
 

 
 

   
   

ΟΟΟ∆∆∆ΗΗΗΓΓΓΟΟΟΣΣΣ   ΚΚΚΑΑΑΛΛΛΩΩΩΝΝΝ   ΠΠΠΡΡΡΑΑΑΚΚΚΤΤΤΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ      
ΕΕΕΡΡΡΓΓΓΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΕΕΕΝΝΝΣΣΣΩΩΩΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΣΣΣΗΗΗΣΣΣ      

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΦΦΦΥΥΥΓΓΓΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑΝΝΝΑΑΑΣΣΣΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   
 
 
 
 
 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ :  

 
 
 
 
 

 

 

Το Έργο χρηµατοδοτείται από την Κ.Π. EQUAL  και το Ε.Κ.Τ. 



 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ........................................................................................................................................... 3 

1. Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ..................................... 6 

1.1. ΑΠΟ ΤΗΝ «ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ....................................... 6 

1.2. ΜΟΝΤΕΛΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ............................................. 7 

1.2.1. Το αφοµοιωτικό µοντέλο ........................................................................................... 7 

1.2.2. Το µοντέλο της ενσωµάτωσης................................................................................... 7 

1.2.3. Το Πολυπολιτισµικό µοντέλο ..................................................................................... 8 

1.2.4. Το Αντιρατσιστικό µοντέλο ........................................................................................ 8 

1.2.5. Το ∆ιαπολιτισµικό Μοντέλο ....................................................................................... 9 

2. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ.............................................................. 10 

2.1. ΈΡΕΥΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ : ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΑΣ ...... 10 

2.1.1. Αυστρία.................................................................................................................... 10 

2.1.2. Βέλγιο ...................................................................................................................... 11 

2.1.3. Γαλλία ...................................................................................................................... 12 

2.1.4. Γερµανία .................................................................................................................. 13 

2.1.5. ∆ανία ....................................................................................................................... 14 

2.1.6. Ηνωµένο Βασίλειο ................................................................................................... 15 

2.1.7. Ισπανία .................................................................................................................... 16 

2.1.8. Ιταλία ....................................................................................................................... 17 

2.1.9. Λουξεµβούργο ......................................................................................................... 18 

2.2. ΈΡΕΥΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ............................................................................................................. 19 

2.2.1. Το δείγµα ................................................................................................................. 19 

2.2.2. Τα εργαλεία ............................................................................................................. 19 

2.2.3. Προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν ....................................................................... 20 

2.2.4. Στατιστικές Παρατηρήσεις και Σχολιασµοί............................................................... 20 

2.2.5. Οι Καλές Πρακτικές ................................................................................................. 22 

2.2.5.1. Μεταφρασµένο υλικό ...................................................................................... 22 

2.2.5.2. Προγράµµατα κάλυψης γλωσσικής ανεπάρκειας ........................................... 23 

2.2.5.3. Συνέδρια κατά του Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας / Σεµινάρια προώθησης της 
διαπολιτισµικής γνώσης ....................................................................................................... 24 

2.2.5.4. Οργάνωση Κοινωνικών Εκδηλώσεων ............................................................ 25 

2.2.5.5. Συµπληρωµατικό πακέτο παροχών................................................................ 26 

2.2.5.6. Ιδιαίτερη µεθοδολογία πρόσληψης ................................................................. 26 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ...................................................................................................................... 29 

ΠΗΓΕΣ............................................................................................................................................... 32 



 
 

 3 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL 
Η Κοινωνική Πρωτοβουλία (Κ.Π.) Equal της περιόδου 2000-2006: 

 στοχεύει στην πειραµατική εφαρµογή και διάδοση νέων τρόπων καταπολέµησης 
των διακρίσεων και της ανισότητας στον τοµέα της απασχόλησης,  

 αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και 
χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), 

 ολοκληρώνει  τις εµπειρίες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των προηγούµενων 
Πρωτοβουλιών EMPLOYMENT & ADAPT, 

 συµπληρώνει τις υπάρχουσες πολιτικές για την ισότητα ευκαιριών στην αγορά 
εργασίας. 

Στο πλαίσιο της Κ.Π. Equal έχει σχεδιαστεί ένα Πρόγραµµα για να στηρίξει µια οριζόντια 
προσέγγιση στις πολιτικές και τις υπηρεσίες προς τις οποίες θα έχουν πρόσβαση 
πολλαπλές κατηγορίες αποκλεισµένων ή απειλούµενων µε αποκλεισµό από την αγορά 
εργασίας οµάδων και να αντιµετωπίσει την αποσπασµατικότητα και την έλλειψη 
συντονισµού των εφαρµοζόµενων πολιτικών. 
Η δοµή του Προγράµµατος βασίζεται στους γενικούς στόχους του και σύµφωνα µε 
αυτούς συνίσταται σε εννέα θεµατικά πεδία – µέτρα, ως ακολούθως : 

 Βελτίωση της απασχολησιµότητας µέσα από: 
1. τη διευκόλυνση της πρόσβασης και επιστροφής στην αγορά εργασίας των 

οµάδων που υφίστανται διακρίσεις,  
2. την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας σε σχέση µε την αγορά 

εργασίας. 
 Ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος µέσα από: 

3. τη βελτίωση της πρόσβασης στη διαδικασία δηµιουργίας µιας επιχείρησης, 
4. την ενίσχυση της κοινωνικής οικονοµίας. 

 Ενθάρρυνση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και των 
απασχολουµένων µέσα από: 
5. την προώθηση της δια βίου µάθησης και των εργασιακών πρακτικών 

ενσωµάτωσης, 
6. την υποστήριξη της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και των 

εργαζοµένων. 
 Ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες µέσα από: 

7. το συνδυασµό οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, 
8. την ενθάρρυνση της κατάργησης του επαγγελµατικού διαχωρισµού. 

 Υποστήριξη της κοινωνικής & επαγγελµατικής ένταξης των αιτούντων άσυλο. 
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Το Έργο «Forum για την Κοινωνική Συνοχή» 
Είκοσι τέσσερις φορείς1, από το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, σωµατεία και µη 
κερδοσκοπικοί οργανισµοί, συνέστησαν την Αναπτυξιακή Σύµπραξη (Α.Σ.) «για την 
Ισότητα και την Κοινωνική Συνοχή», έχοντας ως Συντονιστή εταίρο το Αθηναϊκό 
Πρακτορείο Ειδήσεων. Η Α.Σ. υλοποιεί το Έργο «Forum για την Κοινωνική Συνοχή» που 
εντάσσεται στο Υποπρόγραµµα 1 της Κ.Π. EQUAL, Μέτρο 1.2: «Καταπολέµηση του 
ρατσισµού και της ξενοφοβίας σε σχέση µε την αγορά της εργασίας». 
Σκοπός του έργου είναι η ολοκληρωµένη παρέµβαση για την αντιµετώπιση του 
φαινοµένου του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Η εργασιακή και κοινωνική ένταξη των 
µεταναστών και προσφύγων, η ευαισθητοποίηση και η απόρριψη ρατσιστικών 
στερεότυπων τόσο από εργοδότες όσο και από τον ευρύτερο πληθυσµό, αποτελούν τις 
προτεραιότητες των δράσεων του Έργου. 
Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης αυτών των στόχων η ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε. σε συνεργασία µε το 
Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, έχουν αναλάβει τη διερεύνηση και 
ανάδειξη καλών πρακτικών εργασιακής ενσωµάτωσης οικονοµικών µεταναστών και 
προσφύγων σε επιχειρήσεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού χώρου. 
 
 

                                                 
1Οι φορείς που µετέχουν στην εν λόγω Αναπτυξιακή Σύµπραξη είναι: 
 Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. 
 Αιθιοπική Κοινότητα Ελλάδας  
 Αλβανική Κοινότητα Αθήνας  
 Αναπτυξιακή Εταιρεία ∆ήµου Αθηναίων  
 Γιατροί χωρίς Σύνορα Ελλάδας  
 Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας 
 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών  
 Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας µε τη Unicef  
 Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  
 Ένωση Εργαζοµένων Μεταναστών Μπαγκλαντές Ελλάδας 
 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών  
 Ίδρυµα Κοινωνικής Εργασίας  
 Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη  
 Κέντρο Αγωνιστικής και Πολιτιστικής Αλληλεγγύης των λαών της Τουρκίας και της Ελλάδας 
 Κέντρο Απασχόλησης και Επιχειρηµατικότητας 
 Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑΚΜΩΝ 
 Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΡΓΟΝ 
 Κέντρο Μελετών και Τεκµηρίωσης της ΟΛΜΕ  
 Κέντρο Υποστήριξης Πληροφόρησης Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων 
 Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιµατισµού ∆έρµατος Ελλάδας  
 Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας 
 Σωµατείο Αλβανών Μεταναστών  
 ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε. Τεχνικοοικονοµικοί Σύµβουλοι ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης 
 ELYSOS S.A. 
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Η µεθοδολογία υλοποίησης που ακολουθήθηκε περιελάµβανε τη διενέργεια δύο ερευνών: 
 Έρευνα αρχείου που στράφηκε κυρίως στο εξωτερικό, απ’ όπου αναζητήθηκαν: 

 παρόµοιοι Οδηγοί και  

 επιτυχώς εφαρµοζόµενες Καλές Πρακτικές. 
  Έρευνα πεδίου, µε ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις µε υπεύθυνους Ανθρωπίνων 
Πόρων και προϊσταµένους τµήµατος προσωπικού Ελληνικών επιχειρήσεων που 
απασχολούν άτοµα της Οµάδας Στόχου (ΟΣ). 

 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά την έρευνα πεδίου 

i. ∆εν αναζητήθηκε ένα στατιστικά αξιόπιστο δείγµα επιχειρήσεων που θα 
εφαρµόζουν µια συγκεκριµένη πρακτική. Αποτυπώθηκαν καλές πρακτικές που 
έστω κι αν εφαρµόζονταν από µια και µόνο επιχείρηση µπορούσαν ν’ 
αποτελέσουν παράδειγµα προς µίµηση για άλλες επιχειρήσεις. 

ii. ∆εν έγινε προσπάθεια πιστοποίησης της αξιοπιστίας των συνεντευξιαζόµενων 
για το αν αληθώς υλοποιούν τις δηλούµενες πρακτικές. Αυτό αφενός θα ήταν 
ιδιαίτερα δύσκολο, αφετέρου µια «Καλή Πρακτική» εξακολουθεί να είναι καλή 
και άξια προς µίµηση, ανεξάρτητα από τις σκοπιµότητες και τα κίνητρα που 
υποχρεώνουν την κάθε επιχείρηση να προβάλει το γεγονός της εφαρµογής της 
ή να την εφαρµόσει στην πράξη!  

 
Ο ανά χείρας Οδηγός Καλών Πρακτικών εργασιακής ενσωµάτωσης µεταναστών και 
προσφύγων είναι το προϊόν αυτού του έργου. 
 
Πριν από την παρουσίαση των Καλών Πρακτικών κρίναµε πως θα ήταν χρήσιµο για τον 
αναγνώστη να λάβει µια θεωρητική γνώση σχετικά µε τα εφαρµοζόµενα µοντέλα 
διαχείρισης της πολυπολιτισµικότητας2, ώστε να µπορέσει ευκολότερα να σκιαγραφήσει το 
χαρακτήρα της κάθε επιχείρησης και ν’ αντιληφθεί τα κίνητρα των ενεργειών της.  
 

                                                 
2 Πηγή: «Οδηγός ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης», Επιµέλεια Ελένη Σκλάβου, Εκδ: Ελληνικό 
Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες, Αθήνα 2004. 

