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Η παρούσα δεύτερη έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου αφορά εκ νέου την πρόσβαση στην περίθαλψη των
ατόμων χωρίς άδεια παραμονής (τα επονομαζόμενα στο εξής: «άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα»). Απεικονίζει τα
αποτελέσματα των δύο συμπληρωματικών ερευνών: Αφενός, της στατιστικής έρευνας, η οποία αφορά τους
ενήλικους χωρίς νόμιμα έγγραφα και αφετέρου της έρευνας που πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων, σχετικά
με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα παιδιά τους. Οι δύο αυτές έρευνες αφορούν 1 218 ενήλικες οι οποίοι
συμμετείχαν στην ποσοτική έρευνα (1 125) ή οι οποίοι εμπιστεύτηκαν τη μαρτυρία τους (93) στις ομάδες των Γιατρών
του Κόσμου σε 31 πόλεις 11 χωρών της Ευρώπης. Στις 11 αυτές χώρες, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα,
Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία και Σουηδία, οι Γιατροί του Κόσμου διεξάγουν
προγράμματα προώθησης της υγείας και της πρόσβασης στα δικαιώματα και στην περίθαλψη για τους πλέον
ευάλωτους πληθυσμούς, περιλαμβανομένων των αλλοδαπών χωρίς νόμιμα έγγραφα. Οι δύο αυτές έρευνες
πραγματοποιήθηκαν το 2008 στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων καθώς και στο πλαίσιο των προγραμμάτων
ορισμένων συνεταιριστικών οργανώσεων.

1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Η ποιοτική έρευνα, η οποία διεξήχθη μέσω συνεντεύξεων σε 32 γονείς χωρίς νόμιμα έγγραφα στις εξής 8 χώρες: Βέλγιο
Γαλλία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, επέτρεψε να διασαφηνιστούν ιδιαιτέρως οι
τρόποι πρόσβασης των παιδιών τους στην υγειονομική περίθαλψη καθώς και οι δυσκολίες και τα συναισθήματα που
σχετίζονται με αυτήν.
Τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να διαβαστούν λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι μια ποιοτική έρευνα
καθιστά δυνατή την ανάδειξη της ποικιλομορφίας των βιωμάτων και εμπειριών και δεν στοχεύει σε καμία περίπτωση
στον ποσοτικό προσδιορισμό των συλλεχθέντων στοιχείων.
Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων τα οποία συντάχθηκαν και επικυρώθηκαν με βάση τα
στοιχεία αναφοράς κάθε χώρας με τη βοήθεια των ερευνητών του Inserm και του CNRS καθώς και της ομάδας του
Παρατηρητηρίου. Η εν λόγω έρευνα αφορά, κυρίως, την κοινωνική κατάσταση των ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα, την
κατάσταση της υγείας τους, την κακοποίηση στην οποία υπόκεινται, τα δικαιώματα πρόσβασης στην περίθαλψη και την
πραγματική πρόσβαση στην φροντίδα και τη θεραπεία, καθώς και τα εμπόδια πρόσβασης στην περίθαλψη και την
άρνηση παροχής περίθαλψης από τους επαγγελματίες υγείας.
Όπως στην πρώτη έρευνα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Γιατρών του Κόσμου, η οποία δημοσιεύτηκε το 2007,
τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο παρόν πρέπει να διαβαστούν ως «στατιστική μαρτυρία» των καταστάσεων
στα διαφορετικά κέντρα και προγράμματα που συμμετέχουν στο εν λόγω παρατηρητήριο. Δεν στοχεύουν στην
παρουσίαση μιας αντιπροσωπευτικής εικόνα των δυσκολιών πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη όλων των
ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα παραμονής στην Ευρώπη.
Με την επισήμανση των παραπάνω και ελλείψει αντιπροσωπευτικών ερευνών, διεξαχθεισών στο γενικό πληθυσμό των
ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα (οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν λόγω της ίδιας της κατάστασης των
ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα), τα ποσοτικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο παρόν, παρέχουν τη δυνατότητα
ανάδειξης έντονων τάσεων και διεθνών διαφορών που παρά την προσεκτική ερμηνεία τους, απεικονίζουν και
ενημερώνουν σχετικά με το εύρος των δυσκολιών πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, με τις οποίες έρχεται
αντιμέτωπος ο εν λόγω πληθυσμός.
Τέλος, 61 άτομα δέχτηκαν να αποκαλύψουν τις μαρτυρίες τους σχετικά με την πορεία της ζωής τους στις χώρες
προέλευσης και υποδοχής. Αποσπάσματα των εν λόγω μαρτυριών απεικονίζουν και διασαφηνίζουν τα αποτελέσματα
των ερευνών.
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2. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τα παιδιά των ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα – Απροστάτευτα παιδιά
Η απλή κοινή λογική θα ήθελε τα παιδιά να μην θεωρούνται άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα καθώς δεν επιλέγουν τα ίδια
τον τόπο κατοικίας τους. Σε πολλές χώρες δεν υπάρχει νομική υποχρέωση σύμφωνα με την οποία να πρέπει τα ίδια τα
παιδιά να είναι κάτοχοι τίτλου παραμονής ή αλλού να είναι σε θέση να παρουσιάσουν κάποιο έγγραφο ταυτότητας. Η
προστασία της παιδικής ηλικίας και ιδιαίτερα των φτωχότερων παιδιών καθώς και των παιδιών που κινδυνεύουν,
αποτελεί κοινή σύμπραξη στο σύνολο των εξεταζόμενων χωρών, όπως ορίζεται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα
του Παιδιού1. Ωστόσο, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι ορισμένες χώρες δεν παρέχουν καμία ειδική προστασία στα
παιδιά των γονέων χωρίς νόμιμα έγγραφα ή/και δεν τα αποδέχονται στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης,
φτάνοντας ορισμένες φορές στο σημείο να απαιτήσουν την καταγγελία τους, όπως και των γονιών τους, σε
περίπτωση που ανατρέξουν στις υπηρεσίες του τομέα υγείας.
Οι ερωτηθέντες γονείς συνειδητοποιούν ότι οι συνθήκες ζωής τους κλονίζουν την υγεία των παιδιών τους και λυπούνται.
Η ανθυγιεινή και συχνά υπό συνθήκες συνωστισμού στέγαση και η μόνιμη αστάθεια όσον αφορά την προσωρινή
κατοικία αποτελούν συχνά παρατηρούμενες πραγματικότητες οι οποίες μπορούν να είναι επιβλαβείς για τα παιδιά. Οι
μετακομίσεις κατά τη διάρκεια των απελάσεων, η προσωρινή στέγαση σε κοντινά πρόσωπα ή σε ιδρύματα, μεταξύ
άλλων, προκαλούν άγχος. Παρεμποδίζουν την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών διαταράσσοντας τις δυνατότητες
ιατρικής παρακολούθησής τους. Σε ορισμένες συνεντεύξεις, οι γονείς δηλώνουν ακόμη και τη διακοπή της ιατρικής
παρακολούθησης. Πέρα από τις οικονομικές δυσκολίες και τις δυσκολίες στέγασης, η υποβόσκουσα απειλή σύλληψης
ή ο φόβος αποχωρισμού από τις οικογένειές τους και οι διακρίσεις διαμορφώνουν επίσης ένα προβληματικό
περιβάλλον για την ανάπτυξη των παιδιών. Ορισμένοι γονείς δηλώνουν ότι η εν λόγω κατάσταση ανακλάται στην
νοητική ή φυσική υγεία των παιδιών τους.
Οι δυσκολίες όσον αφορά την υγεία των ενηλίκων και των παιδιών αντίστοιχα αναμειγνύονται. Οι γονείς
υπογραμμίζουν τις προσπάθειές τους να προφυλάξουν τα παιδιά τους αλλά η ανησυχία και η σύγχυσή τους επηρεάζουν
συχνά τη δική τους νοητική υγεία και την υγεία των ίδιων των παιδιών τους. Η κακή κατάσταση της υγείας των παιδιών
μπορεί επίσης να επιδεινώσει την κατάσταση της οικογένειας, καθιστώντας για παράδειγμα πολύπλοκη τη στέγαση σε
κοντινά πρόσωπα.
Επιπρόσθετα, τα παιδιά καλούνται ορισμένες φορές να διαδραματίσουν ρόλο διαμεσολαβητή και μεταφραστή μεταξύ
των γονιών τους και της κοινωνίας στην οποία ζουν, λόγω της περιορισμένης γνώσης της γλώσσας της χώρας
εγκατάστασης ή της απομόνωσης των γονιών τους. Ορισμένα παιδιά εξασφαλίζουν μια πραγματική στήριξη σε αυτούς
και αναλαμβάνουν κατά συνέπεια ευθύνες ενηλίκων.
Οι δυσκολίες πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη είναι πολυάριθμες. Η πληροφόρηση είναι ουσιώδους
σημασίας. Δυστυχώς, αυτή είναι συχνά λανθασμένη, αντιφατική ή ακατάλληλη σε σχέση με την ειδική κατάσταση του
παιδιού, είτε αυτή πηγάζει από κοντινά πρόσωπα είτε από δημόσιους φορείς και οργανώσεις. Οι επαγγελματίες και οι
εθελοντές δεν είναι πάντα πληροφορημένοι (σπάνια μάλιστα) για τα δικαιώματα πρόσβασης στην υγειονομική
περίθαλψη των αλλοδαπών χωρίς άδεια παραμονής.
Η άρνηση παροχής υγειονομικής περίθαλψης (που υπογράφει το μη σεβασμό του δικαιώματος των παιδιών στην
παροχή υγειονομικής περίθαλψης), τα διοικητικά εμπόδια και η κακή πληροφόρηση συνεπάγονται καθυστερήσεις ή την
παραίτηση από την πρόσβαση στην περίθαλψη. Το αίσθημα που προκαλείται όταν αποτελεί κανείς αντικείμενο
διάκρισης και όταν η φροντίδα παρέχεται «ερήμην» του επηρεάζει την εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας γενικά, σε
τέτοιο σημείο που ορισμένοι θέτουν υπό αμφισβήτηση τη διάγνωση του γιατρού ή τις αγωγές που συνταγογραφεί.

1. http ://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm
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Ορισμένοι γονείς καταφέρνουν, μετά από μία φάση αποπροσανατολισμού, να προσανατολιστούν στο σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης και να διεκδικήσουν το δικαίωμα στην περίθαλψη των παιδιών τους. Επωφελούμενοι από την
ιατροφαρμακευτική κάλυψη και έχοντας γνώση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για τα παιδιά τους, κερδίζουν
σε αυτονομία έναντι αυτού, καθώς μπορούν με αυτόν τον τρόπο να αναπτύξουν μια αποστασιοποιημένη ματιά, και
μάλιστα κριτική, του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και να ανατρέξουν στο φορέα της επιλογής τους
ανάλογα με την περίπτωση.
Οι γονείς επαναπαύονται συχνά σε συλλογικούς φορείς τους οποίους αντιλαμβάνονται ως περισσότερο φιλόξενους και
λιγότερο μεροληπτικούς, καθώς και ως φορείς που διασφαλίζουν περισσότερη ασφάλεια από τους κρατικούς. Για να
επισκέπτονται συχνά τους εν λόγω φορείς, οι γονείς πρέπει να προβούν σε όσα στάδια κλειδιά προέβησαν και στην
περίπτωση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης: Τα εν λόγω μέσα, όπως αυτά των Γιατρών του Κόσμου,
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πληροφόρηση και τον προσανατολισμό, με τη βοήθεια των οποίων τα άτομα
γίνονται περισσότερο αυτόνομα απέναντι στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

3. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 1 125 άτομα και το δείγμα αποτελούνταν περίπου από ίσο αριθμό γυναικών
(49,1 %) και ανδρών. Η μέση ηλικία είναι τα 36 έτη. Μισοί από τους ερωτηθέντες εγκατέλειψαν τη χώρα τους
περισσότερα από τρία χρόνια πριν αλλά το 10 % την εγκατέλειψε δέκα ή περισσότερα χρόνια πριν. Γενικά, συναντήσαμε
άτομα 97 διαφορετικών υπηκοοτήτων τα οποία προέρχονταν, κατά φθίνουσα σειρά από την υποσαχάρια Αφρική, τη
νότια και κεντρική Αμερική/Καραϊβική, το Μάγκρεμπ, την Ευρώπη εκτός ΕΕ, την Ασία, την Εγγύς ή Μέση Ανατολή και την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες προέλευσης που συναντάμε περισσότερο μεταξύ των ανδρών είναι η Αίγυπτος, η Αλγερία,
η Βραζιλία, το Μαρόκο, το Μπαγκλαντές και η Σενεγάλη και μεταξύ των γυναικών η Αλβανία, η Βολιβία, η Βραζιλία, το
Καμερούν, οι Φιλιππίνες, η Νιγηρία και η Ρουμανία2.

•

Οι κοινωνικοοικονομικοί καθοριστικοί παράγοντες των ερωτηθέντων είναι
δυσμενείς

Η Επιτροπή για τους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας υπογραμμίζει ότι «η έλλειψη χρημάτων, επαρκούς στέγασης, ελάχιστα σίγουρων συνθηκών
εργασίας καθώς και η απουσία πρόσβασης στις επιχορηγήσεις στον τομέα της υγείας συγκαταλέγονται
ανάμεσα στους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας που συνιστούν την αιτία των
ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών».

Οι συνθήκες στέγασης και εργασίας των ατόμων που συναντάμε είναι ιδιαιτέρως δυσμενείς
Η στέγαση είναι τις περισσότερες φορές επισφαλής και ανθυγιεινή, γεγονός που πρέπει να συνδεθεί με
τους ισχνούς χρηματοοικονομικούς πόρους: Το 52,4 % των ερωτηθέντων ζει σε επισφαλή καταλύματα ή
σε κέντρα παρέχοντα στέγαση βραχυπρόθεσμης ή μεσοπρόθεσμης διάρκειας ή δεν διαθέτουν στέγη. Και
το 34 % εκτιμά ότι οι συνθήκες στέγασης είναι επικίνδυνες ή ολέθριες για την υγεία του καθώς και για
αυτήν των παιδιών του.

2Οι Ευρωπαίοι υπήκοοι που ζουν σε τρίτη χώρα της Ευρώπης και δεν διαθέτουν ούτε χρηματοοικονομικούς πόρους ούτε ιατρική κάλυψη χάνουν το δικαίωμα παραμονής
στην επικράτεια αυτής (στην πλειονότητα των χωρών) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2004/38/ΕΚ
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Το ήμισυ των ερωτηθέντων (51,3 %) ασκεί κάποια κανονική ή δευτερεύουσα δραστηριότητα ώστε να εξασφαλίσ
κάποιο εισόδημα. Ας θυμηθούμε ότι είναι αδύνατον για τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα να εργαστούν νόμιμα. Ασκούν,
ειδικότερα, επαγγέλματα που αφορούν τον τομέα καθαρισμού, την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κτίρια και
εργάζονται κάτω από συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες: Το 37 % εργάζεται περισσότερες από δέκα ώρες την ημέρα, το 22 %
εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες3 σχεδόν όλες τις ημέρες ή περισσότερες φορές την εβδομάδα, κυρίως γυναίκες (26 %
έναντι 14,7 % στους άνδρες). Το 8 % έπεσε θύμα εργατικού ατυχήματος από την άφιξή του στη χώρα έρευνας. Επιπλέον,
το 9,4 % των ατόμων υποστηρίζει ότι αντιμετώπισε εμπόδια κατά την προσπάθειά του να κερδίσει χρήματα ή στερήθηκε
τα χρήματα τα οποία κέρδισε στη χώρα υποδοχής.

Τα άτομα που συναντήσαμε ζουν υπό συνθήκες απομόνωσης γεγονός που τα καθιστά πιο ευάλωτα
Ποσοστό λίγο μεγαλύτερο από το μισό (52 %) δηλώνει ότι νιώθει πολύ μόνο (23 %) ή αρκετά μόνο (29 %). Αυτό
παρατηρείται κυρίως στους άνδρες, γεγονός που μπορούμε να συνδέσουμε με το ότι οι άνδρες αποχωρίζονται πιο
συχνά την σύζυγο και τα παιδιά τους λόγω της μετανάστευσης. Άλλωστε, το 59 % των γονέων δεν ζει με κανένα από τα
παιδιά του κάτω της ηλικίας των 18 ετών.
Μόνον το 47 % των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι μπορεί να στηριχτεί «συχνά» ή «πολύ συχνά» σε κάποιον για
ηθική στήριξη ή για παρηγοριά. Οι γυναίκες που συναντήσαμε επωφελούνται πιο συχνά συγκριτικά με τους άνδρες
από την εν λόγω πιθανή ηθική στήριξη.
– Εάν μπορούμε να εντοπίσουμε την απουσία ή την αδυναμία παροχής ηθικής στήριξης σε όλες τις υποομάδες του
πληθυσμού, υπάρχουν ορισμένα άτομα που φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως απομονωμένα: Το 38 % των ατόμων χωρίς
στέγη και το 30 % εκείνων σε κέντρα παρέχοντα στέγη δεν μπορεί ποτέ να στηριχτεί σε κάποιον για ηθική στήριξη.

•

Αιτίες μετανάστευσης

Η παρατηρούμενη πραγματικότητα καταστρέφει τον μύθο της μετανάστευσης προς την Ευρώπη αλλοδαπών οι
οποίοι επιθυμούν να επωφεληθούν από το ιατρο-κοινωνικό σύστημα. Τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα που
συναντήσαμε δραπετεύουν πρώτα από όλα από τη φτώχεια, τους κινδύνους ή τη στέρηση της ελευθερίας τους και
επιθυμούν να εξασφαλίσουν ένα μέλλον στα παιδιά τους.
Τα άτομα θίγουν στην πλειοψηφία τους ως κίνητρο μετανάστευσης οικονομικούς λόγους ή το γεγονός ότι μπορούν με
αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουν ένα εισόδημα (56 %),
σε δεύτερο επίπεδο έρχονται οι πολιτικοί, θρησκευτικοί, εθνικοί λόγοι καθώς και οι λόγοι σεξουαλικού
προσανατολισμού ή η αποφυγή του πολέμου (26 %), κίνητρα τα οποία θεωρητικά παρέχουν το δικαίωμα στο
πολιτικό άσυλο.
Μόνον το 6 % των ατόμων ανέφερε μεταξύ των κινήτρων άφιξής του στην Ευρώπη λόγους υγείας. Ωστόσο το
15,7 %4 των ατόμων υπέφερε την ημέρα της έρευνας από χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία γνώριζαν πριν από τη
μετανάστευση (συχνότερα άτομα προερχόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Μάγκρεμπ). Κι όμως, τα εν λόγω
προβλήματα είναι απαραιτήτως παράπονα καθαρά συμπτωματικά (χωρίς συγκεκριμένη διάγνωση) ή ασθένειες που
συναντώνται συχνά. Δεν μπορούμε να φανταστούμε με σοβαρότητα ότι οι εν λόγω μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα
ότι κατάφεραν να μεταναστεύσουν ή ακόμη λιγότερο να εγκατασταθούν κάτω από συνθήκες ζωής τόσο επισφαλείς
όπως αυτές στη χώρα προορισμού τους.

3

Στην έρευνά μας ως νυχτερινή εργασία νοείται η εργασία μεταξύ δώδεκα τα μεσάνυχτα και πέντε το πρωί.
. Το εν λόγω ποσοστό είναι πιθανώς μεγαλύτερο στα άτομα που συνάντησαν οι ομάδες των Γιατρών του Κόσμου, καθώς έρχονται να συμβουλευτούν τους επαγγελματίες
υγείας.
4
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•

Η προστασία της υγείας και η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη δεν
αναγνωρίζονται πάντα ως δικαιώματα που συνδέονται με το άτομο

Όλες οι χώρες που μελετήθηκαν προβλέπουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη των ατόμων χωρίς άδεια
παραμονής αλλά στην πλειονότητα των περιπτώσεων αυτό γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα ίδια τα άτομα
μπορούν να αναλάβουν το κόστος της εν λόγω περίθαλψης. Αυτό αποδεικνύεται αδύνατο λόγω των καταστάσεων,
δεδομένων των ισχνών χρηματοοικονομικών πόρων που τα εν λόγω άτομα διαθέτουν. Στις έξι από τις έντεκα
χώρες που μελετήθηκαν, υπάρχουν νόμοι που προβλέπουν συστήματα για την καταβολή, εκ μέρους των ατόμων
χωρίς νόμιμα έγγραφα, του συνολικού ή ενός μέρους του κόστους της περίθαλψης, καθώς τα ίδια δεν δύνανται να
καταβάλουν το προβλεπόμενο ποσό (Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία). Αντίθετα, σε 4
χώρες (Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα και Σουηδία) η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη περιορίζεται grosso
modo στα έκτακτα περιστατικά και δεν προσφέρονται καθόλου ή προσφέρονται ελάχιστες δυνατότητες
πρόσβασης στην περίθαλψη για τις συνηθισμένες ή χρόνιες παθολογίες. Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει ένα πολύ
συγκεκριμένο σύστημα το οποίο επιτρέπει στους γιατρούς παθολόγους να αποδεχτούν ή όχι την εγγραφή των
ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα στους ίδιους, για τη δωρεάν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη.
Το σύστημα, ωστόσο, δεν προβλέπει καμία καταβολή κόστους για περαιτέρω περίθαλψη (δευτεροβάθμια ή
τριτοβάθμι περίθαλψη) εκτός από την «άμεσα απαραίτητη περίθαλψη».
Ακόμη και σε χώρες όπου προβλέπεται η πρόσβαση όλων στην περίθαλψη, οι διοικητικές ερμηνείες και
πολυπλοκότητες (ηθελημένες ή μη), η άρνηση παροχής περίθαλψης, ο φόβος καταγγελίας και η άγνοια των
νομικών δυνατοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στην περίθαλψη (τόσο εκ μέρους των ασθενών όσο και των
επαγγελματιών υγείας) περιορίζουν σημαντικά την πρόσβαση στην περίθαλψη στο σύστημα κοινού δικαίου.

Τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα δεν κατορθώνουν να επωφεληθούν από την ιατροφαρμακευτική
κάλυψη στην οποία έχουν δικαίωμα (καθώς μια τέτοια κάλυψη προβλέπεται από το νόμο)
Το 70 % των ερωτηθέντων θα μπορούσε θεωρητικά να επωφεληθεί από την ανάληψη του κόστους της περίθαλψης
(από 3 % στην Ελλάδα έως 98 % στο Βέλγιο) αλλά το ένα τέταρτο αυτών δεν το γνώριζε (από 52 % στο Ηνωμένο Βασίλειο
έως 6 % στην Ισπανία), γεγονός που αποδεικνύει το έλλειμμα πληροφόρησης εντός του εν λόγω πληθυσμού που
συσσωρεύει τα στοχεία που τον καθιστούν ευάλωτο. Οι διοικητικές δυσκολίες αποτελούν ένα επιπλέον εμπόδιο.
Υπάρχουν τόσα στοιχεία τα οποία επεξηγούν ότι το 80 % των ατόμων που συναντήσαμε δεν επωφελούνταν από καμία
αποτελεσματική ανάληψη του ιατρικού κόστους κατά το τελευταίο περιστατικό ασθένειάς του.

