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Σφνοψη

Βαςικόσ Στόχοσ τησ ζκθεςησ τησ Κφπρου 

Θ ζρευνα ςχετικά με τισ διακρίςεισ που 

αντιμετωπίηουν οι νεαρζσ μετανάςτριεσ και γυναίκεσ 

πρόςφυγεσ ςτθν Κφπρο είναι ςπάνια, κυρίωσ επειδι 

θ μετανάςτευςθ λανκαςμζνα κεωρείται ωσ κζμα 

ουδζτερο φφλου (Τριμικλινιϊτθσ & Δθμθτρίου, 2014, 

ΚΙΣΑ, 2009α). Κακϊσ οι γυναίκεσ αποτελοφν το 57% 

του μεταναςτευτικοφ πλθκυςμοφ, θ παροφςα ζκκεςθ 

επικεντρϊνεται ςτισ δια-τομεακζσ και πολλαπλζσ 

διακρίςεισ που αντιμετωπίηουν οι μετανάςτριεσ και 

οι γυναίκεσ πρόςφυγεσ (φφλο, εκνικότθτα, νομικό 

κακεςτϊσ και φυλετικό υπόβακρο) ςτθν Κφπρο, και 

πιο ςυγκεκριμζνα βία ςτθ βάςθ του φφλου (Gender-

Based Violence – GBD) (ΚΙΣΑ, 2009α). 

Ο ςτόχοσ αυτοφ του ερευνθτικοφ ζργου είναι τριπλόσ. 

Ρρϊτον, ςε εκνικό επίπεδο, ζχει ωσ ςτόχο να 

παρουςιάςει ζνα καινοτόμο πρϊτο βιμα για τθ 

βελτίωςθ τθσ αξιολόγθςθσ και εφαρμογισ κοινοτικϊν 

προγραμμάτων που υποςτθρίηουν τθ Δθμόςια 

Νομικι Εκπαίδευςθ (Public Legal Education – PLE) για 

τθν περικωριοποιθμζνθ νεολαία ςτθν Κφπρο. Αρχικά, 

θ ΚΙΣΑ διεξιγαγε ςυνεντεφξεισ και ςυηθτιςεισ ςε 

ομάδεσ εςτίαςθσ, μζςα από τισ οποίεσ δόκθκε θ 

ευκαιρία ςε πολλζσ νεαρζσ μετανάςτριεσ και 

πρόςφυγεσ να μετζχουν ςτθν ετοιμαςία ι να 

ςυηθτιςουν τισ αντιδράςεισ τουσ ςε ςφντομα 

«πορτρζτα» που απεικονίηουν GBD ςε κεςμικό, 

εργαςιακό, εκπαιδευτικό και οικογενειακό πλαίςιο. 

