορούν να διεκδικούν και να καταφέρνουν τη συμμετοχή τους στα δημόσια
πράγματα.

Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση
Βασική εργασία του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων είναι η ενημέρωση των
προσφύγων, των αιτούντων άσυλο, των μεταναστών και των ανιθαγενών για
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Ο οργανισμός μας λειτουργεί ως
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συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις προσφυγικές και μεταναστευτικές
κοινότητες και τις υπηρεσίες της Πολιτείας.

Σε συνεργασία με φορείς κι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
εργαζόμαστε στην παραπομπή των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και
των μεταναστών στις αρμόδιες, ανά υπόθεση, διοικητικές υπηρεσίες,
διατηρώντας επαφές και συνεργασίες με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών, αρμόδιες για τις υπηρεσίες που χρειάζονται να απευθυνθούν
όπως επί παραδείγματι, η νομική υποστήριξη και συμβουλευτική, τα
στεγαστικά ζητήματα, οι δομές και υπηρεσίες υγείας, η εργασιακή
υποστήριξη και η συμβουλευτική, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η
πρόσβαση στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Ταυτόχρονα, κεντρικός μας στόχος είναι η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κι
ευρωπαϊκής κοινωνίας για τα ζητήματα των αιτούντων άσυλο, των
προσφύγων και των μεταναστών. Μέσα από την ανάληψη προγραμμάτων,
τη διενέργεια στρατηγικών εκστρατειών ενημέρωσης, αλλά και την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα, επιχειρούμε στην
ανάδειξη της αμοιβαίας συνύπαρξης μεταξύ νεοεισερχομένων και κοινωνίας
υποδοχής, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση διαφορετικών στοιχείων
κουλτούρας στο πλαίσιο της προαγωγής του διαπολιτισμικού διαλόγου.

4. Δράσεις στην περίοδο της COVID-19

Κατά την περίοδο του πρώτου lockdown (Μάρτιο – Μάιο 2020), διαπιστώσαμε
πως πολλοί άνθρωποι από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές κοινότητες
αντιμετώπισαν άμεσα τις σκληρές συνέπειες της πανδημίας, μη έχοντας
πρόσβαση σε πολύ βασικά αγαθά όπως φαγητό. Το ξέσπασμα αυτής της
μεγάλης κρίσης προκάλεσε τα άμεσα αντανακλαστικά του σωματείου μας
που ξεκίνησε μία προσπάθεια με σκοπό τη συλλογή πόρων για υποστήριξη
των ανθρώπων αυτών.

Η προσπάθεια αυτή υλοποιήθηκε μέσω μιας χρηματοδοτικής καμπάνιας
(https://www.giveandfund.com/giveandfund/project/COVID-19-Greek-Forum-of-
Refugees-Association ) που προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών διαφορετικών
μερών. Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων κινητοποίησε την κοινωνία των
πολιτών, τις προσφυγικές και μεταναστευτικές κοινότητες κι όλους τους
ιδιώτες που εμφανίστηκαν διατεθειμένοι να συνδράμουν, συντονίζοντας ένα
ευρύ δίκτυο εθελοντών, με στόχο την ταχεία και οργανωμένη διανομή
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κουπονιών σούπερ μάρκετ, φαρμάκων, τροφίμων και ρούχων στους
ανθρώπους που βρέθηκαν σε έκτακτη ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια
βρέθηκαν αρωγοί μεγάλοι οργανισμοί όπως το European Programme for
Integration and Migration(EPIM), το Open Society Foundation (OSF), αλλά και
φίλοι του οργανισμού.

Το επιστέγασμα της προσπάθειας αυτής ήρθε στις 10 Δεκεμβρίου του 2020,
την Παγκόσμια Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου το European
Civic Forum, ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο 104 οργανώσεων από 24
διαφορετικές χώρες, βράβευσε το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων και
συγκεκριμένα, τον κ. Μούσα Σανκαρέ, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου και Πρόεδρο της κοινότητας της Ακτής Ελεφαντοστού, για τη
δράση μας κατά την περίοδο της πανδημίας στο πλαίσιο της ακατάπαυστης
υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της κοινότητας της Ακτής Ελεφαντοστού στην
Ελλάδα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Platform for International Cooperation on Undocumented

Migrants.

5. Κοινότητες
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Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων από δημιουργίας του ενδυναμώνει τις
προσφυγικές και μεταναστευτικές κοινότητες στο πλαίσιο της οργάνωσης
τους, συνηγορώντας υπέρ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους.

Συνεργαζόμαστε με πολλές κοινότητες προσφύγων και μεταναστών
συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση κι αντίληψη του θεσμικού
πλαισίου.

Σε συνεργασία με τις κοινότητες που διατηρούν νομική οντότητα,
υποστηρίζουμε όλους εκείνους που επιθυμούν να οργανωθούν και τυπικά
έτσι ώστε να απευθύνονται πιο αποτελεσματικά και πιο συγκροτημένα στην
Πολιτεία, αντιμετωπίζοντας, τις κοινωνικές προκλήσεις.

Οι κοινότητες οργανώνονται με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά όπως η κοινή
γλώσσα, η κοινή καταγωγή και το κοινό νομικό καθεστώς, στοιχεία τα οποία
συμβάλλουν στις πρώτες προσπάθειες της κοινωνικής τους ένταξης.

Συγκεκριμένα, κοινότητες - μέλη του Φόρουμ με νομική οντότητα κι επίσημη
μορφή είναι οι εξής: κοινότητα Κονγκό Ελλάδας, κοινότητα Αφγανών
Προσφύγων και Μεταναστών, κοινότητα Ακτής Ελεφαντοστού, στέγη Σύρων
Ελλάδας, Σύλλογος Κινέζων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις
Θρησκευτικές Ελευθερίες.

