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Πρόσφυγες που μαθαίνουν να χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο πλαίσιο του προγράμματος μη τυπικής εκπαίδευσης
ενηλίκων της Ύπατης Αρμοστείας στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στη Χίο. © UNHCR/Σωκράτης Μπαλταγιάννης
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Με μια βαλίτσα γεμάτη ταλέντα
Αναζητώντας ασφάλεια, οι πρόσφυγες άφησαν πίσω τα σπίτια και τα υπάρχοντά τους,
στηρίζοντας τις ελπίδες για το μέλλον τους στις δεξιότητες και την εργασιακή τους
εμπειρία. Οι δεξιότητες αυτές αποτελούν ένδειξη της δυνητικής συνεισφοράς των
αιτούντων άσυλο και των προσφύγων τόσο στις κοινότητές τους, όσο και στην ελληνική
αγορά εργασίας.
Τον Απρίλιο του 2021, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

8.126

συνέλεξε και κατέγραψε πληροφορίες για το επίπεδο εκπαίδευσης, την εργασιακή
εμπειρία και τις δεξιότητες 6.960 ενηλίκων αιτούντων άσυλο και αναγνωρισμένων

πρόσφυγες και

προσφύγων που βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου. Σε αυτά τα πρώτα ευρήματα

αιτούντες

προστέθηκαν τον Φεβρουάριο του 2022 και οι πληροφορίες για 1.166 ενήλικες,
αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που ζουν στην ενδοχώρα και στεγάζονται με δικά τους
μέσα.

άσυλο έλαβαν
μέρος στην
άσκηση

Από το σύνολο των ερωτηθέντων το 2021 και το 2022, το 67% ήταν αιτούντες άσυλο

καταγραφής

και το 33% ήταν αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. Στην πλειοψηφία τους προέρχονταν απ’

δεξιοτήτων

το Αφγανιστάν (34%), τη Συρία (13%), τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (9%) και τη
Σομαλία (8%). Το 75% ήταν άνδρες και το 25% γυναίκες.
Η καταγραφή έγινε βάσει όσων δήλωσαν οι ερωτηθέντες και όχι με την επίδειξη επίσημου
εγγράφου που να πιστοποιεί το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και/ή τις δεξιότητές τους.
Συγκεκριμένα, συλλέχθηκαν στοιχεία για α) το επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν λάβει οι
ενήλικες πρόσφυγες στη χώρα καταγωγής, προηγούμενης διαμονής, διέλευσης ή σε τρίτη
χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, και για β) την
εργασιακή εμπειρία και τις δεξιότητες που απέκτησαν είτε
από επίσημη είτε από ανεπίσημη εργασία, τυπική
εκπαίδευση ή προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
στη χώρα καταγωγής, προηγούμενης διαμονής, διέλευσης
ή σε τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

«Ελπίζω να βρω ασφάλεια στην Ευρώπη και να
ξαναφτιάξω τη ζωή της οικογένειάς μου»,
λέει η Kholoud.
Η Kholoud είναι αιτούσα άσυλο παλαιστινιακής καταγωγής από τη Συρία,
όπου εργαζόταν ως δασκάλα σε σχολείο.
Πλέον ζει με τους δύο γιους της στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή στη
Σάμο. Τα δύο αγόρια αναγκάστηκαν να παρατήσουν το δημοτικό και να
εγκαταλείψουν τη Συρία μαζί με τη μητέρα τους, για να γλιτώσουν από
τον πόλεμο.
© UNHCR/Σωκράτης Μπαλταγιάννης
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Αμάλγαμα δεξιοτήτων και πολιτισμών
Αν και τα ευρήματα αποτυπώνουν μονάχα ένα τμήμα των πολύτιμων δυνατοτήτων των
αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην Ελλάδα, μαρτυρούν παράλληλα το ευρύ
φάσμα και την ποικιλομορφία των δεξιοτήτων τους. Οι πρόσφυγες έχουν εργαστεί κυρίως
στους τομείς των κατασκευών, μεταποίησης και εξόρυξης (17%), σε τεχνικά επαγγέλματα
(15%), στην εξυπηρέτηση πελατών (13%), σε επιχειρήσεις και στις πωλήσεις (10%) καθώς
και στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας (10%). Ανάμεσά τους υπάρχουν επίσης
γιατροί, δικηγόροι, δάσκαλοι, δημοσιογράφοι και επαγγελματίες στον τομέα της
πληροφορικής.