Δεφτερον, το ζργο φιλοδοξοφςε ςτο να διαςφαλίςει 

τθν ουςιαςτικι ςυμμετοχι νεαρϊν μεταναςτϊν και 

προςφφγων, γυναικϊν και ανδρϊν, ςτθ διαδικαςία 

τθσ ζρευνασ, ϊςτε να θγοφνται του όλου 

εγχειριματοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ΚΙΣΑ εξαςφάλιςε 

τθ ςυμμετοχι νεαρϊν μεταναςτϊν και προςφφγων 

(κυρίωσ γυναικϊν) για να ςυνειςφζρουν είτε ωσ ςυν-

ερευνιτριεσ/ζσ είτε ωσ ςυμμετζχουςεσ/ντεσ. Αυτι θ 

κακοδθγοφμενθ από τθ νεολαία προςζγγιςθ ςτοχεφει 

ςτθν προϊκθςθ τθσ ενδυνάμωςθσ των νζων από 

ευάλωτεσ κοινότθτεσ και να τουσ παρζχει μια 

πλατφόρμα μζςω τθσ οποίασ να μποροφν να 

ςυμβάλλουν ςτθν καταπολζμθςθ τθσ GBD που 

αντιμετωπίηει θ περικωριοποιθμζνθ νεολαία ςτθν 

Κφπρο. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα αποτελζςματα κα 

χρθςιμοποιθκοφν για το ςχεδιαςμό υλικοφ για 

εκπαίδευςθ και ανάπτυξθ δεξιοτιτων με ςτόχο τθν 

αφξθςθ τθσ νομικισ παιδείασ των νζων 

μεταναςτριϊν/ςτϊν και προςφφγων ευάλωτων ςτθ 

βία με βάςθ το φφλο. Τρίτον, το ζργο αυτό 

αναπτφχκθκε ςφμφωνα με το Ρρόγραμμα Δράςθ και 

Erasmus+, το οποίο ευελπιςτεί να ςυμβάλει προσ τθν 

κατεφκυνςθ τθσ Στρατθγικισ Ευρώπη 2020 και τθσ 

Στρατθγικισ Νεολαία τθσ ΕΕ. Συγκεκριμζνα, θ 

Στρατθγικι Ευρώπη 2020 ζχει ωσ παράλλθλο ςτόχο 

«να επιτφχει υψθλά επίπεδα απαςχόλθςθσ, 

παραγωγικότθτασ και κοινωνικισ ςυνοχισ ... *κακϊσ 

και+ ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ ςε επίπεδο ΕΕ και ςε 

εκνικό επίπεδο που να ςτθρίηουν τθ ςτρατθγικι» 

(Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2016). Ζτςι, ςτο πλαίςιο των 

ςτόχων του προγράμματοσ Erasmus, θ ΚΙΣΑ 
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ςυμμετζχει ςτο παρόν ζργο ςε ςυνεργαςία με τθν 

Anziani e Non Solo (Ιταλία), το ουμανικό Σφλλογο 

Αποφοίτων ΘΡΑ (ουμανία) και το Stowarzyszenie 

Interwencji Prawnej (Ρολωνία), υπό τθν θγεςία του 

Διεκνοφσ Ινςτιτοφτου IARS (Θνωμζνο Βαςίλειο). 

Τζλοσ, ο ςυνεταιριςμόσ αυτόσ ςυνεργάηεται ςε μια 

προςπάκεια να γεφυρωκεί, τόςο ςε επίπεδο ΕΕ όςο 

και ςε εκνικό επίπεδο, το «χάςμα που εντοπίηεται 

ςτον τομζα τθσ κατάρτιςθσ, τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ 

νεολαίασ ... μζςα από τθν ελεφκερθ διάδοςθ ενόσ 

προγράμματοσ κακοδθγοφμενο από νζεσ και νζουσ 

για τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν και τθ νεολαία με 

ςτόχο τθν αφξθςθ των νομικϊν γνϊςεων και 

δεξιοτιτων τουσ» (Πχι Άλλθ Κακοποίθςθ, 2016). Τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κα χρθςιμοποιθκοφν 

επίςθσ κατά τθν κατάρτιςθ των εγχειριδίων 

κατάρτιςθσ και των μακθμάτων που πρζπει να 

αναπτυχκοφν και να εφαρμοςτοφν από τουσ 

εταίρουσ του ζργου ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο. 

 

 

 

 

 

 

 

Μεθοδολογία

Το μεκοδολογικό πρότυπο ιταν διττό. Ρρϊτο, 

διενεργικθκε μια βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ 

βαςικϊν εννοιϊν, όπωσ θ δθμόςια νομικι 

εκπαίδευςθ και θ βία ςτθ βάςθ του φφλου (GBD) από 

μια ποικιλία πθγϊν, κυρίωσ ακαδθμαϊκισ ζρευνασ 

που παρζχονται από το δθμόςιο τομζα, άλλεσ 

εκδόςεισ, εκκζςεισ και δθμοςιογραφικζσ 

δθμοςιεφςεισ των ΜΚΟ και τθν ιςτοςελίδα του 

δικτφου τθσ δθμόςιασ νομικισ εκπαίδευςθσ (PLEnet). 

