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ΠΛΑΙΣΙΟ  

Οι μεταναστευτικές ροές παγκοσμίως είναι μια σταθερή και μόνιμη ανθρώπινη κατάσταση. Ωστόσο, τα τελευταία 

χρόνια έχουμε δει αυξανόμενες ροές ανθρώπων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες τους λόγω 

πολέμων, συγκρούσεων, εκμετάλλευσης και συνθηκών που απειλούν τη ζωή τους, ιδίως από τη Βόρεια Αφρική, 

τη Μέση Ανατολή, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Από το 2015, με την κοινώς ονομαζόμενη «μεταναστατευτική 

και προσφυγική κρίση», η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξανόμενο αριθμό αιτούντων άσυλο που ταξιδεύουν για μια 

καλύτερη ζωή, συμπεριλαμβανομένων καλύτερων συνθηκών υγείας. «2,4 εκατομμύρια πρόσφυγες και 860 

χιλιάδες αιτούντες άσυλο (εκκρεμείς υποθέσεις) φιλοξενήθηκαν στα κράτη μέλη της ΕΕ-27 στο τέλος του 

2018» 1 . Στο πλαίσιο συγκρούσεων ή φυσικών καταστροφών όπου οι άνθρωποι εκτοπίζονται για να 

εγκαταλείψουν την ανασφάλεια και τη βία, οι σωματικές και ψυχικές βλάβες και οι τραυματισμοί 

αντιπροσωπεύουν ουσιώδη στοιχεία που αποκτούν μια πολύ συγκεκριμένη και ευαίσθητη διάσταση. Η σχέση 

μεταξύ αναπηρίας και αναγκαστικού εκτοπισμού είναι περίπλοκη, ακόμη και πέρα από την ήδη περίπλοκη 

διάσταση της αναπηρίας στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Από τη μία πλευρά, η αναπηρία μπορεί να είναι 

συνέπεια του αναγκαστικού εκτοπισμού και των συγκρούσεων. Από την άλλη πλευρά, τα τραύματα που 

προκαλούνται από κακοποιήσεις, άγχος, φόβο και δυσκολίες στο ταξίδι μπορούν να αποκαλυφθούν σε 

μεταγενέστερο στάδιο, με διαφορετικούς τρόπους που μπορούν να επηρεάσουν άτομα με σωματική και ψυχική, 

διανοητική αναπηρία και επιπλοκές. Επιπλέον, οι πρόσφυγες με αναπηρία είναι πιο πιθανό να 

περιθωριοποιηθούν σε κάθε πτυχή της ανθρωπιστικής βοήθειας λόγω σωματικών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών εμποδίων κατά την πρόσβαση σε πληροφορίες, υπηρεσίες υγείας, επαγγελματικής αποκατάστασης 

και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (UNHCR, 2011). 

Μάλιστα, ο αναγκαστικός εκτοπισμός ενισχύει επίσης τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες με 

αναπηρία έκθεσης στη βία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και οικιακής κακοποίησης, της 

εκμετάλλευσης από μέλη της οικογένειας, των διακρίσεων και του αποκλεισμού από την πρόσβαση στην 

εκπαίδευση, τα μέσα διαβίωσης και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Η πλειονότητα των ατόμων με αναπηρία 

έρχονται αντιμέτωπα με φτώχεια και διακρίσεις. Ωστόσο, οι πρόσφυγες με αναπηρία είναι διπλά ευάλωτοι: "Είναι 

από τους πιο περιθωριοποιημένους σε μια ήδη περιθωριοποιημένη ομάδα" (Refugees International, 2003). Οι 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη στο πώς οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μπορούν να 

ενσωματωθούν επιτυχώς στις τοπικές κοινότητες δεν είναι βραχυπρόθεσμες και θα παραμείνουν στην πολιτική 

ατζέντα στο προβλεπόμενο μέλλον. Η τριπλή πρόκληση σχετίζεται με οικονομικές, νομικές και κοινωνικές 

συνθήκες. 

Οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο με αναπηρία, επομένως, αποτελούν μια αόρατη ομάδα ατόμων που 

αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες τους σε πολύ μειονεκτικές καταστάσεις, αλλά ταυτόχρονα και μια 

πρόκληση που καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν ευθύνη και δράση. Ο 

αθλητισμός και η σωματική δραστηριότητα μπορεί να είναι εξαιρετικά πολύτιμα όχι μόνο για τη σωματική και 

ψυχική υγεία των συμμετεχόντων, αλλά και στο πλαίσιο της κοινωνικής ένταξής τους. Το όραμα του τριετούς 

προγράμματος STEADY είναι η αύξηση της αθλητικής συμμετοχής των Εκτοπισμένων Νέων με Αναπηρίες (ΕΝΑ 

/DYD) με την προώθηση του εθελοντισμού και της ίσης πρόσβασης μεταναστών και μειονοτήτων στον 

οργανωμένο και μαζικό (λαϊκό) αθλητισμό. 

Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ  

Η σύμπραξη αποτελείται από εννέα (9) αθλητικές οργανώσεις και ΜΚΟ από οκτώ (8) διαφορετικές χώρες: 

• Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (HPC) 

• Παραολυμπιακή Επιτροπή της Σερβίας (NPC 

Σερβία) 

• Equal Society 

• AttivaMente 

• Vienna Institute for International Dialogue 

and Cooperation (VIDC) 

• Plain and Trian 

• Centro Social de Soutelo (CSS) 

• Footura 

• Ίδρυμα Agitos 

 

1 https://migrationdataportal.org/regional-data-overview/europe 

https://migrationdataportal.org/regional-data-overview/europe


Οι εταίροι προσδίδουν στο Έργο  διάφορους βαθμούς σχετικής εμπειρογνωμοσύνης και εμπειρίας, με 

ορισμένους να έχουν ενεργή δράση από το 2016 σε θέματα σχετικά με την Εκτοπισμένη (Ακουσίως 

Μετακινηθέντα) Νεολαία με Αναπηρίες (DYD) - Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και Ίδρυμα Agitos. Το έργο 

STEADY έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+ Sport της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της 

συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 2018-3286 / 001-001. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   

Μετά από δευτερογενή και πρωτογενή έρευνα των εταίρων, εντοπίστηκαν τα ακόλουθα βασικά εμπόδια στο 

πλαίσιο της συμμετοχής της Εκτοπισμένης Νεολαίας με Αναπηρίες στον Ευρωπαϊκό Αθλητισμό: 

• Ελάχιστες γνώσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των αναπηριών στην ένταξη των μεταναστών 

• Έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο με 

αναπηρίες / Εκτοπισμένων νέων με αναπηρία 

• Οι μετανάστες με αναπηρία δεν αποτελούν προς το παρόν ζήτημα όσον αφορά τις διαδικασίες / 

δραστηριότητες ένταξης 

• Ενώ υπάρχουν πολλές Δραστηριότητες για ένταξη μεταναστών ή ατόμων με αναπηρίες μέσω του 

Αθλητισμού, υπάρχει μόνο μία δραστηριότητα για μετανάστες με αναπηρία (με επικεφαλής τον Agitos 

και την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή). Επομένως, δεν υπάρχει ενοποιημένη μεθοδολογία για 

μετρήσεις ή στρατηγική κλιμάκωσης.  

• Υπάρχει ανάγκη για διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ αθλητικών οργανώσεων και οργανώσεων που 

σχετίζονται με τους πρόσφυγες. Πρέπει να δοθεί έμφαση στη δημιουργία μιας ισχυρής και αξιόπιστης 

δικτύωσης μεταξύ αθλητικών συλλόγων, αθλητικών ομοσπονδιών και οργανώσεων που σχετίζονται με 

τους πρόσφυγες. 

• Τα κορίτσια και οι γυναίκες μετανάστριες αντιμετωπίζουν διαφορετικά εμπόδια από τα αγόρια και τους 

άνδρες όταν ασχολούνται με τον αθλητισμό.  

• Οι μετανάστες και τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν εμπόδια που φαίνεται να σχετίζονται με τις 

φυλετικές διακρίσεις στην κοινωνία γενικά, ή όπως εξέφρασαν οι συμμετέχοντες στη μελέτη: σχετίζεται 

με την «κουλτούρα». 

• Υπάρχει μεγάλη γνώση και εμπειρία σε όλη την Ευρώπη σχετικά με τη συμμετοχή αθλητών με μια σειρά 

από αναπηρίες, ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες, πεποιθήσεις και προσπάθειες για 

περαιτέρω βελτίωση. 

• Υπάρχει ανάγκη για μια ισχυρή συνεργασία και δικτύωση μεταξύ διαφορετικών ενδιαφερομένων που 

θα μπορούσαν να δημιουργήσουν βάσεις δεδομένων και εργαλεία συντονισμού για τη σύνδεση των 

σχετικών οργανισμών 

• Πρότυπα όπως αθλητές της Παραολυμπιάδας ή διάσημοι αθλητές που ήταν πρόσφυγες στο παρελθόν, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποτελεσματική πρακτική για να εντοπιστούν και να παρακινηθούν 

ΕΝΑ. Οι ΕΝΑ αντιμετωπίζονται συχνά με μια προσέγγιση που ακολουθεί στερεότυπα ή θυματοποίηση 

που δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές τους δυνατότητες. Επιπλέον, δεν αξιοποιεί το απίστευτο 

δυναμικό που μπορεί να έχει ο αθλητισμός για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής αυτών των ανθρώπων, 

καθώς και τη δυνατότητά τους να εμπλουτίσουν το ίδιο το αθλητικό περιβάλλον , καθώς και το 

κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον μας. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  

Η βασική μελέτη δίνει μια πρώτη συνολική εικόνα στην αρχή του Έργου STEADY μέσω της χρήσης τριών κύριων 

εργαλείων: έρευνας δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, ομάδας εστίασης (focus group), συλλογής μελετών 

περιπτώσεων. Χρησιμεύει ως ένα μέσο που βοηθά τους συνεργάτες του STEADY να κατανοήσουν την τρέχουσα 

κατάσταση συμμετοχής και αποκλεισμού των Εκτοπισμένων Νέων με Αναπηρίες στον Ευρωπαϊκό Αθλητισμό. 

Για να αντιμετωπίσει τα εμπόδια και την έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων, η βασική μελέτη προσδιορίζει ευκαιρίες 

για τους εταίρους να εξετάσουν και να αντιμετωπίσουν κατά την υλοποίηση του έργου STEADY, τόσο στο εθνικό 

τους πλαίσιο όσο και στην από κοινού τους εταιρική σχέση. 
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