Επικοινωνία με τις Κοινότητες

- Τι είναι;
-Γιατί είναι σημαντική;
-Πως εφαρμόζεται;

Επικοινωνία με τις Κοινότητες

Τι σημαίνει ‘Επικοινωνία με τις
Κοινότητες’;
- Η επικοινωνία με τις κοινότητες αποτελεί αυτοτελή τομέα στο
πλαίσιο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και προστασίας
(Communicating with Communities)
- Βασίζεται στην αρχή ότι η ενημέρωση και η πληροφόρηση
αποτελούν κρίσιμες μορφές βοήθειας, με την οποία, οι
πρόσφυγες και μετανάστες αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες και
μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για τη ζωή τους με βάση τα
πραγματικά δεδομένα και επίγνωση της κατάστασής τους
- Η ενημέρωση καλύπτει κυρίως δύο τομείς:
 Πρόσβαση στην πληροφόρηση για δικαιώματα και

υποχρεώσεις
 Πρόσβαση σε υπηρεσίες

Γιατί είναι σημαντική η ‘Επικοινωνία με
τις Κοινότητες’;
-

Η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σώζει ζωές, μειώνει την αγωνία
και ανακουφίζει τον ανθρώπινο πόνο

-

Η ενημέρωση ενδυναμώνει τις κοινότητες

-

Η επικοινωνία βοηθά τις κοινότητες να είναι μέρος των
προτάσεων και των λύσεων

-

Βελτιώνει την ποιότητα της παροχής βοήθειας και εξασφαλίζει ότι
οι εμπλεκόμενοι φορείς (κρατικοί και μη) έχουν ευθύνη απέναντι
στους πρόσφυγες και ευθύνη για τις πράξεις τους (σχεδιασμός
και υλοποίηση δράσεων)

-

Η πληροφόρηση παρέχει γνώση και η γνώση σημαίνει
αξιοπρέπεια

Πως εφαρμόζεται στην Ελλάδα;
-Υποχρέωση ενημέρωσης και διερμηνείας στο Ευρωπαϊκό και

εθνικό νομικό πλαίσιο (Νόμος 4375/2016)
-CwC ομάδες εργασίες σε όλα τα σημεία και σε εθνικό επίπεδο
-Εγχειρίδιο ‘Επικοινωνίας με τις Κοινότητες’ για την Ελλάδα,

Ιούλιος 2016

Τρόποι επικοινωνίας

-Εντοπισμός και συμμετοχή εκπροσώπων των

κοινοτήτων/Διάλογος/ Ανατροφοδότηση
-Πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία σε ομάδες ή ατομικά/ Ατομική

συμβουλευτική (π.χ. νομική ή άλλη ενημέρωση)
-Έντυπο μεταφρασμένο υλικό
-Μηχανισμοί ανατροφοδότησης (συναντήσεις με τις κοινότητες,

κυτίο παραπόνων, τηλεφωνικές γραμμές ή άλλες υπηρεσίες για τη
λήψη παραπόνων, έρευνες κλπ.)
-Επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες/κοινότητες/Συμμετοχή

Επικοινωνία με εκπροσώπους της
Κοινότητας

- Δημιουργεί έναν ξεκάθαρο μηχανισμό τροφοδότησης
πληροφοριών ανάμεσα στους εξυπηρετούμενους, στις αρχές των
κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης και στους ανθρωπιστικούς
φορείς
- Ενώνει και δυναμώνει τις φωνές της κοινότητας
- Προσφέρει καλύτερη κατανόηση της κοινότητας, ποιοτική παροχή
βοήθειας και καλύτερη χρήση των πόρων
- Ακούγονται οι φωνές όλων: γυναικών, αντρών, κοριτσιών και
αγοριών. Όχι αποκλεισμός. Ίση μεταχείριση

Επικοινωνία με εκπροσώπους της
Κοινότητας

- Δημιουργεί έναν ξεκάθαρο μηχανισμό τροφοδότησης
πληροφοριών ανάμεσα στους εξυπηρετούμενους, στις αρχές των
κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης και στους ανθρωπιστικούς
φορείς
- Ενώνει και δυναμώνει τις φωνές της κοινότητας
- Προσφέρει καλύτερη κατανόηση της κοινότητας, ποιοτική παροχή
βοήθειας και καλύτερη χρήση των πόρων
- Ακούγονται οι φωνές όλων: γυναικών, αντρών, κοριτσιών και
αγοριών. Όχι αποκλεισμός. Ίση μεταχείριση

Επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο

-

Παροχή ενημέρωσης στα Κ.Υ.Τ.

-

Ο ρόλος των UNHCR και IOM στη νομική ενημέρωση

-

Καμπάνια ενημέρωσης Ιούλιος-Αύγουστος 2016 (Ελληνικές
Αρχές, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EASO, UNHCR, IOM)

Επικοινωνία με Σεβασμό

Με σεβασμό στους ανθρώπους και την κουλτούρα τους, την πίστη και τα ιδεώδη τους, ανεξάρτητα
από την υπηκοότητα και φυλή, θρησκεία, φύλο, ηλικία και σεξουαλικό προσανατολισμό. Ίση
μεταχείριση χωρίς διακρίσεις.
Με σεβασμό στην τυχόν ευαλωτότητα των ανθρώπων, ιδίως όταν υπάρχει κάποιο ψυχικό τραύμα,
ειδικές ανάγκες και περιστάσεις
Χρήση διερμηνέων και μεταφρασμένων κειμένων π.χ. ενημερωτικό υλικό, διοικητικές αποφάσεις
όπως απαιτείται με βάση τον νόμο
Χρήση κατάλληλης γλώσσας λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες των ατόμων, το μορφωτικό
επίπεδο, την ηλικία
Η εμφάνιση, η συμπεριφορά, ακόμα και ο τρόπος ντυσίματος είναι σχετικά με τον τρόπο
επικοινωνίας

Εμπόδια στην επικοινωνία
• Δύσκολες συνθήκες στα κέντρα- Αγωνία/Άγχος/Αγανάκτηση
• Μη συμμετοχή και οργάνωση των κοινοτήτων

(προσφύγων/μεταναστών και τοπικών κοινωνιών)
• Συχνές αλλαγές στις διαδικασίες
• Μειωμένο προσωπικό
• Ανεπαρκής συντονισμός μεταξύ φορέων που παρέχουν

πληροφορίες- Συχνά παρατηρείται ακόμα και έλλειψη γνώσης,
κυρίως σε νομικά θέματα, που μπορεί να οδηγήσει και σε
παραπληροφόρηση

Η αρχή ‘Μην προκαλέσεις κακό’ στο
πλαίσιο της επικοινωνίας- Do not harm
Διακριτικότητα
Εμπιστευτικότητα
Ασφάλεια
Μη κατάχρηση εξουσίας
Παραπομπή στον αρμόδιο
Μη διακριτική μεταχείριση
Ευαισθησία στον πολιτισμό, ηλικία, φύλο και άλλες εκφάνσεις της
διαφορετικότητας του ατόμου
Εκπαίδευση για τη διαχείριση ατόμων με ειδικές ανάγκες
προστασίας και ανθρώπων που έχουν υποστεί τραύμα