Ερευνικθκαν λζξεισ-κλειδιά, όπωσ «διακρίςεισ», 

ιδιαίτερα «κεςμικζσ και εργαςιακζσ διακρίςεισ» 

κακϊσ και «διακρίςεισ ςτθν οικογζνεια και τθν 

εκπαίδευςθ». Θ ερευνθτικι μζκοδοσ τθσ υπό τθν 

κακοδιγθςθ των νζων ζρευνασ επικεντρϊκθκε 

κυρίωσ ςτο κυπριακό πλαίςιο αλλά και ςτθν GBD ςτο 

πλαίςιο τθσ ΕΕ. Θ ζρευνα πεδίου που ακολοφκθςε 

ιταν μια μικτοφ ςχεδιαςμοφ μζκοδοσ. Οι 

αναηθτιςεισ ςτο διαδίκτυο ζγιναν κυρίωσ ςτα 

αγγλικά, αλλά και πιο περιοριςμζνα ςτα ελλθνικά. 

As this project is youth-led, marginalised youth 

(specifically women of migrant backgrounds and 

refugees) were recruited.  

Τα αγγλικά είναι θ γλϊςςα που χρθςιμοποιείται πιο 

ςυχνά από όλεσ τισ μεταναςτευτικζσ και προςφυγικζσ 

κοινότθτεσ ςτθν Κφπρο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

πλειονότθτασ των νζων ανκρϊπων που εμπλζκονται 

ςτθν ζρευνα. Σθμειϊνεται επίςθσ ότι οι περιςςότερεσ 

ζρευνεσ, εκκζςεισ και άλλα υλικά ςτθν Κφπρο 

δθμοςιεφονται επίςθσ ςυνικωσ ςτθν αγγλικι 
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γλϊςςα. Οι μετανάςτριεσ/ςτεσ και οι πρόςφυγεσ ςτισ 

περιοχζσ υπό τον ζλεγχο τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ 

ςυνικωσ δεν μακαίνουν ελλθνικά, κυρίωσ ωσ 

αποτζλεςμα των περιοριςμϊν που επιβάλλονται από 

τισ άκαμπτεσ και αυςτθρζσ πολιτικζσ ςτον τομζα τθσ 

μετανάςτευςθσ και του αςφλου και τθν πολφ 

περιοριςμζνθ προςζγγιςθ και μζτρα για τθν ζνταξθ. 

Αυτό αφινει τισ/τουσ μετανάςτριεσ/ςτεσ και 

πρόςφυγεσ ςε μια κζςθ όπου θ μόνθ διακζςιμθ 

γλϊςςα επικοινωνίασ είναι τα αγγλικά.1 Αρχικά, 

πζντε ςυν-ερευνθτζσ ςυμμετείχαν ςε δφο ομάδεσ 

εςτίαςθσ ςτθ βάςθ ‘πορτρζτων’ (vignettes) *δφο 

ςυμμετζχοντεσ ανά ομάδα εςτίαςθσ με επικεφαλισ 

δφο διαμεςολαβθτζσ–ςυντονιςτζσ+, και μια 

περιπτωςιακι μελζτθ *ζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ 

με επικεφαλισ δφο διαμεςολαβθτζσ+, ςτισ οποίεσ 

όλοι οι ςυν-ερευνθτζσ ςυνζταξαν ζνα ‘πορτρζτο’ για 

τισ διακρίςεισ με βάςθ το φφλο ςε οικογενειακό, 

κεςμικό, εκπαιδευτικό και εργαςιακό πλαίςιο. Στθ 

ςυνζχεια, δζκα ςυμμετζχοντεσ πιραν μζροσ ςτισ θμι-

δομθμζνεσ πρόςωπο με πρόςωπο ςυνεντεφξεισ, επτά 

από τουσ οποίουσ ςυμμετείχαν ςτισ ομάδεσ εςτίαςθσ 

*τρεισ ςε μία και τζςςερισ ςε άλλθ ομάδα εςτίαςθσ, 

και οι δφο ομάδεσ κακοδθγικθκαν από δφο 

διαμεςολαβθτζσ+. Ενόψει του ότι αυτό το ζργο 

κακοδθγείται από νζουσ, εξαςφαλίςτθκε θ 

                                                           
1
Ζςτω και αν πολλζσ/οί μετανάςτριεσ/ςτεσ ςτθν Κφπρο, 

ιδίωσ από τθν Αςία, τθν Αφρικι και τθν Ανατολικι Ευρϊπθ, 
γνωρίηουν αγγλικά, ςε διάφορουσ βακμοφσ, υπάρχουν 
πολλοί άλλοι, κυρίωσ πρόςφυγεσ αραβικισ καταγωγισ, οι 
οποίοι δεν ζχουν καμία γνϊςθ τθσ γλϊςςασ αυτισ. Αυτό 
τουσ κακιςτά ακόμθ πιο ευάλωτουσ ςτθν κακοποίθςθ, τθν 
εκμετάλλευςθ και τθν καταπάτθςθ των ανκρωπίνων, 
εργαςιακϊν και κοινωνικά τουσ δικαιωμάτων. 
 

