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Σε αυτή την αναφορά περιγράφονται τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από
την κοινοπραξία του ερευνητικού έργου PERCEPTIONS το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου και
Δεκεμβρίου του 2020, ανάμεσα σε επαγγελματίες πρώτης γραμμής που εργάζονται στο πεδίο της
μετανάστευσης. Οι επαγγελματίες της πρώτης γραμμής δεν έχουν μελετηθεί εκτενώς σε έρευνες
που σχετίζονται με την μετανάστευση (Bayerl et. al, 2020), με αποτέλεσμα ένας βασικός στόχος
της παρούσας έρευνας είναι να αντιμετωπιστεί το προαναφερθέν γνωσιακό ερευνητικό κενό. Τα
παραχθέντα αποτελέσματα θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την χάραξη πολιτικής και έρευνας
που σχετίζεται με την μετανάστευση, με απότοκο την δημιουργία υλικού το οποίο θα βοηθήσει
τόσο τους επαγγελματίες της πρώτης γραμμής όσο και τους μετανάστες, εντός τους ερευνητικού
προγράμματος PERCEPTIONS.
Πιο συγκεκριμένα, στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να εξερευνήσει: τις αντιλήψεις των μεταναστών
για την Ευρώπη μέσα από το πρίσμα των επαγγελματιών πρώτης γραμμής, τις απόψεις των τελευταίων
όσων αφορά τις ανακριβείς πληροφορίες και πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν την μετανάστευση
εν γένει, καθώς και τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 σε θέματα γύρω από τη μετανάστευση.
Στόχος ήταν επίσης να συμπεριληφθούν επαγγελματίες από ένα ευρύ φάσμα για να καλυφθούν όλοι
οι τομείς, από οργανισμούς νομικής υπεράσπισης μεταναστών έως και ειδικούς της ασφάλειας των
συνόρων. Η έρευνα διεξήχθη σε 14 χώρες με μεταφράστηκε σε 11 γλώσσες1. Στο σύνολο έχουν
ληφθεί 788 απαντήσεις με 589 συμμετέχοντες από Ευρωπαϊκές χώρες (η πλειονότητα αυτών από
την Βουλγαρία, Ιταλία και Ισπανία) ενώ υπήρξαν και 199 απαντήσεις από μη-Ευρωπαϊκές χώρες (η
πλειονότητα αυτών κυρίως από την Αλγερία). Το δείγμα ήταν επί το πλείστον ισορροπημένο μεταξύ
αυτών που δραστηριοποιούνται στη φύλαξη της ασφάλειας των συνόρων και αυτών που εργάζονται
σε υπηρεσίες υποστήριξης μεταναστών.
Κύρια ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα συμπεριλαμβάνουν τα εξής:
Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων επαγγελματιών πρώτης γραμμής πίστευαν
ότι εξωγενείς παράγοντες (βία, διαφορετικές πολιτικές συνθήκες, διαφορετικά επίπεδα
ευκαιριών κ.α.) καθώς και οι γενικότερες δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στις χώρες
προέλευσης (πόλεμος, αδύναμη οικονομία κ.α.) αποτελούν κύρια κίνητρα μετανάστευσης. Οι
επαγγελματίες προερχόμενοι από χώρες που χαρακτηρίζονται ως χώρες μετάβασης (Αλγερία,
Αίγυπτος και Τυνησία) τόνιζαν ότι οι απειλές που στοχεύουν συγκεκριμένα άτομα εντός των
χωρών προέλευσης (όπως διώξεις θρησκευτικού χαρακτήρα ή για θρησκευτικούς λόγους κ.α.)
αποτελούν και αυτές ένα εξαιρετικά σημαντικό κίνητρο μετανάστευσης.
Οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής πίστευαν ότι οι μετανάστες έχουν μια θετική εικόνα για
την Ευρώπη και θεωρούν ότι κατά μέσο όρο αυτή η αντίληψη είναι αληθής. Παρόλα αυτά,
εξετάζοντας περαιτέρω τις αντιλήψεις των μεταναστών, κατέληξαν ότι υπάρχουν και αντιλήψεις
λιγότερο θετικές. Μια από αυτές, είναι συγκεκριμένα αυτή του νομικού συστήματος, και θα
πρέπει να εξεταστεί εις βάθος.
Οι επαγγελματίες που είχαν άμεση επαφή με τους μετανάστες διαπίστωσαν μεγαλύτερη
ακρίβεια όσο αφορά τις αντιλήψεις των μεταναστών για ζητήματα γύρω από την ανεκτικότητα,
για θέματα κατά των διακρίσεων, για τη γενικότερη ποιότητα ζωής αλλά και για τα δικαιώματα
των γυναικών.