Σειρά εμποδίων επιβραδύνουν την πρόσβαση στην περίθαλψη των ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα:
περίπου το 70 % του ερωτηθέντος πληθυσμού έρχεται αντιμέτωπο με τα εν λόγω εμπόδια για να λάβει
την απαραίτητη περίθαλψη.
Το 68,9 % των ατόμων που δήλωσε κάποιο εμπόδιο ανέφερε τις διοικητικές δυσκολίες για την προβολή των
δικαιωμάτων τους (δικαιολογητικά που έπρεπε να βρουν, καταχρηστικές απαιτήσεις, ακατάλληλα ωράρια, αποστολή
από γραφείο σε γραφείο…) καθώς και την πολυπλοκότητα του συστήματος περίθαλψης.. Το 59,4 % των ατόμων θίγει το
κόστος των ιατρικών επισκέψεων και της θεραπείας, το 17,3 % αναφέρει το φόβο καταγγελίας ή σύλληψης και το 12,4 %
το φόβο διάκρισης, κακής υποδοχής ή αντιμετώπισης της άρνησης παροχής περίθαλψης. Το 14 % των ερωτηθέντων
αναφέρει ότι έχει υποστεί άρνηση παροχής περίθαλψης κατά την τελευταία ασθένειά του. Αυτό παρατηρείται κυρίως σε
περιπτώσεις σχετικά σοβαρών ασθενειών ή συμπτωμάτων (που σχετίζονται με το καρδιαγγειακό στο 20,4 % των
περιπτώσεων για παράδειγμα) ή στην περίπτωση εγκυμοσύνης (18 %).
Αναφέρεται επίσης ο ρατσισμός: Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων έπεσε προσωπικά θύμα ρατσισμού κατά το τρέχον έτος
εκ του οποίου το ένα πέμπτο σε νοσηλευτικό ίδρυμα.
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Τα αίσθημα του φόβου συνοδευόμενο από την έλλειψη άδειας παραμονής απομακρύνει επίσης τα άτομα από τις δομές
υγείας: Το 60 % των ατόμων υποστηρίζει ότι τους συμβαίνει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους ή τις δραστηριότητές
τους λόγω του φόβου σύλληψης.

Λογικές συνέπειες: Η άρνηση και η όψιμη πρόσβαση στην περίθαλψη από την οποία δεν εξαιρούνται τα
παιδιά
Το ένα τέταρτο των ατόμων που συναντήσαμε (25 %) επωφελήθηκε από την ιατρική κάλυψη για ένα από τα εν λόγω
σύγχρονα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε πολύ καθυστερημένα – τουλάχιστον μία φορά– από την άφιξή του στη
χώρα υποδοχής, κατά τους γιατρούς της έρευνας.
Το 29 % των ερωτηθέντων αρνήθηκε την περίθαλψη για τα παιδιά του κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών:
Επρόκειτο τις περισσότερες φορές για ιατρικές επισκέψεις και εμβόλια.
Το 41 % των ερωτηθέντων αρνήθηκε την περίθαλψη κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες (είτε το 53 % αυτών θίγει
τουλάχιστον ένα εμπόδιο όσον αφορά την πρόσβαση στην περίθαλψη). Η απουσία ιατρικής κάλυψης είναι καθοριστική:
Τα άτομα των οποίων το κόστος περίθαλψης δεν καλύφθηκε, εγκατέλειψαν την πρόσβαση στην περίθαλψη σε ποσοστό
τρεις φορές μεγαλύτερο από τα άτομα των οποίων το κόστος περίθαλψης καλύφθηκε.

•

Οι συνέπειες: Άτομα συχνά άρρωστα που δεν παρακολουθούνται σωστά

Οι κοινωνικοοικονομικοί καθοριστικοί παράγοντες της υγείας είναι ιδιαιτέρως δυσμενείς για τα άτομα
χωρίς νόμιμα έγγραφα τα οποία συνάντησαν οι ομάδες των Γιατρών του Κόσμου. Η πρόσβαση αυτών στην
περίθαλψη είναι πολύ περιορισμένη. Ο ερωτηθείς πληθυσμός παρουσιάζει, κατά συνέπεια, μια κατάσταση
υγείας γνωστή και διαγνωσμένη η οποία δεν αντιστοιχεί σε αυτήν που θα περίμενε κανείς από έναν τόσο
νέο πληθυσμό (περίπου στην ηλικία των τριάντα)5).

Η κατάσταση της υγείας των ατόμων που συναντήσαμε είναι προβληματική
Μεταξύ των ερωτηθέντων, το ένα τρίτο των ανδρών (34 %) και το ένα τέταρτο των γυναικών (23 %) κρίνουν την
κατάσταση της υγείας τους κακή ή πολύ κακή. Πολυάριθμες μελέτες καταδεικνύουν παρόλα αυτά, ότι υπάρχει
συσχέτιση ανάμεσα στον εν λόγω δείκτη και στους αντικειμενικούς δείκτες (και/η ιατρικούς) υγείας. Το εν λόγω
ποσοστό είναι τρεις φορές υψηλότερο 6 από αυτό του γενικού πληθυσμού των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στον νεότερο πληθυσμό (18-25 ετών), το 27 % των ανδρών και το 12 % των γυναικών δηλώνει ήδη ότι η κατάσταση
της υγείας του είναι κακή ή πολύ κακή.
Το 32 % των ερωτηθέντων προσβάλλεται από τουλάχιστον ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας, συχνότερα στον ανδρικό
παρά στο γυναικείο πληθυσμό. Τα εν λόγω άτομα ζουν συχνότερα σε επισφαλή καταλύματα (35 %) και είναι σχετικά
απομονωμένα (το ήμισυ αυτών αισθάνεται μοναξιά και το 17 % δεν μπορεί να βασιστεί σε άλλα άτομα για ηθική
στήριξη).
Η κατάσταση της υγείας τους χρήζει, σύμφωνα με τους γιατρούς, σημαντικής ιατρικής περίθαλψης: Τα δύο τρίτα εξ
αυτών (65 %) αντιμετωπίζουν τουλάχιστον ένα πρόβλημα υγείας του οποίου η θεραπεία είναι προτιμητέα, και
μάλιστα αναγκαία (29 %) ή απαραίτητη (21 %). Ορισμένα άτομα συσσωρεύουν σοβαρά προβλήματα υγείας και
αντιμετωπίζουν πολύ δυσμενείς συνθήκες ζωής. Κατά συνέπεια, το 8 % εξ αυτών που υποφέρει από παθολογίες οι
5. Ο εν λόγω μέσος όρος ηλικίας είναι σημαντικότερος από το σύνολο του πληθυσμού που συναντήσαμε στο πλαίσιο των προγραμμάτων των Γιατρών του Κόσμου καθώς
η έρευνα αυτή δεν αναφερόταν παρά μόνον σε ενήλικες.
6 Πρέπει να έχουμε υπόψη, ότι η έρευνα διεξήχθει κατά κύριο λόγο βάσει των προγράμματων ενός ιατρικού οργανισμού.
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οποίες χρήζουν απαραίτητης θεραπείας είναι άστεγο και το 7 % ζει σε κατάλυμα μικρού ή μεσαίου χρονικού
διαστήματος.
Το ποσοστό συννοσηρότητας είναι επίσης σημαντικό: Το 24 % των ερωτηθέντων παρουσιάζει τουλάχιστον δύο
προβλήματα υγείας των οποίων η θεραπεία είναι προτιμητέα. Η εν λόγω αυξημένη συχνότητα, εντός σχετικά νέου
πληθυσμού, αποτελεί δείγμα καθυστερημένης πρόσβασης στην περίθαλψη.
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τους γιατρούς, το 16 % του πληθυσμού παρουσιάζει προβλήματα πιθανώς, ενδεχομένως
ή αναμφιβόλως κρίσιμα για τη ζωή του, απουσία θεραπείας.
Μόνον το 8 % παρουσιάζει μόνον ένα πρόβλημα υγείας του οποίου η θεραπεία είναι δευτερεύουσα. Αυτό βρίσκεται σε
αντίθεση με τις διαδεδομένες προκαταλήψεις σύμφωνα με τις οποίες οι αλλοδαποί θα προέβαιναν σε κατάχρηση των
ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας: Ο πληθυσμός που συνάντησαν οι Γιατροί του Κόσμου, είναι φτωχός και δεν ανατρέχει
σε μεγάλο βαθμό στην περίθαλψη για τα μικρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

Ιατρική παρακολούθηση ακατάλληλη και σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκής, όποια κι αν είναι η ιατρική
σημασία
Μόνον περίπου το ήμισυ των εγκύων (48 %) παρακολουθούνται για την εγκυμοσύνη τους.
Μεταξύ των 1371 προβλημάτων υγείας που εντοπίστηκαν στον ερωτηθέν πληθυσμό, μόνον το ένα τέταρτο (26 %)
φροντίζεται ή παρακολουθείται πλήρως, ένα τέταρτο (27 %) φροντίζεται ή παρακολουθείται μερικώς και περίπου το
ήμισυ (45 %) δεν λαμβάνει καμία φροντίδα και δεν παρακολουθείται καθόλου την ημέρα διεξαγωγής της έρευνας.
Ακόμη και όταν τα προβλήματα υγείας είναι σοβαρά, παρακολουθούνται ή φροντίζονται ανεπαρκώς: Μεταξύ των
προβλημάτων υγείας η φροντίδα των οποίων κρίνεται απαραίτητη από τους γιατρούς, λιγότερες από μία στις δύο
περιπτώσεις (43 %) παρακολουθούνται πλήρως, το ένα πέμπτο παρακολουθείται ή λαμβάνει φροντίδα μερικώς (21 %)
και το ένα τρίτο (34 %) δεν παρακολουθείται καθόλου. Καθώς η φροντίδα κρίνεται μόνον «απαραίτητη», περίπου ένα
πρόβλημα στα δύο (44 %) δεν παρακολουθείται καθόλου.
Η φροντίδα των λιγότερο σοβαρών προβλημάτων υγείας είναι επίσης προβληματική: Μόνον το 13 % των λιγότερο
σοβαρών προβλημάτων υγείας, για τα οποία η φροντίδα είναι επιθυμητή, παρακολουθείται πλήρως.

Είναι μεγάλος ο αριθμός των ατόμων που συναντήσαμε και τα οποία βιώνουν ή έχουν βιώσει
περιπτώσεις κακοποίησης, γεγονός που με βάση κάθε λογική θα έπρεπε να προτρέπει σε ενισχυμένη
προστασία.
Το 59% του πληθυσμού αναφέρει ότι έχει υποστεί τουλάχιστον μια μορφή κακοποίησης (εκ των οποίων 41% στη χώρα
προέλευσής του). Επιπρόσθετα, πρόκειται συχνά για πολλαπλές εμπειρίες (για το 40 % των ατόμων).
Κατά φθίνουσα σειρά, τα είδη κακοποίησης που συναντάμε συχνότερα είναι τα ακόλουθα: Έχουν υποφέρει από την
πείνα ή δεν είχαν επαρκή τροφή να τραφούν, έχουν ζήσει σε εμπόλεμη χώρα, έχουν υποστεί φυσική κακοποίηση
(περιλαμβανομένης της οικογενειακής), έχουν αντιμετωπίσει εμπόδια κατά την προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν ένα
εισόδημα ή έχουν στερηθεί χρήματα τα οποία έχουν κερδίσει, υπήρξαν θύματα κακοποίησης από τις δυνάμεις επιβολής
της τάξης, έχουν υποστεί παρακολούθηση ή απαγόρευση των δραστηριοτήτων τους, έχουν δεχτεί απειλές ή έχουν
φυλακιστεί για τις ιδέες τους, έχουν υποστεί βασανιστήρια και σεξουαλικές επιθέσεις.
Στη χώρα υποδοχής, το άθροισμα των ανασφαλειών τις οποίες αντιμετωπίζουν τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα, δεν
τους επιτρέπει να την φτιάξουν εκ νέου. Το ένα τέταρτο των ατόμων που συναντήσαμε (24 %) θέτει το θέμα κακποίησης
το οποίο υπέστη από την άφιξή του στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν καθήκον μας να τους προστατεύσουμε.

12

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου - Γιατροί του Κόσμου

Πρώτο μέρος :
Στατιστική έρευνα σε άτομα χωρίς άδεια
παραμονής που συναντήσαμε στο πλαίσιο
των προγραμμάτων των Γιατρών του Κόσμου
και ορισμένων συνεργατών

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου - Γιατροί του Κόσμου

13

•

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την πρόσβαση στην περίθαλψη - Έρευνα 2008

1 125 ενήλικες συμμετείχαν στην έρευνα του 2008 σε 31 πόλεις 11 ευρωπαϊκών χωρών.

BE
CH
DE
EL
ES
FR

ΒΕΛΓΙΟ = 112 - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
IT
ΕΛΒΕΤΙΑ = 11 - ΦΡΙΜΠΟΥΡΓΚ
NL
ΓΕΡΜΑΝΙΑ = 24 - Μόναχο
ΕΛΛΑΔΑ = 118 - Θεσσαλονίκη (n=68) - Αθήνα (n=50)
ΙΣΠΑΝΙΑ = 216 - Αλικάντε (n=21) - Βελεαρίδες νήσοι (n=23) - Μπιλμπάο (n=21) PT
- Κανάριες νήσοι (=39) - Γαλικία (=25) - Μαδρίτη (=21) - Τολέδο (n=30) - SE
Βαλένθια (n=36)
UK
ΓΑΛΛΙΑ = 199 - Λυών (n=56) - Παρίσι (n=71) - Σαν Ντενί (n=72)
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ΙΤΑΛΙΑ = 99 - ΜΙΛΑΝΟ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ = 103 - ¨Άμστερνταμ (n=62) - Άρνεμ (n=1) - Χάγη (n=6) - Αϊντχόβεν (n=10) Χάαρλεμ (n=3) - Λάιντεν (n=1) - Λάιντσενταμ (n=2) - Ρότερνταμ (n=6) - Τίλμπουργκ (n=2)
– Ουτρέχτη (n=10)
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ = 32 - Λισαβόνα (n=21) – Loures (n=11)
ΣΟΥΗΔΙΑ = 103 - Στοκχόλμη
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ = 108 - ΛΟΝΔΙΝΟ

Ε ΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Πρόσβαση στην Περίθαλψη των Γιατρών του Κόσμου δημοσιεύει στον παρόν
την δεύτερη έκθεσή του για τις συνθήκες ζωής, την κατάσταση της υγείας και την πρόσβαση στην περίθαλψη των
ατόμων τα οποία συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο ευάλωτα άτομα που αριθμεί η χώρα μας: Τα άτομα χωρίς νόμιμα
έγγραφα. Οι μαρτυρίες που συλλέχθηκαν κατά την έρευνα είναι συντριπτικές: Η Ευρώπη λειτουργεί σαν εργοστάσιο
ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα, απορρίπτοντας στις σκοτεινές ζώνες τα πιο ειδεχθή άτομα τα οποία έχουν πάνω από όλα
ανάγκη για ασφάλεια και ανθρωπιά: τα θύματα μετατράπηκαν σε παρίες.
Το να δραπετεύει κανείς από την πατρίδα του δεν είναι έγκλημα, ωστόσο τα παιδιά αυτά, οι γυναίκες και οι άνδρες αυτοί
εξορίζονται σε έναν συνεχή φόβο μήπως τους εντοπίσουν, τους καταγγείλουν, τους χωρίσουν, τους απελάσουν. Το να
δραπετεύει κανείς από τα βασανιστήρια, την κακοποίηση (σεξουαλική, οικογενειακή, αστυνομική, στρατιωτική) και τη
μιζέρια και να προσπαθεί με όλα τα μέσα να προσφέρει ένα δυνατό μέλλον για τα παιδιά του: Καθένας ανάμεσά μας
ελπίζει ότι θα είχε τη δύναμη και το κουράγιο περισσότερο για να αντιμετωπίσει τα παραπάνω από το να αφήσει τον
εαυτό του να εκμηδενιστεί.
Η κατάσταση των μεταναστών που ζουν στην Ευρώπη χωρίς άδεια παραμονής δεν είναι ακόμη επαρκώς γνωστή.
Γνωρίζουμε την επισφαλή κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση. Διάφορες μαρτυρίες πιστοποιούν επίσης τις δυσκολίες
που συναντούν για να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στην περίθαλψη και να επωφεληθούν από τη βοήθεια που
παρέχεται από το υγειονομικό σύστημα. Κατά γενικό τρόπο, τα εθνικά προγράμματα περίθαλψης κάνουν συχνά
διακρίσεις εις βάρος:

• Προσωρινών μεταναστών (θεωρούνται έτσι καθώς έφτασαν στη χώρα με τουριστική βίζα, γεγονός που συμβαίνει
συχνά),

• Των αιτούντων άσυλο,7 οι οποίοι δεν έχουν πάντα τα ίδια δικαιώματα με τους ομογενείς.
• όλων εκείνων που κατά την άφιξής τους ή αργότερα (όταν τα προσωρινά έγγραφα παραμονής έληξαν ή όταν δεν
τους χορηγήθηκε το καθεστώς πρόσφυγα για παράδειγμα) στερούνται άδειας παραμονής8,9.
Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε ότι οι πολιτικές οι οποίες διεθνώς ή μη κρατούν σε απόσταση από το σύστημα περίθαλψης
ορισμένες κατηγορίες μεταναστών (κυρίως εκείνους χωρίς καθεστώς διαμονής αλλά, επίσης, σε γενικότερο βαθμό, τους
προσωρινούς μετανάστες) συμβάλλουν στην επιδείνωση της κατάσταση της υγείας τους και ακόμη περισσότερο της
δημόσιας υγείας των χωρών που τους φιλοξενούν10.
Για τα άτομα αυτά, τα εμπόδια πρόσβασης σε μια καλή κατάσταση υγείας είναι αναρίθμητα και συχνά σημαντικά, λόγω
κυρίως των διακρίσεων, της νομικής τους κατάστασης, των γλωσσικών και πολιτιστικών διαφορών, των διαφορετικών
κοινωνικοοικονομικών δυσχερειών και των γενικά δύσκολων συνθηκών ζωής τους11.
Ο αριθμός των ατόμων χωρίς άδεια παραμονής σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης (και κυρίως στις χώρες διεξαγωγής
της έρευνας της παρούσας μελέτης) αποτελεί αντικείμενο εκτιμήσεων περισσότερο ή λιγότερο επακριβών ανάλογα με
7. Όσον αφορά τις απαγορεύσεις πρόσβασης στην περίθαλψη των αιτούντων άσυλο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε κυρίως τη μελέτη της Δανίας του 2004 η οποία
αποδέχεται την ύπαρξη αξιοσημείωτων απαγορεύσεων σε 10 χώρες (εκ των οποίων η Γερμανία, η Ισπανία και η Σουηδία): Norredam M., Mygind A., Krasnik A, «Access to
health care for asylum seekers in the European Union : a comparative study of country policies », Eur J Public Health, 2005, 16 : 285-89.
            !   , "  "μ  "
  "μ μ   : Bischoff A., Schneider M.,
Denhaerynck K., Battegay E., « Health and ill health of asylum seekers in Switzerland : an epidemiological study », Eur J Public Health, 2009, 19 : 59-64.
8. Verbruggen N. ed., «Health Care for Undocumented Migrants: Germany, Belgium, the Netherlands, UnitedKingdom», Brussels, Platform for International Cooperation in
Undocumented Migrants (PICUM), 2001.
9. Chauvin P., the Europromed Working Group eds, «Prevention and health promotion for the excluded and the destitute in Europe», Amsterdam, IOS Press, 2002.
10. Carballo M., Mboup M., « International migration and health, a paper prepared for the Policy analysis and research programme of the GCIM», Geneva, Global
Commission on International Migration, 2005.
11. Παγκόσμιος  μ  . « Migrations internationales, Santé et Droits humains », Genève, OMS, 2005.
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τη χώρα. Θα ήταν στην πλειονότητα των χωρών, κατ’ ανώτατο όριο, από 1 % έως 2 % του συνολικού πληθυσμού, εκτός
από ορισμένες χώρες όπως η Ελλάδα (3,4 %)12 όπου το εν λόγω ποσοστό είναι σημαντικότερο. Το σημερινό άνοιγμα των
ευρωπαϊκών χωρών στην μετανάστευση αλλοδαπών παραμένει σε μεγάλο βαθμό ευμετάβλητο και εγγράφεται σε ένα
γενικότερο πλαίσιο κλεισίματος των συνόρων. Επανερχόμενοι στον πληθυσμό των χωρών, μεταξύ των χωρών που
συμμετείχαν στην έρευνα, στη Γαλλία εντοπίζεται ο περισσότερο περιοριστικός (η εν λόγω χώρα υποδέχτηκε 2,9
αλλοδαπούς μετανάστες για 1 000 κατοίκους το 2006) καθώς και στη Σουηδία και την Ισπανία όπου ο πληθυσμός είναι
αναλογικά μεγαλύτερος (αντίστοιχα 14,3 και 18, 1 αλλοδαποί μετανάστες για 1 000 κατοίκους το 2006 επίσης).
Καθώς στην πλειονότητά τους οι έρευνες σε εθνικό επίπεδο δεν λαμβάνουν υπόψη τους αλλοδαπούς χωρίς άδεια
παραμονής, υπάρχει έλλειψη στατιστικών πληροφοριών όσον αφορά τη ζωή, την κατάσταση της υγείας και την
πρόσβαση στην περίθαλψη του εν λόγω πληθυσμού ο οποίος εκτιμάται γενικά μεταξύ 5 και 8 εκατομμυρίων ατόμων
(είτε 10 προς 15 % του συνόλου των μεταναστών) στην Ευρώπη13.
Το εν λόγω έλλειμμα πληροφοριών και δεδομένων έρχεται σε αντίθεση με τον αυξανόμενο πειρασμό
χρησιμοποίησης των απαγορεύσεων πρόσβασης στην περίθαλψη για τους αλλοδαπούς χωρίς άδεια παραμονής
ενάντια σε όλες τις αρχές14 και ωστόσο μια με απατηλή αποτελεσματικότητα, σαν όπλο ελέγχου της
μετανάστευσης15.