«Ένταξη και Εκπαίδευση των αλλοδαπών µαθητών στο ∆ηµοτικό Σχολείο», Γ.Νικολάου, Εκδ: 
Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2000. 
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1. Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

1.1. Από την «οµοιογένεια» στην Πολυπολιτισµικότητα 

Στον ευρωπαϊκό χώρο υπολογίζεται σήµερα ότι ένα 15% του συνολικού πληθυσµού 
βρίσκεται περιθωριοποιηµένο σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο.  
Η κοινωνική απόρριψη επιχειρεί ένα διαχωρισµό ανάµεσα σε αυτούς που είναι 
ευνοούµενοι και σχετικά ασφαλείς, αυτούς δηλαδή που είναι ενταγµένοι στο χώρο της 
εργασίας και απολαµβάνουν ένα άνετο επίπεδο ζωής και σε αυτούς που υφίστανται την 
οικονοµική ανασφάλεια, την αποµόνωση και τη µη συµµετοχή.  
Οι γενεσιουργοί µηχανισµοί της κοινωνικής περιθωριοποίησης είναι σύνθετοι και 
πολύπλοκοι. Ένας από αυτούς, ο οικονοµικός, παίζει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο. 
Παράλληλα όµως ο αποκλεισµός των ατόµων από την αγορά εργασίας, η ανεργία, οδηγεί 
στη µη συµµετοχή στην κοινωνία µε πολλούς άλλους τρόπους. Στην πραγµατικότητα η 
εργασία εκτός από το εισόδηµα που εξασφαλίζει, αντιπροσωπεύει συνήθως το κύριο µέσο 
κοινωνικής ολοκλήρωσης.  
Οι αλλοδαποί εργαζόµενοι ανήκουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου ως προς τον κοινωνικό 
και οικονοµικό αποκλεισµό τους. Η πολυπολιτισµικότητα που παρουσιάστηκε ξαφνικά 
στην Ελλάδα µε την έλευση αλλοδαπών εργατών (οικονοµικών µεταναστών ή 
προσφύγων) εγείρει δυσκολίες και προβλήµατα που θα εκλείψουν σταδιακά µε τον 
επιπολιτισµό3 όλων. Γιατί δυσκολίες και προβλήµατα αντιµετωπίζουν όχι µόνο όσοι 
αναζητούν εργασία έξω από τη χώρα τους, αλλά και η χώρα που τους υποδέχεται. Καθώς 
χώρες υποδοχής που όπως η Ελλάδα µέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν εξαγωγείς 
εργατικού δυναµικού, σήµερα βρίσκονται εντελώς απροετοίµαστες για το νέο τους ρόλο, 
όχι µόνο θεσµικά αλλά και κοινωνικά.   
Τα προβλήµατα που προέκυψαν από την πολυπολιτισµικότητα και την αλληλεπίδραση 
των διαφόρων µειονοτικών οµάδων µέσα στην ίδια χώρα δεν είχαν µια ενιαία 
αντιµετώπιση. Αντίθετα υπήρξαν αρκετές προσεγγίσεις οι οποίες µπορούν να 
συνοψιστούν σε πέντε µοντέλα: το αφοµοιωτικό, το µοντέλο ενσωµάτωσης, το 
πολυπολιτισµικό, το αντιρατσιστικό και το διαπολιτισµικό. 
 

                                                 
3 Ο επιπολιτισµός καλύπτει το σύνολο των φαινοµένων που προκύπτουν από τη διαρκή και άµεση 
επαφή µεταξύ οµάδων ατόµων που ανήκουν σε διαφορετικές κουλτούρες και τα οποία καταλήγουν 
σε µεταµορφώσεις των πολιτισµικών µοντέλων της µιας ή και των δύο οµάδων. Ο επιπολιτισµός 
ακολουθεί τα στάδια της επαφής, της σύγκρουσης και της προσαρµογής µεταξύ των οµάδων που 
έρχονται σε επαφή. 
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1.2. Μοντέλα ∆ιαχείρισης της Πολυπολιτισµικότητας 

1.2.1. Το αφοµοιωτικό µοντέλο 

Με τον όρο «αφοµοίωση» εννοείται η διαδικασία µέσα από την οποία οι µεταναστευτικοί 
πληθυσµοί απορροφούνται από τον ντόπιο οµογενή πληθυσµό για να µπορούν να 
συµµετέχουν ισοδύναµα στην καθηµερινή ζωή της κοινωνίας.  
Μια τέτοια κοινωνία στο αφοµοιωτικό µοντέλο, είτε αυτή περιορίζεται στα όρια µιας 
επιχείρησης είτε είναι ευρύτερη, ταυτίζεται µε την ανυπαρξία εθνικών και φυλετικών 
χαρακτηριστικών που διακρίνουν τη δοµή της. Οι παράγοντες που µαρτυρούν το βαθµό 
αφοµοίωσης ενός ατόµου ή µιας οµάδας είναι: 

o το αίσθηµα του «ανήκειν» στην κοινωνία υποδοχής που αναπτύσσεται από το 
άτοµο ή την οµάδα, 

o η πλήρης αποδοχή από τους µεταναστευτικούς πληθυσµούς των πολιτισµικών 
προτύπων της κοινωνίας υποδοχής, 

o η συµµετοχή των µεταναστευτικών πληθυσµών σε πρωτογενείς οµάδες (λέσχες, 
συνδέσµους, εκδηλώσεις), 

o η απουσία στερεότυπων και διακρίσεων,  
o η απουσία συγκρούσεων που προέρχονται από διαφορετικά συστήµατα αξιών ή 

από την άσκηση εξουσίας. 
Η επιχείρηση στο αφοµοιωτικό µοντέλο είναι «µονογλωσσική» και «µονο-πολιτισµική» και 
στόχος της είναι να «βοηθά/υποχρεώνει» όλους τους εργαζόµενους να αποκτήσουν 
επάρκεια στην εθνική γλώσσα και πολιτισµό. 
 

1.2.2. Το µοντέλο της ενσωµάτωσης 

Ο όρος «ενσωµάτωση» υποδηλώνει την αναγνώριση ότι «κάθε µεταναστευτική οµάδα 
είναι φορέας ενός πολιτισµού που δέχεται βέβαια τις επιδράσεις από τη χώρα και το χώρο 
υποδοχής, ταυτόχρονα όµως ασκεί επίδραση σ’ αυτή και συµµετέχει στην αναδιαµόρφωσή 
τους». Έτσι, ενώ µε την αφοµοίωση σηµειώνεται αποκοπή από τις ρίζες του παρελθόντος, 
µε την ενσωµάτωση η υπάρχουσα παράδοση της χώρας υποδοχής αποτελεί µέρος της 
νέας εθνικής ταυτότητας των µειονοτήτων. 
Στο συγκεκριµένο µοντέλο η πολιτισµική ετερότητα – που αφορά θρησκευτικές 
πεποιθήσεις, ήθη και έθιµα, µουσική, γιορτές κτλ. – γίνεται αποδεκτή στο βαθµό που δε 
θέτει σε κίνδυνο τις πολιτισµικές αρχές της κυρίαρχης κοινωνίας. Πιστεύεται ότι η γνώση 
ιστορικών και πολιτισµικών πλευρών των διαφόρων εθνικών αλλά και µεταναστευτικών 
οµάδων επιτρέπει την αποδοχή διαφοροποιήσεων σε τρόπους ζωής, πολιτισµικές 
παραδοχές, θρησκευτικές πεποιθήσεις κτλ. που θα µπορούσε να διευκολύνει τη 
διαδικασία ενσωµάτωσης και να αποτρέψει συγκρούσεις και λάθη από άγνοια.  
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Σύµφωνα και µε το µοντέλο αυτό, η επιχείρηση εξακολουθεί να δίνει έµφαση στη γλωσσική 
και πολιτισµική οµοιογένεια µέσα στη µικρή της κοινωνία, χωρίς να ασκούνται παρά 
ελάχιστες ή και καµία παρέµβαση για αλλαγή των υφιστάµενων στάσεων και πρακτικών ή 
κατάργηση των ιδιαιτεροτήτων των ατόµων ή των οµάδων που προοδευτικά 
ενσωµατώνονται στο σώµα της. Αυτό σηµαίνει ότι εξαρτάται από τους ίδιους τους 
εργαζόµενους να αλλάξουν και να προσαρµοστούν στις υπάρχουσες δοµές της 
επιχειρησιακής ή/και ευρύτερης κοινωνίας. 
 

1.2.3. Το Πολυπολιτισµικό µοντέλο 

Το συγκεκριµένο µοντέλο εµφανίστηκε όταν έγινε αντιληπτό ότι ο εθνικός διαχωρισµός 
αναπαράγεται από γενιά σε γενιά και ότι η αφοµοίωση και η ενσωµάτωση δε δίνουν 
ουσιαστική λύση στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αλλοδαποί εργαζόµενοι.  
Οι υποστηρικτές αυτού του µοντέλου θεωρούν ότι η κοινωνική συνοχή προωθείται µε την 
αναγνώριση των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων των µεταναστευτικών οµάδων για τη 
διαµόρφωση ενός κοινωνικού πλαισίου µέσα στο οποίο θα µπορούν να συνυπάρχουν και 
να αναπτύσσονται όλοι οι πολιτισµοί, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ενότητα και η συνοχή 
του. Κριτήριο για τα κοινωνικά φαινόµενα δεν αποτελεί µόνο ο κυρίαρχος πολιτισµός, αλλά 
κάθε πολιτισµός χωριστά και όλοι µαζί ως σύνολο. 
Η επιχείρηση που υιοθετεί το µοντέλο αυτό αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της γνώσης από 
τους αλλοδαπούς εργαζόµενους του εθνικού πολιτισµού και της εθνικής παράδοσης, 
προκειµένου να βελτιωθούν η επικοινωνία τους µε τους συναδέλφους και η επίδοσή τους 
και να υπάρξουν ίσες ευκαιρίες για όλους. Έτσι δηµιουργεί προγράµµατα που λαµβάνουν 
υπόψη τις γλωσσικές και πολιτισµικές δραστηριότητες των αλλοδαπών και τα οποία στόχο 
έχουν την καλλιέργεια του σεβασµού και της ανοχής των ατόµων µε διαφορετική εθνική, 
πολιτισµική, φυλετική και θρησκευτική προέλευση. 
 

1.2.4. Το Αντιρατσιστικό µοντέλο 

Το αντιρατσιστικό µοντέλο θέτει σοβαρά την αναγκαιότητα αναθεώρησης των δοµών και 
θεσµών του κράτους, προκειµένου να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για όλους, ανεξάρτητα 
από την εθνική ή φυλετική τους προέλευση και θεωρεί την καταπολέµηση του ρατσισµού 
κατά κύριο λόγο πολιτική υπόθεση που περιλαµβάνει όλες της περιοχές της κοινωνικής 
ζωής. Κατά το µοντέλο αυτό ο θεσµικός ρατσισµός είναι γεγονός και επεκτείνεται και σε 
άλλες ισχυρές κοινωνικές αρχές περιορίζοντας τις ευκαιρίες και τις επιλογές των 
µεταναστευτικών οµάδων.  
Έτσι η επιχείρηση που υιοθετεί το αντιρατσιστικό µοντέλο πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει 
σχεδόν ποτέ η απαραίτητη κοινωνική και πολιτική συναίνεση στα ζητήµατα εργασιακής 
ενσωµάτωσης των αλλοδαπών εργαζοµένων: 

 µετασχηµατίζει τις εσωτερικές της δοµές ώστε να µην ευνοείται η ανισότητα, 



 
 

 9 
 
 

 εξασφαλίζει σε όλους τους εργαζόµενους ίσες ευκαιρίες εξέλιξης ανεξάρτητα από την 
εθνική ή φυλετική τους προέλευση, αποδέχεται την ισοτιµία του µορφωτικού τους 
κεφαλαίου και εφαρµόζει ενιαία πολιτική αµοιβών και παροχών, 

 επιτρέπει την ισότιµη συµµετοχή τους στα συλλογικά δρώµενα της επιχείρησης (π.χ. 
συνδικαλισµός), 

 οργανώνει ή µετέχει σε συλλογικές διαδικασίες (συµπόσια, ηµερίδες, κτλ.) κατά του 
ρατσισµού και της ξενοφοβίας. 