Ανεπίσημες κοινότητες ή κοινότητες που βρίσκονται στη διαδικασία
νομιμοποίησης τους κι εκπροσωπούνται δια μέσου φυσικών προσώπων -
μελών του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων είναι οι εξής: κοινότητα του
Κονγκό Μπραζαβίλ, κοινότητα του Καμερούν, κοινότητα του Μπουρούντι,
κοινότητα της Ουγκάντας, κοινότητα της Σομαλίας.

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων συμβουλεύει σταθερά κάθε μέλος από τις
προσφυγικές κοινότητες που επιθυμεί να κατανοήσει το νομικό πλαίσιο
λειτουργίας για την ανάπτυξη μίας κοινότητας ως νομικής οντότητας με
σκοπό την καλύτερη κι αποδοτικότερη οργάνωση των πρωτοβουλιών και
των δραστηριοτήτων των ίδιων των προσφύγων και των μεταναστών.

Οι αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και της μη διάκρισης, η αποδοχή της
ετερότητας, η ισορροπία μεταξύ των φύλων κι όλα όσα άπτονται της
προάσπισης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελούν κύρια
συστατικά της στρατηγικής μας στη συμβουλευτική και στην οργάνωση των
προσφυγικών κοινοτήτων.
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6. Δικτύωση

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων ως φορέας εκπροσώπησης
προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων αποτελεί μέλος σημαντικών
ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων μέσω των οποίων επιχειρεί στην
εκπλήρωση των στρατηγικών του στόχων, ασκώντας θεσμική πίεση και
συνηγορία για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών υποδοχής, αποδοχής,
ένταξης και συμπερίληψης των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των
μεταναστών στην ελληνική κι ευρωπαϊκή κοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα, το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων είναι μέλος του
European Council on Refugees and Exiles (ECRE), του Platform for International
Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), του European Union Agency
for Fundamental Rights (FRA), του European Migration Forum (EMF), του
European Civic Forum (ECF), του European Network on Statelessness (ENS), του
International Detention Coalition (IDC), ενώ, παράλληλα, διατηρεί δύο (2)
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εκπροσώπους στην ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, European
Commission expert group on the views of migrants.

Τέλος, το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων είναι ιδρυτικό μέλος του
πανευρωπαϊκού δικτύου RISE, Refugees Ideas & Solutions for Europe, καθώς
και του διεθνούς δικτύου TMDD, Transatlantic Migrant Democracy Dialogue.

Transatlantic Migrant Democracy Dialogue στο συνέδριο της Αθήνας, 2019

Αναφορικά με τη συμμετοχή σε εθνικό επίπεδο, το Ελληνικό Φόρουμ
Προσφύγων είναι τακτικό μέλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και
Προσφύγων, συμβουλευτικών οργάνων σε κάθε δημοτική αρχή,
αποτελώντας το μοναδικό οργανισμό συλλογικής εκπροσώπησης
προσφυγικών κοινοτήτων στη χώρα. Παράλληλα, είναι ιδρυτικό μέλος του
Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας (RVRN) και μέλος στο
Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, υπό το
Υπουργείο Δικαιοσύνης (ΕΣΡΜ) και στο Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα
στη Στέγη και την Κατοικία.
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7. Προγράμματα

Υποστήριξη του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων με στόχο την
ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των προσφύγων στην τοπική
κοινωνία.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην εμπειρία που έχει αποκτήσει το Ελληνικό
Φόρουμ Προσφύγων κατά τα προηγούμενα χρόνια μέσα από τη σταθερή
συνεργασία που διατηρεί με το Open Society Foundations, στοχεύοντας στην
ενίσχυση της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των προσφύγων τόσο σε
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα επιδιώκει
την υποστήριξη του προσφυγικού πληθυσμού μέσα από την ενεργό
συμμετοχή κι εμπλοκή του στα δημόσια πράγματα, τη συνηγορία, την
ευαισθητοποίηση κι ευρύτερα την κοινωνική ένταξη.

Η ομάδα του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων μετά από χρόνια παρουσίας
έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία πάνω στο ζήτημα της κοινωνικής και
πολιτικής συμμετοχής των προσφύγων. Η περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων
των προσφυγικών κοινοτήτων κι η ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής μέσω
της συνηγορίας αποτελούν πάγιους στόχους του οργανισμού. Η συνέχιση
της υποστήριξης του έργου και της αποστολής μας είναι θεμελιώδους
σημασίας για την επίτευξη της ολιστικής ένταξης των προσφύγων στην
ελληνική κι ευρωπαϊκή κοινωνία.

Αξίζει να αναφέρουμε πως πέραν της ανάδειξης της σημασίας της
εκπροσώπησης των προσφύγων και των μεταναστών σε τοπικό, εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων
επικεντρώνεται και στη δημιουργία κι υλοποίηση δράσεων προκειμένου να
ανταποκριθεί στις έκτακτες ανάγκες που τακτικά, πλέον, προκύπτουν. Η
πανδημία της COVID - 19 ενεργοποίησε το μηχανισμό του Ελληνικού Φόρουμ
Προσφύγων και σε αγαστή συνεργασία με τις προσφυγικές και
μεταναστευτικές κοινότητες επιχειρήσαμε να ανταποκριθούμε συλλογικά
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απέναντι στις προκλήσεις που ανέκυψαν ως συνέπειες της διαμορφωθείσας
κατάστασης.