ςυμμετοχι περικωριοποιθμζνων νζων (κυρίωσ 

γυναικϊν προςφφγων και μεταναςτριϊν). 

Για τθν ενδυνάμωςθ των περικωριοποιθμζνων νζων, 

υιοκετικθκε ζνα μοντζλο Συμμετοχικισ Μακθςιακισ 

Δράςθσ (PLA), το οποίο παρείχε ςτισ 

ςυμμετζχουςεσ/ντεσ μια πλατφόρμα ςτθν οποία κα 

μποροφςαν να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ μζςα 

από τουσ ρόλουσ τουσ είτε ωσ ςυν-ερευνθτζσ είτε ωσ 

ερωτθκζντεσ (Appel, Buckingham, Jodoin, & Roth, 

2012). Θ επιςτθμολογικι κζςθ τθσ ζρευνασ πεδίου 

είναι ο κοινωνικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ αφοφ θ ΚΙΣΑ 

ενδιαφερόταν να διερευνιςει τθν κοινωνικι δόμθςθ 

των φαινομζνων τθσ PLE για τθν περικωριοποιθμζνθ 

νεολαία ςτθν Κφπρο. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ 

ερμθνευτικι ανάλυςθ των απαντιςεων των 

ςυμμετεχόντων ςτα ‘πορτρζτα’ ιταν υψίςτθσ 

ςθμαςίασ για δφο λόγουσ. Ρρϊτον, υπογραμμίηει τθν 

οντολογικι δζςμευςθ τθσ ΚΙΣΑ για τθν κατανόθςθ 

και, κατά ςυνζπεια, τθ βελτίωςθ τθσ περιοριςμζνθσ 

γνϊςθσ τθσ PLE των περικωριοποιθμζνων νζων όςον 

αφορά τθ GBD (Schwandt, 2000). Δεφτερον, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθν προςζγγιςθ τθσ 

κακοδθγοφμενθσ από νζουσ ζρευνα, επζτρεψε τθν 

ενδυνάμωςθ των ςυμμετεχόντων με τθν εμπλοκι 

τουσ ςε ζνα περιβάλλον ςτο οποίο οι εμπειρίεσ τουσ 

από GBD και οι απόψεισ τουσ κα μποροφςαν να 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ με ςτόχο τθν αφξθςθ των νομικϊν γνϊςεων 

και δεξιοτιτων των νζων, ειδικά ςε ςχζςθ με τθ GBD. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ νεαρι θλικία των 

ςυμμετεχόντων, τα θκικά ηθτιματα πίςτθσ/ 
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αφοςίωςθσ, καλοςφνθσ/ευεργεςίασ, αποφυγισ 

πρόκλθςθσ βλάβθσ και αυτοςεβαςμοφ (BACP2 2010) 

υιοκετικθκαν ςε όλα τα ςτάδια τθσ ερευνθτικισ 

διαδικαςίασ (McLeod, 2003). 

 

Ευρήματα Αναςκόπηςησ Βιβλιογραφίασ 

Θ αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ επεςιμανε ότι οι 

νζεσ μετανάςτριεσ και πρόςφυγεσ *θλικίασ 17-24] 

είναι περιςςότερο ευάλωτεσ ςε GBD λόγω 

διατομεακϊν ρατςιςτικϊν, ςεξιςτικϊν και θλικιακϊν 

διακρίςεων (ΚΙΣΑ, 2014b, PRIO & GAT Συμβουλευτικι 

Ομάδα, 2012). Διευκρνίηονται οι διαφορζσ μεταξφ 

«πρόςφυγα» και «μετανάςτριασ/ςτθ», όπου 

πρόςφυγεσ κεωροφνται όςεσ/οι φεφγουν λόγω 

πολζμων διϊξεων από τισ χϊρεσ τουσ και 

μετανάςτριεσ/ςτεσ όςεσ/οι μετακινοφνται για να 

βελτιϊςουν τθ ηωι τουσ, είτε μζςω τθσ εκπαίδευςθσ, 

είτε μζςω ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ (Edwards, 2015). 