Μια πρώτη έρευνα για τους μετανάστες χωρίς άδεια παραμονής οι οποίοι συχνάζουν στα κέντρα ή συμμετέχουν σε
προγράμματα υγείας των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την
Πρόσβαση στην Περίθαλψη των Γιατρών του Κόσμου του 2005-2006 σε επτά χώρες της Ευρώπης16. Έπειτα από αυτή
την πρώτη έρευνα, ο εν λόγω μη κυβερνητικός οργανισμός αποφάσισε να διεξάγει μία νέα έρευνα βάσει μεγαλύτερου
αριθμού χωρών και πληρέστερης συστηματικής συλλογής της κοινωνικής κατάστασης καθώς και της κατάστασης που
αφορά την ασφάλεια της υγείας των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα.
Όπως και για την πρώτη έρευνα, τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο παρόν πρέπει να διαβαστούν ως μια
«στατιστική μαρτυρία» των παρατηρούμενων καταστάσεων στα διάφορα κέντρα και προγράμματα του
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου.
Δεν φιλοδοξούν να παρουσιάσουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα των δυσκολιών πρόσβασης στην περίθαλψη
όλων των ατόμων χωρίς άδεια παραμονής στην Ευρώπη και τούτο για τουλάχιστον τέσσερις λόγους τους οποίους
είναι σημαντικό να κρατήσουμε στο μυαλό μας κατά την ανάγνωση του παρόντος εγγράφου:

• Τα άτομα που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας μπόρεσαν, εξορισμού, τουλάχιστον να έλθουν σε
επαφή με τις δομές και τα προγράμματα υγείας βάσει των οποίων διεξήχθη η παρούσα έρευνα. Δεν υπάρχει καμία
αμφιβολία πως ορισμένα άτομα χωρίς άδεια παραμονής αντιμετωπίζουν ακόμα χειρότερη κοινωνική κατάσταση
και κατάσταση υγείας, καθώς όμως βρίσκονται ακόμα πιο μακριά από τα μέσα κοινωνικής και υγειονομικής
βοήθειας παραμένουν «αθέατα» στην παρούσα έρευνα.

12. Πηγή: Έκθεση της γαλλικής Γερουσίας για την παράνομη μετανάστευση.
13. %#" "+  !%1μ$ + 3$*)3+ !$ " $#'+  ' 2$+ (OCDE), « Access to health care for undocumented migrants in Europe », PICUM, Brussels, 2007.
Huber M., Stanciole A., Bremner J., Wahlbeck K. eds, « Quality in and equality of access to healthcare services », *,(&&+, ,*/3 0% 3$*)3,  3 -1&"",
)$'/'$%+ 3)#$+ & + ,% $*+, *$)+ 2008, . 196-201.
14.  !%1μ$)+ *! '$μ1+ ! +. « International migration, health and human rights ». Geneva, WHO (Health and human rights publication series), 2008, *$#. 4.
15. 2*$) *#*). « Access to health care for undocumented migrants in Europe ». The Lancet, 2007, 370 : 2070.
16. ,*/3 0%1  * "*"*$) !$ "' *1
2007.
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• Αντίθετα, οι μετανάστες χωρίς άδεια παραμονής γνωρίζουν χωρίς αμφιβολία τις λίγο καλύτερες συνθήκες ζωής
συγκριτικά με αυτές των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα και δεν απευθύνονται πλέον στους ίδιους
μηχανισμούς. Παρά το γεγονός ότι δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι η αυξανόμενη παρανομία, στο πλαίσιο
της οποίας οι πολιτικές ελέγχου της μετανάστευσης (που εντατικοποιούνται σε όλη την Ευρώπη) απορρίπτουν τα
εν λόγω άτομα, παρεμποδίζει την πλειοψηφία των ατόμων να διάγει έναν αξιοπρεπή βίο, ορισμένοι μπορούν
(κυρίως χάρη στην κινητοποίηση των δεσμών φιλικής και οικογενειακής αλληλεγγύης) να μην έχουν την ανάγκη
να απευθυνθούν στους μηχανισμούς παρόμοιου τύπου με αυτούς που έχουν συλλεχθεί από το Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο. Βέβαια, τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα μπορούν επίσης να μην συμβουλευτούν τους εν λόγω
μηχανισμούς επειδή δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα υγείας…ή επειδή δεν νιώθουν την ανάγκη, πράγμα
διαφορετικό.

• Οι

δομές και τα προγράμματα υγείας που σχετίζονται με την έρευνα σε 11 χώρες δεν αποτελούν
αντιπροσωπευτικό ή εξαντλητικό δείγμα του συνόλου των δομών υγείας στις οποίες οι μετανάστες χωρίς άδεια
παραμονής μπορούν να απευθυνθούν για να λάβουν περίθαλψη σε καθεμία από τις χώρες και τα εδάφη (πόλη ή
περιοχή). Τα έκτακτα περιστατικά σε νοσοκομεία, τα δημόσια κέντρα υγείας, τα γενικά ιατρεία καθώς και οι λοιποί
συνεταιριστικοί ή φιλανθρωπικοί οργανισμοί αποτελούν εξίσου τόπους εξυπηρέτησης, οι οποίοι δέχονται τέτοια
άτομα, με ποικίλη συχνότητα και για ποικίλους λόγους17;

• Τέλος, σε καθεμία από τις 11 χώρες στις οποίες διεξήχθη η έρευνα, ο αριθμός των «πεδίων» της έρευνας (τόποι,
κινητά κέντρα ή προγράμματα στα οποία διεξήχθη) ποικίλει σημαντικά. Σε ορισμένες χώρες, διεξήχθη μόνον σε
μία πόλη. Σε άλλες, διεξήχθη σε πολυάριθμες περιοχές ταυτόχρονα. Στις αποκεντρωμένες χώρες (κυρίως στην
Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία), ο εν λόγω περιορισμός πρέπει να ληφθεί υπόψη. Στις περιπτώσεις
όπου η νομοθεσία και η οργάνωση για την περίθαλψη των ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα ποικίλουν από τη μία
περιφερειακή αυτοδιοίκηση στην άλλη, τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην εν λόγω έρευνα δεν ισχύουν,
παρά μόνον στις γεωγραφικές ζώνες στις οποίες διεξήχθη η έρευνα.
Αφού υπογραμμίστηκαν τα παραπάνω, δεν διαθέτουμε αντιπροσωπευτικές τυχαιοποιημένες έρευνες
πραγματοποιούμενες στον γενικό πληθυσμό χωρίς νόμιμα έγγραφα (οι οποίες είναι, λόγω της διοικητικής τους
κατάστασης, πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν). Για το λόγο αυτό, τα ποσοτικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται
στο παρόν επιτρέπουν την κατάδειξη ορισμένων έντονων τάσεων και διεθνών διαφορών, οι οποίες παρά την αναγκαία
σύνεση ως προς την ερμηνεία τους, απεικονίζουν και ενημερώνουν σχετικά με το εύρος των δυσκολιών πρόσβασης
στην υγειονομική περίθαλψη, με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο εν λόγω πληθυσμός.

17. Οι έρευνες με αντιπροσωπευτικό στόχο που μελετούν τους πληθυσμούς τους οποίους είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς (ή αριθμητικά αποτελούν μειοψηφία στον
γενικό πληθυσμό: Οι άστεγοι, οι παράνομοι, οι ιερόδουλες κ.λπ.) βασίζονται συχνά σε αβέβαια δείγματα δομών στις οποίες συχνάζουν τα εν λόγω άτομα. Βρήκαμε μια
έρευνα τέτοιου τύπου η οποία πραγματοποιήθηκε βάσει των μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα στο Σικάγο το 2002 (Mehta C., Theodore N., Mora I., Wade J., « Chicago’s
undocumented immigrants : an analysis of wages, working conditions, and economic contributions », Σικάγο, Πανεπιστήμιο του Ιλινόις, Κέντρο για την αστική οικονομική
ανάπτυξη, 2002). Αυτός ο τύπος έρευνας δεν παρεμποδίζει δυστυχώς παρά μόνον μερικώς το μέσο της αντιπροσωπευτικότητας, κυρίως ότανόλοι οι τύποι δομών δεν
συγκαταλέγονται στο πεδίο της έρευνας (γεγονός που συμβαίνει συχνά στην πράξη).
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1. Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ
Ο πληθυσμός μελέτης αντιστοιχεί σε άτομα των 18 ετών και άνω, τα οποία ζουν χωρίς άδεια παραμονής σε μία από τις
ευρωπαϊκές χώρες μελέτης και τα οποία συναντήσαμε στο πλαίσιο του προγράμματος των Γιατρών του Κόσμου (ή μίας
συνεταιρικής οργάνωσης). Συνολικά, 1 125 άτομα ηλικίας 18 ετών ή άνω ερωτήθηκαν σε κάποια από τις ακόλουθες
11 χώρες: Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία,
Σουηδία.
Το τελικό δείγμα κατανέμεται τελικά με τον ακόλουθο τρόπο, με φθίνουσα σειρά του αριθμού των ερωτηθέντων ανά
χώρα: Ισπανία 216, Γαλλία 199, Ελλάδα 118, Βέλγιο 112, Ηνωμένο Βασίλειο 108, Κάτω Χώρες και Σουηδία 103, Ιταλία 99,
Πορτογαλία 32, Γερμανία 24 και Ελβετία 11.

•

Περιγραφή των τόπων έρευνας και του νομοθετικού πλαισίου ανά χώρα

ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ (ES)
216 άτομα ερωτήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων των Γιατρών του Κόσμου και αυτό συνέβη σε 8 τόπους
συνολικά προκειμένου να διαφοροποιηθεί το δείγμα όσον αφορά τον τόπο κατοικίας και το είδος της
χρησιμοποιούμενης δομής18. Η κατανομή είναι η ακόλουθη:

• Στις Κανάριες Νήσους, 39 ερωτηθέντες σε Cassim19στην Τενερίφη,
• Στη Βαλένθια, 36 ερωτηθέντες σε ένα Cassim,
• Στο Τολέδο και στα περίχωρα, 30 ερωτηθέντες οι οποίοι συμμετέχουν

σε διαπολιτισμικό πρόγραμμα

διαμεσολάβησης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

• Στη Γαλικία (στις περιοχές Vigo και Corogne), 25 ερωτηθέντες σε μία κινητή μονάδα η οποία απευθύνεται κυρίως
σε άτομα τα οποία εκδίδονται20;

• Στις Βαλεαρίδες Νήσους (στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα κυρίως και στα χωριά της περιφέρειας) 15 ερωτηθέντες σε
Casspep21 και 8 στο πλαίσιο του σχεδίου «Dones del mon22»,

• Στο Μπιλμπάο, 21 ερωτηθέντες σε ένα Cassim,
• Στη Μαδρίτη, 17 ερωτηθέντες σε μία κινητή μονάδα για τα άτομα που εκδίδονται και 4 σε κέντρο παροχής
ιατρικών και κοινωνικών συμβουλών για τρανσεξουαλικά άτομα),

• Στο Αλικάντε, 16 ερωτηθέντες σε ένα Cassim και 5 σε ένα Casspep.
Το 28 % των ερωτηθέντων στην Ισπανία εκδίδεται (62 άτομα).
Συνολικά, το 47 % των ατόμων με τα οποία επικοινωνήσαμε δεν συμμετείχαν στην έρευνα, κατά κύριο λόγο επειδή δεν
είχε το χρόνο ή δεν μιλούσε την γλώσσα του ερευνητή.
18. Στις πόλεις: Αλικάντε, Μαδρίτη και Πάλμα ντε Μαγιόρκα, τα διαφορετικά προγράμματα δεν διαφοροποιήθηκαν κατά την καταγραφή.
19. Cassim: « Centro de Atención Socio Sanitaria a Inmigrantes ».
20 Τα ισπανικά προγράμματα κάνουν λόγο για «άτομα τα οποία εκδίδονται».
21. Casspep: « Centros de Atención Socio Sanitaria a Personas que Ejercen la Prostitución ».
22. Dones del mon («Γυναίκες του κόσμου»): Πρόγραμμα ενίσχυσης των ικανοτήτων των γυναικών μεταναστών προκειμένου να αποκτήσουν την καλύτερη δυνατή
κατάσταση .
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Τα Cassim έχουν ως στόχο να μειώσουν τις κοινωνικές ανισότητες που αφορούν την υγεία των μεταναστών σε
κατάσταση αβεβαιότητας και αποκλεισμού και να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στο σύστημα περίθαλψης του
κοινού δικαίου. Πολυεπιστημονικές ομάδες παρέχουν στους μετανάστες ιατρικές συμβουλές, νοσηλευτική περίθαλψη,
κοινωνικές καθώς και ψυχολογικές συμβουλές. Οι μετανάστες μπορούν να επωφεληθούν από τις εν λόγω συμβουλές
μέχρι να ενσωματωθούν στο σύστημα περίθαλψης του κοινού δικαίου.
Τα Casspep, όπως οι κινητές μονάδες, έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την κατάσταση της υγείας των ατόμων που
εκδίδονται (άνδρες, γυναίκες, διαφυλικά άτομα. Οι ομάδες πραγματοποιούν δράσεις μείωσης των κινδύνων που
συνδέονται με την πορνεία, παραδίδουν μηνύματα πρόληψης από τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες,
ενημερώνουν για τα δικαιώματα και προσανατολίζουν προς το σύστημα κοινού δικαίου. Η μεγάλη πλειοψηφία των
ατόμων με τα οποία εργάζονται οι Γιατροί του Κόσμου είναι μετανάστες (τα πιο ευάλωτα).
Το πρόγραμμα για τα διαφυλικά άτομα σε κατάσταση αποκλεισμού στη Μαδρίτη στοχεύει στη βελτίωση της
κατάστασης της υγείας τους. Οι ομάδες προτείνουν συμβουλές ιατρικού και κοινωνικού περιεχομένου και ενημερώνουν
για το σύστημα κοινού δικαίου.
Το έργο «Γυναίκες του Κόσμου» της Πάλμα ντε Μαγιόρκα στοχεύει στην προώθηση της ενσωμάτωσης των γυναικών
μεταναστών στην κοινωνία. Η ομάδα διεξάγει για τις εν λόγω γυναίκες δράσεις προώθησης της κατάστασης της υγείας
τους για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους καθώς και για να μπορέσουν να φτάσουν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση
υγείας.
Το διαπολιτισμικό έργο διαμεσολάβησης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης του Τολέδο στοχεύει στη βελτίωση
της αμοιβαίας γνώσης και κατανόησης μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των μεταναστών. Η ομάδα διεξάγει
δράσεις μεσολάβησης για να μειωθούν οι συγκρούσεις που είναι πιθανόν να προκύψουν λόγω των πολιτισμικών,
γλωσσικών ή κοινωνικών διαφορών καθώς και να επιτραπούν οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των επαγγελματιών
υγείας και των μεταναστών.

Η πρόσβαση στην περίθαλψη στην Ισπανία
Χάρη στο άρθρο 43 του Συντάγματος του 1978 της Ισπανίας, το «δικαίωμα στην προστασία της υγείας όλων» είναι
αναγνωρισμένο και το προοίμιο του γενικού νόμου του 1986 για την υγεία τον συμπληρώνει: «Όλοι οι Ισπανοί πολίτες
καθώς και οι ξένοι πολίτες που έχουν την κατοικία τους στη χώρα διατηρούν το δικαίωμα προστασίας της υγείας τους και
πρόσβασης στην περίθαλψη».
Το εθνικό σύστημα υγείας χρηματοδοτείται από τους φόρους και η πρόσβαση σε αυτό είναι δωρεάν για τη μεγάλη
πλειονότητα των Ισπανών. Η συμμετοχή στο κόστος των φαρμάκων φτάνει το 40 % (10 % για ορισμένες χρόνιες
ασθένειες, τους συνταξιούχους και τα άτομα σε κατάσταση προσωρινής ανικανότητας) εκτός από ορισμένες αυτόνομες
κοινότητες (όπως η Βαλένθια, όπου τα φάρμακα παρέχονται δωρεάν στα άτομα χωρίς πόρους, συμπεριλαμβανομένων
των ατόμων χωρίς άδεια παραμονής).
Η κάρτα κοινωνικής ασφάλισης, οι οποία χορηγείται σε αυτούς που εργάζονται καθώς και στους άμεσους προγόνους και
απογόνους αυτών, εξαφανίζεται σταδιακά προς όφελος της ατομικής κάρτας υγείας, από την οποία μπορούν να
επωφεληθούν όλοι οι κάτοικοι χωρίς κοινωνική ασφάλιση αλλά με πενιχρούς πόρους (ίσοι ή μικρότεροι του ελάχιστου
διεπαγγελματικού μισθού της τάξης των 624 € το 2009).
Μεγάλες διαφορές εντοπίζονται μεταξύ των αυτόνομων κοινοτήτων όσον αφορά την ταχύτητα επεξεργασίας των
αιτήσεων για έκδοση κάρτας υγείας και το ποσοστό ανάληψης του κόστους των φαρμάκων σύμφωνα με τους
διαθέσιμους πόρους.
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Οι αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα
Η ατομική κάρτα υγείας χορηγείται επίσης σε εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να εγγραφούν στο σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης μέσω της εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων χωρίς άδεια παραμονής. Οι κάτοχοι της εν
λόγω κάρτας έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη στον ίδιο βαθμό με τους Ισπανούς πολίτες καθώς και δωρεάν πρόσβαση
στην ανίχνευση και θεραπεία του HIV στο σύνολο του εθνικού συστήματος υγείας.
Τρεις είναι οι όροι που πρέπει να πληρούνται απαραιτήτως για την χορήγηση της ατομικής κάρτας υγείας:

• Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει ένα έγγραφο ταυτότητας,
• Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του τοπικού δημαρχείου (Padron), εκτός από τις
εγκύους και τα παιδιά,

• Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει πενιχρούς χρηματοοικονομικούς πόρους (στις περισσότερες περιοχές)
Πρόκειται, παρά την φαινομενική απλότητα, για μεγάλα εμπόδια: Στην πραγματικότητα, ένας ορισμένος αριθμός
ατόμων δεν διαθέτουν πια νόμιμα έγγραφα ταυτότητας. Από την άλλη πλευρά, ορισμένα άτομα φοβούνται να
εγγραφούν στους καταλόγους της κοινότητας, γνωρίζοντας ότι η αστυνομία έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αυτούς από το
2003.
Μια άλλη δυσκολία, είναι ότι η διαχείριση των καρτών υγείας για τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα είναι διαφορετικά σε
κάθε αυτόνομη κοινότητα: Σε ορισμένες, χρειάζονται τουλάχιστον δύο μήνες για τη χορήγηση της εν λόγω κάρτας και σε
άλλες περισσότερο από επτά. Ορισμένες περιοχές δημιούργησαν ένα εναλλακτικό σύστημα για τη χορήγηση της κάρτας
υγείας στα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται εγγραφή στο στο τοπικό μητρώο
(Ανδαλουσία, κοινότητα της Βαλένθια και Μούρσια).

Τα παιδιά χωρίς νόμιμα έγγραφα
Τα παιδιά χωρίς νόμιμα έγγραφα (κάτω των 18 ετών) δεν χρειάζεται να είναι εγγεγραμμένα στο τοπικό μητρώο ώστε να
τους χορηγηθεί η κάρτας υγείας. Έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην περίθαλψη στον ίδιο βαθμό με τους ομογενείς
(δωρεάν πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας).
Η φοίτηση είναι υποχρεωτική έως την ηλικία των 16 ανεξάρτητα από την κατάσταση του ατόμου.

Ευρωπαίοι πολίτες χωρίς επαρκείς πόρους και ιατροφαρμακευτική κάλυψη
Οι αλλοδαποί της ευρωπαϊκής κοινότητας οι οποίοι κατοικούν στην Ισπανία για μεγάλο χρονικό διάστημα και οι οποίοι
δεν διαθέτουν ούτε επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους ούτε ιατροφαρμακευτική ασφάλιση μπορούν να
επωφεληθούν δωρεάν από την πρόσβαση στην περίθαλψη, εάν είναι κάτοχοι της ατομικής κάρτας υγείας (υπό τους
ίδιους όρους χορήγησης με τους ομογενείς ή τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα). Γενικά, μία υπεύθυνη δήλωση μπορεί να
είναι επαρκής για να αποδειχθεί η οικονομική αβεβαιότητα. Ορισμένες περιοχές όπως η κοινότητα της Βαλένθια και ή
περιοχή Castille-La Manche απαιτούν από τους κατοίκους της κοινότητας να προσκομίσουν ένα επίσημο έγγραφο το
οποίο έχει χορηγηθεί από τη χώρα προέλευσης και το οποίο να πιστοποιεί ότι δεν υφίσταται ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και τούτο όχι κατ' επιλογή του ενδιαφερόμενου προσώπου (δηλαδή δεν αρνήθηκε το ίδιο το άτομο το
όφελος της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης). Μετά το πέρας τριών μηνών παρουσίας στην Ισπανία, οι κάτοικοι της
κοινότητας πρέπει να εγγραφούν στο κεντρικό μητρώο αλλοδαπών.
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Προστασία των αλλοδαπών που είναι σοβαρά άρρωστοι (χωρίς ουσιαστική πρόσβαση την περίθαλψη
στη χώρα προέλευσης)
Η ισπανική νομοθεσία (άρθρο 45-4 B του βασιλικού διατάγματος 2393/2004, της 30ής Δεκεμβρίου 2004) προβλέπει τη
δυνατότητα χορήγησης προσωρινής άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους διάρκειας ενός έτους (ανανεώσιμη
κάθε έτος), στους αλλοδαπούς «οι οποίοι υποφέρουν από σοβαρή ασθένεια που προέκυψε στην Ισπανία και απαιτεί
ειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη η πρόσβαση στην οποία είναι αδύνατη στην χώρα προέλευσής τους και η διακοπή
ή μη παροχή της οποίας επιφέρει σημαντικό κίνδυνο για την υγεία ή τη ζωή».
Προκειμένου να αποδειχθεί η ανάγκη παροχής της εν λόγω υγειονομικής περίθαλψης, χρειάζεται ένα ιατρικό
πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται από τις τοπικές αρχές υγείας και στο οποίο διευκρινίζεται επίσης η απουσία
φροντίδας στη χώρα προέλευσης. Πάντως, είναι συχνά δύσκολο να αποδειχθεί η μη πρόσβαση στην περίθαλψη στις
χώρες προέλευσης και οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες (ζητείται απόσπασμα ποινικού μητρώου) για την παροχή
προστασίας, γεγονός που μπορεί να καταστήσει τη χορήγηση άδειας παραμονής δυσχερή.
Ωστόσο, οι έγκυες γυναίκες προστατεύονται από τις απελάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν την υγεία τη δική τους ή
αυτή του εμβρύου.

ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ (FR)
η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 199 άτομα, τα οποία ερωτήθηκαν στα τρία σημαντικότερα Caso των Γιατρών του
Κόσμου:

• 72 άτομα ερωτήθηκαν στο Saint-Denis (με ποσοστό άρνησης 18 %),
• 71 άτομα ερωτήθηκαν στο Παρίσι (με ποσοστό άρνησης μόνον 9 %),
• 56 άτομα ερωτήθηκαν στη Λυών (με ποσοστό άρνησης 47 %),
Συνολικά, το ποσοστό άρνησης των ατόμων με τα οποία επικοινωνήσαμε στη Γαλλία άγγιξε το 26 %. Οι κύριοι λόγοι
άρνησης έγκεινται στο φράγμα της γλώσσας (για το 55 % των εν λόγω ατόμων), έλλειψη χρόνου (για το 28 %) και έλλειψη
επιθυμίας συμμετοχής (7 %).
Τα Caso είναι ανοιχτά σε όλα τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην περίθαλψη και στοχεύουν να
ανακουφίσουν τον πόνο και να προσανατολίσουν, όσο αυτό είναι εφικτό, τα άτομα προς το σύστημα περίθαλψης του
κοινού δικαίου. Κινητοποιούν πολυεπιστημονικές ομάδες οι οποίες υποδέχονται τους ασθενείς χωρίς να εξαναγκάζουν
και εργάζονται μαζί τους για την ανάκτηση των δικαιωμάτων τους που αφορούν την πρόσβαση στον κρατικό μηχανισμό
περίθαλψης. Οι γενικοί και ειδικοί γιατροί συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ιατρικές επισκέψεις. Οι νοσοκόμες
παρέχουν περίθαλψη και φέρουν εις πέρας ένα μέρος των δράσεων πρόληψης. Οι κοινωνικοί λειτουργοί ή τα άτομα επί
της υποδοχής διασφαλίζουν την πρόσβαση στα δικαιώματα κάθε ατόμου.
Οι δράσεις πρόληψης και η ανίχνευση του HIV, της ηπατίτιδας και της φυματίωσης αποτελούν επίσης μέρος του έργου
των Caso. Τα κέντρα είναι συχνά το πρώτο μέρος στο οποίο συχνάζουν τα άτομα σε κατάσταση αποκλεισμού τα οποία
δεν γνωρίζουν ούτε τα δικαιώματά τους σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ούτε τη λειτουργία του
συστήματος περίθαλψης.

Η πρόσβαση στην περίθαλψη στην Γαλλία
Το σύστημα υγείας της Γαλλίας χρηματοδοτείται από τις συνεισφορές και τους φόρους. Η κοινωνική
ασφάλιση/ιατροφαρμακευτική κάλυψη βασίζεται στο σύστημα όπου «καθένας πληρώνει σύμφωνα με τα μέσα και
λαμβάνει σύμφωνα με τις ανάγκες». Καλύπτει περίπου το 65 % των δαπανών υγείας. Κάθε άτομο που κατοικεί στη Γαλλία
(με άδεια παραμονής και κατά τρόπο σταθερό) έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αυτήν, δωρεάν για τα άτομα που διαθέτουν
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ισχνούς πόρους (παγκόσμια ιατροφαρμακευτική κάλυψη ή καθολική ιατρική κάλυψη). Για το υπόλοιπο 35 %, υπάρχει η
επιπλέον ιδιωτική ιατρική κάλυψη, ορισμένες από τις οποίες έχουν μη κερδοσκοπικό στόχο (επικουρική ασφάλιση).
Τα άτομα που διαθέτουν ισχνούς πόρους (λιγότερο από 621 ευρώ/μήνα) έχουν δικαίωμα στην ιατρική κάλυψη κατά
ποσοστό 100 %, επιπλέον καθολική ιατρική κάλυψη.
Οι αιτούντες άσυλο μπορούν να αποκτήσουν κοινωνική ασφάλιση από την άφιξή τους στη χώρα και ανάλογα με τους
διαθέσιμους από αυτούς πόρους στην επιπλέον καθολική ιατρική κάλυψη.
Ακόμη και αν τα υπερπόντια διαμερίσματα διέπονται από τους ίδιους νόμους, η εφαρμογή τους είναι συχνά πολύ
διαφορετική, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς για παράδειγμα στην Γουιάνα, όπου η πρόσβαση των ατόμων χωρίς
νόμιμα έγγραφα καθώς και των αλλοδαπών ασθενών γενικότερα σε ασφαλιστική κάλυψη καιιατροφαρμακευτική
περίθαλψη παραμένει δύσκολη.
Στις υπερπόντιες κοινότητες, όπως η Μαγιότ, είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς ποια κείμενα θεωρητικά εφαρμόζονται.
Παρατηρούμε, επίσης, περιπτώσεις έλλειψης σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, κυρίως όσον αφορά την
πρόσβαση σε επίσημη ταυτότητα και στην προστασία του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή (οι γονείς απελαύνονται
και τα παιδιά παραμένουν μόνα στο νησί). Μέχρι το 2005, ημερομηνία εφαρμογής της κοινωνικής ασφάλισης, η
πρόσβαση στην περίθαλψη ήταν δωρεάν για όλους. Από τότε, το σύστημα δημιούργησε μια διάκριση μεταξύ των
ασφαλισμένων για τους οποίους η περίθαλψη παραμένει δωρεάν και για τους μη ασφαλισμένους οι οποίοι πρέπει να
καταβάλλουν ένα ποσό κατ' αποκοπή. Το εν λόγω ποσό ισχύει επίσης για τους ανήλικους. Και στις δύο περιπτώσεις,
Γουιάνα και Μαγιότ, παρατηρούνται επίσης οι χωρίς αξιοπρέπεια επικίνδυνες συνθήκες ζωής στις παραγκουπόλεις, παρά
τις συστάσεις του Εθνικού Ινστιτούτου Παρακολούθησης της Υγείας για την καταπολέμηση του δάγκειου πυρετού ή του
ιού «chikungunya».

Οι αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα
Κάθε άτομο που κατοικεί στη Γαλλία χωρίς άδεια παραμονής για περισσότερους από τρεις μήνες και το οποίο διαθέτει
πόρους χαμηλότερους από 621 ευρώ το μήνα έχει δικαίωμα στην κρατική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (AME). Έχει
κατά συνέπεια πρόσβαση στην περίθαλψη με ανάληψη του κόστους κατά 100 % χωρίς την υποχρέωση
πραγματοποίησης των δαπανών εκ των προτέρων, αλλά η ανάληψη του κόστους είναι εμφανώς ανεπαρκής για όλες τις
προθέσεις (οδοντική, οφθαλμολογική κ.λπ. Η κρατική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ισχύει για ένα έτος και πρέπει να
ανανεώνεται κάθε έτος, γεγονός που σημαίνει ότι για την εν λόγω ανανέωση πρέπει να υποβληθούν τα ίδια έγγραφα.
Τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα τα οποία δεν μπορούν να αποδείξουν την κατοικία τους για περισσότερους από τρεις
μήνες έχουν δικαίωμα σε νοσοκομειακή φροντίδα για τα περιστατικά που κρίνονται ως επείγοντα (εγκυμοσύνη, διακοπή
εγκυμοσύνης κ.λπ.).

Τα παιδιά χωρίς νόμιμα έγγραφα και τα ανήλικα που δεν συνοδεύονται
Τα ανήλικα παιδιά χωρίς νόμιμα έγγραφα (τα ανήλικα δεν μπορούν να θεωρηθούν ως άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα)
εξαιρούνται από την ελάχιστη διάρκεια της παραμονής των τριών μηνών (χάρη στην καταγγελία από τις σχετικές
οργανώσεις). Τα ανήλικα που δεν συνοδεύονται πρέπει να βρίσκονται υπό την προστασία ενός δικαστή ανηλίκων της
κοινωνικής αρωγής σε παιδιά (ASE): Έχουν κατά συνέπεια πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και στην επιπλέον
καθολική ιατρική κάλυψη (ανάληψη κόστους κατά 100 %).

Ευρωπαίοι πολίτες χωρίς επαρκείς πόρους και ιατροφαρμακευτική κάλυψη
Οι πολίτες της Κοινότητας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το «δικαίωμα των ευρωπαίων
πολιτών να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη» αφενός και αφετέρου ο «κώδικας για την
είσοδο και διαμονή των αλλοδαπών και το δικαίωμα ασύλου» έχουν δικαίωμα παραμονής, το οποίο εκτιμάται ανάλογα
με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (εργάτες, φοιτητές, άνεργοι). Τα όρια του δικαιώματος παραμονής σε μια περίοδο
τριών μηνών των ευρωπαίων πολιτών εφαρμόζονται για τον άνεργο πληθυσμό της Κοινότητας καθώς και για τους
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φοιτητές οι οποίοι θεωρούνται νόμιμοι μόνον εφόσον διαθέτουν έγκυρη ασφάλεια ασθενείας και επαρκείς
χρηματοοικονομικούς πόρους, προκειμένου να μην αποτελούν αδικαιολόγητο βάρος για το σύστημα κοινωνικής
πρόνοιας. Οι υπήκοοι της Κοινότητας οι οποίοι δεν διαθέτουν πόρους και ασφάλιση ασθενείας χάνουν κατ' αυτόν τον
τρόπο την άδεια παραμονής για περισσότερους από τρεις μήνες ελεύθερης κυκλοφορίας και μπορούν έτσι να
αποκτήσουν την κρατική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπως τα υπόλοιπα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Προστασία των αλλοδαπών που είναι σοβαρά άρρωστοι (χωρίς πραγματική πρόσβαση στην περίθαλψη
της χώρας προέλευσης)
Η κάρτα παραμονής «ιδιωτική και οικογενειακή ζωή», διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης, χορηγείται σε
«αλλοδαπό ο οποίος κατοικεί συνήθως στη Γαλλία και η κατάσταση υγείας του οποίου απαιτεί ιατρική ανάληψη της
οποίας ένα πρόβλημα θα μπορούσε να προκαλέσει σε αυτόν επιπτώσεις ιδιαίτερης βαρύτητας, υπό την επιφύλαξη ότι
θα μπορούσε να επωφεληθεί αποτελεσματικά από μία κατάλληλη φροντίδα στη χώρα από την οποία προέρχεται»
(άρθρο L.313-11 11ο εδάφιο του Κώδικα για την είσοδο και διαμονή των αλλοδαπών και το δικαίωμα ασύλου).
Η απόφαση χορήγησης της κάρτας παραμονής λαμβάνεται από τις διοικητικές αρχές, μετά από γνωμοδότηση του
ιατρού-επιθεωρητή δημόσιας υγείας ο οποίος είναι αρμόδιος όσον αφορά τον τόπο κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
Η αλλοδαπός ασθενής πρέπει να λάβει μια πλήρη ιατρική έκθεση για την κατάσταση της υγείας του από έναν
νοσοκομειακό πρακτικό ή από έναν εξουσιοδοτημένο ιατρό. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη μη
πρόσβαση στη φροντίδα στη χώρα προέλευσής του είναι χρήσιμες.
Το Υπουργείο Μετανάστευσης, Ενσωμάτωσης, Εθνικής Ταυτότητας και Ανάπτυξης της Αλληλεγγύης δημοσίευσε στο
δικτυακό του τόπο με προορισμό τους δημάρχους και τους ιατρούς-επιθεωρητές δημόσιας υγείας (στο διαδίκτυο του
Υπουργείου Υγείας) έγγραφα τα οποία παρέχουν πληροφορίες συχνά λανθασμένες και τμηματικές, δηλαδή
μεροληπτικές, για την ιατρική φροντίδα σε 28 χώρες.
Τα δύο βασικά προβλήματα είναι:

• Η διακοπή του ιατρικού απόρρητου, καθώς οι νομάρχες ζητούν από τους ιατρούς να τους αναφέρουν το είδος της
απαιτούμενης φροντίδας προκειμένου να εξακριβώσουν στα έγγραφα εάν ο αλλοδαπός μπορεί να απελαθεί ή όχι,

• Το γεγονός ότι δεν λαμβάνεται υπόψη με το νέο σύστημα η αποτελεσματική προσβασιμότητα της φροντίδας: Τα
έγγραφα ανά χώρα δεν σηματοδοτούν την ύπαρξη φροντίδας (παρά το γεγονός ότι, για παράδειγμα, μία
φροντίδα για μια συγκεκριμένη ασθένεια δεν υφίσταται παρά μόνον σε ένα νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική και δεν
είναι προσβάσιμη παρά μόνον στους ανώτατους αξιωματούχους).
Ο εν λόγω νόμος που προστατεύει τους αλλοδαπούς που είναι σοβαρά άρρωστοι από το 1998 επέτρεψε ωστόσο να
σωθούν πολλές ζωές και παραμένει ένα μοντέλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά που αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει «γύρισμα
του αέρα» των αλλοδαπών αρρώστων στη Γαλλία λόγω του νόμου: Στην πραγματικότητα, η κανονική αύξηση του
αριθμού των τίτλων παραμονής που χορηγούνται οφείλεται στο γεγονός ότι πρόκειται για χρόνιες παθολογίες και ότι οι
τίτλοι παραμονής ανανεώνονται κατά συνέπεια από χρόνο σε χρόνο.
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (EL)
η έρευνα διεξήχθη σε 118 άτομα σε δύο πολυκλινικές των Γιατρών του Κόσμου:

• 68 ερωτηθέντες στη Θεσσαλονίκη
• 50 ερωτηθέντες στην Αθήνα
Τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα που δεν απάντησαν στην έρευνα είναι κυρίως άτομα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να
ερωτηθούν λόγω γλωσσικών προβλημάτων.
Στις πολυκλινικές, οι ομάδες οι οποίες αποτελούνται από ιατρούς, νοσοκόμες, άτομα επί της υποδοχής και ψυχολόγους
παρέχουν φροντίδα και κοινωνική υποστήριξη σε κάθε άτομο που δεν έχει πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας, στα
άτομα χωρίς πόρους και ιατρική κάλυψη, χωρίς κατοικία, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα
κ.λπ.

Η πρόσβαση στην περίθαλψη στην Ελλάδα
Το εθνικό σύστημα υγείας συστήθηκε το 1983. Το σύνολο των μισθωτών καλύπτεται από υποχρεωτική ιατρική
ασφάλιση. Το σύστημα περίθαλψης είναι αποκεντρωμένο σε κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, νοσοκομεία τοπικά και
περιφερειακά. Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας πραγματοποιείται από συνεισφορές και κρατικές
επιχορηγήσεις.
Η πρόσβαση στις ιατρικές επισκέψεις είναι δωρεάν στη εθνικό σύστημα υγείας. Αντίθετα, το 25 % του ποσού των
φαρμάκων πρέπει να καταβληθεί από τον ασθενή.
Η κοινωνική πρόνοια καλύπτει τους Έλλην που βρίσκονται σε κατάσταση ανέχειας (πόροι χαμηλότεροι των 300 ευρώ
ανά μήνα), που είναι άνεργοι ή που δεν είναι ασφαλισμένοι άνω των 29 ετών καθώς και άνω των 65 ετών (οι οποίοι δεν
έχουν εργαστεί ή έχουν εργαστεί ελάχιστα Για να μπορέσουν να λάβουν την κάλυψη) και τα άτομα που έχουν ιδιαίτερη
ανάγκη ή υποφέρουν από κάποια αναπηρία: Υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα έγγραφα ταυτότητας, λαμβάνουν
επίσης ένα βιβλιάριο υγείας το οποίο τους επιτρέπει δωρεάν πρόσβαση στην περίθαλψη και τη φροντίδα.
Οι αιτούντες άσυλο έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπηκόους υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να αποδείξουν την
κατάστασή τους, γεγονός που είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί στην αρχή της διαδικασίας.
Τα άτομα που καταφθάνουν στην Ελλάδα κατά τρόπο παράνομο κρατούνται συχνά σε κέντρα όπου δεν ενημερώνονται
για τα δικαιώματά τους: Βρίσκονται κατά συνέπεια σε πολύ δυσχερή κατάσταση όσον αφορά την υποβολή της αίτησης
ασύλου. Το ποσοστό μεταναστών στην Ελλάδα είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη (0,04 % σε πρώτη φάση και 2,05 % το
2007, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες) έναντι, για παράδειγμα, 34 % στο Ηνωμένο Βασίλειο και 24 %).

Οι αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα
Οι αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα δεν δύνανται να έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη παρά μόνον σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης και μέχρι της σταθεροποίηση της κατάστασής τους. Από το 2001, ένας νόμος απαγορεύει στους
δημόσιους οργανισμούς να παρέχουν βοήθεια στα άτομα που δεν μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν άδεια
παραμονής στην Ελλάδα. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύσει στα νοσοκομεία και στις κλινικές όταν πρόκειται για ανήλικους ή για
άτομα χωρίς επίσημα έγγραφα που πρέπει να νοσηλευτούν.
Ο HIV καθώς και άλλες μεταδοτικές ασθένειες καθώς και η εγκυμοσύνη θεωρούνται κανονικά έκτακτα περιστατικά.
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Τα παιδιά χωρίς νόμιμα έγγραφα
Η περίθαλψη και η νοσηλεία των παιδιών είναι δωρεάν σύμφωνα με νόμο που τα προστατεύει, στην πράξη ωστόσο,
αυτό παραμένει πολύ δύσκολο.

Ευρωπαίοι πολίτες χωρίς επαρκείς πόρους και ιατροφαρμακευτική κάλυψη
Οι πολίτες της Κοινότητας που κατοικούν στην Ελλάδα εδώ και λιγότερο από τρεις μήνες μπορούν να εξυπηρετηθούν με
την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας. Εάν δεν διαθέτουν ασφάλιση ασθενείας, πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι τις
παροχές από τις οποίες επωφελούνται. Εάν λάβουν άδεια παραμονής, παρά το γεγονός ότι είναι άρρωστοι και χωρίς
ασφάλιση ασθένειας, θα μπορούσαν να ζητήσουν να επωφεληθούν από το βιβλιάριο υγείας που παρέχει σε αυτούς
δωρεάν πρόσβαση στο σύστημα υγείας.

Προστασία των σοβαρά άρρωστων αλλοδαπών (χωρίς πραγματική πρόσβαση στην περίθαλψη της
χώρας προέλευσης)
Κάθε αλλοδαπός χωρίς νόμιμα έγγραφα ο οποίος βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια και στην περίπτωση του οποίου
κανένα μέτρο απέλασης δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για ιατρικούς λόγους, θα μπορούσε να επωφεληθεί από μια
προσωρινή άδεια παραμονής (άρθρο 37(4) (α) του νόμου 2910/2001). Κατά παρόμοιο τρόπο, απαγορεύεται η απέλαση
των εγκύων γυναικών χωρίς νόμιμα έγγραφα από την ελληνική επικράτεια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους και
για έξι μήνες μετά τον τοκετό (άρθρο 79(1) του νόμου 3386/2005).
Ο ελληνικός νόμος προβλέπει τη χορήγηση αδειών παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους με δυνατότητα ανανέωσης
ενός έτους για τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα σοβαρά άρρωστα υπό την προϋπόθεση ότι κατείχαν πρωτύτερα άδεια
παραμονής. Πρέπει να παρουσιάσουν ιατρικό πιστοποιητικό από κρατικό νοσοκομείο ή από ένα από τα ταμεία
κοινωνικής ασφάλισης το οποίο να επιβεβαιώνει την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων υγείας και να αναφέρει τη
διάρκεια της θεραπείας.
Στην πράξη, τα άτομα μπορεί να μην απελαύνονται σε κάθε περίπτωση, δεν λαμβάνουν ωστόσο τίτλο παραμονής.

ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ (BE)
112 άτομα ερωτήθηκαν από το Caso των Γιατρών του Κόσμου στις Βρυξέλλες. Εκπροσωπούν το 44 % των ατόμων
χωρίς νόμιμα έγγραφα τα οποία παρουσιαστήκαν στο κέντρο κατά τη διάρκεια των ημερών της έρευνας. Η άρνηση
συμμετοχής στην έρευνα είναι κυρίως για λόγους γλωσσικούς (16 %) ή λόγω έλλειψης χρόνου (12 %). Το ποσοστό
άρνησης των ατόμων με τα οποία επικοινωνήσαμε δεν αγγίζει παρά μόνον το 10 %.
Τα εν λόγω κέντρα στις Βρυξέλλες αναλαμβάνουν τις δαπάνες για κάθε άτομο το οποίο δεν έχει πρόσβαση στην
περίθαλψη προκειμένου να εξηγηθούν και να προταθούν τα απαραίτητα διοικητικά διαβήματα που αφορούν την
κάλυψη ασθενείας. Κινητοποιούν μια πολυεπιστημονκή ομάδα οι οποίοι αποτελείται από άτομα επί της υποδοχής,
ιατρούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίο διασφαλίζουν την περίθαλψη κατά τη διάρκεια των
διαβημάτων. Η ομάδα διασφαλίζει επίσης τη μακροπρόθεσμη παροχή συμβουλών σε άτομα τα οποία δεν έχουν καμία
δυνατότητα πρόσβασης στην περίθαλψη του Βελγίου.