Κατασκευές, μεταποίηση, εξόρυξη

99%

Τεχνικά επαγγέλματα

77%

Εξυπηρέτηση πελατών

53%

Επιχειρήσεις, διοίκηση και πωλήσεις

Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί
Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας
Εκπαιδευτικοί
Χειριστές εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων
Επαγγελματίες υγείας

47%
21%

92%

Νομικά, Κοινωνικά, Πολιτιστικά επαγγέλματα

Επιστήμονες και μηχανικοί

23%

79%

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

Οδηγοί και χειριστές κινητού εξοπλισμού

1%

8%

87%
99%
93%

13%
1%
7%

100%
90% 10%
53% 47%
88%12%
50% 50%

Ανειδίκευτοι εργάτες
Υπηρεσίες προστασίας και φύλαξης
Άλλα μέλη των ενόπλων δυνάμεων
Άντρες

Γυναίκες

Ένας αιτών άσυλο που μένει στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή στη Σάμο βάφει οικειοθελώς έναν από τους οικίσκους που βρίσκονται εκεί. © UNHCR/Σωκράτης
Μπαλταγιάννης
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Ένας πρόσφυγας φοιτητής στην Ελλάδα που
ονειρεύεται να γίνει γιατρός
Το 2016, όταν ο Boye ήταν ακόμη παιδί, αναγκάστηκε να φύγει
μόνος τους από την πατρίδα του, τη Γκάνα. Πέντε χρόνια
αργότερα τον βρίσκουμε να σπουδάζει Βιοϊατρικές Επιστήμες
στο Deree, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Χάρη σε μια
πλήρως χρηματοδοτούμενη υποτροφία τετραετούς διάρκειας
από το Κολλέγιο, βρίσκεται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στο
όνειρό του να γίνει γιατρός.
«Θέλω να γίνω κάποιος που μπορεί να βοηθήσει. Κατα τη διάρκεια
του ταξιδιού μου από τη Γκάνα στην Ελλάδα, συνειδητοποίησα ότι
υπάρχουν κάποιες θεμελιώδεις ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι,
όπως η εκπαίδευση, η υγεία, το φαγητό και η στέγαση, που δεν
ικανοποιούνται. Έτσι αποφάσισα ότι ήθελα να βοηθήσω σε έναν από
αυτούς τους τομείς και συνειδητοποίησα ότι η υγεία ήταν για εμένα η
καλύτερη επιλογή», λέει ο Boye.
Μπορείτε να διαβάσετε την υπόλοιπη ιστορία του Boye εδώ.
© UNHCR/Αχιλλέας Ζαβαλλής

Εκπαίδευση: μια μακροπρόθεσμη επένδυση
Η πλειοψηφία των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων που ερωτήθηκαν έχουν λάβει
επίσημη εκπαίδευση εκτός Ελλάδας (84%). 1.132 άνδρες και γυναίκες είχαν λάβει
πανεπιστημιακή εκπαίδευση (14%).
Η διασφάλιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, κυρίως στην τριτοβάθμια, μπορεί να
βελτιώσει σημαντικά τη ζωή των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων. Τους διευκολύνει
στην εύρεση εργασίας, ενισχύει την ανθεκτικότητά τους απέναντι στις οικονομικές
δυσχέρειες, αλλά κυρίως συνιστά ένα δικαίωμα που τους βοηθά να χτίσουν το μέλλον
τους, επαναφέροντας παράλληλα τη καθημερινότητα τους σε ομαλούς ρυθμούς.
106 (4%)
67 (2%)
739 (25%)