Διατηρώντας ως κεντρικό άξονα τη συλλογιστική «πρόσφυγες για
πρόσφυγες», το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων στο πλαίσιο του
συγκεκριμένου προγράμματος συγκρότησε κι εν τέλει υλοποίησε δράσεις με
βάση τους παρακάτω τομείς:

• Ενδυνάμωση:

Υποστήριξη κι ενίσχυση των προσφυγικών κοινοτήτων σε οργανωσιακό
επίπεδο προκειμένου να διεκδικήσουν και να καταφέρουν την αυτονομία και
την αυτάρκεια τους. Ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στις εσωτερικές
διαδικασίες του οργανισμού κι υποστήριξη της εκπροσώπησης τους μέσα
από τα εθνικά κι ευρωπαϊκά δίκτυα, αλλά και την αλληλεπίδραση τους με
τους θεσμούς. Ανάδειξη της φωνής των προσφύγων στο πλαίσιο της
συλλογικής εκπροσώπησης των κοινοτήτων κι υποστήριξη της δημόσιας
παρουσίας τους. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων με την πρωτοβουλία των
προσφυγικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της
κοινωνικής συνοχής και της ανάδειξης των θετικών στοιχείων της αρμονικής
συμβίωσης.

• Συνηγορία και Δικτύωση:

Θεσμική πίεση μέσω των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων με
σκοπό τη συγκρότηση προτάσεων και τη συμβολή στην υιοθέτηση
κατάλληλων πολιτικών για τη μετανάστευση και το άσυλο, τόσο στην Ελλάδα
όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αλληλεπίδραση και συνεργασία με εθνικά κι ευρωπαϊκά δίκτυα στο πλαίσιο
της διεύρυνσης της επικοινωνίας με την κοινωνία των πολιτών, αλλά και της
αποτελεσματικότερης θεσμικής πίεσης.

● Ευαισθητοποίηση και προστασία δικαιωμάτων:

Ενημέρωση των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων, των μεταναστών και
των ανιθαγενών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Παραπομπή
κάθε υπόθεσης, ξεχωριστά, σε κάθε αρμόδια διοικητική υπηρεσία και
διαμεσολάβηση μεταξύ των προσφυγικών κοινοτήτων και των φορέων της
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Πολιτείας. Συνεργασίες με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών για τη
διεκπεραίωση υποθέσεων. Ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
υποδοχής μέσα από καμπάνιες επικοινωνίας, οργάνωση πολιτιστικών
δραστηριοτήτων με επίκεντρο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,
προώθηση της συμπερίληψης και της ισότιμης κοινωνικής συμμετοχής των
προσφύγων, των αιτούντων άσυλο, των μεταναστών και των ανιθαγενών.

Για μια ουσιώδη και αποτελεσματική προσέγγιση στα ζητήματα
ψυχικής υγείας των προσφύγων μέσω της διαμεσολάβησης (ERMES II)

Μέσα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πεδίο, παρατηρήθηκε ένα
σημαντικό κενό στην εκπαίδευση των διαμεσολαβητών κι ιδιαίτερα σε
θέματα ψυχικής υγείας.

Κατά την περίοδο 2015 - 2019 η Ελλάδα αποτέλεσε χώρα υποδοχής
αυξημένων προσφυγικών ροών σε σύγκριση με τα περασμένα χρόνια, με
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αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι φορείς κι οι οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών να καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες κατάρτισης
διαμεσολαβητών με στόχο να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες που αναδύθηκαν.

Η κατάρτιση αυτή βασίστηκε σε μια διαδικασία γρήγορη κι άμεση έχοντας ως
συνέπεια οι διαμεσολαβητές να μη λαμβάνουν όλη την απαραίτητη
εκπαίδευση και τα εργαλεία για μια αποτελεσματική και ουσιώδη
διαμεσολάβηση.

Το πρόγραμμα Effective & Respectful MEntal Health Support (ERMES) του
Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων κατάφερε να εκπαιδεύσει ένα σημαντικό
αριθμό διαμεσολαβητών και τα αποτελέσματα ήταν άκρως ικανοποιητικά.

Αυτό μας οδήγησε στην απόφαση να συνεχίσουμε με τη συγκεκριμένη
εκπαίδευση καθώς υπάρχουν πολλές ανάγκες ακόμη στο πεδίο.

Έτσι, ο στόχος του προγράμματος ERMES II είναι, πρωτίστως, να εκπαιδεύσει
διαμεσολαβητές σε θέματα ψυχικής υγείας που, ήδη, εργάζονται στον τομέα
και ταυτόχρονα να ενημερώνει και να εξελίξει τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία
που δημιουργήθηκαν μέσω του ERMES με σκοπό τη βελτίωση των
υπηρεσιών ψυχικής υγείας που παρέχονται σε πρόσφυγες, μετανάστες και
αιτούντες άσυλο. Επιπλέον, σημαντικό στόχο αποτελεί η βελτίωση κι
εδραίωση της επικοινωνίας με τους με τους εμπλεκόμενους φορείς και πιο
συγκεκριμένα με τις εκάστοτε κοινωνικές υπηρεσίες έτσι ώστε να αναδειχθεί
η σημασία αυτών των εκπαιδεύσεων.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα βασίστηκε σε ένα πρόγραμμα δέκα (10)

κύκλων κατάρτισης, όπου καθένας από αυτούς είχε διάρκεια σαράντα (40)
ωρών εκπαίδευσης.

Παράλληλα, ως προς το περιεχόμενο, η εκπαίδευση βασίστηκε στα
αποτελέσματα που παρήγαγε η επιστημονική ομάδα, η οποία και
συστάθηκε από ειδικούς του χώρου της ψυχικής υγείας. Ως αποτέλεσμα, οι
εκπαιδευτές μετέφεραν περιεχόμενο σε μαθησιακές δραστηριότητες
βασισμένες στην άτυπη και βιωματική εκπαίδευση με στόχο τη βελτίωση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Κάθε εκπαιδευτική συνεδρία περιελάμβανε συγκεκριμένο χρόνο για
παρουσίαση περιεχομένου, διαδραστικές δραστηριότητες για καλύτερη
κατανόηση, χρήση βιωματικών εργαλείων μάθησης, καθημερινό στοχασμό κι
αξιολόγηση, ενισχυμένη αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων.
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Η επιστημονική επιτροπή εργάστηκε στην εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού
ούτως ώστε οι εκπαιδευτικές συνεδρίες να παρέχουν εργαλεία που θα
επιτρέπουν μια βαθύτερη κατανόηση του πολιτιστικού παράγοντα και της
σημασίας του, τεχνικούς όρους και λεξικό που σχετίζεται με τον τομέα της
ψυχικής υγείας, αλλά και συμπεριφορική προσέγγιση προσαρμοσμένη στις
ανάγκες των προσφύγων που χρήζουν φροντίδας σε θέματα ψυχικής υγείας.