 

1.2.5. Το ∆ιαπολιτισµικό Μοντέλο 

Η διαπολιτισµικότητα προβλήθηκε ως µια αναγκαιότητα επιβεβληµένη τόσο από τις 
σηµαντικές στις µέρες µας µετακινήσεις πληθυσµών όσο και από την αµφισβήτηση της 
ηθικής και δηµοκρατικής νοµιµοποίησης των αφοµοιωτικών προσεγγίσεων. Η 
διαπολιτισµικότητα είναι σαν ένα είδος γέφυρας που επιτρέπει την αµοιβαία προσέγγιση 
και επικοινωνία δύο ή περισσοτέρων πολιτισµών στη βάση της ισοτιµίας.  
Η επιχείρηση που εκφράζεται µέσα από το διαπολιτισµικό µοντέλο πιστεύει στη 
διαπολιτισµική γνώση (=γνωριµία και αλληλεπίδραση µε άλλες κουλτούρες και 
πολιτισµούς) και προσφέρει προγράµµατα που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση όλων 
των εργαζοµένων της επιχείρησης ως προς τις αρχές µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας, 
στο πλαίσιο της οποίας ζουν κοινωνικές οµάδες που έχουν δικές τους πολιτισµικές αξίες 
και στάσεις ζωής οι οποίες πρέπει να είναι σεβαστές από όλους. Αυτού του τύπου η 
επιχείρηση δέχεται τη διαπολιτισµική εκπαίδευση ως µέσο για την αντιµετώπιση του 
εθνικιστικού τρόπου σκέψης και για την καλλιέργεια αισθηµάτων ενσυναίσθησης4, 
αλληλεγγύης και δια-πολιτισµικού σεβασµού, προκειµένου ν’ αντιµετωπιστούν τα 
προβλήµατα που ανακύπτουν σε µια πολυπολιτισµική και πολυεθνική κοινωνία.  
Συχνά κάποια από τα επιχειρήµατα της διαπολιτισµικής θεωρίας χρησιµοποιούνται 
σκόπιµα από συντηρητικούς κύκλους για την έκφραση και εφαρµογή των εθνικιστικών 
τους απόψεων: αποφασισµένοι να αποκλείσουν κάθε «διαφορετικό» ή να το 
«ξαποστείλουν» στον τόπο του, µε µόνο στόχο να διατηρήσουν καθαρή την πολιτισµική 
τους ταυτότητα, διεκδικούν εξίσου υποκριτικά το δικαίωµα των µεταναστών στη 
διαφορετικότητα, να «µείνουν δηλαδή στην κουλτούρα τους» να «κάνουν στροφή στις ρίζες 
τους» και κάνοντας αυτό να ακολουθήσει και η επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους.  
 
 

                                                 
4 µαθαίνουµε να κατανοούµε τους άλλους, να τοποθετούµε τον εαυτό µας στη θέση τους, να 
βλέπουµε τα προβλήµατά τους µέσα από τα δικά τους µάτια και να καλλιεργούµε τη συµπάθειά µας 
για αυτούς 
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2. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 

2.1. Έρευνα Αρχείου : το παράδειγµα κάποιων Ευρωπαϊκών Εταίρων µας 

2.1.1. Αυστρία 

Εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών µηχανηµάτων  
Η ελλιπής γνώση της γερµανικής γλώσσας αποτέλεσε σηµαντικό πρόβληµα επικοινωνίας 
όταν η διοίκηση επιχείρησε αναδιάρθρωση στο τµήµα παραγωγής. Στη φάση αυτή 
συστήθηκαν οµάδες εργασίας µε αρµοδιότητα τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη 
διαδικασία παραγωγής, την οργάνωση του χρόνου και την ανάθεση καθηκόντων. Όπως 
γίνεται ίσως αντιληπτό η απλή, «παθητική» κατανόηση οδηγιών από τους εργαζοµένους 
δεν επαρκούσε. Ο κάθε εργαζόµενος όφειλε να επικοινωνεί ενεργά αν ήθελε να θεωρηθεί 
ότι µετέχει στην επιτυχία της οµάδας. 
Με το σύνθηµα «Συνοµιλία – Συνεργασία» η επιχείρηση προχώρησε στην οργάνωση και 
λειτουργία τµηµάτων διδασκαλίας της Γερµανικής γλώσσας για τους µη γερµανόφωνους 
εργαζοµένους της, που περιελάµβαναν τρία στοιχεία: 

i. γραµµατική, 
ii. επικοινωνία, 
iii. πληροφορίες σχετικά µε την επιχείρηση και το αντικείµενο εργασιών. 

Το τελευταίο στοιχείο, που αφορούσε την επιχείρηση, κάλυπτε θέµατα ποιοτικού ελέγχου, 
ασφάλειας στο χώρο εργασίας, ιδιαιτερότητες στην εκτέλεση των εργασιών, άρθρα από το 
περιοδικό της επιχείρησης.  
Τα µαθήµατα πραγµατοποιούνταν: 

 λίγο πριν τη λήξη της πρωινής και λίγο µετά την έναρξη της απογευµατινής βάρδιας, 
προκειµένου να εξυπηρετούνται και οι δύο βάρδιες,  

 δύο φορές την εβδοµάδα για δεκατέσσερις εβδοµάδες,  

 στο χώρο του εργοστασίου, µε στόχο αφενός τη µείωση του κόστους για την 
επιχείρηση και αφετέρου την ελάττωση του χρόνου που θα διέθεταν οι εργαζόµενοι. 

Αποτέλεσµα ήταν  
 η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ανεπιθύµητων επιπτώσεων στην παραγωγή και 
την ασφάλεια που οφείλονταν σε παρανοήσεις και παρερµηνείες,  

 η µείωση του κινδύνου αντικατάστασης ενός αλλοδαπού εργαζοµένου από άλλον µε 
καλύτερη γνώση της Γερµανικής γλώσσας.   
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2.1.2. Βέλγιο 

Θυγατρική µιας από τις µεγαλύτερες εταιρείες ανοδίωσης στον κόσµο: 
Εδρεύει σε περιοχή µε πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας λόγω του κλεισίµατος ενός τοπικού 
ανθρακωρυχείου. Η ευαισθησία της επιχείρησης σε θέµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
την οδήγησε να συνεργαστεί  µε ένα γραφείο ευρέσεως εργασίας το οποίο προωθεί 
αποκλειστικά τους προσφάτως απολυµένους ανθρακωρύχους. Τα κριτήρια επιλογής που 
υιοθετήθηκαν για την πρόσληψη των υποψηφίων είναι: 

 η ύπαρξη επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων, 
 η ετοιµότητα του υποψηφίου για άµεση ένταξη στο ανθρώπινο δυναµικό της 
επιχείρησης, 

 η ευχέρεια συνεργασίας µε άτοµα άλλων εθνοτήτων καθώς, όπως είχε καταγραφεί, 
το 50% των νεοπροσλαµβανόµενων που µετείχαν στα σεµινάρια εκπαίδευσης της 
εταιρείας ήταν µετανάστες διαφορετικής καταγωγής. 

Η παρεχόµενη από την επιχείρηση εκπαίδευση είναι εξάµηνης διάρκειας και περιλαµβάνει: 

 τεχνική εκπαίδευση, 

 εργασιακή συµπεριφορά και επικοινωνία, 

 κάλυψη γλωσσικής ανεπάρκειας, 

 σπουδή και εξοικείωση µε το πολυπολιτισµικό περιβάλλον µε στόχο τη 
διαπολιτισµική συνεργασία. 

Παράλληλα η επιχείρηση εκδηλώνει έµπρακτα την αποδοχή των πολιτισµικών 
ιδιαιτεροτήτων των υπαλλήλων της, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα: 

 να συναντώνται, ανά τακτά διαστήµατα, µε τους προϊσταµένους τους και να 
συζητούν τυχόν προβλήµατα που ανακύπτουν και οφείλονται στις πολιτισµικές 
διαφορές µεταξύ συνεργατών, διερευνώντας ενδεχόµενους τρόπους 
αντιµετώπισής τους, 

 να λάβουν διακοπές µεγαλύτερης διάρκειας κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, αρκεί 
να το ζητήσουν εγκαίρως, προκειµένου να συµµετά-σχουν σε οικείες 
εκδηλώσεις-γιορτές-φεστιβάλ πολιτισµικού ή θρησκευτικού περιεχοµένου, 

 να προσευχηθούν, αν το επιθυµούν, ανενόχλητοι κατά την ώρα του διαλείµµατός 
τους.     

Σκοπός της επιχείρησης είναι να δηµιουργήσει ένα κλίµα συνεργασίας στο οποίο ο κάθε 
εργαζόµενος, από το πολυεθνικό εργατικό της δυναµικό, θα νοιώθει αποδεκτός και 
καλοδεχούµενος ενώ θα του καλλιεργείται έντονα το συναίσθηµα ότι ανήκει στην 
επιχείρηση.  

 Με αυτήν της την πολιτική η επιχείρηση έχει µέχρι τώρα επιτύχει µείωση της 
κινητικότητας και αντικατάστασης (labor turnover) των εργαζοµένων της κατά 15% 
ετησίως, ποσοστό ιδιαίτερα χαµηλό για τις επιχειρήσεις του κλάδου. 
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2.1.3. Γαλλία 

Γνωστό Hypermarket: 
Άνοιξε πρόσφατα ένα συγκρότηµα καταστηµάτων σε µια αστική περιοχή όπου κατοικούν 
σε υψηλό ποσοστό ξένοι ή Γάλλοι ξενικής καταγωγής, που ως εκ τούτου υποφέρουν από 
πολλά κοινωνικά προβλήµατα.  
Η επιχείρηση εφαρµόζει µια πολιτική πρόσληψης ατόµων µόνο από την τοπική κοινωνία, 
αρκεί να καλύπτουν τις προδιαγραφόµενες δεξιότητες και προσόντα. Η επιχείρηση 
ακολούθησε τη συγκεκριµένη πολιτική, µετά τις έντονες διαµαρτυρίες των κατοίκων και των 
τοπικών παραγόντων, οι οποίοι ασκούσαν πιέσεις κατά τη φάση ανέγερσης, καθώς δε 
διέκριναν κάποιο όφελος από την εγκατάσταση του συγκεκριµένου εµπορικού κέντρου 
στην περιοχή τους.  
Αρχικά η επιχείρηση προσέλαβε και εκπαίδευσε τα διοικητικά στελέχη. Το εν λόγω 
πρόγραµµα εκπαίδευσης στόχευε στην εξοικείωση του διοικητικού προσωπικού µε: 

  τη χρηµατο-οικονοµική διοίκηση ενός hypermarket, 

  το σύνθετο κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον, 

 τις δυσκολίες που ελλόχευαν σε ένα σχήµα πολυπολιτισµικής υπαλληλικής σύνθεσης. 
Ακολούθησαν οι προσλήψεις του λοιπού προσωπικού, οι οποίες ανατέθηκαν σε τοπικό 
πρακτορείο. Το πρακτορείο επέλεξε εντελώς ανειδίκευτα άτοµα, τα οποία θα 
προσλαµβάνονταν αφού παρακολουθούσαν επιτυχώς ένα τρίµηνο πρόγραµµα 
εκπαίδευσης. Όσοι δεν προσλαµβάνονταν θα είχαν τουλάχιστον επωφεληθεί της 
εκπαίδευσης. 
Κατά την επιλογή αντί να δοθεί έµφαση στα κλασικά «κριτήρια πρόσληψης»: γνώσεις, 
εµπειρία, κτλ., έγινε µια λεπτοµερής περιγραφή της κάθε θέσης εργασίας. Εν συνεχεία, στο 
πλαίσιο µιας ενηµερωτικής εκστρατείας, η τοπική κοινωνία πληροφορήθηκε για τις 
διαθέσιµες θέσεις εργασίας και έτσι περισσότεροι από 450 άνθρωποι εντάχθηκαν στο 
πρόγραµµα εκπαίδευσης του Hypermarket, ενώ το 95% προσελήφθη µε συµβάσεις 
εργασίας αορίστου χρόνου. 
Η πολιτική αυτή είχε θεαµατικά αποτελέσµατα στην αντιµετώπιση µορφών 
εγκληµατικότητας, ενός τοµέα από τον οποίο υποφέρουν άλλες οµοειδείς επιχειρήσεις. Τα 
αίτια βρίσκονται κατά πάσα πιθανότητα στους εξής παράγοντες: 

 το εµπορικό κέντρο έγινε δεκτό από την τοπική κοινωνία σαν «το δικό µας µαγαζί», 

 κανείς δεν επιθυµούσε να εκθέσει µε παρανοµίες και παραβάσεις, τα άτοµα που 
δούλευαν στην οµάδα ασφαλείας του καταστήµατος και ήταν λίγο ως πολύ γνωστοί, 
φίλοι, συγγενείς. 