323 (17%)
86 (5%)
515 (27%)

510 (22%)

159 (21%)

34 (12%)
4 (1%)

94 (4%)

26 (3%)

45 (16%)

141 (19%)

24 (9%)

100 (13%)

67 (24%)

469 (20%)

780 (27%)
367 (19%)
797 (27%)

350 (18%)

459 (20%)

160 (21%)
102 (37%)

415 (14%)

266 (14%)

387 (17%)

162 (22%)

18-24

25-29

30-39

40-49

Καμία εκπαίδευση
Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Τριτοβάθμια - Μη Πανεπιστημιακή εκπαίδευση
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372 (16%)

50+

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Πανεπιστημιακή εκπαίδευση
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Αναδεικνύοντας τις δυνατότητες
των προσφύγων
Αμοιβαίο όφελος για πρόσφυγες και κοινότητες
Οι δεξιότητες και η εργασιακή εμπειρία των προσφύγων αποτελούν
δυνητικά σημαντικό οικονομικό όφελος για τις χώρες υποδοχής, όπως
η Ελλάδα. Η Ύπατη Αρμοστεία στηρίζει την Εθνική Στρατηγική
Ένταξης αξιοποιώντας τη συνεργασία της με τις τοπικές και κεντρικές
αρχές, και βάσει της ενημέρωσης που λαμβάνει από τις προσφυγικές
κοινότητες, σχεδιάζει τα προγράμματά της σύμφωνα με τις ανάγκες
των προσφύγων. Για την υλοποίηση της αλλαγής και την προώθηση
της ένταξης τόσο σε γενικό όσο και σε ειδικό πλαίσιο, το πρόγραμμα
της Ύπατης Αρμοστείας λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα και
συνεργασία με διάφορους φορείς. Σε συνεργασία με τις εθνικές και
περιφερειακές αρχές καθώς και με έμπειρες ΜΚΟ, η Ύπατη Αρμοστεία:

«Οι πρόσφυγες είναι οι
αρχιτέκτονες του μέλλοντός
τους. Με τη σωστή
υποστήριξη, μπορούν να
ενταχθούν και να
συνεισφέρουν μακροχρόνια
στις οικονομίες και τις
κοινωνίες των χωρών που
τους φιλοξενούν».
Maria Clara Martin
Αντιπρόσωπος της Ύπατης
Αρμοστείας στην Ελλάδα.

•

εντοπίζει τα πρακτικά εμπόδια στη διοίκηση και τη νομοθεσία και προτείνει λύσεις.

•

εμψυχώνει του πρόσφυγες ώστε να βοηθούν τόσο τους εαυτούς τους όσο και τις κοινότητές τους.

•

συνεργάζεται με τους δήμους παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα προσφυγικού,
διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων και δημιουργεί αποτελεσματικούς και χωρίς
αποκλεισμούς τοπικούς συντονιστικούς μηχανισμούς.

•

υλοποιεί πιλοτικά έργα ένταξης δυνάμει σημαντικού αντίκτυπου.

•

συνεργάζεται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το κοινό για την κατάρριψη των στερεοτύπων και
την ανάδειξη της πραγματικότητας γύρω από τους πρόσφυγες.

•

προσεγγίζει τον επιχειρηματικό κόσμο και τον ιδιωτικό τομέα για την συμπερίληψη των
προσφύγων στην αγορά εργασίας.

Δύο αιτούσες άσυλο, η Charlotte από την Γκαμπόν και η Raissa από το Καμερούν, κατά τη διάρκεια μιας συμβουλευτικής συνεδρίας για την απασχολησιμότητα, στο
Κέντρο Ένταξης ADAMA. © UNHCR/Σωκράτης Μπαλταγιάννης
UNHCR / Ιούνιος 2022
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στην Ελλάδα
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