Οι εκπαιδευόμενοι του  ERMES σε αναμνηστική φωτογράφιση μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράμματος και με την πιστοποίηση ανά χείρας.

Φεβρουάριος 2020

SO-CLOSE

Περιγραφή:

Το έργο φιλοδοξεί να συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και να
καταπολεμήσει την περιθωριοποίηση ή τον αποκλεισμό των προσφύγων,
διευκολύνοντας τις κοινές αναφορές με ανάλογες ιστορίες, μέσω της
διαμεσολάβησης καινοτόμων ψηφιακών και καλλιτεχνικών εργαλείων.

Με βάση τις θεωρίες της δημιουργίας πολιτιστικής κληρονομιάς, την έκθεση
των κοινών εμπειριών του παρελθόντος και του παρόντος, την ακρόαση των
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αναγκών των ομάδων - στόχων και μέσω της ανάπτυξης ενός προτύπου
μεθοδολογίας για συν - δημιουργικό σχεδιασμό ψηφιακών και πολιτιστικών
εργαλείων, το SO-CLOSE θα βελτιώσει την κοινωνική συνοχή και θα
προωθήσει την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των προσφύγων και των
τοπικών κοινωνιών.

Τα δεδομένα και η μεθοδολογία που θα προκύψουν από το πρόγραμμα θα
χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη διαφόρων ψηφιακών εφαρμογών. Ως εκ
τούτου, η κοινοποπραξία του προγράμματος διαθέτει ισχυρούς
τεχνολογικούς συνεργάτες με εμπειρία στον τομέα αυτό. Συνδυάζοντας τα
πεδία της ιστορίας, της κοινωνιολογίας, των πολιτιστικών σπουδών, της
τέχνης και της επιστήμης των υπολογιστών, το SO-CLOSE θα σχεδιάσει
εκπαιδευτικά και πολιτιστικά εργαλεία όπως διαδραστικά βιβλία μαγειρικής,
διαδραστικά ντοκιμαντέρ βασισμένα σε εμβυθιστική εγγραφή βίντεο,
διαδραστικές εκθέσεις βασισμένες σε προσωπικές αναμνήσεις κι αφήγηση
ιστοριών ή μια διαδικτυακή πλατφόρμα, με το όνομα “Memory Center”, μία
διαδικτυακή δεξαμενή πληροφοριών για όλο το πρόγραμμα.

Το SO-CLOSE θα εφαρμοστεί σε τέσσερις διαφορετικές πιλοτικές τοποθεσίες,
οι οποίες επιλέχθηκαν λόγω των ομοιοτήτων τους με το σήμερα, αλλά και
λόγω της συνέχειας της ιστορικής μνήμης και της άυλης πολιτιστικής
κληρονομιάς:

- VDA, Κρακοβία (Πολωνία)

- Στρατόπεδο συγκέντρωσης νησιών Τρίκερι (Ελλάδα)

- MUME de l’Exili (Ισπανία)

- MONTE Marzabotto (Ιταλία)

Το SO – CLOSE χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, “Horizon 2020” και το Ελληνικό Φόρουμ
Προσφύγων συμμετέχει στην κοινοπραξία με μεγάλους εταίρους μεταξύ
άλλων όπως τα Πανεπιστήμια Universitat Autonoma de Barcelona (UAB) και το
Lund University.

Το SO-CLOSE υιοθετεί την υπεράσπιση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας
που βασίζεται στη διαφορετικότητα. Το πρόγραμμα θα εγγυηθεί το
διαμοιρασμό της γνώσης των εμπειριών που έζησε ο εκτοπισμένος
πληθυσμός και θα χρησιμεύσει ως χώρος για τη δημιουργία δραστηριοτήτων
που θα συμβάλλουν στην αναγνώριση διαφορετικών ταυτοτήτων και στην
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αντίληψη των προσφύγων όχι ως «πρόβλημα» αλλά ως θύματα δίωξης,
θύματα άμεσης ή έμμεσης βίας στους τόπους καταγωγής τους.

Το SO-CLOSE θα ενδυναμώσει την ιδέα ότι ο πολιτισμός δεν είναι ένα είδος
«σακιδίου» που κουβαλάει κανείς μαζί του και δείχνει όποτε χρειαστεί ή
ζητηθεί, που μένει για πάντα πανομοιότυπο από μόνο του επειδή
καθορίζεται από κάθε είδους εξωτερική και συλλογική οντότητα. Ο
πολιτισμός, μάλλον, είναι ένα είδος «πλαστελίνης» που έχει, φυσικά, τη δική
του συνέπεια και εσωτερική ουσία, αλλά θα μπορούσε να διαμορφωθεί και
να τροποποιηθεί από κάθε εξατομικευμένη εμπειρία κι εξέλιξη,
αλληλεπιδρώντας με την ανάπτυξη και τις ατομικές εμπειρίες του άλλου.

