Θ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΩΝ ΜΑΗΙΚΩΝ
ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΘΝ
ΕΠΟΧΘ ΣΘ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΘΘ:
ΑΙΣΙΑ, ΣΑΕΙ ΚΑΙ ΕΚΣΙΜΘΘ
ΕΤΑΛΩΣΟΣΘΣΑ ΣΙ ΝΕΕ ΡΟΕ
Καλζμθσ Κων/νοσ, Καλζμθ Μαρία Αγγελικι, Κωςταρζλου
Άννα, Μερκοφρθ Αναςταςία, Βελαϊρασ Παναγιϊτθσ

Δομι τθσ παρουςίαςθσ
 Ειςαγωγι
 Οι κφριεσ μεταναςτευτικζσ ροζσ
 Αίτια του φαινομζνου – Παγκόςμιεσ τάςεισ
 Αναδρομι ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα
 Υγεία και μετανάςτευςθ
 Ευαλωτότθτα και ειδικζσ ομάδεσ μεταναςτϊν
 Προτάςεισ
 Συμπεράςματα - Συηιτθςθ

Σι είναι μετανάςτευςθ
Μετανάςτευςθ (immigration), τόςο κατά
τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ όςο και κατά το
Διεκνζσ Δίκαιο, είναι θ μετακίνθςθ
ανκρϊπων ςε μία χϊρα τθσ οποίασ δεν
ζχουν τθν ικαγζνεια, προκειμζνου να
εγκαταςτακοφν εκεί, ιδιαίτερα ωσ μόνιμοι
κάτοικοι ι μελλοντικοί πολίτεσ τθσ χϊρασ.

Θ μετανάςτευςθ ςτθν εποχι τθσ
παγκοςμιοποίθςθσ
 Η μετανάςτευςθ ζχει διαδραματίςει ιςτορικά κεντρικό
ρόλο ςτθν διαμόρφωςθ των κοινωνιϊν και επθρεάηει
ιςχυρά τισ δθμογραφικζσ αλλαγζσ.
 Η παγκοςμιοποίθςθ ζχει παίξει ςαφι ρόλο ςτθν
διαμόρφωςθ των τάςεων μετανάςτευςθσ ςε ζναν
κόςμο με ανοιχτά ςφνορα ςτισ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ,
τα αγακά και τισ αγορζσ εργαςίασ που ζχουν ωσ
ςυνζπεια τθν μετακίνθςθ πλθκυςμϊν

Μεταναςτευτικζσ ροζσ

Σα αίτια των πλθκυςμιακϊν ροϊν

Αιτίεσ: θ ζκρθξθ ανεξζλεγκτων ςυγκροφςεων, οι
διευρυνόμενεσ
οικονομικζσ
και
κοινωνικζσ
ανιςότθτεσ, οι κοινωνικζσ ανακατατάξεισ ςτισ
οικονομίεσ, οι κλιματικζσ αλλαγζσ, θ ευκολότερθ
πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία και τα ταξίδια, θ
αναηιτθςθ καλφτερθσ ηωισ ι και εκπαίδευςθσ.

Παγκόςμιεσ Σάςεισ (2013)
 214
εκατομμφρια
μετανάςτεσ
παγκόςμια με το 49% να είναι
γυναίκεσ
 20-30
εκ.
μετανάςτεσ
χωρίσ
“νόμιμα” ζγγραφα
10-15% τθσ
μετανάςτευςθσ διεκνϊσ.
 26 εκατομμφρια IDPs ςε ςυνολικά 52
χϊρεσ λόγω ςυγκροφςεων
 15,2 εκατομμφρια πρόςφυγεσ ιταν
τα παιδιά ςε όλον τον κόςμο.
 ιμερα εκτιμϊνται
ςτα 16
εκατομμφρια.
 338 διςεκατομμφρια USD $ = ροι
εμβαςμάτων
προσ
τισ
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ

Θ οικονομικι κρίςθ
επθρζαςε τισ μεταναςτευτικζσ ροζσ αλλά
όχι τα αποκζματα
μεταναςτϊν ςτισ χϊρεσ
υποδοχισ, κακϊσ δε
ςθμειϊκθκαν επιςτροφζσ μεταναςτϊν ςτισ
χϊρεσ προζλευςθσ.