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 ι χώρες στις οποίες διανεμήθηκε η δημοσκόπηση ήταν: Αυστρία, Αλγερία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Γερμανία,
Ο
Ελλάδα, Ιταλία, Κόσοβο, Ολλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η δημοσκόπηση ήταν διαθέσιμη στις εξής γλώσσες: Αλβανικά,
Αραβικά, Βουλγαρικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ρουμανικά και Ισπανικά.
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Οι περισσότεροι συμμετέχοντες διαφωνούσαν με τη θεωρία ότι οι περισσότεροι μετανάστες
που έρχονται στην Ευρώπη και έχουν ανακριβείς πληροφορίες, είναι πιο πιθανό να διαπράξουν
εγκληματικές ενέργειες ή να ριζοσπαστικοποιηθούν. Παρόλα αυτά οι απόψεις διίσταντο
όσων αφορά τους άνδρες συμμετέχοντες, τους επαγγελματίες από χώρες διέλευσης και τους
επαγγελματίες που εργάζονται σε διακυβερνητικό επίπεδο οι οποίοι και συνέκλιναν υπέρ αυτής
της θεωρίας.
Συνολικά, οι ερωτηθέντες έτειναν να πιστεύουν ότι τα άτομα που μεταναστεύουν έχοντας λάβει
ανακριβείς πληροφορίες, έχουν περισσότερες πιθανότητες να εκτεθούν σε κίνδυνους (χρήση
επικίνδυνων μεταναστευτικών διαδρομών, λαθρέμποροι και σωματεμπορία, κ.α. ). Παρόλα
αυτά δεν αυξάνονται οι πιθανότητες να αποτελέσουν οι ίδιοι απειλή για τις χώρες υποδοχής
(δια μέσου εγκλημάτων και ριζοσπαστικοποίησης, κ.α ).
Οι περισσότεροι επαγγελματίες πίστευαν ότι η κατάσταση που δημιούργησε η πανδημία του
COVID-19 δεν απαιτούσε κλείσιμο των συνόρων ή αναστολή των υπηρεσιών μετανάστευσης.
Ωστόσο, οι απαντήσεις σχετικά με το ζήτημα αυτό εμφανίζονται ιδιαιτέρως πολωμένες.
H πλειονότητα των επαγγελματιών πρώτης γραμμής που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν
ότι η λειτουργία του οργανισμού (υπηρεσίας) τους υπήρξε αποτελεσματική, τόσο από την
άποψη της γενικότερης συνεργασίας με τους μετανάστες όσο και αναφορικά με την παροχή
σαφών πληροφοριών προς αυτούς.
Ωστόσο, οι επαγγελματίες εντόπισαν ορισμένα εμπόδια στην αποτελεσματικότητα των
οργανισμών (υπηρεσιών) τους, ιδίως όσον αφορά νομικούς περιορισμούς, ανεπαρκείς
ανθρώπινους πόρους, άγχος ή ψυχολογικό άχθος που προκαλείται από την εκτελούμενη
εργασία, μισθολογική ανεπάρκεια για την παροχή αυτής της εργασίας καθώς και έλλειψη
κατάλληλων εγκαταστάσεων ή υποδομών.
Η πανδημία του COVID-19 μείωσε την ικανοποίηση των επαγγελματιών αναφορικά με τη
ζωή, την εργασία τους καθώς και την ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών πτυχών. Κατά τη στιγμή
της έρευνας, οι επαγγελματίες εμφανίζονταν συγκρατημένα ικανοποιημένοι με τον μισθό τους
καθώς και την κοινωνική αναγνώριση της εργασίας τους.
Οι επαγγελματίες εμφανίστηκαν ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι τόσο με την τρέχουσα
μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με τις αντίστοιχες εθνικές πολιτικές
των χωρών τους. Οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής που εργάζονται σε μη κυβερνητικές
οργανώσεις (θρησκευτικής ή μη βάσης) είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι και με τα δύο ανωτέρω
είδη πολιτικών.
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The full report is available in English:
García-Carmona, M., García-Quero, F., Guardiola, J., Moya Fernández, P., Ollero
Perán, J., Edwards, J., and Whitworth, B. (2021) Migration to the EU: a survey of firstline practitioners’ perceptions during the COVID-19 pandemic. PERCEPTIONS
project (Grant Agreement No 833870).
Available here
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