Το SO-CLOSE θα εργαστεί για να διαδώσει αυτήν την ιδέα όχι μόνο σε σχέση
με το μεταναστευτικό πλαίσιο αλλά και σε κάθε άτομο που σχετίζεται με το
εγγενές περιβάλλον. Αυτό θα επιτρέψει, συγκεκριμένα, την κοινωνική
συνοχή, διότι θα καταστήσει απόλυτα σαφές και προφανές ότι όλοι
βρίσκονται στην ίδια κατάσταση ως μεταβλητή οντότητα. Τέλος ένα
εμπεριστατωμένο σχέδιο επικοινωνίας και διάδοσης θα επιτρέψει τη
δημιουργία ενός δομημένου δικτύου κοινού ενδιαφέροντος, που θα
αποτελείται από πολυεπιστημονικούς φορείς, οι οποίοι θα συμβάλουν στην
καθιέρωση μιας μακροχρόνιας κι αποτελεσματικής εμπειρίας,
ανταλλάσσοντας πρακτικές στον τομέα της εξαναγκαστικής μετανάστευσης.

Training Kit for Empowering Refugee-Led Community Organisations
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Οι οργανώσεις προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων
διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στη δημόσια ζωή, λειτουργώντας ως η
γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των νεοεισερχομένων και της κοινωνίας
υποδοχής.

Ο ρόλος τους στην υποστήριξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο
είναι κρίσιμος όσον αφορά την παροχή έγκυρων και χρήσιμων
πληροφοριών για τη διευκόλυνση της καθημερινής ζωής, βοηθώντας τόσο
στην εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, όσο και στην ανάδειξη
των κοινών σημείων αναφοράς μεταξύ των πολιτισμών.

Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας της
απόλαυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους πρόσφυγες και
βασίζεται στην ιδέα της υποστήριξης της ενεργού ένταξης
περιθωριοποιημένων, ευάλωτων ή αποκλεισμένων κοινοτήτων.

Με αυτόν τον τρόπο το έργο επιδιώκει να ενισχύσει την ένταξη των
προσφύγων υποστηρίζοντας την ενδυνάμωση εκείνων που θέλουν να
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στις κοινότητές τους, αλλά και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Μέσα από το έργο, θα εντοπιστούν οι ανάγκες, οι δυνάμεις και οι
τάσεις της κοινότητας και εμείς θα επιδιώξουμε να παράγουμε ένα
εκπαιδευτικό πακέτο που θα αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και θα
προσφέρει βελτιωμένες δεξιότητες ώστε να ξεπεραστούν.

Μέρος του έργου μας θα είναι ένα πρόγραμμα κατάρτισης που θα στοχεύει
στην υποστήριξη της κινητοποίησης των προσφύγων σε οργανωμένες και
αποτελεσματικές κοινότητες που θα είναι ενεργές σε διάφορους τομείς όπως
η ομότιμη στήριξη, η παροχή κατάλληλων πληροφοριών ή άλλες υπηρεσίες
εντός της κοινότητας, η συνηγορία σε εθνικό επίπεδο κι η αλληλεπίδραση με
τους φορείς της κυβερνητικής εξουσίας, με στόχο την ενίσχυση της φωνής
των αποκλεισμένων ομάδων και την πίεση ή ευαισθητοποίηση των φορέων
χάραξης πολιτικής.

Αυτό θα είναι το εκπαιδευτικό κιτ που θα ενσωματώσει τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στην προσπάθειά τους για
αποτελεσματικότερη ένταξη και συμπερίληψη στις νέες χώρες υποδοχής
τους.
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Η ομάδα συνηγορίας του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων (SAT)

Με βάση την εμπειρία του στην κινητοποίηση και την ενδυνάμωση των
προσφυγικών κοινοτήτων στην Αθήνα, το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων
είναι αποφασισμένο να εστιάσει στην ολιτιστική πολιτική τους ένταξη.

Τα περισσότερα μέτρα κι οι πρωτοβουλίες ένταξης που προωθούνται από
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και από τις οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών, επικεντρώνονται, κυρίως, στην κοινωνική και οικονομική
ολοκλήρωση.

Φυσικά, το τελευταίο αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για μια πραγματική
ένταξη στην κοινωνία. Ωστόσο,το ζήτημα της πολιτικής ένταξης των
προσφύγων και των μεταναστών είναι καθοριστικό για όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη. Πρωτίστως, για τους ίδιους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, αλλά
και για την ίδια την κοινωνία υποδοχής. Η κατανόηση του πολιτικού
συστήματος και της θεσμικής διάρθρωσης της χώρας υποδοχής αποτελεί
κρίσιμο στοιχείο ολοκλήρωσης ενός πολίτη.

Υπό αυτό το πρίσμα, ένας από τους πιο πρώιμους στόχους που τέθηκε από
το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων κατά την περίοδο σύστασής του
πραγματοποιήθηκε. Η δημιουργία ομάδας συνηγορίας (SAT), αποτελούμενη
από μέλη διαφόρων εθνικοτήτων, η οποία θα υποστηρίξει μια ολιστική
κοινωνική ένταξη με βάση την πολιτική της συμμετοχή και με με στόχο να
επηρεάσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οργανώνοντας,
παράλληλα, τις κοινότητες μεταναστών και προσφύγων, είναι η
σπουδαιότερη αποστολή του οργανισμού.

Τα μέλη του SAT πέρασαν από διάφορα εργαστήρια, πραγματοποίησαν
ενημερωτικές συναντήσεις για τα μέλη του και τις κοινότητές τους, είχαν την
ευκαιρία να εργαστούν στα εργαστήρια και προσκλήθηκαν ως βασικοί
ομιλητές σε διάφορα συνέδρια, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Τα οφέλη που αποκτήθηκαν από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες είχαν
ως αποτέλεσμα η ομάδα να αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία σε θέματα
οργάνωσης, δημόσιας παρουσίας καταφέρνοντας να ευαισθητοποιήσει τις
προσφυγικές κοινότητες σχετικά με τις συνεχείς αλλαγές στο πολιτικό
στερέωμα.
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Σε αυτό το σημείο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο βασικός μας στόχος είναι
να υποστηρίξουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όλους τους
συμμετέχοντες στο SAT προκειμένου να υποστηρίξουμε κάθε άτομο που
διαθέτει κατάλληλες δεξιότητες προκειμένου να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα
εργαλεία συνηγορίας.