Από την άλλη η διοίκηση καυχιέται ότι όλοι οι εργαζόµενοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
µε αφοσίωση, ενώ το ποσοστό αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντά τους είναι πολύ 
πιο κάτω από το µισό του εθνικού µέσου όρου! 
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2.1.4. Γερµανία 

Εργοστάσιο χάλυβα του οποίου το 18% του εργατικού δυναµικού είναι αλλοδαποί: 
Το 1996 η διοίκηση του εργοστασίου και το εργατικό συνδικάτο υπέγραψαν συµφωνία 
εφαρµογής µιας ενιαίας πολιτικής, απαλλαγµένης διακρίσεων για όλους τους 
εργαζόµενους, Γερµανούς ή αλλοδαπούς. Με τον τρόπο αυτό προβλήθηκε µια ενεργός και 
δυναµική αρχή ισότητας η οποία εκφέρεται µέσα από τρεις πυλώνες ίσης µεταχείρισης: 

 σε θέµατα διοίκησης προσωπικού (π.χ. προσλήψεις, προαγωγές, αµοιβές, κτλ.), 

 σε θέµατα κοινωνικού περιεχοµένου (π.χ. η περιοχή που η επιχείρηση επιλέγει 
για τη στέγασή της), 

 σε θέµατα κοινωνικών παροχών (π.χ. προσφορά επαγγελµατικής εκπαίδευσης). 
Η επιχείρηση σε συνεργασία µε γνωστό κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων προσέφερε 
εκπαίδευση στους εργαζοµένους της, πάνω σε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που σχετίζονταν 
µε το περιεχόµενο της συµφωνίας, όπως: 

 µαθήµατα γερµανικών για υπαλλήλους που έχουν µεν γνώση της γλώσσας αλλά 
επιθυµούν να την εµπλουτίσουν προκειµένου ν’ ανταποκριθούν 
αποτελεσµατικότερα στις απαιτήσεις της εργασίας τους, 

 µαθήµατα γερµανικών για τις/τους συζύγους των εργαζοµένων που έφτασαν 
πρόσφατα στη χώρα, 

 διαπολιτισµική εκπαίδευση και ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών, µέσα από: i) 
τη  δηµιουργία πολυπολιτισµικών οµάδων, ii) τη διοργάνωση πολιτιστικών 
«Σαββατοκύριακων» για τους υπαλλήλους διαφόρων εθνικοτήτων και τους 
συντρόφους τους. 
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2.1.5. ∆ανία 

Το Network of the Labour Movement International Forum (N.I.F.) είναι ένα ∆ίκτυο 
συνδικαλιστικών φορέων των εθνικών µειονοτήτων, που οικονοµικά υποστηρίζεται από τη 
∆ανέζικη εργατική συνοµοσπονδία.  
Σκοπός του ∆ικτύου είναι να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας για τις εθνικές µειονότητες 
και να στήσει γέφυρες επικοινωνίας µεταξύ των εθνικών µειονοτήτων και των εργατικών 
συνδικάτων. 
Ο λόγος ύπαρξης του ∆ικτύου τεκµηριώνεται από τα εξής: 

 µόνο οι ίδιοι οι αλλοδαποί εργαζόµενοι µπορούν, ως µέλη ενός τέτοιου οργάνου, να 
µεταφέρουν βιώµατα διακρίσεων και ρατσιστικής συµπεριφοράς από το χώρο 
εργασίας τους, 

 τα «κοινά» εργατικά συνδικάτα έχουν άλλες προτεραιότητες και δεν 
ανταποκρίνονται άµεσα σε θέµατα αλλοδαπών εργαζοµένων, 

 οι αλλοδαποί εργαζόµενοι, υποκινούµενοι από δυσπιστία, δύσκολα εµπλέκονται ως 
µέλη στις δραστηριότητες των «κοινών» συνδικάτων. 

Η φιλοσοφία του ∆ικτύου επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι αλλοδαποί εργαζόµενοι πρέπει 
αντί να παραπονιόνται και να µένουν παθητικοί και ανενεργοί, να δραστηριοποιηθούν και 
ν’ αγωνίζονται οι ίδιοι για τα δικαιώµατά τους.  
Μια από τις πρώτες πρωτοβουλίες του ∆ικτύου ήταν η εκτύπωση και η διανοµή ενός 
οδηγού µε τον τίτλο: «Είσοδος στη ∆ανέζικη Αγορά Εργασίας». Αυτό το εύχρηστο βιβλίο 
τσέπης απευθυνόταν σε πρόσφυγες και µετανάστες και περιλάµβανε βασικές αρχές της 
τοπικής αγοράς εργασίας (νόµους, δικαιώµατα και υποχρεώσεις). 
Άλλες δραστηριότητες του ∆ικτύου είναι: 

 πραγµατοποίηση συναντήσεων µε τοπικούς φορείς και συνδικάτα, για 
ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και εµπειριών, 

 συµµετοχή σε εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, 

 επισκέψεις σε άλλες χώρες (π.χ. Ηνωµένο Βασίλειο) όπου η εφαρµογή 
αντιρατσιστικών πολιτικών και η ύπαρξη οργανώσεων αυτού του τύπου είναι 
ιδιαίτερα διαδεδοµένα, για αποτύπωση καλών πρακτικών. 
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2.1.6. Ηνωµένο Βασίλειο 

Επώνυµη αλυσίδα πολυκαταστηµάτων που πουλούν µια µεγάλη σειρά προϊόντων, 
όπως κασέτες ήχου, µουσικά CDs, ηλεκτρονικά παιχνίδια, βιβλία, κτλ.  
Στο πλαίσιο µιας στρατηγικής εξασφάλισης ίσων ευκαιριών για όλους τους εργαζόµενους, 
η διοίκηση του οµίλου διενήργησε ένα είδος απογραφής εργαζοµένων. Κάθε εργαζόµενος 
έπρεπε να συµπληρώσει µια φόρµα που περιελάµβανε πληροφορίες σχετικές µε τη θέση 
εργασίας αλλά και προσωπικά στοιχεία µε έµφαση την καταγωγή του. Η απογραφή µεταξύ 
άλλων έδειξε ότι οι αλλοδαποί εργαζόµενοι υπο-εκπροσωπούνταν στις µεσαίες και 
ανώτερες θέσεις της διοίκησης.  
Η επιχείρηση αποφάσισε, εισάγοντας µια σειρά «θετικών πολιτικών», να λάβει µέτρα που: 

 θα εξασφάλιζαν ότι οι προκηρύξεις πλήρωσης υψηλόβαθµων θέσεων γίνονται 
πάντα ευρέως γνωστές, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον της 
επιχείρησης, στους κύκλους των εθνικών µειονοτήτων, 

 θα καθιστούσαν ικανά τα µέλη των εθνικών µειονοτήτων να ανταγωνιστούν επί 
«ίσοις όροις» τους εγχώριους υποψηφίους, 

 θα διασφάλιζαν ότι η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα γίνονταν µε 
αµεροληψία, χρησιµοποιώντας αντικειµενικά κριτήρια, από άτοµα απαλλαγµένα 
από κάθε είδους εµπάθειες και προκαταλήψεις. 

Για το λόγο αυτό: 
 προσέφερε εκπαίδευση και επαγγελµατική εξειδίκευση στους αλλοδαπούς 

εργαζοµένους της που επιθυµούσαν να διεκδικήσουν θέσεις ιεραρχικά 
ανώτερες, 

 προσέφερε εκπαίδευση αντιρατσιστικού περιεχοµένου στα στελέχη που 
µετείχαν σε διαδικασίες αξιολογήσεων µε σκοπό την πρόσληψη ή την 
εσωτερική µετακίνηση και προαγωγή, 

 διεύρυνε την οµάδα των αξιολογητών µε έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων, 
 όρισε ποινές για την πάταξη περιστατικών διακρίσεων, οι οποίες ποίκιλλαν από 

µια απλή σύσταση µέχρι και απόλυση. 
Η εν λόγω επιχείρηση ισχυρίζεται ότι η εφαρµογή των πολιτικών αυτών είχε µόνο θετικά 
αποτελέσµατα, όπως: 

 βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης χωρίς ν’ αυξηθούν τα κονδύλια της 
διαφήµισης, 

 προσέλκυση πιο ικανών, επιδέξιων και ταλαντούχων στελεχών, 

 προβολή και αξιοποίηση στο έπακρο των δυνατοτήτων του εν ενεργεία 
ανθρώπινου δυναµικού της επιχείρησης (Βρετανών και αλλοδαπών), 

 διεύρυνση του κύκλου των πελατών.  
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2.1.7. Ισπανία 

Η Γενική Ένωση Εργαζοµένων (UGT) και η Συνοµοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων 
(CCOO) είναι δύο από τις µεγαλύτερες εργατικές ενώσεις στην Ισπανία. Η κάθε µία από τις 
ενώσεις αυτές έχει δηµιουργήσει ένα δίκτυο ειδικών κέντρων που πραγµατεύονται τα 
ιδιαίτερα προβλήµατα των αλλοδαπών εργαζοµένων. Η CCOO έχει ιδρύσει τα CITEs και η 
UGT τα Centros-Guia.  
 
Ήδη µέχρι το 1997 υπήρχαν περισσότερα από εκατό (100) σηµεία επαφής CITEs σε 
ολόκληρη την Ισπανία. Οι δραστηριότητές τους περιλαµβάνουν: 

 διδασκαλία Ισπανικής γλώσσας σε αλλοδαπούς εργαζόµενους, αλλά και 
µαθήµατα άλλων γλωσσών σε Ισπανούς που συνεργάζονται µε αλλοδαπούς, 

 σειρά συντονισµένων ενεργειών για την τακτοποίηση και επανένωση 
οικογενειών, 

 διαπραγµατεύσεις µε τις αρχές πάνω σε θέµατα αδειών παραµονής και 
εργασίας, αµοιβών και κοινωνικών παροχών, παραπόνων για ρατσιστική 
συµπεριφορά. 

 
Η UGT ξεκίνησε τη δηµιουργία δικτύου Centros-Guia το 1991 και σήµερα υπάρχουν 
ανάλογα Κέντρα σε ένδεκα από τις αυτόνοµες Ισπανικές Περιφέρειες µε το µεγαλύτερο 
πληθυσµό προσφύγων. Όπου δεν υπάρχει ακόµα Κέντρο το τµήµα κοινωνικής πρόνοιας 
του τοπικού συνδικάτου προσφέρει συµβουλευτική στήριξη και βοήθεια στους αλλοδαπούς 
εργαζοµένους.  
Τα Κέντρα προσφέρουν υπηρεσίες: 

 νοµικής φύσης όπως : άδειες παραµονής και εργασίας, visas, συµβουλές επί 
εργατικών θεµάτων, κτλ. 

 κοινωνικού περιεχοµένου όπως : µαθήµατα Ισπανικής γλώσσας και πολιτισµού, 
πολιτιστικές εκδηλώσεις για ενίσχυση της πολυ-πολιτισµικής συνοχής και 
αντιρατσιστικές ενηµερωτικές εκστρατείες. 

 
Και οι δύο ενώσεις αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και συχνά συνεργάζονται προκειµένου 
να επιτύχουν:  

 την ευόδωση των διαπραγµατεύσεών τους µε την Κυβέρνηση και τις ∆ιοικήσεις 
επιχειρήσεων και οργανισµών κατά το σχεδιασµό πολιτικών που αφορούν τους 
αλλοδαπούς εργαζόµενους, 

 τη βέλτιστη εργασιακή ενσωµάτωση των αλλοδαπών εργαζοµένων, 

 την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των Ισπανών εργαζοµένων στη 
συνεργασία µε άτοµα που παρουσιάζουν γλωσσικές και πολιτισµικές 
ιδιαιτερότητες, 
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 την εξίσωση των δικαιωµάτων των µη Ευρωπαίων µεταναστών και προσφύγων 
εργαζοµένων µε αυτά των Ευρωπαίων εργαζόµενων, 

 την πάταξη της παράνοµης µετανάστευσης και άσκηση ποινικής δίωξης σε 
εργοδότες που υποχρεώνουν αλλοδαπούς εργαζοµένους  σε «µαύρη εργασία». 