Η πρόσβαση στην περίθαλψη στο Βέλγιο
Το Βέλγιο έχει ένα εθνικό και υποχρεωτικό σύστημα ιατρικής ασφάλισης το οποίο διαχειρίζονται έξι ιδιωτικά μη
κερδοσκοπικά ταμεία ιατρικής ασφάλισης. Οι αρμοδιότητες κατανέμονται ανάμεσα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση
(είναι για παράδειγμα αρμόδια για την υποχρεωτική ασφάλιση) και τα διαφορετικά κράτη.
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Η προκαταβολή των δαπανών είναι ο κανόνας, με αποζημίωση στην συνέχεια του ποσού που αναλαμβάνει να
καταβάλλει η ασφάλιση ασθενείας αναπηρίας (55 με 75 %). Τα φάρμακα κατανέμονται σε έξι κατηγορίες ανάλογα με τη
θεραπευτική τους αποτελεσματικότητα με επίπεδο αποζημίωσης το οποίο εξαρτάται από αυτά, για ορισμένα, όπως τα
φάρμακα για την θεραπεία του HIV/AIDS, προβλέπεται αποζημίωση 100 % .
Όταν ένας ασθενής καλύπτεται από την επικουρική ασφάλιση (υποχρεωτική ασφάλιση περίθαλψης), η προκαταβολή
των δαπανών και η αποζημίωση πραγματοποιούνται κατά τους ακόλουθους τρόπους:

• Για τις ιατρικές επισκέψεις: Είτε καταβάλλει το συνολικό ποσό και έπειτα αποζημιώνεται με μέρος του ποσού από
την κοινωνική ασφάλιση, είτε καταβάλλει μόνον την πληρωμή από τρίτο (ανάλογα με τον ιατρό),

• Για τα φάρμακα: Καταβάλλει μόνον την πληρωμή από τρίτο, αλλά υπάρχουν πολλά επίπεδα αποζημίωσης (εκτός
από τις έξι κατηγορίες) ανάλογα με την κατάσταση του ατόμου: Το βασικό επίπεδο και το «ανώτερο» επίπεδο
αποζημίωσης για τους ανάπηρους ή για τα άτομα τα οποία εξαρτώνται από ένα κέντρο (CPAS),

• Για τη νοσηλεία: Λαμβάνει έναν λογαριασμό από το μοναδικό μέρος που παραμένει να καταβάλει.
Υπάρχουν στο Βέλγιο επιπλέον ασφαλίσεις παράλληλα με τη βασική επικουρική ασφάλιση. Οι πιο γνωστές είναι οι
ασφαλίσεις νοσηλείας που καλύπτουν ένα μέρος των εξόδων νοσηλείας και το εν λόγω ποσό αφαιρείται από τον
λογαριασμό. Δεν πρόκειται για υποχρεωτικές ασφαλίσεις.
Υπάρχουν ορισμένα μοντέλα επιπλέον ασφάλισης τα οποία καλύπτουν όλα τα έξοδα υγείας τα οποία δεν καλύπτει η
βασική ασφάλιση (επισκέψεις, επιπλέον εξετάσεις, νοσηλεία. φάρμακα, οδοντιατρική κ.λπ.). Τα εν λόγω μοντέλα, ωστόσο,
είναι σπάνια, πολύ ακριβά και συχνά προτείνονται από τις ξένες χώρες όπως η Γαλλία, στους εκπατρισμένους που
κατοικούν στο Βέλγιο και που δεν είναι συνηθισμένοι να αναλαμβάνουν ένα μέρος της περίθαλψης της υγείας.
Επιπλέον, όσον αφορά την πρόληψη και την ανίχνευση των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών και του HIV,
υπάρχουν μόνον δύο ανώνυμα και δωρεάν κέντρα ανίχνευσης στο Βέλγιο (στις Βρυξέλλες και στην Αμβέρσα).

Οι αιτούντες άσυλο
Έχουν δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης στην κοινωνική, νομική, ιατρική και ψυχολογική παρακολούθηση. Ο Fedasil,
ομοσπονδιακός οργανισμός ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την υποδοχή και την παροχή υλικής βοήθειας στους
αιτούντες άσυλο , δεν καταφέρνει πλέον στις μέρες μας να διασφαλίσει υποδοχή σε όλους όσους ζητούν άσυλο στα
κέντρα, στην αρχή της πορείας τους. Οι αιτούντες άσυλο κατά συνέπεια κατευθύνονται περισσότερο στις δομές των
άστεγων που δεν είναι συνηθισμένοι σε ένα τέτοιο κοινό. Τα άτομα που κατοικούν εκτός ανοικτών κέντρων έχουν την
ελεύθερη επιλογή του παρόχου φροντίδας. Κανονικά, αρκεί να παρουσιάσει στον πάροχο το έγγραφο το οποίο έλαβε
από το γραφείο αλλοδαπών στο πλαίσιο της αίτησης ασύλου προκειμένου να καθιερώσει το δικαίωμά του στην
περίθαλψη. Έπειτα, ο πάροχος περίθαλψης υποτίθεται ότι επικοινωνεί με το τμήμα «ιατρικές δαπάνες» του Fedasil
προκειμένου να λάβει τη σύμφωνη γνώμη της χρηματοοικονομικής ανάληψης (χορήγηση εγγράφου το οποίο εγγυάται
την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην παρεχόμενη περίθαλψη). Αρκεί λοιπόν να στείλει το λογαριασμό στον
Fedasil για να λάβει την αποζημίωση.

Οι αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα
Τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα που κατοικούν στο Βέλγιο, έχουν ανάγκη ιατρικής περίθαλψης και είναι «ομογενείς»
μπορούν από το 1996 να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν την έκτακτη ιατρική βοήθεια (AMU) από το δημόσιο κέντρο
κοινωνικής δράσης, το οποίο τη χορηγεί.
Η έλλειψη γνώσης του διοικητικού συστήματος επιδεινώνεται από το γεγονός ότι κάθε δημόσιο κέντρο κοινωνικής
δράσης καθώς αποτελεί οργανισμό υπό κοινοτική αρχή είναι ελεύθερο να ακολουθήσει ατομική πολιτική όσον αφορά
την έκτακτη ιατρική βοήθεια κα να θέσει σε εφαρμογή διαφορετικές διοικητικές διαδικασίες. Το γεγονός αυτό προκαλεί
προβλήματα στην περιοχή των Βρυξελλών όπου συγκεντρώνονται σε ένα έδαφος σχετικά μικρό με σημαντική
πυκνότητα 19 τέτοια κέντρα. Κάθε κέντρο έχει τη δική του πιστοποίηση AMU η οποία συμπληρώνεται από τον ιατρό και
εφαρμόζει συγκεκριμένα κριτήρια για να ληφθεί η απόφαση εάν έχει δικαίωμα το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή όχι. Η
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πλειονότητα των παρόχων περίθαλψης, από την πλευρά τους, απαιτούν από τον ασθενή να παρουσιάσει αρχικά το
ποσοστό του ποσού που αναλαμβάνει το CPAS, γεγονός που οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο ο οποίος δεν μπορεί να
σταματήσει χωρίς την καλή θέληση τουλάχιστον ενός εκ των παραγόντων.
Κάθε CPAS έχει επίσης τους δικούς του όρους όσον αφορά το βαθμό ένδειας (μηνιαίο ανώτατο ποσό, καταβολή ενοικίου
κ.λπ.), καθώς και κάθε υπάλληλος δίνει τη δική του ερμηνεία.
Για να λάβει κανείς έκτακτη ιατρική βοήθεια (AMU) πρέπει:

• Να λάβει μια ιατρική πιστοποίηση στην οποία να αναφέρεται η ανάγκη παροχής έκτακτης ιατρικής βοήθειας,
• να γνωρίζει που θα απευθυνθεί και να ορίσει ραντεβού,
• να μπορεί να λάβει κατ’ οίκον την επίσκεψη ελέγχου (κατοικία και εντοπιότητα) ενός υπαλλήλου του CPAS
(γεγονός που είναι ιδιαίτερα λεπτό για το σύνολο των ανάπηρων ατόμων).
Η προθεσμία χορήγησης της εν λόγω έκτακτης ιατρικής βοήθειας καθώς η διάρκεια ισχύος της ποικίλλουν από το ένα
CPAS στο άλλο. Έτσι τα άτομα υποχρεώνονται να ανανεώνουν συχνά την εν λόγω βοήθεια, γεγονός που αποτελεί
τροχοπέδη για την προληπτική περίθαλψη κατά τρόπο γενικό και μπορεί να προκαλέσει τη μη πρόσβαση στην
περίθαλψη.

Τα παιδιά χωρίς νόμιμα έγγραφα και τα ανήλικα που δεν συνοδεύονται
Όλα τα παιδιά ηλικίας έως 6 ετών έχουν δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης στην προληπτική περίθαλψη (και στα εμβόλια)
στην υπηρεσία γεννήσεων και παιδιών (Office de la naissance et de l’enfance). Τα παιδιά χωρίς νόμιμα έγγραφα έχουν
δικαίωμα ακριβώς όπως και οι ενήλικες στην πρόσβαση στην περίθαλψη μέσω της παροχής έκτακτης ιατρικής βοήθειας,
υπόκεινται, ωστόσο, στις ίδιες συνθήκες πρόσβασης (ιατρικό πιστοποιητικό και κατ’ οίκον επίσκεψη).
Από το 2008, οι ανήλικοι αλλοδαποί που δεν συνοδεύονται επωφελούνται από τα ίδια δικαιώματα ασφάλισης της υγείας
με τους ομογενείς, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι σε ένα σχολικό ίδρυμα για διάστημα τριών μηνών
(εκτός εξαίρεσης υποχρεωτικής φοίτησης).

Ευρωπαίοι πολίτες χωρίς επαρκείς πόρους και ιατροφαρμακευτική κάλυψη
Εάν ένας πολίτης της Κοινότητας δεν διαθέτει επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους και ασφάλιση ασθενείας, η
παραμονή του στο Βέλγιο για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών δεν θεωρείται πλέον ως εξουσιοδοτημένη και δεν
μπορεί να λάβει παρά μόνον περίθαλψη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Θα μπορεί να ζητήσει να επωφεληθεί από την
έκτακτη ιατρική βοήθεια. Το κέντρο CPAS, μετά από επιβεβαίωση από τη χώρα προέλευσης, καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι το άτομο δεν επωφελείται πλέον της ασφάλισης στη χώρα προέλευσής του, μόνον αφού αυτό έχει διαμείνει στο
Βέλγιο περισσότερο από ένα χρόνο.

Προστασία των σοβαρά άρρωστων αλλοδαπών (χωρίς πραγματική πρόσβαση στην περίθαλψη στη
χώρα προέλευσης)
«Οι αλλοδαποί οι οποίο διαμένουν στο Βέλγιο, διαθέτουν έγγραφο ταυτότητας και υποφέρουν από κάποια ασθένεια σε
τέτοιο βαθμό που προκαλεί πραγματικό κίνδυνο για τη ζωή τους ή για την σωματική τους ακεραιότητα ή έναν
πραγματικό κίνδυνο απάνθρωπης ή εξευτελιστικής αντιμετώπισης καθώς δεν υπάρχει καμία επαρκής αντιμετώπιση στη
χώρα προέλευσης ή στη χώρα παραμονής τους, μπορεί να ζητήσει άδεια παραμονής» στο Βέλγιο για περισσότερους
από τρεις μήνες. Πρέπει να προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό και αποδεικτικό της διεύθυνσής τους. Εάν η εν λόγω
αίτηση κριθεί αποδεκτή και δικαιολογημένη, χορηγείται στο άτομο το δικαίωμα σε άδεια παραμονής για ένα έτος με
δυνατότητα ανανέωσης, γεγονός που παρέχει πρόσβαση στα δικαιώματα των κατοίκων χωρίς άδεια παραμονής
(κοινωνική πρόνοια κ.λπ.).
Κατά τη φάση αποδοχής, το γραφείο αλλοδαπών αποφασίζει για το περιεχόμενο της αίτησης: Είναι δυνατόν λοιπόν το
άτομο να λάβει άδεια παραμονής για ακόμα δεκαπέντε ημέρες, δύο μήνες..., ανάλογα με την ιατρική ανάγκη. Σε
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περίπτωση χρόνιας ασθένειας (HIV, διαβήτης, σχιζοφρένεια) χορηγείται πιστοποιητικό για ένα έτος. Με το πέρας πέντε
ετών παραμονής για ιατρικούς λόγους, το άτομο λαμβάνει τίτλο παραμονής διάρκειας αορίστου χρόνου.

ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (UK)
108 άτομα ερωτήθηκαν στο Λονδίνο. Η έρευνα διεξήχθη στο κέντρο υποδοχής, περίθαλψης και προσανατολισμού το
οποίο απευθύνεται σε μεγάλο βαθμό σε μετανάστες. Διεξήχθη, επίσης, εντός της «New North London Synagogue
(NNLS)», όπου ερωτήθηκαν 7 άτομα. Το 25 % του συνόλου των ατόμων με τα οποία επικοινωνήσαμε, αρνήθηκε να
απαντήσει στην έρευνα, στην πλειοψηφία τους λόγω έλλειψης χρόνου.
Το κέντρο δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης του σχεδίου «Project London» των Γιατρών του Κόσμου στοχεύει στη
βελτίωση της πρόσβασης στην περίθαλψη των ατόμων σε ευάλωτη κατάσταση, καθώς και στη διευκόλυνση της
πρόσβασης αυτών στο εθνικό σύστημα υγείας. Μια πολυεπιστημονική ομάδα παρέχει νοσοκομειακή περίθαλψη,
ιατρικές καθώς και κοινωνικές συμβουλές και διασφαλίζει την καταχώριση κάθε ατόμου σε έναν γενικό γιατρό, γεγονός
που αποτελεί την πόρτα εισόδου στο σύστημα.
Η NNLS είναι ένας τόπος κοινωνικής ένταξης, ο οποίος απευθύνεται κυρίως στους αιτούντες άσυλο. Μία Κυριακή του
μήνα οργανώνεται μια ομάδα υποδοχής η οποία παρέχει συμβουλές μαζί με τη βοήθεια δικηγόρων, καθώς και τροφή,
ρουχισμό κ.λπ. Δεν παρέχονται ιατρικές γνωμοδοτήσεις.

Η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη στο Ηνωμένο Βασίλειο
Το σύστημα υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο χρηματοδοτείται κατά μεγάλο μέρος από τους φόρους και στηρίζεται στη
δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους τύπους περίθαλψης. Η πρόσβαση στη σύστημα υγείας βασίζεται στην κατοικία και όχι
στην υπηκοότητα. Κατά συνέπεια, κάθε άτομο που κατοικεί μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να έχει πρόσβαση
στην ιατρική περίθαλψη. Κάθε άτομο πρέπει να μπορεί να εγγραφεί σε έναν ιατρό παθολόγο ο οποίος βρίσκεται κοντά
στον τόπο κατοικίας του.
Ο γενικός γιατρός είναι μαζί με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η θύρα εισόδου στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Είναι
ωστόσο συχνά δύσκολο να μπορέσει να εγγραφεί σε έναν γενικό γιατρό εξαιτίας της διοικητικής πολυπλοκότητας
(απόδειξη κατοικίας, διαβατήριο...). Υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές.
Ορισμένες δομές υγειονομικής περίθαλψης παρέχουν δωρεάν πρόσβαση για όλους (ανεξάρτητα από την κατάσταση):
Το τμήμα έκτακτων περιστατικών, τα κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, τα ανοιχτά ιατρεία (Walk-in Centers) για
την περίθαλψη η οποία εξομοιώνεται με τα έκτακτα περιστατικά,
η περίθαλψη που αφορά ορισμένες ασθένειες, όπως τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες, τις μεταδοτικές ασθένειες
(εκτός από τον ιό HIV/AIDS), τις νοητικές ασθένειες των ασθενών που αποτελούν κίνδυνο τόσο για τον ίδιο τους τον
εαυτό όσο και για το περιβάλλον τους, καθώς και έναν κατάλογο στον οποίο συμπεριλαμβάνονται 35 ασθένειες
(ηπατίτιδα, μηνιγγίτιδα, Sras κ.λπ.) παρέχεται δωρεάν. Για τις λοιπές περιπτώσεις, εάν η ιατρική επίσκεψη είναι δωρεάν,
προβλέπεται μία από κοινού καταβολή του ποσού των 7,3 ευρώ για τα συνταγογραφημένα φάρμακα.
Οι αιτούντες άσυλο εγγράφονται στο εθνικό σύστημα υγείας όπως οι ομογενείς.

Οι αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα
Από την τροποποίηση της 1ης Απριλίου 2004 του νόμου του 1977 για τις ιατρικές υπηρεσίες, ο ορισμός της φράσης
«κανονική κατοικία» τροποποιήθηκε σε «εξουσιοδοτημένη κατοικία» και νέοι κανόνες καθόρισαν ότι τα άτομα χωρίς
νόμιμα έγγραφα δεν έχουν πλέον δικαίωμα στη δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη.
Η εγγραφή σε έναν γενικό γιατρό παραμένει δυνατή και βασίζεται στην καλή θέληση του ίδιου. Αντίθετα, όλες οι
συμπληρωματικές εξετάσεις και η φροντίδα στη δευτεροβάθμια περίθαλψη πραγματοποιούνται επί πληρωμή στο
28

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου - Γιατροί του Κόσμου

νοσοκομείο, όπου οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την κάλυψη των εξόδων από τους αλλοδαπούς, διασφαλίζουν, φτάνοντας
έως και στην παρενόχληση, την ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το κόστος της προγεννητικής και μεταγεννητικής περίθαλψης επιβαρύνει τις οικογένειες,
προκαλώντας συχνά τη μη πρόσβαση στην περίθαλψη. Συχνά, η καταβολή του ποσού ζητείται πριν από την πρόσβαση
στην περίθαλψη.
Τέλος, εάν η θεραπεία που προβλέπεται για τις μεταδοτικές ασθένειες παρέχεται δωρεάν, πρέπει να σημειωθεί ότι
εξαιρείται από αυτές το HIV/AIDS που διαγράφηκε από τον κατάλογο.

Τα παιδιά χωρίς νόμιμα έγγραφα
Δεν προβλέπεται καμία συγκεκριμένη προστασία για τα παιδιά, τα οποία κατά συνέπεια υπόκεινται στους ίδιους
περιορισμούς με τους γονείς τους. Για να εγγραφεί έναν παιδί σε έναν γενικό γιατρό, πρέπει πρώτα από όλα ο γονιός να
βρίσκεται ο ίδιος εγγεγραμμένος, γεγονός που αποτελεί μια επιπλέον δυσκολία. Κατά συνέπεια, το παιδί έχει πρόσβαση
στη πρωτοβάθμια περίθαλψη δωρεάν, εάν εγγραφεί σε έναν γενικό γιατρό, καθώς και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη το
κόστος της οποίας επιβαρύνει πλήρως την οικογένεια.

Προστασία των σοβαρά άρρωστων αλλοδαπών (χωρίς πραγματική πρόσβαση στην περίθαλψη στη
χώρα προέλευσης)
Ένα άρθρο του νόμου για τη μετανάστευση του 1971 (άρθρο 3-1β) προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης άδειας
παραμονής επιλεκτικά και κατ’ εξαίρεση. Η εν λόγω άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιατρικούς λόγους, με την
προϋπόθεση ότι το άτομο μπόρεσε να αποδείξει τη μη ύπαρξη θεραπείας (και όχι τη μη πρόσβαση) στη χώρα
προέλευσης.

ΣΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (NL)
103 ερωτηματολόγια δόθηκαν σε 10 πόλεις και σε 21 συνεταιριστικές δομές των Γιατρών του Κόσμου, επιτρέποντας έτσι
τη διαφοροποίηση του προφίλ των ερωτηθέντων:

• Στο Άμστερνταμ (62 ερωτηθέντες), στις ακόλουθες δομές: Μία ένωση η οποία απευθύνεται σε Φιλιππινέζους
οικιακούς βοηθούς (Filipino UM DWsNL), Het Kerkhuis, Stichting Sikaman, ASKV, De Open Deur, Centrum 45, Casa
Migrante, Wereldpand, Het Wereldhuis,

• στην Den-Haag (6 ερωτηθέντες): πρόγραμμα Paardenberg, πρόγραμμα Oase Stek,
• στο Ρόντερνταμ (6 ερωτηθέντες): πρόγραμμα ROS,
• στο Χάαρλεμ (3 ερωτηθέντες): πρόγραμμα Stem in de Stad, πρόγραμμα De Huiskamer,
• στην Ουτρέχτη (10 ερωτηθέντες): πρόγραμμα STIL, πρόγραμμα Huize Agnes,
• στο Leidschendam (2 ερωτηθέντες): πρόγραμμα Stichting Noodopvang,
• Στο Τίλμπουργκ (2 έρευνες): πρόγραμμα VLOT,
• Στο Eindhoven (10 έρευνες): πρόγραμμα Vluchtelingen in de Knel,
• Στο Arnhem (1 έρευνα): Πρόγραμμα γενικής ιατρικής Blankenspoor.
• Στο Leiden (1 έρευνα): Πρόγραμμα Fabel van de Illegaal.
Η μεγάλη πλειοψηφία των τόπων έρευνας δεν προτείνει καμία ιατρική υπηρεσία αλλά αναπτύσσει δράσεις στον
κοινωνικό τομέα (μαθήματα γλωσσών, Ίντερνετ, τόπος συνάντησης σε καφετέριες, κουζίνα, πνευματική στήριξη...) για
τους μετανάστες (με ή χωρίς άδεια παραμονής).

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου - Γιατροί του Κόσμου

29

Να σημειώσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά: Οι Het Kerkhuis και Het Wereldhuis στο Άμστερνταμ απευθύνονται
συγκεκριμένα στους μετανάστες της Δυτικής Αφρικής ενώ ο Filipino UMDWs NL ειδικεύεται στην υποδοχή Φιλιππινέζων.
Η Huize Agnes στην Ουτρέχτη υποδέχεται γυναίκες θύματα της οικογενειακής κακοποίησης ή του λαθρεμπορίου.

Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο του σχεδίου MEDOC των Γιατρών του Κόσμου με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης
στην περίθαλψη των ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα στις Κάτω Χώρες. Η δράση συνοψίζεται σε συνομιλίες ιατρικού
περιεχομένου κατά τις οποίες παρέχεται στον καθένα ατομική πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα του καθώς και
με το ολλανδικό σύστημα υγείας. Οι ΓτΚ τους παρέχουν ένα MEDOC (ιατρικό έγγραφο), βιβλιάριο υγείας, το οποίο
περιέχει το ιατρικό ιστορικό τους και τη διαδρομή τους στην περίθαλψη, βοηθώντας τους σε περίπτωση δυσκολιών
πρόσβασης στην περίθαλψη.. Το εν λόγω έγγραφο (το οποίο επεξηγεί επίσης το σύστημα ανάληψης του κόστους της
περίθαλψης) μπορεί να παρουσιαστεί σε όλους τους επαγγελματίες του τομέα υγείας σε κάθε επίσκεψη και διευκολύνει
έτσι την πρόσβαση στις ιατρικές επισκέψεις. Η ομάδα εργάζεται σε συνεργασία με τις συνεταιριστικές δομές πηγαίνοντας
στους δικούς τους τόπους υποδοχής.