Στθ βιβλιογραφία ορίηεται θ GBD ςε κεςμικό, 

εργαςιακό, εκπαιδευτικό και οικογενειακό πλαίςιο 

ςτθν Κφπρο, κακϊσ και οι αρνθτικζσ ψυχολογικζσ 

επιπτϊςεισ τθσ GBD όπωσ εςωτερικευμζνθ 

αποδυνάμωςθ και απόγνωςθ. Εκτεταμζνθ επίςθσ 

αναφορά γίνεται και ςτθν απουςία κοινοτικϊν 

ςχεδίων και προγραμμάτων για PLE και ψυχολογικι 

ευεξία. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ PLE ορίηεται ότι «παρζχει 

ςτουσ ανκρϊπουσ ευαιςκθτοποίθςθ, γνϊςθ και 

κατανόθςθ των δικαιωμάτων και των νομικϊν 

ηθτθμάτων, κακϊσ και τθν αυτοπεποίκθςθ και τισ 

δεξιότθτεσ που χρειάηονται για τθν επίλυςθ 

                                                           
2
 Βρετανικόσ Σφνδεςμοσ Συμβουλευτικισ και 

Ψυχοκεραπείασ  

διαφορϊν και να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτθ 

δικαιοςφνθ» (Public Legal Education Taskforce, 2007, 

ςελ. 9). 

 

 

Ευρήματα ζρευνασ πεδίου 

Τα ευριματα τθσ ζρευνασ πεδίου αντανακλοφςαν τθν 

πραγματικότθτα όπωσ επιςθμαίνεται ςτθ ςχετικι 

βιβλιογραφία. Στισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων 

ςτισ θμι-δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ και ομάδεσ 

εςτίαςθσ καταδεικνφονται οι περιοριςμζνεισ γνϊςεισ, 

δεξιότθτεσ και ςτάςεισ των νζων μεταναςτριϊν/ϊν 

και προςφφγων ωσ προσ τθν PLE, ιδίωσ όςον αφορά 

τθ GBD. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ πλειονότθτα των 

ςυμμετεχόντων αναγνϊριςε ότι οι πρωταγωνιςτζσ 

των ‘πορτρζτων’ είχαν υποςτεί GBD και, κατά 

ςυνζπεια, τα ανκρϊπινα δικαιϊματά τουσ είχαν 

παραβιαςτεί. Ωςτόςο, ενϊ οι ερωτθκζντεσ 

αναγνϊριςαν τθν άδικθ μεταχείριςθ προσ τουσ 

πρωταγωνιςτζσ των ‘πορτρζτων’ και ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ ταυτίςτθκαν μαηί τουσ, αποκάλυψαν ότι 

ζχαν ελάχιςτθ κατανόθςθ ωσ προσ το τι ςυνιςτοφςαν 

τα νόμιμα δικαιϊματά τουσ ςτθν Κφπρο. Επίςθσ, όλοι 

οι ςυμμετζχοντεσ δεν γνϊριηαν ωσ προσ το ποιεσ 

υπθρεςίεσ είχαν ςτθ διάκεςι τουσ για να ηθτιςουν 

βοικεια ςτθ δεινι κζςθ τουσ ενάντια GBD. 

Ρρόςκετα, κανζνα από άτομα που ςυμμετείχαν δεν 

γνϊριηε ποιεσ υπθρεςίεσ είναι διακζςιμεσ για 

βοικεια και ςτιριξθ ςε κζματα GBD.  
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Επιπλζον, οι γλωςςικζσ δυςκολίεσ, ειδικά θ παντελισ 

ζλλειψθ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και θ 

ςτοιχειϊδθσ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, τείνουν να 

τουσ αποκαρρφνουν από το να ηθτιςουν βοικεια. 

Είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι θ ζρευνα αυτι 

υπογραμμίηει τθν πραγματικότθτα για τισ/ουσ 

νζεσ/ουσ μετανάςτριεσ/ςτεσ και πρόςφυγεσ που 

διαμζνουν ςτισ περιοχζσ υπό τον ζλεγχο τθσ 

Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. Αυτι θ ζρευνα δεν 

περιλαμβάνει τισ εμπειρίεσ των μεταναςτριϊν/ςτϊν 

και των προςφφγων νζων που κατοικοφν ςτθν 

περιοχι που δεν βρίςκεται υπό τον ζλεγχο τθσ 

Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, ςτθν οποία θ τουρκικι είναι 

θ κφρια γλϊςςα. Δυςτυχϊσ, αυτόσ είναι ζνασ 

περιοριςμόσ ο οποίοσ επιβάλλεται από τθν ντε φάκτο 

διαίρεςθ τθσ Κφπρου. 

Ρεριλθπτικά, τα κφρια ευριματα καταδεικνφουν ότι 

υπάρχουν πζντε εμπόδια ςτθ γνϊςθ, τισ δεξιότθτεσ 

και τθ ςτάςθ των νζων ςχετικά με τθ νομικι παιδεία 

τουσ: 

 γλωςςικά εμπόδια 

 εςωτερικευμζνθ αποδυνάμωςθ 

 ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ ςτο ςφςτθμα 

 ελάχιςτθ γνϊςθ των δικαιωμάτων τουσ 

 ελάχιςτθ γνϊςθ για το ποφ μποροφν να 

ζχουν πρόςβαςθ ςτα δικαιϊματά τουσ 

και ποφ να αποτακοφν για ψυχο-

κοινωνικι ςτιριξθ. 

Θ ενδυνάμωςθ που βίωςαν οι περικωριοποιθμζνεσ/οι 

νζεσ/οι όταν μοιράςτθκαν τισ εμπειρίεσ τουσ ςε 

ςχζςθ με GBD ςτισ ςυηθτιςεισ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ 

τονίηει τθ δυνατότθτα ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ 

ςυνοχισ όταν παρζχεται κατάρτιςθ ςε κζματα 

νομικισ εκπαίδευςθσ. Θ ανάγκθ για ςυμπερίλθψθ και 

ζνταξθ ςτθν τοπικι κοινωνία ιταν επίςθσ ζνα 

ςθμαντικό κζμα ςυηιτθςθσ μεταξφ των 

ςυμμετεχόντων κατά τθ ςυηιτθςθ των αναγκϊν τουσ 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ GBD. 

 

Επόμενα Βήματα και Κφριεσ Συςτάςεισ 

Ζνα κοινό κζμα που προζκυψε από τθν αναςκόπθςθ 

τθσ βιβλιογραφίασ και τθν ζρευνα πεδίου είναι θ 

ςθμαςία τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε εκνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τθ νομικι 

παιδεία για περικωριοποιθμζνεσ/ουσ νζεσ/ουσ για τισ 

διακρίςεισ, ειδικά ςτο πλαίςιο τθσ GBD. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, για να είναι ςε κζςθ οι νζεσ/οι 

μετανάςτριεσ/ςτεσ και πρόςφυγεσ να αςκοφν 

αποτελεςματικά τα δικαιϊματά τουσ, είναι 

απαραίτθτθ θ διάδοςθ των πλθροφοριϊν αλλά και θ 

κατάρτιςθ ςε δεξιότθτεσ και ςτάςεισ για τα νομικά 

τουσ δικαιϊματα τόςο ςτθ/ισ γλϊςςα/εσ των χωρϊν 

υποδοχισ όςο και ςτισ γλϊςςεσ των μεταναςτευτικϊν 

και προςφυγικϊν κοινοτιτων (ςτθν περίπτωςθ τθσ 

Κφπρου, ελλθνικά και τουρκικά, κακϊσ και ςτα αγγλικά, 

αραβικά, γαλλικά, Hindi, Farsi, Senegalese and Tagalog). 