 

 

2.1.8. Ιταλία 

Σιδηρο-χυτήριο του οποίου το 25% του εργατικού δυναµικού είναι µη Ευρωπαίοι: 
Το βασικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι µη Ευρωπαίοι εργαζόµενοι της περιοχής έχει 
σχέση µε την επικοινωνία και την εύρεση στέγης.  

Το πρώτο από τα προβλήµατα αντιµετωπίστηκε σχετικά εύκολα από την επιχείρηση, 
προσφέροντας µαθήµατα Ιταλικής γλώσσας. Ο κύκλος µαθηµάτων ήταν διάρκειας ενός 
έτους και η συµµετοχή, αν και προαιρετική, ήταν σχεδόν καθολική από όλους τους µη 
ιταλόφωνους εργαζόµενους.  

Το πρόβληµα εύρεσης στέγης οφείλεται στο γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων της 
περιοχής δείχνουν ιδιαίτερα απρόθυµοι να ενοικιάσουν τα καταλύµατά τους σε µετανάστες. 
Για το λόγο αυτό η επιχείρηση ανέλαβε να βρει διαµερίσµατα, να υπογράψει συµβόλαια 
στο όνοµά της µε τους ιδιοκτήτες και µε την έγκρισή τους να τα υπενοικιάσει στους 
υπαλλήλους της. 

Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση εξασφάλισε   

 αφενός την στέγαση των υπαλλήλων της,  

 και αφετέρου τη σύσφιξη των σχέσεών της µαζί τους, ενώ παράλληλα µειώθηκε 
αισθητά η κινητικότητα και αντικατάσταση των εργαζοµένων (ένα φαινόµενο 
ιδιαίτερα έντονο στην περιοχή). 
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2.1.9. Λουξεµβούργο 

Το 1985 η Ανεξάρτητη Συνοµοσπονδία Εργατών Λουξεµβούργου (OGB-L) ίδρυσε το 
Τµήµα Αλλοδαπών Εργαζοµένων “the Immigrants’ Section of the OGB-L”. 

 Η ίδρυσή του θεωρήθηκε απαραίτητη προκειµένου να διευκολύνει την ενεργό συµµετοχή 
των εργαζοµένων. Μέχρι τότε οι συνεδριάσεις πραγµατοποιούνταν στην καθοµιλουµένη 
λουξεµβουργιανή διάλεκτο και καθώς οι αλλοδαποί εργαζόµενοι αδυνατούσαν να 
παρακολουθήσουν τα τεκταινόµενα ένοιωθαν παραµεληµένοι και θεωρούσαν ότι στην 
ουσία η δράση και οι αγώνες των εργατικών συνδικάτων ήταν κάτι που δεν τους αφορά.  

Οι συνεδριάσεις του τµήµατος Αλλοδαπών γίνονται πια στην Γαλλική γλώσσα (που 
θεωρείται ευρύτερα κατανοητή), και οι εργαζόµενοι µπορούν να κάνουν σχόλια ή να 
υποβάλλουν ερωτήσεις στη µητρική τους γλώσσα. Σχετικά φυλλάδια ή άρθρα του 
ενδιαφέροντος των αλλοδαπών µεταφράζονται σε διάφορες γλώσσες και περιλαµβάνονται 
στην ύλη του περιοδικού «Actualités» που εκδίδεται από το Συνδικάτο. 

Από νωρίς είχε γίνει αντιληπτό στους κόλπους της Συνοµοσπονδίας ότι µόνο αν οι 
αλλοδαποί εργαζόµενοι ενταχθούν στο σώµα των συνδικάτων και εξασφαλιστεί η ενεργός 
συµµετοχή τους σε αυτά,  οι αγώνες και οι διεκδικήσεις τους θα φέρουν καρπούς. Η 
διαίρεση και ίδρυση ενός διακεκριµένου τµήµατος προσέφερε στους αλλοδαπούς 
εργαζοµένους τη δυνατότητα να διεκδικήσουν λύσεις σε προβλήµατα ιδιαίτερης φύσης, 
που απασχολούν µόνο τους ίδιους: εξεύρεση στέγης, παροχή κοινωνικής και υγειονοµικής 
ασφάλισης, αντιµετώπιση ρατσιστικής συµπεριφοράς στο χώρο εργασίας, κτλ. 

Το τµήµα Αλλοδαπών της Συνοµοσπονδίας άσκησε πίεση στην Κυβέρνηση του 
Λουξεµβούργου και επέτυχε µεταξύ άλλων: 

 να επιτραπεί η απασχόληση αλλοδαπών στο δηµόσιο τοµέα 

 να καταστεί δια νόµου παράνοµη η κάθε εκδήλωση ρατσιστικής συµπεριφοράς. 
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2.2. Έρευνα πεδίου  

2.2.1. Το δείγµα  

Οι επιχειρήσεις που µετείχαν στην έρευνα : 
 αναζητήθηκαν από τα αρχεία των Επιµελητηρίων και του Ελληνικού ∆ικτύου για 
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, από τους συµβαλλόµενους εταίρους της 
Αναπτυξιακής Σύµπραξης που εκπροσωπούν τις Οµάδες Στόχου (ΟΣ) και από 
τους οποίους ζητήθηκε να υποδείξουν τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται, 
από αρχεία της ICAP και λοιπούς επαγγελµατικούς καταλόγους,  

 δραστηριοποιούνται στη βιοµηχανία Μαζικής Εστίασης, Ένδυσης και Υπόδησης, 
σε Τεχνικές Εταιρείες, Εταιρείες παροχής υπηρεσιών Καθαρισµού, σε Πρατήρια 
Υγρών Καυσίµων και Super Markets, γιατί πιστεύεται ότι επί το πλείστον σε 
επιχειρήσεις αυτών των κλάδων αναζητούν εργασία τα άτοµα της ΟΣ, 

 έχουν την έδρα τους στην Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, γιατί 
εκεί σωρεύεται η πλειοψηφία των ατόµων της ΟΣ, 

 επελέγησαν µε µοναδικό κριτήριο να απασχολούν άτοµα της ΟΣ. Έτσι από τις 
χιλιάδες επιχειρήσεις που συγκεντρώθηκαν, ένας πρώτος διαχωρισµός έγινε όταν 
τηλεφωνικά ερωτήθηκαν και επιβεβαίωσαν ότι απασχολούν άτοµα της ΟΣ. 

 

2.2.2. Τα εργαλεία 

Η συλλογή πληροφοριών από τις επιχειρήσεις έγινε µε χρήση ειδικά δοµηµένων 
ερωτηµατολογίων και προσωπικών συνεντεύξεων µε τους υπευθύνους Ανθρωπίνων 
Πόρων ή/και τους προϊσταµένους τµήµατος προσωπικού.  
Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε, στην πλειοψηφία του, ερωτήσεις κλειστού τύπου, ώστε 
να είναι δυνατή η τυποποίηση των αποτελεσµάτων και η εξαγωγή συµπερασµάτων. 
Η τυπολογία των ερωτηµατολογίων αφορούσε: 

  στον αριθµό των εργαζοµένων µεταναστών και προσφύγων σε σχέση µε το 
συνολικό αριθµό εργαζοµένων στην επιχείρηση, 

 στις χώρες προέλευσης των αλλοδαπών εργαζοµένων, 
 στο είδος των θέσεων εργασία όπου απασχολούνται οι οικονοµικοί µετανάστες ή οι 
πρόσφυγες (διοίκηση, παραγωγή, εξυπηρέτηση πελατών, βοηθητικές εργασίες) 

 στο µορφωτικό τους επίπεδο : τέχνες, δεξιότητες, αλλά και ικανότητα χρήσης της 
ελληνικής γλώσσας, 

 στους λόγους για τους οποίους η επιχείρηση προσέλαβε οικονοµικούς µετανάστες 
ή πρόσφυγες, 

 στις αντιλήψεις της επιχείρησης σχετικά µε τη βέλτιστη µεθοδολογία εργασιακής 
ενσωµάτωσης των αλλοδαπών εργαζοµένων, 

 στην αναλυτική περιγραφή των εφαρµοζόµενων από την επιχείρηση πρακτικών. 
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2.2.3. Προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν 

 Επιφυλακτικότητα από τα µέλη των εταίρων µας, µε τους οποίους συµµετέχουµε 
στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη (Σύλλογοι / Οργανώσεις εκπροσώπησης 
εργαζοµένων µεταναστών στη Ελλάδα) στο να υποδείξουν τις επιχειρήσεις στις 
οποίες απασχολούνται. Ο πιθανότερος λόγος είναι ο φόβος απόλυσης και η 
ανασφάλεια που δηµιουργεί η ανεπάρκεια του νοµοθετικού πλαισίου. 

 ∆υσκολία στην προσέγγιση των επιχειρήσεων. Ενδείξεις υπάρχουν ότι τα αίτια 
βρίσκονται στο ενδεχόµενο ελέγχου για τη διερεύνηση περιστατικών εργασιακής 
εκµετάλλευσης των αλλοδαπών εργαζοµένων. 

 

2.2.4. Στατιστικές Παρατηρήσεις και Σχολιασµοί 

 ∆ηµιουργήθηκε ένας κατάλογος τριών χιλιάδων (3.000) επιχειρήσεων. Από αυτές, 
µετά από τηλεφωνική επικοινωνία, µόνο οι διακόσιες (200) δέχθηκαν να µετάσχουν 
στην έρευνα. Οι επιχειρήσεις αυτές έλαβαν ταχυδροµικά, µε fax, ή µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο σχετικά ερωτηµατολόγια, από τα οποία µόνο τα τριάντα (30) 
επεστράφησαν συµπληρωµένα. 

 Η πλειοψηφία των αλλοδαπών εργαζοµένων είναι Αλβανικής καταγωγής, ενώ 
άλλες χώρες προέλευσης είναι η Αίγυπτος, η Αιθιοπία, η Βουλγαρία, το 
Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, η Ρουµανία, χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κ.ά. 

 Οι αλλοδαποί εργαζόµενοι απαντώνται κυρίως στο τµήµα παραγωγής των 
επιχειρήσεων και στην παροχή βοηθητικών εργασιών όπως υπηρεσίες 
καθαρισµού, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν συναντήσαµε (έστω σε µικρό αριθµό) 
αλλοδαπούς εργαζόµενους στο τµήµα διοίκησης και εξυπηρέτησης πελατών. 

 Αξιοσηµείωτο είναι ότι σε πολλές επιχειρήσεις – κυρίως σε αυτές που το ποσοστό 
των αλλοδαπών είναι πάνω από το 50% του συνόλου των εργαζοµένων – 
συναντήσαµε και αλλοδαπούς σε θέσεις προϊσταµένων. 

 Το µορφωτικό επίπεδο των αλλοδαπών εργαζόµενων είναι συνήθως χαµηλό: 
ελάχιστοι είναι ανώτερης εκπαίδευσης, η πλειοψηφία τους είναι επιπέδου 
υποχρεωτικής ή/και β’/θµιας εκπαίδευσης. 

 Οι αλλοδαποί εργαζόµενοι σπάνια παρουσιάζουν ειδίκευση σε κάποια τέχνη – λίγοι 
έχουν παρακολουθήσει κάποια τεχνική σχολή ενώ ελάχιστοι γνωρίζουν τη χρήση 
Η/Υ και Internet. 

 Γεγονός είναι ότι οι όποιες γνώσεις ή δεξιότητες, ακόµα και αν υπάρχουν, δε 
δύναται να πιστοποιηθούν από κάποιο αρµόδιο κρατικό φορέα, µε αποτέλεσµα η 
θέση απασχόλησης του αλλοδαπού εργαζόµενου συχνά να µη βρίσκεται σε 
συνάρτηση µε αυτές. 

 Το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας είναι ικανοποιητικό, ενώ ορισµένοι 
µπορούν να επικοινωνούν και στην Αγγλική γλώσσα. 
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 Η γνώση της Ελληνικής γλώσσας αποτελεί για πολλές επιχειρήσεις κριτήριο 
επιλογής και πρόσληψης των αλλοδαπών αφενός γιατί η φύση της εργασίας 
απαιτεί επικοινωνία και συνεργασία µε τους λοιπούς εργαζόµενους, αφετέρου γιατί 
συχνά οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι καλούνται να έρθουν σε επαφή µε τους 
πελάτες της επιχείρησης. 

 Όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις που µετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι τα άτοµα που 
ασχολούνται µε την επιλογή του προσωπικού σήµερα, λόγω των ιδιαίτερων 
συνθηκών της αγοράς εργασίας, πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί ώστε να αξιολογούν 
και να προσλαµβάνουν χωρίς διακρίσεις. Ωστόσο ελάχιστες από αυτές 
απασχολούν στη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων άτοµο/α 
ειδικευµένο/α στην επικοινωνία µε οικονοµικούς µετανάστες και πρόσφυγες, ενώ 
στις περισσότερες την επιλογή και πρόσληψή τους έχει αναλάβει ο ίδιος ο 
επιχειρηµατίας.  

 Οι λόγοι πρόσληψης αλλοδαπών εργαζοµένων, κατά τη σειρά ιεράρχησής τους 
από τους ερωτούµενους, ήταν οι ακόλουθοι: 

 η έλλειψη ενδιαφέροντος και προσφοράς από την πλευρά του εγχώριου 
ανθρώπινου δυναµικού για τις συγκεκριµένες θέσεις εργασίας, 

 η µεγαλύτερη συνέπεια και η καλύτερη αποδοτικότητα των αλλοδαπών 
εργαζόµενων σε συνδυασµό µε την έλλειψη πειθαρχίας και σεβασµού από 
τους έλληνες εργαζόµενους, 

 το χαµηλότερο κόστος για την επιχείρηση, 
 η ευαισθητοποίηση της επιχείρησης σε θέµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 
 το γεγονός ότι η επιχείρηση δραστηριοποιείται στις αντίστοιχες χώρες. 

 Αρκετές από τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα όσες ασχολούνται µε την παροχή 
υπηρεσιών, κατέθεσαν περιστατικά δυσφορίας των πελατών τους για την 
απασχόληση αλλοδαπών εργαζοµένων. Οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερασπίστηκαν 
τους υπαλλήλους τους προβάλλοντας ως τεκµήρια : 

 την πρόσληψή τους µε όλες τις νόµιµες διαδικασίες που η εργατική νοµοθεσία 
επιβάλλει και αποδίδοντας στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς τις 
αντίστοιχες εισφορές, 

 την ανταπόκρισή τους στην πρόσκληση εργασίας τη στιγµή που οι έλληνες 
εργαζόµενοι αδιαφορούν για τις συγκεκριµένες θέσεις, 

 τη συνέπεια και την αποδοτικότητά τους. 
Παράλληλα οι ίδιες αυτές επιχειρήσεις τιµωρούν περιστατικά διακρίσεων που τυχόν 
παρατηρούνται µέσα στους κόλπους τους µεταξύ ελλήνων και αλλοδαπών συναδέλφων, 
ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθµίδας.  
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2.2.5. Οι Καλές Πρακτικές  

2.2.5.1. Μεταφρασµένο υλικό 

Αρκετές από τις επιχειρήσεις που µετείχαν στην έρευνα έχουν προχωρήσει στη µετάφραση 
– κυρίως στην αγγλική γλώσσα – εντύπων και εγχειριδίων, όπως: 

 εγχειριδίων χρήσης και αξιοποίησης µηχανών και εργαλείων, 
 του εντύπου παρουσίασης της επιχείρησης (Company Profile), ώστε να γίνονται 
σαφή σε όλους το όραµα, οι σκοποί και οι στόχοι της,  

 εργασιακών νόµων και οδηγιών, ώστε να ξεκαθαρίζονται τα δικαιώµατα και οι 
υποχρεώσεις των εργαζοµένων, 

 του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας της επιχείρησης, των ενδεχόµενων 
διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας (ISO), των εφαρµοζόµενων κανόνων υγιεινής 
και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, προστασίας του περιβάλλοντος κ.ά. 

 της θέσης εργασίας: αναλυτική περιγραφή υποχρεώσεων και αρµοδιοτήτων, καθώς 
και των κριτηρίων αξιολόγησης, 

 µιας προσχεδιασµένης φόρµας περιγραφής ενδεχόµενων προβληµάτων και 
δυσχερειών κατά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των εργασιών µε ταυτόχρονη 
παρουσίαση λύσεων,  

 µιας Φόρµας αναφοράς αναγκών αναφορικά µε εκπαίδευση, επιπλέον προσωπικό, 
εξοπλισµό, 

 φύλλων υποβολής παραπόνων και ταυτόχρονης αξιολόγησης της επιχείρησης σε 
θέµατα όπως: οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, οι προσφερόµενες ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και εξέλιξης, οι διαδικασίες χειρισµού και αξιοποίησης προτάσεων και 
παραπόνων, η παροχή δυνατότητας ανάµειξης των εργαζοµένων στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, η τήρηση του ωραρίου εργασίας, το προσφερόµενο πακέτο 
αµοιβών και παροχών.  

Οι επιχειρήσεις αποδεχόµενες ότι η επικοινωνία µεταξύ συνεργατών που οµιλούν 
διαφορετική γλώσσα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, προέβησαν στην παραπάνω ενέργεια 
προκειµένου να διασφαλίσουν ότι: 

 κάθε εργαζόµενος, ό,τι γλώσσα κι αν µιλά, θα εργάζεται αποδοτικά, 
αποτελεσµατικά, µε ασφάλεια και σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις 
προδιαγραφές του οργανισµού, 

 δεν θα υπάρξουν φαινόµενα ρατσισµού, περιστατικά διακρίσεων και ανάρµοστης 
µεταχείρισης και συµπεριφοράς από πλευράς προϊσταµένων και συνεργατών, 

 κάθε εργαζόµενος θα έχει την ευκαιρία να συµµετάσχει ενεργά στη λήψη 
αποφάσεων στρατηγικής σηµασίας για την εταιρεία, όπου η διαφορετικότητα σε 
συνδυασµό µε την ελευθερία έκφρασης χρησιµοποιούνται ως κινητήριοι µοχλοί 
ανάπτυξης.
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2.2.5.2. Προγράµµατα κάλυψης γλωσσικής ανεπάρκειας 

Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που µετείχαν στην έρευνα, προκειµένου ν’ 
αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα επικοινωνίας που ανακύπτουν µε τους αλλοδαπούς 
εργαζοµένους τους, οργανώνουν προγράµµατα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας. Αξίζει 
βέβαια να σηµειώσουµε ότι συχνά είναι οι ίδιοι οι εργαζόµενοι που εκδηλώνουν την 
επιθυµία να µάθουν την γλώσσα, ώστε να επισπεύσουν την προσαρµογή τους στο νέο 
περιβάλλον εργασίας αλλά και στην χώρα υποδοχής γενικότερα.  

Η όλη διαδικασία έχει ως εξής:  
i. Οι αλλοδαποί “οµαδοποιούνται” σύµφωνα µε την καταγωγή τους και την κοινή 

ενδεχοµένως γλώσσα επικοινωνίας, 
ii. τα µαθήµατα γίνονται στο χώρο της επιχείρησης µετά το πέρας του ωραρίου 

εργασίας,  
iii. οι διδάσκοντες είναι είτε δάσκαλοι ειδικευµένοι να διδάξουν την ελληνική γλώσσα 

σε αλλοδαπούς, είτε άτοµα που προτείνονται από την Πρεσβεία της χώρας 
προέλευσης των αλλοδαπών, 

iv. τα µαθήµατα είναι δίωρης διάρκειας και πραγµατοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές 
την εβδοµάδα,  

v. το περιεχόµενο των µαθηµάτων εκτός από τις γενικές αρχές της γλώσσας 
περιλαµβάνει στοιχεία της ελληνικής πολιτισµικής κουλτούρας, αλλά και γνώσεις 
εξειδικευµένες και προσαρµοσµένες στο αντικείµενο δραστηριότητας της 
επιχείρησης,  

vi. το κόστος – αµοιβή διδασκόντων, έντυπο υλικό, κτλ. – βαρύνει εξολοκλήρου την 
επιχείρηση. 
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2.2.5.3. Συνέδρια κατά του Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας / Σεµινάρια προώθησης 
της διαπολιτισµικής γνώσης 

Γνωστή βιοµηχανία παραγωγής και διάθεσης στρωµάτων και επίπλων διαθέτει 
αξιοσηµείωτη ευαισθησία σε θέµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: Περισσότεροι από το 
70% των εργαζοµένων της είναι µετανάστες κυρίως από την πρώην Σοβιετική Ένωση και 
την Τουρκία, ενώ απασχολεί επίσης άτοµα µε “ειδικές ικανότητες”, άτοµα από πολυµελείς 
οικογένειες, άτοµα που αντιµετωπίζουν εθνικές / φυλετικές / θρησκευτικές διακρίσεις. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι στην επιχείρηση απαντώνται 13 εθνικότητες και 9 θρησκείες. 
Η επιχείρηση στηρίζει τη διαµόρφωση στους κόλπους της ενός κοινωνικού πλαισίου µέσα 
στο οποίο συνυπάρχουν και αναπτύσσονται όλοι οι πολιτισµοί. Έτσι για παράδειγµα: 

 κάνει δεκτές τις όποιες ενδυµατολογικές ιδιαιτερότητες,  
 ο µουσουλµάνος εργαζόµενος µπορεί αν το επιθυµεί να διακόψει την εργασία του 
και να αποσυρθεί για να προσευχηθεί,  

 ο αλλοδαπός εργαζόµενος µπορεί να ακολουθήσει τις αργίες της δικής του 
θρησκευτικής κουλτούρας, 

 παρέχεται τη δυνατότητα χρήσης ενός ευέλικτου ωραρίου εργασίας και επιπλέον 
ηµερών αδείας. 

Εξάλλου η επιχείρηση αποδεχόµενη την ευθύνη της για τη διασφάλιση της οµοιογένειας 
µέσα στην µικρή της κοινωνία, οργανώνει εσωτερικά σεµινάρια µε χαρακτήρα 
επικοινωνιακό, όπου αφενός ενηµερώνει και ευαισθητοποιεί το προσωπικό της για τη 
συνεργασία µε άτοµα που παρουσιάζουν γλωσσικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες και 
αφετέρου καλλιεργεί την αντίληψη ότι οι αλλοδαποί εργαζόµενοι δεν ευθύνονται για τα 
αυξηµένα επίπεδα εγκληµατικότητας και ανεργίας στη χώρα. 
Παράλληλα η επιχείρηση θέλοντας να κάνει ευρύτερα γνωστό την ευαισθησία της σε 
θέµατα εταιρικής ευθύνης µετέχει ενεργά σε συνέδρια που διοργανώνονται από διάφορους 
φορείς, Οργανισµούς και Πανεπιστήµια, στην Ελλάδα ή/και το Εξωτερικό, µε ποικιλία 
κοινωνικών θεµάτων, όπως: 

 την αντιµετώπιση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας για την αποτροπή 
συγκρουσιακών εκδηλώσεων από τη συνάντηση των πολιτισµών, 

 την προώθηση της διαπολιτισµικής γνώσης (τη γνωριµία δηλαδή µε άλλους 
πολιτισµούς και κουλτούρες), την ανταλλαγή πολιτισµικών γνώσεων και εµπειριών, 
την προβολή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, κ.ά. 

Τέλος, όπως είναι αναµενόµενο, η επιχείρηση τιµωρεί περιστατικά διακρίσεων, χωρίς 
βέβαια να περνά στο άλλο άκρο: “ισότητα αλλά όχι ιδιαίτερη µεταχείριση!”. Η ηγεσία της 
επιχείρησης είναι πάντα πρόθυµη να συζητήσει κάθε προβληµατισµό και παράπονο των 
εργαζοµένων της, αλλά επιπλήττει αυστηρά όσους δεν ακολουθούν την κοινωνική της 
πολιτική. 
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2.2.5.4. Οργάνωση Κοινωνικών Εκδηλώσεων 

Α. Μεγάλη βιοµηχανία, της οποίας το 56% του προσωπικού της είναι αλλοδαποί, έχει 
επιτύχει τη βέλτιστη σχέση και επικοινωνία µε όλους τους εργαζόµενους εφαρµόζοντας 
από το 1996 τους ακόλουθους θεσµούς: 

 «πρωινός καφές»: κάθε πρωί όλοι οι εργαζόµενοι, ανεξαρτήτως ιεραρχικής 
βαθµίδας, µετά την ώρα έναρξης των καθηκόντων τους συγκεντρώνονται στο 
κυλικείο για 15-20 λεπτά και πίνοντας καφέ συζητούν για διάφορα θέµατα (π.χ. 
ποδόσφαιρο), για τα προβλήµατά τους, για ζητήµατα που προέκυψαν την 
προηγούµενη µέρα, εξετάζουν το πρόγραµµα της τρέχουσας µέρας και 
προσδιορίζουν αυτό της εποµένης. Ο θεσµός αυτός συµβάλλει όχι µόνο στην 
επίλυση λειτουργικών προβληµάτων αλλά βελτιώνει την επικοινωνία µεταξύ 
συναδέλφων, καθώς και µεταξύ εργαζοµένων και ηγεσίας. 