Οι μετανάςτεσ ςτθν Ελλάδα Ι
 1991-2000: Κυκλικόσ και προςωρινόσ χαρακτιρασ μετανάςτευςθσ
κυρίωσ από Αλβανία και Βαλκάνια
 1997-1998: 1θ διαδικαςία νομιμοποίθςθσ
 2000: Συνεχϊσ αυξθμζνεσ μεταναςτευτικζσ ροζσ από Ν.Α Αςία, Α.
Ευρϊπθ και υποςαχάρια Αφρικι
 2007: 112.000 αφίξεισ μεταναςτϊν, > 50% επαναπροωκικθκαν ςε
όμορεσ χϊρεσ
 2008 – 2014 : Βίαιθ μετακίνθςθ πλθκυςμϊν από τισ χϊρεσ
διεξαγωγισ «απελευκερωτικϊν» πολζμων.
 2015 : Σουδάν , Συρία ( 80%) περιοχζσ μεγάλθσ κοινωνικοπολιτικισ
αςτάκειασ. Υεμζνθ,Σομαλία,Κεντροαφρικανικι Δθμοκρατία

Θ μετακίνθςθ διευκολφνεται από
 Δίκτυα
παράνομθσ
διακίνθςθσ που
ζχουν τθν ζδρα
τουσ ςε :
Ελλάδα,
Τουρκία,Αίγυπτο
Αλβανία, Ιράκ,
Γεωργία
 Τα πιο
δραςτιρια από
αυτά είναι ςτθν
Τουρκία και
Αίγυπτο.

Σο ςφγχρονο
δουλεμπόριο
δεφτερθ πιο
επικερδισ
παράνομθ
δραςτθριότθτα

Θ αμοιβι αδρι
ανά κεφάλι

Μετανάςτευςθ και Τγεία Ι
 Οι μετακινιςεισ δεν
προκαλοφν από μόνεσ
τουσ βλάβεσ ςτθν υγεία
των ατόμων
 Θ μετανάςτευςθ πρζπει
να ςυμπεριλαμβάνεται
ςτουσ κοινωνικοφσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ
για τθν υγεία

Ιατρικόσ ζλεγχοσ και εκτίμθςθ
ευαλωτότθτασ για τουσ νεοειςερχόμενουσ










Παιδιά
Αζυνόδευηοι ανήλικοι
Το 2012 έθηαζαν 1000
αζςνόδεςηοι ανήλικοι ζηην
Ελλάδα
Πολλοί δεν θιλοξενούνηαι ζε
Κένηπα Υποδοσήρ
Ο νόμιμορ κηδεμόναρ ζςσνά
δεν ςπάπσει
Πποβλήμαηα τςσικήρ ςγείαρ
Επγαζία από μικπή ηλικία

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ Ι

Πολλά παιδιά στη
συνέχεια αγνοούνται

Βαςανιςτιρια & βία
 Σωματικζσ επιπτϊςεισ
 Συναιςκθματικά προβλιματα
με ςωματικζσ εκδθλϊςεισ
 Ψυχολογικζσ επιπτϊςεισ
 Γυναίκεσ
 Σεξουαλικι & οικιακι βία
 Ακρωτθριαςμόσ
γεννθτικϊν
οργάνων
 Trafficking
 Ελλιπισ πρόλθψθ


ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΙΙ

Προφίλ υγείασ Ι

 Ελάχιςτα
τα
επιδθμιολογικά
δεδομζνα και οι μελζτεσ ςχετικά με
τθν
κατάςταςθ
υγείασ
των
μεταναςτϊν
(ιδιαίτερα
των
νεοειςερχόμενων
παράτυπων
μεταναςτϊν).
 Οι
περιςςότερεσ
μελζτεσ
αςχολοφνται με τθν εκτίμθςθ του
επιπολαςμοφ
λοιμωδϊν
νοςθμάτων, όπωσ θ θπατίτιδα, θ
φυματίωςθ και θ HIV λοίμωξθ.

Οι ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ
μεταξφ
των
μεταναςτευτικϊν ομάδων
ανάλογα με τθ χϊρα
καταγωγισ, το κοινωνικοοικονομικό υπόβακρο, το
κακεςτϊσ και τθ διάρκεια
παραμονισ ςτθν Ελλάδα κα
πρζπει να λαμβάνονται
υπόψθ όταν μιλάμε για
προφίλ
υγείασ
των
μεταναςτϊν.

Μελζτεσ υποδεικνφουν τθν ανάγκθ
επιδθμιολογικισ παρακολοφκθςθσ
ςυγκεκριμζνων
ομάδων
του
μεταναςτευτικοφ πλθκυςμοφ, π.χ.
υψθλά ποςοςτά θπατίτιδασ Β ςε
μετανάςτεσ από τθν Αλβανία.