Τέλος, ενισχύουμε, σταθερά, την αλληλεπίδραση μεταξύ της ομάδας
συνηγορίας και των ατόμων αναφοράς που εκπροσωπούν τις εθνικές αρχές,
τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και θεσμούς, ενώ, παράλληλα,
ενδυναμώνουμε τις σχέσεις μεταξύ των κοινοτήτων. Στοχεύοντας στη
διεξοδική ενημέρωση των μελών της ομάδας συνηγορίας, εφοδιάζουμε τους
δυνητικούς εκπροσώπους του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων και των
προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων με χρήσιμα εργαλεία και σε
βάθος περιεχόμενο πάνω σε κρίσιμα ζητήματα του δημόσιου βίου κι
ενδιαφέροντας, έχοντας το βλέμμα μας σταθερά προς την αποτελεσματική
αντιπροσώπευση των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα και
στην Ευρώπη.

Η φιλοσοφία της ομάδας συνηγορίας του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων
βασίζεται στην αρχή πως η καλύτερη εκπροσώπηση των προσφυγικών και
των μεταναστευτικών κοινοτήτων αναδύεται μέσα από τις ίδιες τις κοινότητες
και τα μέλη τους. Οι λύσεις μπορούν να έρθουν από τους πρόσφυγες, με
τους πρόσφυγες, για τους πρόσφυγες. Πάντα στο πλαίσιο της ενίσχυσης κι
ενδυνάμωσης της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής συνοχής της χώρας
υποδοχής.
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Στιγμιότυπο από συνέντευξη τύπου που διοργάνωσε η ομάδα συνηγορίας του Ελληνικού Φόρουμ
Προσφύγων στο δημαρχιακό μέγαρο της Αθήνας, λίγο πριν τις εκλογές του 2019. Πολλοί από τους

υποψηφίους είχαν προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Υποστήριξη της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Unitarian Universalist Service
Committee (UUSC) και επικεντρώθηκε σε δύο στόχους: Στην ενδυνάμωση και
στην υποστήριξη των γυναικών με προσφυγικό υπόβαθρο και στην
ενεργοποίηση μελών των κοινοτήτων σε δομές φιλοξενίας κι όχι μόνο.

Μετά από μία σειρά εργαστηρίων με θέματα που αφορούσαν την
απασχολησιμότητα, στόχος ήταν η παροχή υποστήριξης σε επιχειρηματικές
ιδέες που ανέπτυξαν οι ίδιες οι συμμετέχουσες. Ακολούθως και με την
αξιοποίηση συγκεκριμένων γνωστικών εργαλείων προσπαθήσαμε να
συνδέσουμε τις υφιστάμενες δεξιότητες των συμμετεχουσών με τις επιταγές
της αγοράς εργασίας. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα
ανέπτυξαν οργανωτικές δεξιότητες τις οποίες δοκίμασαν στη διοργάνωση
εκδηλώσεων, όπως φερ’ ειπείν η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου
2020).

Το πρόγραμμα προσαρμόστηκε στις συνθήκες και τις απαιτήσεις της
πανδημίας, ολοκληρώνοντας τον κύκλο του. Μάλιστα, με την υποστήριξη του
χρηματοδότη, ένα μέρος του προϋπολογισμού δαπανήθηκε για την κάλυψη
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των αναγκών της χρηματοδοτικής καμπάνιας του Ελληνικού Φόρουμ
Προσφύγων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στον
ευάλωτο πληθυσμό.

Στιγμιότυπο από τη διοργάνωση της Ημέρας της Γυναίκας το 2020 από τις γυναίκες των προσφυγικών και
μεταναστευτικών κοινοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος.

Ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση πάνω στο ζήτημα της ανιθαγένειας σε
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανιθαγένεια (European
Network on Statelessness)

Το πρόγραμμα στόχευσε στην εδραίωση και στη διάδοση γνωστικών
εργαλείων που παρήχθησαν στην πρώτη φάση του έργου για την ενίσχυση
της κοινωνίας των πολιτών και των εκπροσώπων προσφυγικών κοινοτήτων
που έρχονται αντιμέτωποι με ζητήματα που αφορούν το πλαίσιο της
ανιθαγένειας στην Ευρώπη. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ανέδειξε τον
κρίσιμο ρόλο του προσδιορισμού της ιθαγένειας στις ευρωπαϊκές
διαδικασίες ασύλου, αλλά και την έλλειψη επαρκούς πλαισίου ανταπόκρισης
στις ανάγκες των ατόμων που εμπίπτουν στο παραπάνω νομικό καθεστώς.

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων ως εταίρος του προγράμματος συνέβαλε
στη συνηγορία υπέρ της διασφάλισης της προστασίας των ανιθαγενών
προσφύγων και μεταναστών για την αναχαίτιση της αύξησης σχετικών
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υποθέσεων ανά την Ευρώπη. Ο εντοπισμός του μεγάλου κενού στη
γνωσιολογική κατάρτιση όσων εργάζονται στο πεδίο και καλούνται να
αντιμετωπίσουν τα παραπάνω ζητήματα, σε συνδυασμό με την ανάγκη
ανάπτυξης περαιτέρω δυνατοτήτων, προέκρινε τη σημασία της ανάληψης
περισσότερης κι ουσιαστικότερης δράσης για την ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση αναφορικά με τα ζητήματα της ανιθαγένειας.

Η ομάδα ποδοσφαίρου του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων  (GFR F.C.)