 «τα 30’ του εργαζοµένου»: κάθε εργαζόµενος έχει τη δυνατότητα να συνοµιλήσει 
µε το Γενικό ∆ιευθυντή του οργανισµού, κατά τη διάρκεια µιας προσωπικής ετήσιας 
συνάντησης, διάρκειας τριάντα λεπτών. Σε αυτή τη συνάντηση ο εργαζόµενος έχει 
την ευκαιρία να συζητήσει για θέµατα προσωπικού ή/και επαγγελµατικού 
ενδιαφέροντος. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να ενθαρρύνει τους 
εργαζόµενους να εκφράσουν τις απόψεις τους, να συζητήσουν για προβλήµατα 
που αν και προφανή δεν είναι ορατά σε τρίτους σε µια προσπάθεια να βρεθεί λύση.  

 «ιδιωτικό δείπνο»: µια διαδικασία παρόµοια µε την προηγούµενη, µόνο που εδώ 
ο εργαζόµενος έχει τη δυνατότητα µια φορά το χρόνο να καλέσει σε δείπνο ένα 
διευθυντικό στέλεχος της αρεσκείας του.  
Οι δύο αυτές διαδικασίες προσφέρουν ηθική ικανοποίηση στον εργαζόµενο 
βελτιώνουν την παραγωγικότητά του και συµβάλλουν στην οµαλότερη λειτουργία 
του οργανισµού. 

 «εκδροµές»: κατά τη διάρκεια του χειµώνα η επιχείρηση χρησιµοποιεί τα 
αυτοκίνητα του οργανισµού για να πραγµατοποιήσει Κυριακάτικες εκδροµές για 
σκι. Οι εργαζόµενοι διασκεδάζουν, χαλαρώνουν, γνωρίζονται καλύτερα και 
επικοινωνούν χωρίς επιφυλάξεις και προκαταλήψεις.  

 
Β. Αρκετές από τις επιχειρήσεις που µετείχαν στην έρευνα, υιοθετώντας την άποψη ότι 
εκτός χώρου εργασίας οι άνθρωποι χαλαρώνουν και ο καινούργιος τους εαυτός αφήνεται 
πιο εύκολα στη δηµιουργία κοινωνικών σχέσεων, οργανώνουν : 

 δύο µε τρεις φορές το χρόνο (κοπή πίττας, απόκριες) «γεύµατα γνωριµίας και 
σύσφιξης σχέσεων», όπου µετέχουν όλοι, αδιακρίτως οι εργαζόµενοι,  

 κάθε Χριστούγεννα, µια εορταστική εκδήλωση στο χώρο τους, όπου µοιράζουν 
δώρα στα παιδιά όλων των υπαλλήλων. 
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2.2.5.5. Συµπληρωµατικό πακέτο παροχών 

Α. Βιοµηχανία επώνυµων ειδών ύπνου (έπιπλα, στρώµατα, µαξιλάρια, κλινοσκεπάσµατα) 
έχει εργοστάσιο 26.000m2 σε έκταση 123.000m2. Το προσωπικό της επιχείρησης 
αποτελείται κατά 76% από αλλοδαπούς. Οι άνθρωποι αυτοί συχνά αντιµετωπίζουν 
δυσκολίες στην εύρεση στέγης. Για το λόγο αυτό η επιχείρηση έχει διαµορφώσει σε 
πλήρως εξοπλισµένες κατοικίες συγκεκριµένο χώρο που βρίσκεται παραπλεύρως του 
εργοστασίου µέσα στο ίδιο οικόπεδο. Όποιος αλλοδαπός εργαζόµενος το επιθυµεί, µπορεί 
να φιλοξενηθεί εκεί για όσο καιρό κρίνει απαραίτητο µέχρι να στήσει το δικό του σπιτικό. 
Β. Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών καθαρισµού απασχολεί τέσσερα άτοµα από το 
Μπαγκλαντές επί συνόλου έξι εργαζοµένων. Τον πρώτο αλλοδαπό σύστησε στην 
επιχείρηση πελάτης της που εργάζεται στην Πρεσβεία του Μπαγκλαντές στην Ελλάδα. Η 
επιχείρηση έµεινε πολύ ικανοποιηµένη από τη συνέπεια και την απόδοση αυτού του 
εργαζοµένου και µε δεδοµένο ότι οι έλληνες εργαζόµενοι δεν ανταποκρίνονται σε ανάλογες 
προσκλήσεις εργασίας (µέσω αγγελιών, κτλ.), έκτοτε απασχόλησε µόνο οµοεθνείς του. Η 
επιχείρηση δεν εκµεταλλεύεται για τις εργασίες της όλο τον χώρο στον οποίο στεγάζεται. 
Για το λόγο αυτό έχει διαµορφώσει σε «µίνι» πλήρως εξοπλισµένες κατοικίες δύο γραφεία 
της, όπου φιλοξενεί µονίµως δύο εκ των αλλοδαπών εργαζοµένων της.   
 

2.2.5.6. Ιδιαίτερη µεθοδολογία πρόσληψης 

Είναι γνωστό σε όλους µας – αλλά και από την έρευνα που διεξήχθη τεκµηριώθηκε – ότι οι 
αλλοδαποί που έρχονται στη χώρα µας απασχολούνται κατά το µεγαλύτερο ποσοστό τους 
οι µεν άνδρες σε οικοδοµικές εργασίες οι δε γυναίκες µε υπηρεσίες καθαρισµού. Οι 
πρακτικές που έπονται εφαρµόζονται από επιχειρήσεις αυτών των δραστηριοτήτων, ενώ 
παρατίθεται και το παράδειγµα επιχείρησης που ελέγχει πρατήρια υγρών καυσίµων. 
 
Α. Ο όγκος των έργων για τις τεχνικές εταιρείες, την εποχή αυτή, είναι πολύ µεγάλος! 
Ανάλογο είναι και το πλήθος των εργαζοµένων σε αυτές, καθώς και ο αριθµός όσων 
προσδοκούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο µέλλον.  
Οι διοικήσεις ορισµένων τεχνικών εταιρειών στην προσπάθειά τους να ελέγξουν την 
επάνδρωση των εργοταξίων τους και προκειµένου αυτή να γίνει µε το βέλτιστο τρόπο, 
εγγυούµενη απόδοση και αποτελεσµατικότητα, έχουν αναθέσει: 

 την επιλογή ανθρώπινου δυναµικού στις γραµµατείες των έργων και  

 την προσαρµογή των νεο-εισελθόντων σε ειδικές οµάδες υποδοχής. 
Τα δύο αυτά «σχήµατα» λειτουργούν ως εξής: 

 Το πλήθος των έργων που εκτελούνται από τις τεχνικές εταιρείες διακρίνονται σε : 
έργα υποδοµής και τεχνικά / οικοδοµικά έργα. Οι γραµµατείες της κάθε κατηγορίας 
έργων διατηρούν ένα αρχείο «ικανότητας» εργαζοµένων. Στο αρχείο 
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καταγράφονται όσοι εργαζόµενοι το επιθυµούν, ανεξαρτήτως εθνικότητας µε µόνη 
διάκριση την ειδικότητά τους. Το εν λόγω αρχείο ενηµερώνεται είτε µετά την 
ολοκλήρωση ενός έργου και εφόσον οι ενδιαφερόµενοι επιθυµούν να 
ξαναεργαστούν στην εταιρεία, είτε από άλλους νέους, υποψήφιους εργαζοµένους, 
που επιθυµούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο µέλλον. Ο κάθε 
εργοταξιάρχης ή διευθυντής έργου ανατρέχει στο εν λόγω αρχείο για την 
επάνδρωση της οµάδας του.  

 Τους νεο-εισερχόµενους υποδέχονται και καθοδηγούν ειδικά διαµορφωµένες γι’ 
αυτό το σκοπό οµάδες υποδοχής. Οι οµάδες αυτές απαρτίζονται από τους 
παλαιότερους εργαζόµενους έλληνες αλλά και µετανάστες οι οποίοι έχουν ένα 
επιπλέον έργο: την υποστήριξη των οµοεθνών τους που δε γνωρίζουν την ελληνική 
γλώσσα. 

 
Β. Ανάλογο είναι το παράδειγµα µιας οµάδας εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισµού, 
όπου οι προσλήψεις γίνονται από τον Υπεύθυνο Προσωπικού και τους επόπτες 
εργασίας. Οι επόπτες είναι οικονοµικοί µετανάστες οι οποίοι προσελκύουν εργαζόµενους 
από τον κύκλο τους. Οι επόπτες επίσης είναι αυτοί που υποδέχονται τους εργαζόµενους, 
καθώς µιλούν την ίδια γλώσσα µε αυτούς και έτσι η προσαρµογή τους γίνεται καλύτερα και 
ευκολότερα. 
 
Γ. Μεγάλη εταιρεία εµπορίας και διανοµής πετρελαιοειδών λειτουργεί στην Ελλάδα από το 
1926 και διαθέτει ένα δίκτυο άνω των 1.000 πρατηρίων που καλύπτει όλη την επικράτεια. 
Η εταιρεία είναι µέλος του Ελληνικού ∆ικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ο 
«κοινωνικός της χαρακτήρας» τής «επιβάλλει» : 

 σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των εργαζοµένων, 
 διασφάλιση καλών και ασφαλών συνθηκών εργασίας, µε όρους ανταγωνιστικούς, 
 ανάπτυξη και καλύτερη αξιοποίηση των προσόντων των εργαζοµένων, µε 
παράλληλη παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης απαλλαγµένων από κάθε 
µορφής διάκριση, 

 ενθάρρυνση της συµµετοχής των εργαζοµένων στο σχεδιασµό και τον καθορισµό 
κατευθύνσεων στην εργασία τους και εφαρµογή αυτών των αρχών µέσα στην 
εταιρία τους.  

Αρχή της εταιρεία είναι η δέσµευση υπέρ της διαφορετικότητας και των ίσων ευκαιριών, και 
κάνοντας την αρχή αυτή πράξη επιδιώκει : 

 να καταπολεµήσει τους παράγοντες «αποµόνωσης», οι οποίοι επιδρούν στην 
απόδοση των εργαζοµένων, 

 να καταργήσει ή έστω να περιορίσει τους παράγοντες που παρεµποδίζουν την 
ενσωµάτωση και την πλήρη συµµετοχή του κάθε εργαζοµένου, 
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 να πολλαπλασιάσει τη δηµιουργικότητα, η οποία απορρέει από τη συνάντηση και 
ανταλλαγή ιδεών και διαφορετικών απόψεων. 