Η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη στις Κάτω Χώρες
Από τη μεταρρύθμιση του Ιανουαρίου 2006, η ασφάλιση ασθενείας είναι υποχρεωτική για κάθε άτομο που ζει στις Κάτω
Χώρες. Η εν λόγω ασφάλιση ασθενείας καλύπτει ένα βασικό πακέτο περίθαλψης. Ο ασφαλιζόμενος καταβάλλει περίπου
το ποσό των 90 ευρώ κάθε μήνα και ο ασφαλιστής επιστρέφει τα έξοδα της περίθαλψης υγείας. Τα ανήλικα παιδιά (κάτω
των 18 ετών) έχουν δωρεάν ασφάλιση. Τα άτομα με χαμηλό εισόδημα μπορούν να λάβουν ένα μηνιαίο επίδομα υγείας
προκειμένου να τους βοηθήσει να ανταπεξέλθουν στο ποσό που αντιστοιχεί στη δική τους πριμοδότηση ασφάλισης.
Προβλέπεται να μπορούν να επιλέγουν ένα «προσωπικό εκπεστέο ρίσκο», το οποίο τους επιτρέπει να πληρώνουν
μειωμένα ασφάλιστρα αλλά παράλληλα να αφήνουν μια σημαντική συμμετοχή κατά την προσφυγή τους στην
περίθαλψη. Προβλέπεται αποζημίωση ενός μέρους των ασφάλιστρων σε περίπτωση μη προσφυγής της περίθαλψης
(γεγονός που δεν αφορά τις επισκέψεις σε γενικούς γιατρούς, την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης, την οδοντιατρική
περίθαλψη για τους νέους κάτω των 22 ετών ή τις χρόνιες ασθένειες).
Για τα άλλα είδη περίθαλψης, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο περίθαλψης, όπως η οδοντιατρική
περίθαλψη για τους ενήλικες, οι ασφαλισμένοι μπορούν να λάβουν επιπλέον ασφάλιση ή να καταβάλουν το σύνολο των
εξόδων. Τα είδη ασφάλισης έχουν εν μέρει οργανώσει ιεραρχίες περίθαλψης: Εάν ο ασθενής δεν τις χρησιμοποιεί, θα
αποζημιωθεί σε μικρότερο βαθμό. Άλλα είδη ασφάλισης, περισσότερο ακριβά, αφήνουν την επιλογή των
επαγγελματιών υγείας στον ασθενή.
Οι γενικοί γιατροί αποτελούν τη θύρα εισόδου στο σύστημα περίθαλψης και έχουν πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο κάθε
ασθενούς.
Μετά την εν λόγω μεταρρύθμιση του 2006, οι Κάτω Χώρες είδαν να εμφανίζεται το φαινόμενο των ατόμων χωρίς
ασφάλιση ασθενείας. Σύμφωνα με ένα νόμο του 1998, το δικαίωμα στην ασφάλιση ασθενείας (όπως στις λοιπές
κοινωνικές παροχές) σχετίζεται με το νομικό καθεστώς παραμονής. Το σύνολο όμως των ατόμων που βρίσκονται
εγκατεστημένα στις Κάτω Χώρες έχουν τουλάχιστον το δικαίωμα στην «ιατρικώς αναγκαία περίθαλψη».

Οι αιτούντες άσυλο
Η κάλυψη της υγείας για τους αιτούντες άσυλο είναι λίγο πολύ η ίδια με την κανονική βασική ασφάλιση (μαζί με τις
εξαιρέσεις, όπως η ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οι εγχειρήσεις για την αλλαγή του φύλου...). Οι αιτούντες
άσυλο δεν μπορούν να διασφαλίσουν στον εαυτό τους την περίθαλψη υγείας, δεδομένου ότι το κράτος είναι υπεύθυνο
για αυτούς. Από την 1η Ιανουαρίου 2009, ο COA (οργάνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την περίθαλψη των
αιτούντων άσυλο) υπέγραψε συμβόλαιο με την Menzis (για την οργάνωση της θεραπευτικής περίθαλψης) και με το
σύστημα υγείας των Κάτω Χωρών (για την οργάνωση της περίθαλψης της δημόσιας υγείας).
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Οι αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα
Οι αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα δεν έχουν πλέον το δικαίωμα στην ασφάλιση ασθενείας μετά τον νόμο του 1998.
Έχουν δικαίωμα στην περίθαλψη ή τις θεραπείες που κρίνονται ιατρικώς αναγκαίες, συμπεριλαμβανομένων των
μεταδοτικών παθολογιών. Ο όρος «ιατρικώς αναγκαίες» αφορά:

• Τις καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς,
• τις καταστάσεις μόνιμης απώλειας των βασικών λειτουργιών,
• τις μεταδοτικές ασθένειες και τα ψυχολογικά προβλήματα που μπορούν να οδηγήσουν σε επιθετική
• συμπεριφορά,
την προγεννητική και μεταγγενητική παρακολούθηση,
• την πρόληψη και τον εμβολιασμό των παιδιών,
• τις καταστάσεις των οποίων τη θεραπεία ένας επαγγελματίας υγείας θεωρεί ιατρικώς αναγκαία και κατάλληλη,
γεγονός που αντιστοιχεί συνήθως στο πακέτο της περίθαλψης της υποχρεωτικής ασφάλισης ασθενείας.
Η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών έθεσε σε εφαρμογή, έως το τέλος του 2008 (περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας
διεξήχθη η έρευνα που παρουσιάζεται στην παρούσα έκθεση) ένα ειδικό ταμείο (Koppelingsfonds) για τα άτομα χωρίς
νόμιμα έγγραφα τα οποία δεν μπορούν να πληρώσουν την περίθαλψη που λαμβάνουν. Το εν λόγω ταμείο επέστρεφε τα
έξοδα των γενικών γιατρών, των μαιών, των φαρμακοποιών και των οδοντιάτρων που το ζητούσαν (με την προϋπόθεση
ότι αυτοί γνώριζαν την ύπαρξη του ταμείου). Για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, τα νοσοκομεία θα μπορούσαν να
χρησιμοποιήσουν έναν προϋπολογισμό ο οποίος να προορίζεται για τους «επισφαλείς χρεώστες». Σε όλες τις
περιπτώσεις των ασθενών (είτε πρωτοβάθμιας είτε δευτεροβάθμιας περίθαλψης) έπρεπε να καταβληθεί ένα μέρος των
δαπανών. Μόνον σε περίπτωση που η καταβολή χρημάτων ήταν αδύνατη, οι επαγγελματίες υγείας (γενικοί γιατροί,
οδοντίατροι, νοσοκόμες) μπορούσαν να στείλουν την απόδειξη στο Koppelingsfonds. Σχετικά με τη δευτεροβάθμια
περίθαλψη, τα νοσοκομεία έπρεπε να αποφασίσουν εάν θα κάνουν χρήση του μηχανισμού για τους «επισφαλείς
χρεώστες» Ο τρόπος είσπραξης του χρέους εξαρτιόταν κατά κύριο λόγο από το γιατρό ή το νοσοκομείο.
Από τον Ιανουάριο του 2009, η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών έθεσε σε εφαρμογή έναν νέο χρηματοοικονομικό
κανονισμό στο πλαίσιο της ασφάλισης ασθενείας. Οι αλλοδαποί χωρίς επίσημα έγγραφα φέρουν την ευθύνη καταβολής
του ποσού που αντιστοιχεί στην περίθαλψη που λαμβάνουν. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να πληρώσουν το εν λόγω
ποσό, οι επαγγελματίες και τα ιδρύματα περίθαλψης μπορούν να λάβουν μερική αποζημίωση για τις μη ανακτήσιμες
δαπάνες. Αυτό εφαρμόζεται ταυτοχρόνως στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη. Το εν λόγω
χρηματοοικονομικό σύστημα αντικαθιστά το ειδικό ταμείο πρώτης γραμμής, το λεγόμενο Koppelingsfonds καθώς και
το ταμείο για τους επισφαλείς χρεώστες των νοσοκομείων (για τους μοναδικούς ασθενείς χωρίς νόμιμα έγγραφα). Στο
καινούριο αυτό σύστημα οι επαγγελματίες υγείας λαμβάνουν μικρότερη αποζημίωση για τις δαπάνες με εξαίρεση τις
μαίες οι οποίες λαμβάνουν πάντα το 100 %. Σε κάθε περιοχή (26 συνολικά) μόνον ένα νοσοκομείο και ένα φαρμακείο
έχουν συνάψει σύμβαση με τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για τη θέση σε εφαρμογή του νέου κανονισμού ο
οποίος ισχύει για κάθε είδος περίθαλψης των ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα.
Από την έναρξη ισχύος του νέου αυτού νόμου, οι Γιατροί του Κόσμου παρατηρούν αυξανόμενα προβλήματα,
συγκεκριμένα στο πλαίσιο της πρόσβασης στην οδοντιατρική περίθαλψη καθώς και στα φαρμακεία (μόνον ένα ανά
περιοχή).

Τα παιδιά των γονέων χωρίς νόμιμα έγγραφα
Τα παιδιά των γονέων χωρίς νόμιμα έγγραφα έχουν δικαίωμα, όπως και οι γονείς τους, πρόσβασης στην ιατρικώς
αναγκαία περίθαλψη. Αντίθετα, όσον αφορά τους εμβολιασμούς και την προληπτική περίθαλψη, έχουν το ίδιο δικαίωμα
πρόσβασης με τα ομογενή ανήλικα παιδιά.
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Προστασία των σοβαρά άρρωστων αλλοδαπών (χωρίς πραγματική πρόσβαση στην περίθαλψη στη
χώρα προέλευσης)
Οι αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα οι οποίοι υποφέρουν από φυματίωση μπορούν να διαφοροποιηθούν, καθώς και οι
έγκυες (δεν προβλέπεται απέλαση αεροπορικώς έξι εβδομάδες πριν και μετά τον τοκετό) και οι αλλοδαποί (ή ένα μέλος
της οικογένειάς τους) που είναι πολύ σοβαρά άρρωστοι για να ταξιδέψουν. Τα πάντα πρέπει να πιστοποιούνται με
ιατρικό πιστοποιητικό.
Οι σοβαρά άρρωστοι αλλοδαποί μπορούν να λάβουν προσωρινή άδεια παραμονής για πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο (ή
λιγότερο) ανάλογα με την απαιτούμενη διάρκεια θεραπείας της ασθένειας. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στις υπηρεσίες
μετανάστευσης που ζητούν από το Γραφείο ιατρικών γνωμοδοτήσεων να συντάξει μια ιατρική έκθεση για τον
ενδιαφερόμενο ασθενή. Στην εν λόγω έκθεση προσδιορίζεται η σοβαρότητα της ιατρικής κατάστασης καθώς και εάν η
αντιμετώπιση μπορεί να πραγματοποιηθεί στη χώρα προέλευσης (στην πραγματικότητα, είναι η ύπαρξη της
αντιμετώπισης που θεωρείται συχνότερα αντί η αποτελεσματική πρόσβαση). Το κόστος της αίτησης για τη χορήγηση
άδειας παραμονής ανέρχεται σε 331 ευρώ. Ωστόσο, είναι πιθανόν να ζητηθεί διαβατήριο ή προσωρινή βίζα. Είναι
πιθανόν να προκύψουν διαδοχικές απαιτήσεις, εάν αποδειχθεί ότι η θεραπεία πρέπει να παρακολουθείται και ότι είναι
καταλληλότερο και αναγκαίο να παραμείνει ο ασθενής στις Κάτω Χώρες.

ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ (SE)
 δείγμα περιλαμβάνει 103 ερωτηθέντες στη Στοκχόλμη στο κέντρο υποδοχής, περίθαλψης και προσανατολισμού των
Γιατρών του Κόσμου, το οποίο παραμένει ανοιχτό ένα βράδυ την εβδομάδα για τους μετανάστες χωρίς άδεια
παραμονής. Μόνον το 20 % των ατόμων με τα οποία επικοινωνήσαμε δεν απάντησε στην έρευνα, κυρίως λόγω έλλειψης
κινήτρου ή λόγω γλωσσικών προβλημάτων.
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να ξεσηκώσει την κοινή γνώμη και τις αρχές όσον αφορά την έλλειψη πρόσβασης στην
περίθαλψη των ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα καθώς και να ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Σουηδίας να επιτρέψει την
πρόσβαση εξίσου σε κάθε άτομο το οποίο ζει στο έδαφος της  λόγω χώρας, ανεξάρτητα από την διοικητική του
κατάσταση. Η ομάδα, η οποία αποτελείται από γιατρούς, νοσοκόμους, μαίες, οδοντιάτρους, ψυχολόγους,
κινησιοθεραπευτές και δικαστές, απαντάει στις ανάγκες των ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα, παρέχοντας ιατρικές
συμβουλές και θεραπείες, παρακολούθηση και προσανατολισμό για τις εγκύους, καθώς επίσης και νομικές συμβουλές.

Η πρόσβαση στην περίθαλψη στη Σουηδία
Η Σουηδία διαθέτει ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο καλύπτει το σύνολο του πληθυσμού και στηρίζεται στις αρχές
της ελεύθερης επιλογής των επαγγελματιών υγείας και της ισότητας όσον αφορά την πρόσβαση στην περίθαλψη.
Χρηματοδοτείται από τους φορείς. Η υγεία στη Σουηδία βρίσκεται υπό την επιμερισμένη ευθύνη του κράτους, των 21
περιφερειακών συμβουλίων και των δήμων.
Η περίθαλψη των ενηλίκων υπόκειται σε ετήσιο ανώτατο όριο που ανέρχεται σε 100 ευρώ για τις ιατρικές επισκέψεις και
σε 200 ευρώ για τα φάρμακα.
Τα παιδιά των αιτούντων άσυλο έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης στην περίθαλψη με τους ομογενείς.
Οι ενήλικες αιτούντες άσυλο έχουν δικαίωμα πρόσβασης μόνον στο είδος περίθαλψης από το οποίο δεν μπορούν να
τους απωθήσουν. Η ερμηνεία είναι πολύ περιοριστική καθώς στην πλειονότητα των περιπτώσεων προσφέρεται μόνον η
περίθαλψη σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και όχι η παρακολούθηση χρόνιων και σοβαρών παθολογιών όπως θα
μπορούσε να σκεφτεί κανείς. Για το λόγο αυτό, ορισμένες περιοχές εξετάζουν σήμερα τις περιπτώσεις μεμονωμένα.
Πρέπει να αποκτήσουν έναν αριθμό ταυτότητας προκειμένου να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες υγείας.
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Οι αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα
Έως το Μάιο του 2008, δεν γινόταν αναφορά στα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα στο πλαίσιο της νομοθεσίας, όπου
αναφέρονται πλέον στα παραρτήματα των προπαρασκευαστικών κειμένων. Έκτοτε αποκλείονται ρητά από την
πρόσβαση στην περίθαλψη, με εξαίρεση την περίπτωση που πληρώνουν φόρους, γεγονός που είναι αδύνατον για την
μεγάλη πλειοψηφία. Η πίεση της κοινωνίας των πολιτών (οργανώσεις και επαγγελματίες υγείας) εμπόδισε τις αρχές να
θεσπίσουν νόμο ο οποίος θα απαγόρευε νόμιμα την παροχή περίθαλψης στα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα.
Για να αποκτήσουν πρόσβαση στην περίθαλψη, οι αλλοδαποί πρέπει να έχουν έναν αριθμό ταυτότητας, γεγονός που
είναι αδύνατον για τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα. Πρέπει κατά συνέπεια να καταβάλλουν όλους τους φόρους
συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την περίθαλψη σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Παρόλα αυτά, ορισμένοι
επαγγελματίες υγείας παραβαίνουν τους κανόνες για ανθρωπιστικούς λόγους αλλά και για λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας.

Τα παιδιά των γονέων χωρίς νόμιμα έγγραφα
Μόνον τα παιδιά των γονέων χωρίς νόμιμα έγγραφα τα οποία είχαν εγγραφεί στους καταλόγους ως αιτούντες άσυλο και
αφού απορρίφθηκε είχαν πρόσβαση στην περίθαλψη υπό τις ίδιες συνθήκες με τους ομογενείς. Το δικαίωμα αυτό,
ωστόσο, δεν εγγράφεται παρά μόνον στο κείμενο πρότασης νόμου (2008: 344) και όχι σε κείμενο που έχει ψηφιστεί.
Ωστόσο, έπρεπε να καθοδηγήσει την ερμηνεία του νόμου.
Αντίθετα, τα παιδιά χωρίς νόμιμα έγγραφα που δεν αποτελούσαν αιτούντες άσυλο δεν έχουν πλέον νόμιμη πρόσβαση
στην περίθαλψη όπως οι ενήλικες. Πρέπει να καταβάλλουν το σύνολο του κόστους της παρεχόμενης περίθαλψης.
Ακόμη και στην περίπτωση αυτή, ορισμένοι επαγγελματίες υγείας παραβαίνουν τους κανόνες για λόγους ανθρωπιάς και
προστασίας της δημόσιας υγείας.

Προστασία των σοβαρά άρρωστων αλλοδαπών (χωρίς πραγματική πρόσβαση στην περίθαλψη στη
χώρα προέλευσης)
Υποστηρίζεται στο νόμο της Σουηδίας για τους αλλοδαπούς (Aliens Act 716/05) ότι μια άδεια παραμονής μπορεί να
χορηγηθεί σε έναν αλλοδαπό μετά την γενική εκτίμηση της κατάστασής του. Εάν προσδιοριστεί ότι οι συνθήκες είναι
εξαιρετικά οδυνηρές (λαμβανομένης υπόψη κυρίως της κατάστασης της υγείας του), θα πρέπει να του χορηγηθεί άδεια
παραμονής στη Σουηδία.
Ο νόμος για τους αλλοδαπούς αναφέρει ότι εάν μία απόφαση απέλασης ή άρνησης εισόδου στη χώρα είναι «τελική και
χωρίς δυνατότητα μετάκλησης», το Γραφείο της Σουηδίας για τους μετανάστες έχει τη δυνατότητα να μην την εκτελέσει
εάν οι ιατρικοί λόγοι ή λοιποί ειδικοί λόγοι την καθιστούν μη εκτελέσιμη. Η διάρκεια της άδειας παραμονής που
χορηγείται εξαρτάται από το μόνιμο ή προσωρινό χαρακτήρα των λόγων που τη δικαιολογούν.
Στην πραγματικότητα, η απόκτηση άδεια παραμονής είναι πολύ δύσκολη για ιατρικούς λόγους. Οι οργανώσεις ωστόσο,
καταφέρνουν πολλές φορές να εμποδίσουν την απέλαση.

ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (IT)
99 άτομα ερωτήθηκαν σε τρεις διαφορετικούς τόπους στο Μιλάνο:

• Μία κινητή μονάδα για αστέγους, συχνά χωρίς νόμιμα έγγραφα (43 άτομα)
• Ένα ειδικό κέντρο περίθαλψης για χρήστες ναρκωτικών ουσιών (33 άτομα)
• Ένα κέντρο στέγαση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης το οποίο παραμένει ανοικτό κατά τις βραδινές ώρες (23
άτομα)
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Τα εν λόγω τρία προγράμματα διεξήχθησαν από συνεταιριστικούς οργανισμούς. Ένας γενικός γιατρός των Γιατρών του
Κόσμου διεξήγαγε το σύνολο της έρευνας στους εν λόγω χώρους.

Η πρόσβαση στην περίθαλψη στην Ιταλία
Το εθνικό σύστημα υγείας της Ιταλίας βασίζεται στην αρχή της παγκοσμιότητας και της αλληλεγγύης και
χρηματοδοτείται ουσιαστικά από τους φόρους. Το Σύνταγμα της Ιταλίας εγγυάται το δικαίωμα στην υγεία και στη
δωρεάν πρόσβαση στην περίθαλψη για τους ομογενείς.
Οι αρμοδιότητες στον τομέα της υγείας κατανέμονται ανάμεσα στην κυβέρνηση, στις 20 περιοχές και στις τοπικές
υγειονομικές οργανώσεις (ASL) οι οποίες είναι υπεύθυνες για την οργάνωση και την κατανομή της περίθαλψης στη
χώρα.
Το σύνολο της βασικής περίθαλψης, για το μεγαλύτερο μέρος της οποίας προβλέπεται δωρεάν πρόσβαση, είναι
εγγυημένο για όλους με την προϋπόθεση της εγγραφής μέσω των τοπικών υγειονομικών οργανισμών στο εθνικό
σύστημα υγείας και τη χορήγηση κάρτας υγείας. ΄Ενα μέρος βαραίνει τους ασθενείς για τις επισκέψεις σε ειδικούς (16
ευρώ) και τις ημέρες νοσηλείας (45 ευρώ), εκτός κι αν ο ασθενής διαθέτει πιστοποιητικό απορίας.
Οι αιτούντες άσυλο και τα παιδιά τους έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους ομογενείς.

Οι αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα
Οι αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο εθνικό σύστημα υγείας. Αντίθετα, μπορούν να
ζητήσουν έναν κωδικό (STP) για αλλοδαπούς που κατοικούν προσωρινά στη χώρα ο οποίος ισχύει για έξι μήνες (με
δυνατότητα ανανέωσης) και χορηγείται από τους τοπικούς υγειονομικούς οργανισμούς. Για να ζητήσουν το εν λόγω
κωδικό, δωρεάν και ανώνυμα, πρέπει να εμπίπτουν σε καθεστώς απορίας. Παρά το εν λόγω γεγονός, μέχρι τον Μάρτιο
του 2008, έπρεπε να καταβάλουν το υπόλοιπο που τους αναλογεί υπό τους ίδιους όρους με τους ομογενείς. Η
κατάργηση του υπολοίπου που τους αναλογεί για τους άπορους παραμένει ακόμη σχεδόν άγνωστη και κατά συνέπεια
μη εφαρμοστέα.
Ο κωδικός STP επιτρέπει την πρόσβαση στην περίθαλψη για τα λεγόμενα έκτακτα περιστατικά (τα οποία δεν επιδέχονται
καθυστέρησης) ή πρωταρχικής σημασίας (πολύ εκτενέστερος ορισμός, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται η προληπτική
ιατρική, η προγεννητική περίθαλψη, η γέννα, η περίθαλψη για τα παιδιά, οι εμβολιασμοί και η αντιμετώπιση των
μεταδοτικών ασθενειών). Δεν επιτρέπει την πρόσβαση στους γενικούς γιατρούς οι οποίοι, όπως σε πολλά άλλα
συστήματα περίθαλψης στην Ευρώπη, αποτελούν το σημείο από όπου πρέπει υποχρεωτικά να περάσει κανείς για να
αποκτήσει πρόσβαση σε ειδικό ιατρό. Πρέπει να προσφεύγουν στο νοσοκομείο όπου η εύρεση ιατρών της μη
κυβερνητικής οργάνωσης που τους παρέχει πιστοποιήσεις με στόχο να τους καθοδηγήσει υπό την προϋπόθεση ότι τα
κέντρα υγείας των τοπικών υγειονομικών οργανισμών τους αποδέχονται.
Η Γερουσία της Ιταλίας ψήφισε τον Ιανουάριο του 2009 μία τροποποίηση η οποία ακυρώνει την απαγόρευση
καταγγελίας κατά την προσφυγή στον τομέα της υγείας. Απορρίφθηκε εν τέλει από το Κοινοβούλιο της Ιταλίας το
Μάρτιο του 2009.