Προφίλ υγείασ ΙΙ
 Η αυξθμζνθ ςυχνότθτα εργατικοφ
ατυχιματοσ ςτον πλθκυςμό των
μεταναςτϊν
ςυνάδει
με
τα
ςυμπεράςματα
τθσ
διεκνοφσ
βιβλιογραφίασ που δείχνουν μεταξφ
άλλων ότι οι μετανάςτεσ είναι πιο
πικανό
να
απαςχολοφνται
ςε
επικίνδυνεσ εργαςίεσ, δεν ζχει
διερευνθκεί όμωσ επαρκϊσ ςτθν
Ελλάδα.
 Περιοριςμζνθ θ βιβλιογραφία και για
τθν ψυχικι υγεία των μεταναςτϊν.
Οι περιςςότερεσ μελζτεσ αφοροφν
παιδιά, εφιβουσ και τθν ζνταξθ
ομογενϊν και παλλινοςτοφντων.

Σομείσ προτεραιότθτασ
ςτθν Τγεία
HIV/AIDS, TB (Tuberculosis), Θπατίτιδεσ
B
και
C,
ΜΝ
(εξουαλικϊσ
Μεταδιδόμενα Νοςιματα), Σραφμα ςε
εργατικά ατυχιματα, Επαγγελματικά
νοςιματα, Εμβολιαςμοί και υγεία
μθτζρασ και παιδιοφ, Ψυχικι υγεία,
Χριςθ ουςιϊν (αλκοόλ, ναρκωτικά),
Χρόνια νοςιματα: Δ, ΧΑΠ, Κακοικειεσ

Μια ειδικι κατθγορία είναι οι μετανάςτεσ «χωρίσ τα
απαιτοφμενα ζγγραφα» που κρατοφνται ςτουσ ειδικοφσ
χϊρουσ παραμονισ αλλοδαπϊν
Απουςία πρωτοκόλλου για τον ιατρικό ζλεγχο του
πλθκυςμοφ κατά τθν άφιξθ

Απουςία
πρωτοκόλλου
για
τθν
παροχι
υπθρεςιϊν υγείασ κατά
τθν
κράτθςθ
(π.χ.
απουςία
υπθρεςιϊν
ψυχικισ υγείασ)
Ζλλειψθ αςφάλιςθσ
Κόςτοσ ιατροφαρμακευτικισ δαπάνθσ
Ζλλειψθ νόμιμων χαρτιϊν

Αποκλειςμόσ από το
κακεςτϊσ απορίασ
Δυςκολίεσ επικοινωνίασγραφειοκρατικά
εμπόδια
Διαφορετικι αντίλθψθ
για τθν υγεία και τισ
υπθρεςίεσ υγείασ
Άγνοια δικαιωμάτων και
φπαρξθσ
δωρεάν
υπθρεςιϊν

Χωρίσ χαρτιά (άδεια παραμονισ, εργαςίασ)
Αυξθμζνο κόςτοσ για τθν ‘’νομιμοποίθςθ’’
Μαφρθ, αναςφάλιςτθ εργαςία
Χωρίσ ζςοδα αν αςκενιςουν και πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα κοινωνικισ
προςταςίασ (άδειεσ, επιδόματα)
Φόβοι απζλαςθσ και αναςφάλεια για το μζλλον
Εμβάςματα ςτισ χϊρεσ καταγωγισ

υμπεράςματα Ι

Σο υπάρχον ςφςτθμα υγείασ :

1. Οι
υπικοοι
τρίτων
χωρϊν 1) Δε διαςφαλίηει τον ιατρικό
απαςχολοφνται κυρίωσ ςε ανειδίκευτεσ
ζλεγχο
με
ενιαίο
εργαςίεσ
πρωτόκολλο και διαδι2. Από τουσ νόμιμα διαμζνοντεσ 86% είναι
αςφαλιςμζνο
καςίεσ για το ςφνολο των
3. 13,4% του μεταναςτευτικοφ πλθκυςμοφ
νεοειςερχόμενων μεταναζχει πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
ςτϊν και αιτοφντων άςυλο.
4. Σο 30% του μεταναςτευτικοφ πλθκυςμοφ
είναι χωρίσ ζγγραφα
2) Αποκλείει
από
τθν
5. Μόλισ το 1% των αιτοφντων άςυλο ζχει
πρωτοβάκμια περίκαλψθ
αναγνωριςτεί
με
το
κακεςτϊσ
πρόςφυγα
τθν πλθκυςμιακι ομάδα
6. Δεν υπάρχουν δθμοςιευμζνα ςτοιχεία
των μεταναςτϊν «χωρίσ τα
για το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ που
απαιτοφμενα ζγγραφα».
διακινείται παράνομα

ασ ευχαριςτοφμε για τθν
προςοχι ςασ