Το ποδόσφαιρο αποτελεί ένα ιδανικό εργαλείο για την προσέγγιση και την
επίτευξη του στόχου της ένταξης των προσφύγων, των μεταναστών και των
αιτούντων άσυλο στην τοπική κοινωνία.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που οικοδομήθηκε τα τελευταία χρόνια σε
καθημερινή επαφή με τις προσφυγικές και μεταναστευτικές κοινότητες,
αντιληφθήκαμε πως η δημιουργία και η συνέχεια της ποδοσφαιρικής ομάδας
αποτελεί σημείο αναφοράς για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που τη
στελεχώνουν.

Έτσι, λοιπόν, μέσα από την καθημερινή αγωνιστική δραστηριότητα, οι
κοινότητες έρχονται σε επικοινωνία, αλληλεπίδραση κι ουσιαστική επαφή
μεταξύ τους, αντιμετωπίζοντας τα δύσκολα ζητήματα της διάκρισης και του
διαχωρισμού, μέσα από το καθεστώς μίας αθλητικής ομάδας, με βάσεις,
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αρχές, αξίες κι ένα μηχανισμό λειτουργίας που μπορεί κι ενσωματώνει άτομα
με διαφορετικό πολιτιστικό και πολιτισμικό υπόβαθρο.

Ο αθλητισμός αποτελεί ένα πολύτιμο μέσο για τα νέα άτομα να αποκτήσουν
εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να σφυρηλατήσουν έναν ισχυρό
χαρακτήρα. Μέσω αυτής της ποδοσφαιρικής ομάδας στοχεύουμε να
αντιμετωπίσουμε αρκετά ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των
προσφύγων και μεταναστών μελών της ομάδας.

Η ίδια η ομάδα προσφέρει μια ενισχυμένη αλληλεπίδραση μεταξύ των
διαφορετικών εθνικοτήτων που αποτελούν την ομάδα και μπορεί επίσης να
λειτουργήσει ως εργαλείο χαρτογράφησης που θα συλλέξει τις προκλήσεις
και τις ανάγκες των προσφυγικών κοινοτήτων, των αιτούντων άσυλο κλπ.
Επιπλέον, θα εμπλουτίσει τις δεξιότητες των συμμετεχόντων με γενικό στόχο
τη δημιουργία μιας ακαδημίας που θα λειτουργεί ως ομάδα ταλέντων για
ποδοσφαιρικές ομάδες σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το GFR F.C. προέκυψε μέσω του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα,
μέσα από το MATCH Project in Greece το οποίο είχε ως στόχο την υποστήριξη
της κοινωνικής ένταξης μέσω του αθλητισμού.

Η επιτυχία του έργου συνίσταται στη προθυμία των μελών της ομάδας να
συνεχίσουν να αγωνίζονται κάτω από τη σκέπη του Ελληνικού Φόρουμ
Προσφύγων, γεγονός το οποίο μας οδήγησε στο να εργαστούμε σοβαρά για
την προσπάθεια βιωσιμότητας του εγχειρήματος.

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων ήταν ο μοναδικός εταίρος του αρχικού
έργου που επέλεξε να διατηρήσει την ομάδα και να την υποστηρίξει με κάθε
δυνατό τρόπο.

Σήμερα το Greek Forum of Refugees Football Club αριθμεί είκοσι πέντε (25)
τακτικά μέλη του ρόστερ και περίπου 50 νέους αθλητές που εργάζονται μέσα
από τις καθημερινές προπονήσεις για την ανάπτυξη και τη βελτίωσή τους. Η
ομάδα προπονείται καθημερινά και συμμετέχει, παράλληλα, σε ένα από τα
πιο ιστορικά πρωταθλήματα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, το
anexartito.com, το οποίο μετρά πάνω από σαράντα χρόνια παρουσίας στα
ερασιτεχνικά αθλητικά δρώμενα.

Η ομάδα αποτελείται από αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, μετανάστες και
άτομα δεύτερης γενιάς που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Ο κορμός μας
αποτελείται από νέους με αφρικανική καταγωγή, όμως, η ομάδα διατηρεί μία
εξαιρετική ποικιλομορφία: Συρία, Αφγανιστάν, Νιγηρία, Κονγκό, Καμερούν,

35



Γουινέα, Ακτή Ελεφαντοστού, Μάλι, Ερυθραία, Τανζανία, Ουγκάντα, Γκάνα,
Μπουρούντι, Σιέρα Λεόνε, Ιράκ, Παλαιστίνη, είναι οι χώρες από τις οποίες
προέρχονται οι αθλητές που στελέχωσαν και στελεχώνουν την ομάδα.

Οι αθλητές της ομάδας είναι κατά κανόνα από 18 έως 34. Πολλοί από τους
αθλητές μας έχουν περάσει από το επαγγελματικό ή το ημι - επαγγελματικό
ποδόσφαιρο κι οι εμπειρίες τους μας βοηθούν να καθοδηγήσουμε τους
νεότερους στα σωστά βήματα.

Η Ελλάδα ως χώρα διέλευσης για τους περισσότερους από τους
προαναφερθέντες πληθυσμούς σημαίνει ότι η ομάδα ανανεώνει συνεχώς τα
μέλη της διατηρώντας, ωστόσο, μια βάση αφοσιωμένων αθλητών.

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων αξιοποιεί την ποδοσφαιρική ομάδα ως
εργαλείο χαρτογράφησης των αναγκών και των προκλήσεων των
προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων. Έτσι, λοιπόν, εργαζόμαστε
προκειμένου να διευκολύνουμε την προσβασιμότητα των μελών της ομάδας
στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, στην αγορά εργασίας, στις υπηρεσίες υγείας
και στην αλληλεπίδρασή τους με τις διοικητικές υπηρεσίες. Παράλληλα,
ενισχύουμε τους αθλητές που προσπαθούν να ανελιχθούν σε αθλητικό
επίπεδο μέσα από την επικοινωνία και τη δικτύωση με αθλητικά σωματεία κι
ενώσεις.