Θ καλλιζργεια των αξιϊν του αντιρατςιςμοφ και θ 

αποδοχι τθσ πολιτιςτικισ, κρθςκευτικισ και εκνοτικισ 

διαφορετικότθτασ ςυνιςτάται επίςθσ ωσ ζνα εργαλείο 

ςτα εκπαιδευτικά πλαίςια που κα προωκιςει τον 

εκςυγχρονιςμό και τθν πολυπολιτιςμικότθτα ςτισ 

επόμενεσ γενιζσ. Συνιςτάται επίςθσ και θ παροχι 
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αυτϊν των εργαλείων ςτα άτομα που εργάηονται με 

τισ/ουσ μετανάςτριεσ/ςτεσ και πρόςφυγεσ, ςτο 

δθμόςιο και τον ιδιωτικό τομζα (π.χ. Τμιμα 

Μετανάςτευςθσ, Υπθρεςία Αςφλου, Υπθρεςίεσ 

Κοινωνικισ Ευθμερίασ, Αςτυνομία, ΜΚΟ), ςχετικά με 

τισ κατάλλθλεσ πολιτιςτικζσ και κοινωνικζσ 

ευαιςκθςίεσ που απαιτοφνται κατά τθν εργαςία με 

αυτι τθν ευάλωτθ ομάδα του πλθκυςμοφ (ΚΙΣΑ, 

2009b). Δεδομζνου ότι το μεγαλφτερο μζροσ των 

παραβιάςεων των δικαιωμάτων των μεταναςτριϊν/ 

ςτϊν και προςφφγων, οι κεςμικζσ διακρίςεισ εισ 

βάροσ τουσ, ο αποκλειςμόσ και θ περικωριοποίθςι 

τουσ, ζχουν ωσ αφετθρία και είναι ενςωματωμζνα 

ςτο μοντζλο μετανάςτευςθσ, τισ πολιτικζσ, δομζσ και 

διοικθτικζσ πρακτικζσ που ιςχφουν ςτθν Κφπρο, θ 

δραςτικι ανακεϊρθςι τουσ είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ 

(Γρθγορίου, 2008). 

Ρροτείνεται επίςθσ όπωσ ςτο μζλλον γίνουν και άλλεσ 

ζρευνεσ που, αφοφ αναλφςουν τισ αντιδράςεισ των 

εμπλεκόμενων φορζων ςτα τζςςερα ‘πορτρζτα’ που 

αναπτφχκθκαν από νζεσ/ουσ μετανάςτριεσ/ςτεσ και 

πρόςφυγεσ, να παράςχουν μια πιο ςε βάκοσ 

κατανόθςθ τθσ GBD ςε επαγγελματίεσ που 

αςχολοφνται με περικωριοποιθμζνεσ/ουσ νζεσ/ουσ. 

Τζλοσ, ςυςτινεται θ παροχι δωρεάν μζςω του 

διαδικτφου και πρόςωπο με πρόςωπο εκπαίδευςθσ ςε 

PLE κακϊσ και θ οργάνωςθ ςεμιναρίων με εταίρουσ ςε 

ολόκλθρθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ για τθν ανταλλαγι 

ορκϊν πρακτικϊν για τθν καταπολζμθςθ των 

διακρίςεων και τθν αποδυνάμωςθ τθσ νεολαίασ με 

μειονοτικό υπόβακρο ςε επίπεδο ΕΕ. Αυτι θ 

εκπαίδευςθ ζχει ωσ ςτόχο να εναρμονιςτεί με τισ 

διακζςιμεσ ευκαιρίεσ ςτθν αγορά εργαςίασ κακϊσ 

και να κεςπίςει τισ μειονοτικζσ εκνοτικζσ νεολαίεσ με 

ςτενότερουσ δεςμοφσ με τθν επιχειρθματικι 

κοινότθτα και τθν τοπικι κοινωνία. Συνοπτικά, τα 

προγράμματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ που κα 

ςχεδιαςτοφν με βάςθ τα πορίςματα τθσ ζκκεςθσ 

αυτισ, κακϊσ και των άλλων εκνικϊν εκκζςεων των 

λοιπϊν εταίρων του ζργου, ςκοποφν ςτθν προϊκθςθ 

μιασ κεςμικισ και πολιτιςτικισ αλλαγισ τόςο ςε 

επίπεδο ΕΕ όςο και ςε εκνικό επίπεδο ςε ςχζςθ με τθ 

βελτίωςθ των ευκαιριϊν που παρζχονται ςτισ/ουσ 

περικωριοποιθμζνεσ/ουσ νζεσ/ουσ. 
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