Τα παιδιά των γονέων χωρίς νόμιμα έγγραφα
Τα παιδιά των γονέων χωρίς νόμιμα έγγραφα αποκλείονται από την κάρτα STP της οποίας είναι κάτοχοι οι γονείς και για
το λόγο αυτό έχουν πρόσβαση στην ίδια περίθαλψη με τα παιδιά των ομογενών.

Προστασία των σοβαρά άρρωστων αλλοδαπών (χωρίς πραγματική πρόσβαση στην περίθαλψη στη
χώρα προέλευσης)
Ένας νόμος του 1998 επιτρέπει τη χορήγηση άδειας προσωρινής παραμονής για «αυστηρούς ανθρωπιστικούς λόγους».
Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου δεν είναι σαφές καθώς δεν υπάρχει καμία διευκρίνιση μέσα στο νόμο.
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Έτσι, η δικαιοδοσία είναι αυτή που επιτρέπει να γνωρίζει κανείς ποια είναι τα δικαιώματά του επί του θέματος: Οι
αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου και των διοικητικών δικαστηρίων καθιέρωσαν ότι «ένας άρρωστος
αλλοδαπός χωρίς νόμιμα έγγραφα που κατοικεί στην Ιταλία πρέπει να έχει δικαίωμα στη χορήγηση άδειας παραμονής
για ιατρικούς λόγους και το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την πρόσβαση στην περίθαλψη εφόσον δεν μπορεί να
λάβει την εν λόγω περίθαλψη στην χώρα προέλευσής του». Οι εν λόγω αποφάσεις δεν μεταφέρονται πάντα στην ιταλική
νομοθεσία.
Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στο γραφείο μετανάστευσης στην αστυνομική διοίκηση.
Σύμφωνα με έναν νομοθετικό διάταγμα του 1998 για τους αλλοδαπούς, ένα μέτρο απέλασης εναντίον μίας εγκύου χωρίς
νόμιμα έγγραφα δεν μπορεί να εφαρμοσθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και τους έξι μήνες μετά τον τοκετό. Η
απέλαση δεν ακυρώνεται αλλά αναβάλλεται.

ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (PT)
32 άτομα ερωτήθηκαν:

• Στη

Λισαβόνα (21 έρευνες), σε μία κινητή μονάδα η οποία απευθύνεται στα άτομα τα οποία ζουν στην
αβεβαιότητα (χωρίς στέγη, χρήστες ναρκωτικών ουσιών, μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα…),

• Στη Λούρι (11 έρευνες) σε δύο τόπους.
Μεταξύ των αιτούντων, μόνον τέσσερα άτομα αρνήθηκαν να απαντήσουν στην έρευνα (λόγω έλλειψης χρόνου ή επειδή
βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ).
Η κινητή κεραία στην Λισαβόνα, « Noite Saudavel », στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης στον τομέα
πρωτοβάθμιας υγείας καθώς και στη μείωση του ποσοστού σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών μεταξύ των
πληθυσμών που κατοικούν στους δρόμους της Λισαβόνας. Η ομάδα αποτελείται από άτομα επί της υποδοχής, έναν
νοσοκόμο και έναν κοινωνικό λειτουργό.
Η Λούρι, στην αστική περιοχή της Λισαβόνας, διακρίνεται για την μεγάλη διαφορετικότητα των κατοίκων της. Το
πρόγραμμα «Saude pa nos Bairro», το οποίο συμμετείχε στην έρευνα, βρίσκεται σε τρεις διαφορετικές περιοχές υγείας
της κοινότητας. Στοχεύει στην αύξηση της πρόσβασης στην περίθαλψη στις δημόσιες δομές και στη βελτίωση την
πρόσβασης όσον αφορά την ανίχνευση και την θεραπεία του HIV/AIDS των μεταναστών χάρη σε επισκέψεις, δράσεις
προώθησης της υγείας, πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις δραστηριότητες που επιτρέπουν τη συνειδητοποίηση
των θεμάτων τέτοιου είδους, των διακρίσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ομάδα αποτελείται από έναν
συντονιστή, δύο νοσοκόμους, έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν κοινωνικοπολιτισμικό σύμβουλο.

Η πρόσβαση στην περίθαλψη στην Πορτογαλία
Το σύστημα υγείας υπάρχει από το 1979. Το Σύνταγμα εγγυάται το δικαίωμα προστασίας της υγείας μέσω της
παγκόσμιας εθνικής υπηρεσίς πρόσβασης στην περίθαλψη που χρηματοδοτείται από φόρους και είναι προσβάσιμη με
βάση την κατοικία. Η ιδιωτικοποίηση του συστήματος ξεκίνησε από το 1998 όπου αξιοσημείωτες διαφορές
παρατηρήθηκαν μεταξύ των περιοχών. Η περίθαλψη είναι προσβάσιμη στα τοπικά ιατρεία και στα κρατικά νοσοκομεία.
Οι ασθενείς πρέπει να καταβάλλουν μία συνεισφορά για τις ιατρικές επισκέψεις, την περίθαλψη σε περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης και τα φάρμακα ανάλογα με την ιατροφαρμακευτική αξία τους. Ορισμένα άτομα είναι δυνατόν να αποτελέσουν
εξαίρεση (οι έγκυες γυναίκες ή εκείνες των οποίων ο τοκετός πραγματοποιήθηκε πριν οκτώ εβδομάδες ή λιγότερο, τα
παιδιά μικρότερα των 12 ετών, οι άνεργοι, τα άτομα που υποφέρουν από διαβήτη, φυματίωση, HIV/AIDS,κ.λπ.). Όλοι οι
κάτοικοι πρέπει να αποκτήσουν εθνική κάρτα υγείας για την πρόσβαση στην περίθαλψη. Οι γενικοί γιατροί αποτελούν
τη θύρα εισόδου στην ειδική περίθαλψη.
Οι αιτούντες άσυλο έχουν το ίδιο δικαίωμα πρόσβασης στην περίθαλψη με τους ομογενείς.
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Οι αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα
Οι αλλοδαποί που βρίσκονται στη χώρα για λιγότερο από τρεις μήνες ή εκείνοι οι οποίοι δεν καταφέρνουν να
δικαιολογήσουν την παρουσία τους στη χώρα για περισσότερους από τρεις μήνες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην
περίθαλψη μόνον σε έκτακτες περιπτώσεις οι οποίες σύμφωνα με τον νόμο δεν γίνεται να μην παρασχεθούν. Εάν δεν
απαλλάσσονται από την καταβολή του ποσού για την περίθαλψη χάρη σε ένα επίσημο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την
έλλειψη πόρων, τότε πρέπει να πραγματοποιείται καταβολή του εν λόγω ποσού. Οι αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα
έχουν πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας εάν καταφέρουν να αποδείξουν την παρουσία τους στο πορτογαλικό
έδαφος για 90 ημέρες: Για το λόγο αυτό, πρέπει να λάβουν ένα έγγραφο από το τοπικό συμβούλιο της περιφέρειας υπό
την προϋπόθεση προσκόμισης αποδεικτικών ή της παρουσίας δύο μαρτύρων. Πρέπει λοιπόν να καταφύγουν στο πιο
κοντινό κέντρο υγείας στη συνήθη κατοικία τους όπου εγγράφονται προσωρινά ως ασθενείς, ανάλογα με τον τόπο,
γεγονός που ισχύει για ένα ή περισσότερα είδη περίθαλψης. Πρέπει κατά συνέπεια να συμμετάσχουν στα έξοδα όπως οι
ομογενείς, εκτός ορισμένων περιπτώσεων (πιστοποιητικό έλλειψης πόρων, σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες,
εμβολιασμοί, οικογενειακός σχεδιασμός, μητρότητα…)

Τα παιδιά χωρίς νόμιμα έγγραφα
Τα παιδία χωρίς νόμιμα έγγραφα έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη όμοια με τα παιδία των ομογενών. Για τη
δυνατότητα πρόσβασης στην περίθαλψη, πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο παιδιών χωρίς νόμιμα έγγραφα, που
βρίσκεται υπό την ευθύνη του ανώτερου αξιωματικού για τη μετανάστευση και των διαπολιτισμικό διάλογο.

Προστασία των σοβαρά άρρωστων αλλοδαπών (χωρίς πραγματική πρόσβαση στην περίθαλψη στη
χώρα προέλευσης)
Κάθε αλλοδαπός που υποφέρει από μία ασθένεια η οποία χρήζει εκτεταμένης ιατρικής βοήθειας η οποία εμποδίζει την
επιστροφή στη χώρα προέλευσής του προκειμένου να αποφύγει τους κινδύνους για την υγεία του, μπορεί να υποβάλει
αίτηση για χορήγηση άδειας προσωρινής παραμονής [άρθρο 122(1) (g) διάταγμα-νόμος αριθ. 23/2007).
Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας παραμονής πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία αλλοδαπών και συνόρων [άρθρο
61 (1) et (8) διάταγμα νόμου αριθ. 84/2007] και:

• Να παρουσιάσει ένα ιατρικό πιστοποιητικό χορηγούμενο από ιατρικό επίσημα αναγνωρισμένο οργανισμό το
οποίο να πιστοποιεί ότι ο αλλοδαπός υποφέρει από μία ασθένεια που χρήζει εκτεταμένης παραμονής και
εμποδίζει την επιστροφή στη χώρα προέλευσής του όπου θα διέτρεχε κίνδυνο η υγεία του

• Να παρουσιάσει ένα ταξιδιωτικό έγγραφο ή ένα έγκυρο διαβατήριο,
• Να παρουσιάσει μία απόδειξη κατοικίας,
• Να παρουσιάσει αποδεικτικά πόρων διαβίωσης,
• Να παρουσιάσει αίτηση για την προσφυγή στο μητρώο εγκλημάτων της Πορτογαλίας και ένα έγγραφο με ισχύ
ποινικού μητρώου από τη χώρα προέλευσής του.
Η άδεια, εφόσον χορηγηθεί, θα είναι έγκυρη για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για περίοδο δύο ετών.

ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (DE)
Η έρευνα διεξήχθη στο Open Medο κέντρο υποδοχής, περίθαλψης και προσανατολισμού των Γιατρών του Κόσμου για
τα άτομα χωρίς ασφάλιση ασθενε στο Μόναχο. Ερωτήθηκαν 24 άτομα (που αντιπροσωπεύουν το 80 % των 30
ατόμων χωρίς άδεια παραμονής τα οποία φιλοξενούνται στο κέντρο κατά τη διάρκεια της περιόδου της έρευνας).
Οι Γιατροί του Κόσμου συνεργάζονται με μια οργάνωση, «Café 104», η οποία ειδικεύεται στα δικαιώματα των ατόμων
χωρίς νόμιμα έγγραφα, ώστε να εγγυηθεί πρόσβαση στη βασική ιατρική περίθαλψη στα άτομα που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες κατά την πρόσβαση τους σε αυτή (χωρίς νόμιμα έγγραφα, χωρίς ιατρική ασφάλιση). Μία ομάδα εθελοντών
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γιατρών δέχεται ασθενείς και παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Για τα οδοντιατρικά προβλήματα ή για εκείνα που αφορούν
την εγκυμοσύνη, οι ασθενείς κατευθύνονται προς ένα δίκτυο συνεργατών επαγγελματιών υγείας. Στα άτομα που το
έχουν ανάγκη παρέχονται επίσης ψυχοκοινωνική βοήθεια και νομικές συμβουλές.

Η πρόσβαση στην περίθαλψη στην Γερμανία
Η ασφάλιση ασθνεας στη Γερμανία είναι υποχρεωτική για όλους έπειτα από πρόσφατη μεταρρύθμιση στην υγεία. Το
σύστημα διέπεται από τις αρχές της επικουρικότητας και της αλληλεγγύης. Οι συνεισφορές βασίζονται στα εισοδήματα,
εξαιρουμένων των ανεξάρτητων εργαζομένων και των φοιτητών άνω των 30 ετών ή όσων έχουν περάσει περισσότερα
από 14 εξάμηνα στο πανεπιστημιακό σύστημα και πρέπει να ασφαλιστούν σε ιδιωτικό ταμείο. Στην περίπτωση αυτή, οι
συνεισφορές δεν εξαρτώνται από το εισόδημα αλλά από την κατάσταση υγείας του ατόμου και είναι συχνά υπερβολικά
υψηλές. Το σύστημα προβλέπει επίσης την καταβολή ενός κατ' αποκοπή ποσού της τάξης των 10 ευρώ ανά τρίμηνο για
κάθε επίσκεψη σε γενικό ή ειδικό γιατρό ή οδοντίατρο, 10 ευρώ ανά ημέρα νοσηλείας και μία συνεισφορά της τάξης του
10 % της τιμής των φαρμάκων (10 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο ανά συνταγή). Κάθε άτομο το οποίο διαμένει προσωρινά ή
κατοικεί στην Γερμανία πρέπει να καλύπτεται από την ασφάλιση ασθενείας για να επωφεληθεί από την περίθαλψη
υγείας. Τα άπορα άτομα δεν καταβάλλουν έξοδα περίθαλψης.
Εάν η νομοθεσία είναι διεθνής, υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες και εφαρμογές του νόμου σε επίπεδο δήμων, βλέπε
«Länder».

Οι αιτούντες άσυλο
Οι αιτούντες άσυλο στη Γερμανία, δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης στην περίθαλψη με τους ομογενείς. Δεν
απολαμβάνουν ισότητα δικαιωμάτων παρά μόνον μετά από 48 μήνες στη γερμανική επικράτεια. Κατά τη διάρκεια της εν
λόγω περιόδου, δεν έχουν το δικαίωμα, στο πλαίσιο του νόμου για τις παροχές στους αιτούντες άσυλο, παρά μόνον στην
περίθαλψη σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (περιλαμβανομένης της οδοντιατρικής περίθαλψης), στη σχετική
περίθαλψη εγκυμοσύνης, στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, στις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και στις
οδοντιατρικές προσθήκες σε ορισμένες περιπτώσεις. Ορισμένα όμως από τα άτομα που παρέχουν βοήθεια, δεν κάνουν
αυτή τη διάκριση των ειδών περίθαλψης επειδή είναι σχεδόν αδύνατον και επειδή τίθεται θέμα αρχών ηθικής.
Τα παιδιά των αιτούντων άσυλο εμπίπτουν στο ίδιο σύστημα με τους ενήλικες. Παρόλα αυτά, ο νόμος προβλέπει ότι τα
παιδιά μπορούν να επωφεληθούν από περαιτέρω περίθαλψη η οποία ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Οι αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα
Οι αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα έχουν θεωρητικά τις ίδιες παροχές υγείας με τους αιτούντες άσυλο.
Ωστόσο, τα μέλη των δημόσιων διοικήσεων, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών κοινωνικής βοήθειας (που είναι
επιφορτισμένοι με την κάλυψη του κόστους της περίθαλψης υγείας για τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα) έχουν την
υποχρέωση καταγγελίας στις υπηρεσίες μετανάστευσης κάθε ατόμου χωρίς νόμιμα έγγραφα το οποίο συναντούν στο
πλαίσιο της εργασίας τους. Κατά συνέπεια, τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα αρνούνται να λάβουν περίθαλψη οι ίδιοι ή τα
παιδιά τους ακόμη και σε σοβαρές περιπτώσεις από το φόβο της καταγγελίας και της απέλασης. Σε ορισμένες
περιπτώσεις προσπαθούν να πληρώσουν οι ίδιοι το κόστος περίθαλψης ή να χρησιμοποιήσουν την κάρτα υγείας
κάποιου συγγενικού προσώπου ή φίλου.
Σύμφωνα με τον νόμο για τις μεταδοτικές ασθένειες, τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα έχουν δικαίωμα σε συζητήσεις με
συμβούλους, στην ανίχνευση των παθολογιών με κίνδυνο μετάδοσης καθώς και σε περίθαλψη σε εξωτερικά ιατρεία
(σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες, φυματίωση…). Η ανάληψη του κόστους για τη θεραπεία του HIV/AIDS
προβλέπεται από το νόμο. Ωστόσο, η υποχρέωση καταγγελίας εμποδίζει την αποτελεσματική πρόσβαση στην
περίθαλψη.
Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένες δομές προσφέρουν δωρεάν περίθαλψη στα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα που
παραπέμπονται σε αυτές από τις ιατρικές οργανώσεις, υπερβαίνοντας έτσι το νόμο. Ομοίως, τόσο για λόγους δημόσιας
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υγείας όσο και για λόγους ανθρωπιάς, ωστόσο, πολλοί δήμοι ή τοπικές ιδιωτικές πρωτοβουλίες προσπαθούν να
διευκολύνουν την πρόσβαση στην περίθαλψη όλων συμπεριλαμβανομένων των ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα
(Μόναχο, Βερολίνο, Φρανκφούρτη, Βρέμη, Κολωνία...). Ορισμένες περιοχές ξεκίνησαν τη διαδικασία δημιουργίας
ταμείου χρηματοδοτούμενου από φόρους ή δωρεές ώστε να αναλάβουν το κόστος της περίθαλψης των ατόμων χωρίς
νόμιμα έγγραφα.

Τα παιδιά χωρίς νόμιμα έγγραφα
Τα παιδιά των ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα έχουν θεωρητικά τις ίδιες παροχές υγείας με τα παιδιά των αιτούντων
άσυλο.
Όπως και για τους ενήλικες χωρίς νόμιμα έγγραφα, προβλέπεται και για αυτά καταγγελία στις υπηρεσίες μετανάστευσης.
Τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα μπορούν συνεπώς να αρνηθούν την περίθαλψη των παιδιών τους από το φόβο
απέλασης από τη χώρα.

Προστασία των σοβαρά άρρωστων αλλοδαπών (χωρίς πραγματική πρόσβαση στην περίθαλψη στη
χώρα προέλευσης)
Η απέλαση ενός άρρωστου αλλοδαπού είναι δυνατόν να αναβληθεί εάν αυτή δεν είναι δυνατή λόγω της κατάστασης της
υγείας του. Ένας αλλοδαπός χωρίς νόμιμα έγγραφα μπορεί να λάβει μία «Duldung» (προσωρινή άδεια / ανοχή
παραμονής) για ιατρικούς λόγους (σε περίπτωση εγκυμοσύνης, κατάστασης μετατραυματικού άγχους , ασθένειες που
εμποδίζουν την πραγματοποίηση της απέλασης...) εάν υποβάλλει τη σχετική αίτηση [άρθρο 60(α) του νόμου για την
άδεια παραμονής]. Το άρθρο 25 του ίδιου νόμου αναφέρει ότι ένας αλλοδαπός μπορεί να λάβει εξουσιοδότηση
παραμονής στην Γερμανία εάν συντρέχουν έκτακτοι ανθρωπιστικοί λόγοι ή προσωπικοί λόγοι ή λόγοι δημοσίου
συμφέροντος που απαιτούν την παρουσία του στην Γερμανία. Τα άτομα που κατέχουν την Duldung έχουν πρόσβαση
στις ίδιες παροχές υγείας με τους αιτούντες άσυλο.
Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα περίθαλψης στη χώρα προέλευσης για μια σοβαρή παθολογία η οποία μπορεί να
προκαλέσει το θάνατο ή την σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του, μπορεί να αναφερθεί ένα εμπόδιο
απέλασης. Στην εν λόγω περίπτωση το άτομο μπορεί να λάβει άδεια παραμονής και θα μπορέσει να έχει την ίδια
πρόσβαση στην περίθαλψη και στις κοινωνικές παροχές με έναν Γερμανό πολίτη.
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ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ (CH)
μόνον 11 άτομα ήταν δυνατόν να ερωτηθούν κατά τις ώρες λειτουργίας παροχής περίθαλψης της συνεταιριστικής
οργάνωσης, FriSanté, στο Φρίμπουργκ. Μεταξύ των ατόμων που φιλοξενούνται και που πληρούν τα κριτήρια
εγκλεισμού μόνον έξι δεν ερωτήθηκαν καθώς φοβόντουσαν, όντας αποπροσανατολισμένοι, δεν επιθυμούσαν να
απαντήσουν ούτε να μιλήσουν τη γλώσσα του ερευνητή.
Στόχος του προγράμματος είναι να διευκολύνει και να εγγυηθεί την πρόσβαση στην πρόληψη και στην περίθαλψη για
κάθε άτομο το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα υγείας καθώς και να προωθήσει το σεβασμό των
δικαιωμάτων των ασθενών και των συγγενών τους. Η ομάδα παρέχει ιατρικές συμβουλές και προσανατολίζει προς ένα
δίκτυο επαγγελματιών υγείας του ιδιωτικού τομέα.

Η πρόσβαση στην περίθαλψη στην Ελβετία
Το σύστημα υγείας της Ελβετίας βασίζεται στην υποχρεωτική βοήθεια για κάθε άτομο το οποίο κατοικεί στο έδαφος της
χώρας. Ο ασφαλιζόμενος καταβάλλει στην εταιρία ασφάλισής του μια μηνιαία αμοιβή η οποία ποικίλει για έναν ανήλικο
αλλά μπορεί να αγγίξει ποσό υψηλότερο των 340 ευρώ ανάλογα με τα καντόνια και τις παροχές. Ο ασφαλιζόμενος
αναλαμβάνει να καταβάλλει απαλλαγή της τάξης από 200 έως 1 700 ευρώ καθώς και το 10 % των ιατρικών,
νοσοκομειακών δαπανών και δαπανών θεραπείας μέχρι το ποσό των 480 ευρώ. Όσο υψηλότερη είναι η απαλλαγή τόσο
χαμηλότερη η μηνιαία αμοιβή: Οι φτωχότεροι επιλέγουν κατά συνέπεια την επιλογή που τους φέρνει αντιμέτωπους με
τεράστιες δυσκολίες και με την άρνηση προσφυγής στην περίθαλψη όταν αρρωσταίνουν καθώς δεν μπορούν να
αναλάβουν τα έξοδα που προκύπτουν.
Για να διασφαλίσουν την πρόσβαση στην περίθαλψη, τα καντόνια πρέπει να χορηγήσουν επιχορηγήσεις στους
ασφαλισμένους με περιορισμένους οικονομικούς όρους φτάνοντας έως το 100 % της ανάληψης για τα άτομα τα οποία
ζουν κάτω από συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα
Τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη παρά μόνον όταν συνάψουν
ασφάλιση ασθενείας. Κανονικά, έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ασφαλιστούν όπως όλα τα άτομα που
κατοικούν στην Ελβετία με ένα έγγραφο ταυτότητας και μια διεύθυνση. Επιπλέον, μεγάλο μέρος των ατόμων χωρίς
νόμιμα έγγραφα δεν έχει τα μέσα ώστε να καταβάλει τα ασφάλιστρα καθώς ζει και εργάζεται υπό επισφαλείς συνθήκες.
Επιπλέον, η παραμικρή καθυστέρηση στην καταβολή των ασφάλιστρων μπορεί να καταλήξει σε καταδίωξη η οποία με
τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε καταγγελία. Η μη καταβολή ασφάλιστρων της ασφάλισης ασθένειας προκαλεί
διακοπή της αποζημίωσης της περίθαλψης κατά τη διάρκεια ή εκ των υστέρων. Για όλους τους παραπάνω λόγους,
πολλοί αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα δεν συνάπτουν ασφάλιση.
Όσον αφορά τους ιατρούς που βοηθούν τους αλλοδαπούς χωρίς νόμιμα έγγραφα, μπορούν θεωρητικά να
καταγγελθούν.