Η μεγαλύτερη επιτυχία του έργου αποτυπώνεται στη λειτουργία της
ποδοσφαιρικής ομάδας κατά την περίοδο της πανδημίας, όπου πολλοί από
τους παίκτες μας αντιμετώπισαν, ακόμη και ζητήματα επιβίωσης. Ο πυρήνας
της ομάδας ενεργοποιήθηκε αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία της
καταγραφής, αλλά και της επίλυσης των προβλημάτων. Έτσι, επιβεβαιώθηκε
η βασική αρχή του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων: Οι λύσεις μπορούν να
έρθουν από τους πρόσφυγες, με τους πρόσφυγες, για τους πρόσφυγες.
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Στιγμιότυπο από αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας για το πρωτάθλημα του anexartito.com

HARTS (Hands on Refugees’ Talent and Sustainability)

Το HARTS είναι μία πρωτοβουλία που ξεκίνησε από γυναίκες για γυναίκες.
Είναι μία μη χρηματοδοτούμενη δράση που βασίζεται στις δωρεές που έχουν
λαμβάνειν οι συμμετέχουσες στη δράση από σειρά δημοσίων εκδηλώσεων
κι όχι μόνο.

Ο στόχος του εγχειρήματος είναι η αξιοποίηση των υφιστάμενων δεξιοτήτων
των γυναικών με προσφυγικό υπόβαθρο μέσα σε ένα περιβάλλον οικείο,
ασφαλές και σε ένα κλίμα ηρεμίας, και εμπιστοσύνης.

Οι γυναίκες με προσφυγικό υπόβαθρο έχουν ένα χώρο στον οποίο μπορούν
να αναπτύξουν ταλέντα ή χειροτεχνίες (π.χ. βραχιόλια, πορτοφόλια,
κασετίνες, σκουλαρίκια, ακόμη και ρούχα εξαιρετικού κάλλους και
ποιότητας).

Οι συμμετέχουσες στην ομάδα έχουν λάβει μέρος σε διάφορες δημόσιες
εκδηλώσεις στις οποίες είχαν την ευκαιρία να δείξουν στο ευρύτερο κοινό την
δεξιοτεχνία τους και ταυτόχρονα να αλληλεπιδράσουν περισσότερο με τη
νέα κοινωνία υποδοχής αποκτώντας αυτοπεποίθηση και αυτονομία.
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Ο στόχος είναι η διατήρηση της αυτάρκειας του εγχειρήματος και η
περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων των γυναικών, διατηρώντας, σταθερά,
ένα κλίμα προστασίας και γαλήνης γι’αυτές.
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8. Οικονομικά στοιχεία και διαφάνεια

To 2020 υπήρξε μια δύσκολη χρονιά για το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων. Η
πανδημία του Covid19 επηρέασε την καθημερινότητά μας και αιφνίδιες
αλλαγές έλαβαν χώρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τα μέλη του ΔΣ
και το προσωπικό του ΕΦΠ ανταποκρίθηκαν άμεσα στις ανάγκες που
προέκυψαν στους συνανθρώπους μας λόγω των lockdown. Συνεργαστήκαν
υλοποιώντας δυο μεγάλες δράσεις. Η μια αφορούσε την βοήθεια των
ευπαθών ομάδων που επλήγησαν λόγω Covid με την έναρξη του πρώτο
lockdown και στο τέλος του έτους έλαβε χώρα η δράση ΜΚΟ4ALL που
αφορούσε την οικονομική ενίσχυση των κοινοτήτων.

Συγκεκριμένα σε ότι αφορά την δράση του ΕΦΠ σχετικά με την βοήθεια των
συνανθρώπων μας λόγω του Covid19 αξιοσημείωτο είναι να αναφερθούμε
πως μέσα από προγράμματα τα οποία υλοποιούνταν εκείνη την χρονική
περίοδο και σε απόλυτη επικοινωνία και συμφωνία με τους χρηματοδότες
μας, μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτών δόθηκε σε κουπόνια αγοράς
πρώτων ειδών ανάγκης και σε φάρμακα.

Συνολικά δόθηκαν κουπόνια αγοράς πρώτων ειδών ανάγκης και φάρμακα
συνολικής αξίας 25.642,55ευρώ κατά το 2020 ενώ υπήρξαν επιπλέον πολλές
δωρεές τροφίμων και ρούχων από εταιρείες και ιδιώτες που ανταποκριθήκαν
στο κάλεσμά μας.
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Το ΕΦΠ το 2020 έλαβε για τα προγράμματα το ποσό των 338.972,69ευρώ και
παρουσίασε λοιπά έσοδα 20.154,12ευρώ, ενώ τα αντίστοιχα τα έξοδα
ανήλθαν σε 272.036,41ευρώ

Επίσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά διενεργήθηκε έλεγχος από
εξωτερικούς ελεγκτές λογιστές. Δεν προέκυψε κανένα εύρημα ή
παρατήρηση στους οικονομικούς ελέγχους και το ΕΦΠ έλαβε πιστοποιητικό
ελέγχου ορκωτών λογιστών για την ορθή τήρηση και αποτύπωση των
οικονομικών πράξεων και την ορθή οικονομική υλοποίηση των
προγραμμάτων που πραγματοποίησε κατά την διάρκεια του έτους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2020 ΕΣΟΔΑ

European Commission Horizon 2020
219.200,0

0

Open Society Foundation 76.314,51

EPIM-network European Foundations 15.000,00

Erasmus+ Aditus Foundation 7.922,00

Erasmus+ Cesie 5.853,80

Rosa Luxemburg Stiftung 5.600,00

Migration Policy Group 3.734,00

Erasmus+  Eurοcademy Association 3.371,00

Αλλα (ECRE, ENS, SolidarityNow) 1.977,38

338.972,6
9

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 338.972,69
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Λοιπά έσοδα δωρεές 19.574,83

Λοιπά έσοδα συνδρομές & τόκοι 579,29

20.154,12

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 20.154,12

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2020
359.126,8

1
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