Η εταιρεία µετέχει σ’ ένα πρόγραµµα της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για του 
Πρόσφυγες (UNHCR) που µετατρέπει την κοινωνική ευθύνη σε πράξη, προσφέροντας 
δουλειά σε πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα. Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην οµαλή 
κοινωνική ενσωµάτωση των ανθρώπων αυτών στη χώρα µας, συµβάλλοντας ενεργά στη 
δηµιουργία συνθηκών σταθερότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης. 
Έτσι το προσωπικό της εταιρείας σήµερα αποτελείται τουλάχιστον κατά το 12% από 
πρόσφυγες, οι οποίοι απαντώνται σε κάθε επίπεδο ιεραρχίας. Κατά την πρόσληψή τους 
αξιολογήθηκαν µε τα ίδια κριτήρια που αξιολογήθηκαν και οι έλληνες υποψήφιοι, ενώ η 
φυλετική ή εθνοτική τους καταγωγή επηρέασε µόνο θετικά την επιλογή τους από τη στιγµή 
που τα προσόντα τους ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της θέσης. 
Παράλληλα, η ∆ιοίκηση της επιχείρησης προκειµένου να εξασφαλίσει ότι η αρχή της περί 
«δέσµευσης υπέρ της διαφορετικότητας και των ίσων ευκαιριών» έχει εφαρµογή σε όλα τα 
πρόσωπα που εργάζονται για λογαριασµό της, έχει συντάξει τον «Κώδικα Αρχών Ορθής 
∆ιοικητικής Συµπεριφοράς». Σύµφωνα µε τον εν λόγω Κώδικα, ο κάθε υπάλληλος 
πρέπει ν’ αποφεύγει συµπεριφορές που δεν είναι απαλλαγµένες από αδικαιολόγητες 
διακρίσεις οι οποίες βασίζονται σε εθνικότητα, φύλλο, φυλή, χρώµα δέρµατος, εθνοτική ή 
κοινωνική καταγωγή, γενετικά χαρακτηριστικά ή γενετήσιο προσανατολισµό, γλώσσα, 
θρησκεία ή πεποίθηση, πολιτικά ή άλλα φρονήµατα, ιδιότητα µέλους εθνικής µειονότητας, 
ιδιοκτησία, αναπηρία, ηλικία.  
Επίσης προκειµένου να αποφευχθούν παρανοήσεις ή δυσερµηνείες έχει καταγράψει σε 
video τέτοια δείγµατα συµπεριφορών που δεν προάγουν το πνεύµα συνεργασίας στις 
εργασιακές σχέσεις. Παρακολουθώντας βιντεο-σκοπηµένα περιστατικά ανάρµοστης 
συµπεριφοράς – ή “µικροσυµπεριφοράς” όπως χαρακτηρίζεται από την επιχείρηση – 
γίνεται ευκολότερα αντιληπτό ότι καθηµερινά όλοι µπορεί να προκαλέσουν µε τη 
συµπεριφορά τους τη δυσφορία των συνεργατών τους. Και αυτό να γίνει άθελά τους! Μια 
απότοµη απάντηση, η µειωµένη προσοχή τη στιγµή που ο συνεργάτης απευθύνει το λόγο, 
η άκοµψη και αδιάλλακτη εκφορά απόψεων, µπορεί να ερµηνευτούν ως ειρωνεία, 
χλευασµός ή και ρατσισµός από άτοµα που θεωρούν ότι διαφέρουν και φοβούνται ότι η 
διαφορετικότητά τους γίνεται αιτία πρόκλησης ιδιαίτερης συµπεριφοράς και αντιµετώπισης.  
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι Καλές Πρακτικές εργασιακής ενσωµάτωσης µεταναστών και προσφύγων που 
παρουσιάστηκαν είναι γεγονός ότι δεν µπορούν από µόνες τους να επηρεάσουν το 
γενικότερο οικονοµικό-κοινωνικό εργασιακό περιβάλλον υπέρ της συγκεκριµένης οµάδας 
εργαζοµένων.  
Το ιδανικό θα ήταν οι επιµέρους κοινωνικές οµάδες (εργασιακός χώρος, σχολεία, κτλ.) να 
λειτουργούσαν σε ένα περιβάλλον απαλλαγµένο από ξενοφοβικές αντιλήψεις, 
προκαταλήψεις που συντηρούν διακρίσεις, ρατσιστικές συµπεριφορές. Όµως αυτό είναι 
ιδιαίτερα δύσκολο σε µια χώρα που βρέθηκε απροετοίµαστη στην καταιγιστική είσοδο 
µεταναστών και προσφύγων που ζητούν εργασία. 
Έτσι αυτό που κανονικά θα ήταν η προϋπόθεση – µια «φιλόξενη» κοινωνία – για την 
οµαλή εργασιακή ενσωµάτωση των αλλοδαπών εργαζοµένων, γίνεται τώρα το ζητούµενο. 
Επιδιώκουµε την αναµόρφωση των αντιλήψεων και των συµπεριφορών των επιµέρους 
οµάδων προκειµένου να επιτύχουµε την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε όλα τα 
επίπεδα. 
Αυτό κάνει και ο ανά χείρας οδηγός, προβάλλοντας επιχειρήσεις που θ’ αποτελέσουν 
παράδειγµα προς µίµηση για άλλες. Η υιοθέτηση συγκεκριµένων πολιτικών και δράσεων 
στρατηγικής σηµασίας από τις επιχειρήσεις για τους αλλοδαπούς εργαζοµένους, κρύβει 
οφέλη για όλους. Τ’ αποτελέσµατα µπορεί να είναι άµεσα επιτεύξιµα και ορατά ή 
µακροπρόθεσµα. Είναι άλλωστε η κατάκτηση των στόχων που απαριθµούνται στη 
συνέχεια που θέτει τα θεµέλια για την επίτευξή τους.  

 Αλλαγή νοοτροπίας 
Πιο εύστοχες ακόµη και από τις εθνικές κοινωνικές συµβάσεις φάνηκε να είναι οι 
συντονισµένες ενέργειες κάποιων επιχειρήσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν: 

 κυρίως την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, 

 τη βελτίωση των επικοινωνιακών µέσων, 

 την ενηµέρωση των νεοπροσλαµβανόµενων για τις ελληνικές πολιτισµικές αξίες και 
την ισχύουσα νοµοθεσία,  

 την ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων στη συνεργασία µε άτοµα που 
παρουσιάζουν γλωσσικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες.  

Από αυτές, οι δύο πρώτες δράσεις απευθύνονται στο ευρύ κοινωνικό σύνολο, ενώ οι 
άλλες στο προσωπικό των επιχειρήσεων. Όλες δε, αποσκοπούν στην άρση µιας 
ξενοφοβικής και ρατσιστικής νοοτροπίας που επικρατεί στην κοινωνία και προετοιµάζουν 
το έδαφος για περαιτέρω αλλαγές.  
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 Αλλαγή συµπεριφοράς 
∆ράσεις όπως  

 η εκπαίδευση στην πολιπολιτισµική διοίκηση και διαπολιτισµική συνεργασία,  

 η σύνταξη Κώδικα Αρχών ορθής ∆ιοικητικής Συµπεριφοράς, 

 η θέσπιση µέτρων και υιοθέτηση µεθοδολογιών πρόσληψης και αξιολόγησης 
εργαζοµένων χωρίς προκαταλήψεις, 

απευθύνονται σε ένα πιο περιορισµένο κοινό και στόχο έχουν την υιοθέτηση από 
εργοδότες και εργαζοµένους συµπεριφορών τέτοιων που προάγουν τις καλές εργασιακές 
σχέσεις.  

 Θετικές δράσεις 
Πολλές από τις πρακτικές που παρουσιάστηκαν αποσκοπούν στην εξασφάλιση ίσων όρων 
µεταχείρισης για όλους τους εργαζόµενους και µιας συµπεριφοράς απαλλαγµένης από 
κάθε τύπου διακρίσεις. Ωστόσο ενέργειες ίσης µεταχείρισης ή/και άρσης των διακρίσεων 
θεωρούνται αναποτελεσµατικές αν δεν µεθοδευτεί µια σειρά «θετικών» - εποικοδοµητικών 
δράσεων.  
Η φιλοσοφία των θετικών δράσεων βασίζεται στην υπόθεση ότι ενέργειες ίσης 
µεταχείρισης δεν µπορούν ν’ αποδώσουν καρπούς αν οι µετανάστες βρίσκονται ήδη σε 
µια θέση πολύ µειονεκτική εξ’ αιτίας µιας επικρατούσας ρατσιστικής και ξενοφοβικής 
διάθεσης. Για παράδειγµα, ίση µεταχείριση σηµαίνει ν’ αξιολογηθούν χωρίς διακρίσεις όσοι 
υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση µιας κενής θέσης στην επιχείρηση, ενώ 
θετική δράση σηµαίνει να ενθαρρυνθούν να υποβάλουν υποψηφιότητα άτοµα που 
επηρεαζόµενα από τις κρατούσες συνθήκες δεν θα το κάνουν.  
Θετική δράση, λοιπόν, σηµαίνει µια επιχείρηση να κάνει κάτι για τις περιθωριο-ποιηµένες 
µειονότητες που δεν θα το κάνει για την εθνική πλειονότητα. 
∆είγµατα θετικών δράσεων είναι: 

 Η διοργάνωση µαθηµάτων γλωσσοµάθειας και επαγγελµατικής κατάρτισης για 
αλλοδαπούς εργαζόµενους, προκειµένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην 
αγορά εργασίας. 

 Η προσαρµογή των θρησκευτικών ή άλλων πολιτισµικών αναγκών  κάποιων 
µειονοτικών οµάδων στην οργάνωση της επιχείρησης. 

 Η µετάφραση των αγγελιών εργασίας σε γλώσσες ορισµένων εθνικών µειονοτήτων 
και η καταχώρησή τους σε µέσα που διαβάζονται από αυτές 

 Η δηµιουργία ενός κλίµατος εµπιστοσύνης προς την επιχείρηση, π.χ. 
προβάλλοντας την ευαισθησία της σε θέµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ή 
κάνοντας δηλώσεις που ενθαρρύνουν αλλοδαπούς να υποβάλλουν αίτηση 
συνεργασίας µε την επιχείρηση.  
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 Η ενθάρρυνση της αναλογικής εκπροσώπησης των µειονοτήτων στα εργατικά 
συµβούλια και συνδικάτα. 

 Η εκπαίδευση των στελεχών που ασχολούνται µε την πρόσληψη και αξιολόγηση 
των εργαζοµένων, ώστε να εκτελούν το έργο τους χωρίς προκαταλήψεις και 
διακρίσεις. 

 Η προσφορά πακέτων συµπληρωµατικών παροχών σε προσφάτως αφιχθέντες 
πρόσφυγες ή µετανάστες (π.χ. στέγη, τροφή). 

 Ο καυτηριασµός παρενοχλήσεων. 
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ώστε κατά την υιοθέτηση και εφαρµογή των πολιτικών που 
προαναφέρθηκαν, η διοίκηση των επιχειρήσεων να µην περάσει στο άλλο άκρο: 
«προνοµιακή µεταχείριση υπέρ των µειονοτήτων». Η προσπάθειά της για εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών µεταξύ των υπαλλήλων της µπορεί να αµφισβητηθεί από τους Έλληνες 
εργαζόµενους και να κατηγορηθεί για διακρίσεις εις βάρος τους. 

 Βελτίωση του συγκριτικού πλεονεκτήµατος της επιχείρησης 
Ολοκληρώνοντας αξίζει να σταθούµε στη θετική εικόνα που προβάλλει µια επιχείρηση 
όταν αυτή εφαρµόζει πολιτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.  
Η επιχείρηση που:  

 διευρύνει το εταιρικό της προφίλ µε την ενσωµάτωση σε αυτό αρχών πολιτισµικής 
πολυµορφίας, 

 προσφέρει κίνητρα (εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης, παροχές) στο 
απασχολούµενο ανθρώπινο δυναµικό της,  

 παρέχει διευκολύνσεις στους αλλοδαπούς εργαζοµένους της ώστε να µετέχουν σε 
πολιτισµικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις, 

 εφαρµόζει αρχές διοίκησης ίσων ευκαιριών απαλλαγµένες από διακρίσεις και 
προκαταλήψεις, 

επιτυγχάνει να: 

 γίνει πιο ελκυστική σε νέες αγορές που συγκροτούνται και από εθνικές µειονότητες, 

 προσελκύσει εργαζοµένους σε θέσεις που πιθανότατα θα έµεναν κενές,  

 µειώσει τα ποσοστά κινητικότητας και αντικατάστασης των εργαζοµένων,   

 αυξήσει την παραγωγικότητα και να αξιοποιήσει στο µέγιστο τις προοπτικές και τη 
δυναµικότητα των εργαζοµένων της,  

 βελτιώσει το συγκριτικό της πλεονέκτηµα και ν’ απολαύσει την προστιθέµενη αξία 
της συνεργασίας µε ένα πολυπολιτισµικό ανθρώπινο δυναµικό. 
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                                                «««FFFOOORRRUUUMMM   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΚΚΚΟΟΟΙΙΙΝΝΝΩΩΩΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΧΧΧΗΗΗ»»»  
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