Τα παιδιά χωρίς νόμιμα έγγραφα
Τα παιδιά χωρίς νόμιμα έγγραφα υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς με τους γονείς τους. Η οδοντιατρική φροντίδα, η
οποία παραμένει δύσκολη για τα παιδιά των υπηκόων, είναι για τη μεγαλύτερη πλειοψηφία αυτών μη προσβάσιμη για
οικονομικούς λόγους.
Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά που κατοικούν στη χώρα. Οι γονείς μπορούν κατά συνέπεια να
εγγράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο για την υποχρεωτική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια).
Οι σχολικοί γιατροί και παιδίατροι εργάζονται σε όλα τα σχολεία. Κάθε παιδί που φοιτά παρακολουθείται κατά συνέπεια
από πρόγραμμα εμβολιασμού (δωρεάν) και πρόληψης (βάρος, όραση, ακοή κ.λπ.). Εάν ο σχολικός γιατρός εντοπίσει ένα
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πρόβλημα, πληροφορεί για αυτό τους γονείς, οι οποίοι πρέπει με τη σειρά τους να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις για τη
θεραπεία του παιδιού τους. Ωστόσο, ένα σχολικός οδοντίατρος κάνει ανιχνεύσεις (μία ή περισσότερες φορές το έτος) και
πρόληψης. Όπως ο σχολικός γιατρός, εάν ανιχνεύσει ένα πρόβλημα, πληροφορεί για αυτό τους γονείς του οι οποίοι
πρέπει να αναλάβουν τη θεραπεία του παιδιού τους.

Προστασία των σοβαρά άρρωστων αλλοδαπών (χωρίς πραγματική πρόσβαση στην περίθαλψη στη
χώρα προέλευσης)
Υπάρχει στην Ελβετία η νομική δυνατότητα νομιμοποίησης για ιατρικούς λόγους: Ο ομοσπονδιακός νόμος για τους
αλλοδαπούς, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2008, υποστηρίζει στο άρθρο 83, εδάφιο 1: «Το γραφείο
αποφασίζει να αποδεχτεί προσωρινά ένα αλλοδαπό εάν η εκτέλεση της επιστροφής του ή της απέλασής του δεν είναι
δυνατή, δεν είναι νόμιμη ή δεν μπορεί λογικά να απαιτηθεί...», εδάφιο 4: «Η εκτέλεση της απόφασης δεν μπορεί λογικά να
απαιτηθεί εάν η αποστολή ή η απέλαση του αλλοδαπού στη χώρα προέλευσής του τον θέτει σαφώς σε κίνδυνο, για
παράδειγμα σε περίπτωση πολέμου, εθνικού πολέμου, γενικής κακοποίησης ή ιατρικής ανάγκης».
Η διαδικασία περνάει από μία ένωση (Caritas, Groupe Sida Genève…). Είναι μακροχρόνια, αρχικά σε επίπεδο καντονιών,
οι εκτιμήσεις των περιπτώσεων ποικίλουν μεταξύ των καντονιών ανάλογα με την πολιτική ανοίγματός τους, έπειτα
ομοσπονδιακή, αφού περάσει την πρώτη φάση. Από τη στιγμή που η περίπτωση δεν έγινε αποδεκτή, το άτομο
επωφελείται από άδεια μικρής διάρκειας. Εάν η περίπτωση γίνει αποδεκτή, χορηγείται στο άτομο άδεια Φ ή Β η οποία
του επιτρέπει να παραμείνει στην Ελβετία και να εργαστεί εκεί, σε αντίθετη περίπτωση υπόκειται σε απέλαση.
Οι οργανώσεις που υπερασπίζονται αυτές τις περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων η Groupe Sida Genève κάνουν συχνά
έκκληση στις αποφάσεις των αρχών, καθώς αυτές δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη ορισμένα πρακτικά στοιχεία που
παρεμποδίζουν την προσβασιμότητα σε θεραπείες στη χώρα προέλευσης όπως τα προβλήματα μεταφοράς, διακοπής
των αποθεμάτων, εάν και το άτομο μπορεί να σταλεί στη χώρα του με κίνδυνο τη ζωή του.
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2. Μ ΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

•

Σχεδιασμός και υιοθέτηση ερωτηματολογίων

Το ερωτηματολόγιο23 αναφερόταν στην κοινωνική κατάσταση και στις συνθήκες ζωής των ατόμων καθώς και στην
κατάσταση της υγείας τους και στην προσφυγή στην ιατρική περίθαλψη. Περιλαμβάνει 77 ερωτήσεις εκ των οποίων οι
73 απευθύνονταν στους ερωτηθέντες, 10 ήταν αυστηρώς ιατρικές, ενώ στην πλειοψηφία τους ήταν κλειστές ερωτήσεις.
Ο ειρμός του ερωτηματολογίου, ίδιο σε όλες τις χώρες, προσαρμόστηκε ανάλογα με τη νομοθεσία και το σύστημα
υγείας κάθε χώρας. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 2005-2006 του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Πρόσβαση
στην Περίθαλψη διορθώθηκε και βελτιώθηκε, κυρίως μέσω της προσθήκης ερωτήσεων σχετικών με τους λόγους
μετανάστευσης, την εργασίας και την υφιστάμενη κακοποίηση.
Ο αριθμός των ερωτηθέντων σε κάθε χώρα εξαρτάται ταυτόχρονα από τον όγκο της δραστηριότητας των υφιστάμενων
προγραμμάτων των Γιατρών του Κόσμου καθώς και από πρακτικούς συλλογισμούς σχετικά με την οργάνωση, όπως η
διαθεσιμότητα των ατόμων για την πραγματοποίηση της έρευνας. Σε ορισμένες χώρες, οι συνεταιριστικοί οργανισμοί
κινητοποιήθηκαν με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων ικανών να ερωτηθούν. Το πρωτόκολλο προέβλεπε την
τυχαία επιλογή των ατόμων που θα συμμετείχαν στην έρευνα, μέσω της σύνταξης εξαντλητικού δείγματος ατόμων
χωρίς νόμιμα έγγραφα τα οποία συναντήσαμε κατά την διάρκεια μίας ή πολλών δεδομένων περιόδων ή (πιο σπάνια)
ενός συστηματικού δείγματος ενός μέρους των επιλέξιμων ατόμων που συναντήσαμε. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα
αναφερόμενα μέσα στρατολόγησης μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα . Οι λεπτομέρειες των
πρωτοκόλλων συλλογής δεδομένων ανά χώρα αναφέρονται στο παράρτημα.
Η μεταβίβαση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο ποσοστό με εθελοντές των σχετικών
προγραμμάτων οι οποίοι είχαν λάβει νωρίτερα τη σχετική εκπαίδευση για το συγκεκριμένο καθήκον . Η απαιτούμενη
διάρκεια για να απαντηθεί κυμάνθηκε σε τριάντα με σαράντα πέντε λεπτά (εκτός του ιατρικού μέρους). Συχνότερα, και
στο μέτρο του δυνατού, το ιατρικό μέρος συμπληρώθηκε από έναν γιατρό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, και
συγκεκριμένα στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, το εν λόγω μέρος συμπληρώθηκε από λοιπούς
επαγγελματίες υγείας24, λόγω ης ειδικής οργάνωσης των δραστηριοτήτων των ενώσεων.
Για να προσαρμοστεί στο δείγμα των ατόμων τα οποία δεν μιλούν τη γλώσσα της χώρας όπου πραγματοποιείται η
έρευνα, οι ερευνητές προσέφυγαν σε άτομα τα οποία μπορούσαν να μεταφράσουν όταν αυτό ήταν απαραίτητο
(εθελοντές των Γιατρών του Κόσμου ή συνοδοί των ερωτηθέντων) σε οκτώ από τις 11 χώρες25 συνολικά, το 17 % των
ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια μεταφραστή. Ωστόσο, το γλωσσικό εμπόδιο αποτέλεσε συχνά
ένα κίνητρο για τη μη συμμετοχή, όταν δεν ήταν δυνατή καμία μετάφραση στη γλώσσα της έρευνας. Σπανιότερα,
υπήρχαν άτομα που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν για διάφορους λόγους, όπως έλλειψη χρόνου ή ενδιαφέροντος για
την έρευνα.

23. Βλέπε το ερωτηματολόγιο στο παράρτημα.
24. Το τμήμα «υγεία» του ερωτηματολογίου διαχειρίστηκαν οι επαγγελματίες υγείας σε ποσοστό 85 % των περιπτώσεων. Επρόκειτο, σε ποσοστό 85 % των περιπτώσεων
για έναν γιατρό, σε 12 % για νοσοκόμο, σε 15 % για άλλον επαγγελματία υγείας (ψυχολόγο, βοηθό νοσοκόμα, μαία), σε 7,5 % για φοιτητή της ιατρικής στο τέλος του
δεύτερου κύκλου και σε 7,7 % των περιπτώσεων για άλλον διαμεσολαβητή.
25. Πρόκειται για τη Γερμανία (7 ερωτηματολόγια στ 24), το Βέλγιο (22 % των ερωτηματολογίων), την Ισπανία (10 %), τη Γαλλία (19 %), την Ελλάδα (17 %), τις Κάτω Χώρες (10
%), το Ηνωμένο Βασίλειο (41 %) και τη Σουηδία (28 %).
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•

Ανάλυση των αποτελεσμάτων και σύνταξη της έκθεσης

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε από δύο ερευνητές της ομάδας έρευνας για τους καθοριστικούς
παράγοντες της υγείας και της προσφυγής στην περίθαλψη του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ιατρικής Έρευνας: τον
Δρ. Pierre Chauvin, επιδημιολόγο, ερευνητή στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας, και την κ. Isabelle Parizot,
κοινωνιολόγο, ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας. Συνεργάστηκαν στενά με την ομάδα του
Παρατηρητηρίου για την Πρόσβαση στην Περίθαλψη των Γιατρών του Κόσμου. Διάφορες συνεδριάσεις με τους
αναφερόμενους της έρευνας σε κάθε χώρα επέτρεψαν την εμβάθυνση της ανάλυσης αντιπαραβάλλοντας τα στατιστικά
δεδομένα με τις εμπειρίες και την εμπειρογνωμοσύνη των παραγόντων του τομέα. Η έκθεση ολοκληρώθηκε από την
ομάδα του Παρατηρητηρίου και εστάλη για αναθεώρηση και σχόλια σε όλους τους Γιατρούς του Κόσμου της Ευρώπης
πριν μεταφραστεί. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με λογισμικό διαχείρισης στατιστικών δεδομένων
SPSS στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας και επίσης διαθέσιμα στην έδρα των Γιατρών του Κόσμου στη
Γαλλία.

•

Συμβάσεις της παρουσίασης των αποτελεσμάτων

Δεδομένου του μικρού αριθμού των ερωτηθέντων στη Γερμανία, την Πορτογαλία και την Ελβετία, στο εν λόγω έγγραφο
δεν παρουσιάζεται ειδική ανάλυση για τις εν λόγω 3 χώρες. Κατά συνέπεια, τα δεδομένα που συγκεντρώνονται στο
παρόν δεν χρησιμοποιούνται (εκτός από τις προαναφερόμενες εξαιρέσεις) για διεθνείς συγκρίσεις. Αντίθετα, τις λάβαμε
υπόψη και τις προσαρμόσαμε στο σύνολο του δείγματος για τις σφαιρικές αναλύσεις (και συγκεκριμένα στη γραμμή
«συνολικά» που εμφανίζεται στους πίνακες και στα γραφικά).
Γνωρίζοντας τους περιορισμούς όπως αναφέρονται στην εισαγωγή, καθώς και τη μεγάλη ανισότητα στον αριθμό των
τόπων έρευνας στις διαφορετικές χώρες, οι ονομασίες και οι αναφορές στις χώρες26 στη συνέχεια του παρόντος
εγγράφου πρέπει να κατανοηθούν ως έχουν: κώδικες παρουσίασης για να αποτραπεί η κουραστική επανάληψη των
όρων «οι ερωτηθέντες στα προγράμματα που συμμετέχουν στην έρευνα στη χώρα Χ». Κατά συνέπεια, κάθε φορά που
γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες χώρες (για παράδειγμα: «στην Ισπανία, η συχνότητα της προσφυγής στην περίθαλψη
είναι...», «οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο όσον αφορά....» κ.λπ.), είναι κατανοητό ότι δεν
υπονοούμε ότι τα αποτελέσματα που παρατηρούνται στο παρόν είναι αντιπροσωπευτικά της κατάστασης του συνόλου
των μεταναστών χωρίς άδεια παραμονής σε ολόκληρη την επικράτεια καθεμιάς από τις εμπλεκόμενες χώρες. Το
γεγονός αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις χώρες όπου η έρευνα εκτυλίχθηκε μόνον σε έναν περιορισμένο αριθμό τόπων, κυρίως
στη Γαλλία (όπου για παράδειγμα η περιφέρεια της πόλης της Μασσαλίας δεν συμπεριελήφθη στο δείγμα παρά το
γεγονός ότι αριθμεί σημαντικό πληθυσμό μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα), στην Ελλάδα (όπου μόνον οι πόλεις της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αποτέλεσαν τόπους έρευνας), στο Ηνωμένο Βασίλειο (όπου η έρευνα εκτυλίχθηκε μόνον
στο Λονδίνο), στη Σουηδία (στη Στοκχόλμη) ή στην Ιταλία (στο Μιλάνο).
Στα γραφικά, οι κωδικοί χωρών ISO χρησιμοποιούνται αντί για το όνομα της χώρας ολογράφως.
BE

CH

DE

EL

ES

FR

IT

NL

PT

SE

Βέλγιο

Ελβετία

Γερμανία

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Κάτω Χώρες

Πορτογαλία

Σουηδία

UK
Ηνωμένο
Βασίλει

Όσων αφορά τους αριθμούς που παρουσιάζονται με μορφή δεκαδικών, σε όλες τις γλώσσες, τα δεκαδικά ψηφία
χωρίζονται από την ακέραιη μονάδα με κόμμα, στο πλαίσιο της απλούστευσης των μεταφράσεων.

26. Οι συντομογραφίες των ονομάτων των χωρών που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα σχήματα ή πίνακες είναι εκείνες που προτείνονται από το Γραφείο Επισήμων
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε http ://publications.europa.eu/code/fr/fr-370100.htm).

42

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου - Γιατροί του Κόσμου

•

Ανάγνωση των αποτελεσμάτων και των γραφικών

Σε πολλά γραφικά όπου παρουσιάζονται αναλογίες ή συχνότητες, το παρατηρούμενο ποσοστό αντιπροσωπεύεται από
απλή οριζόντια γραμμή και η τιμή του αναφέρεται μέσα στο γραφικό. Συνοδεύεται από μία γραμμή η οποία
προσδιορίζει το διάστημα της στατιστικής ακρίβειας το οποίο αγγίζει το 95 % (ή «IC95 %») της παρατηρούμενης τιμής. Ας
θυμηθούμε ότι το εν λόγω διάστημα της ακρίβειας έχει μια πιθανότητα της τάξης του 95 % να περιλαμβάνει την τιμή του
πραγματικού ποσοστού που αναζητούμε να εκτιμήσουμε (στην περίπτωση όπου η εν λόγω εκτίμηση πραγματοποιείται
σε ένα τυχαία επιλεγμένο δείγμα). Καθώς οι ερωτηθέντες επιλέχθηκαν τυχαία στους τόπους της έρευνας, η εν λόγω
απόσταση όσον αφορά την ακρίβεια ποσοτικοποιεί κατά κάποιο τρόπο την αβεβαιότητα της παρατηρούμενης τιμής
στους ερωτηθέντες πληθυσμούς (όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των ερωτηθέντων, τόσο μεγαλύτερη είναι η
αβεβαιότητα και τόσο ευρύτερο είναι το χάσμα της ακρίβειας).
Όταν δύο ή περισσότερα αποτελέσματα συγκρίνονται απλά μεταξύ τους (ποσοστά, αναλογίες, μέσα), συχνά αναφέρεται
εάν έχουν ή όχι «ουσιώδεις διαφορές». Στην περίπτωση αυτή, πρόκειται για συντομία στη γλώσσα η οποία στην ουσία
αναλύεται σε «ουσιώδεις διαφορές από στατιστική άποψη». Με τον τρόπο αυτό αναφέρεται ότι η παρατηρούμενη
διαφορά είναι τέτοια ώστε είναι ελάχιστα πιθανό να αποδίδεται αποκλειστικά στην τύχη. Ο βαθμός σημασίας
(αναφερόμενος ως «p») αναφέρεται συχνά και μετράει την εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε στην περίπτωση κατά
την οποία η παρατηρούμενη διαφορά δεν οφείλεται στον παράγοντα τύχη (εάν είναι μεγαλύτερη από 0,05, εξορισμού
και κατά συνθήκη, η διαφορά δεν είναι σημαντική)27.
Ωστόσο, καθώς οι αριθμοί στρογγυλοποιήθηκαν, είναι δυνατόν σε ορισμένους πίνακες στους οποίους τα δεδομένα
παρουσιάζονται κατά ποσοστό, ο αριθμός να μην είναι πάντα ίσος με 100.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις με πολλαπλές μεταβλητές. Πρόκειται για αναλύσεις
πραγματοποιούμενες με στατιστικά μοντέλα λογιστικής αναγωγής, που αναζητούν να εκτιμήσουν τη σχέση μεταξύ ενός
χαρακτηριστικού (για παράδειγμα το φύλο) και ενός περιστατικού (για παράδειγμα την κατάσταση της υγείας)
λαμβανομένων υπόψη ταυτόχρονα λοιπών χαρακτηριστικών (για παράδειγμα της ηλικίας, των συνθηκών ζωής κ.λπ.). Η
σημασία της εν λόγω σχέσης εκφράζεται σε Odds Ratio (OR) που αντιπροσωπεύει τον στατιστικό υπερκίνδυνο ή τον
κίνδυνο που ελλοχεύει και που συνδέεται με διαφορετικές αξίες των εν λόγω χαρακτηριστικών (μία από τις αξίες αυτές
έπρεπε απαραιτήτων να ληφθεί ως αναφορά),28), όλα τα όμοια πράγματα, ωστόσο, όσον αφορά τα λοιπά σχετικά
χαρακτηριστικά. Ο OR συνοδεύεται επίσης από ένα χάσμα ακρίβειας της τάξης του 95 %. Όταν το εν λόγω χάσμα
ακρίβειας συμπεριλάβει την αξία 1 (δηλαδή την ισότητα των κινδύνων), η παρατηρούμενη σχέση δεν είναι σημαντική
από στατιστική άποψη.

27. Η εν λόγω τιμή p αντιπροσωπεύει την πιθανότητα ύπαρξης εξίσου μεγάλης διαφοράς (ή ακόμη πιο ακραίας) από αυτήν που παρατηρήθηκε στην περίπτωση κατά την
οποία στην πραγματικότητα δεν θα υπήρχε διαφορά. Για παράδειγμα, εάν η αναλογία των ατόμων μόνον είναι ουσιαστικά διαφορετική μεταξύ ανδρών και γυναικών με
p=0,01, αυτό σημαίνει ότι, εάν στην πραγματικότητα η εν λόγω αναλογία είναι ίδια και στα δύο φύλα, ο κίνδυνος παρατήρησης μιας εξίσου μεγάλης διαφοράς με αυτήν που
παρατηρήθηκε στο δείγμα μας είναι 1 %. Αυτό δεν σημαίνει άμεσα, αντίθετα με αυτό που συχνά πιστεύουμε, ότι η πιθανότητα ύπαρξης μιαςτέτοιας διαφοράς είναι 1 %.
28. Η εν λόγω αναφορά είναι δυνατόν να έχει μία έννοια (για παράδειγμα, εάν θέλουμε να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο που συνδέεται με την παρουσία ενός παράγοντα, η
επιλεγμένη αναφορά είναι φυσικά η απουσία του παράγοντα) ή να είναι πλήρως συμβατική. Όταν ο μελετούμενος παράγοντας είναι η χώρα έρευνας (προκειμένου να
πραγματοποιηθούν συγκρίσεις με πολλαπλές μεταβλητές των παρατηρούμενων μεταξύ των χωρών αποτελεσμάτων), επιλέξαμε στην εν λόγω έκθεση (με τρόπο απόλυτα
αυθαίρετο) τη Σουηδία ως χώρα αναφορά για την ταξινόμηση όλων των υπόλοιπων χωρών μεταξύ αυτών καθώς και όσον αφορά την ίδια. Φυσικά, θα μπορούσαμε να
είχαμε επιλέξει οποιαδήποτε άλλη χώρα αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή, δεν αλλάζει η σχετική ταξινόμηση των χωρών μεταξύ τους.

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου - Γιατροί του Κόσμου

43

3. Δ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•

Φύλο και ηλικία

Ο ερωτηθείς πληθυσμός αποτελείται από τον ίδιο σχεδόν αριθμό ανδρών (50,9 %) και γυναικών (49,1 %)29. Η κατανομή
ανά φύλο αποδεικνύεται πολύ δύσκολη ανάλογα με τις χώρες λόγω κυρίως των τύπων των προγραμμάτων στο πλαίσιο
των οποίων εξελίχθηκε η έρευνα. Στις χώρες όπου τα προγράμματα είναι κυρίως «γενικά», όπως για παράδειγμα στη
Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία και την Ελβετία, ο δείκτης του φύλου είναι πιο ισορροπημένος
συγκριτικά με χώρες όπως η Ιταλία, όπου τα προγράμματα απευθύνονται, κατά τις βραδινές ώρες, σε άτομα χωρίς στέγη
καθώς και σε χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Η παρατηρούμενη στη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα ανισορροπία δεν
οφείλεται στον παράγοντα τύχη, καθώς πρόκειται και για γενικά προγράμματα.
1- Κατανομή ανά φύλο ανάλογα με τη χώρα έρευνας (σε ποσοστό επί τοις εκατό)
BE

CH

DE

EL

Άνδρες

ES

FR

IT

NL

PT

SE

UK

Γυναίκες

Ο ερωτηθείς πληθυσμός είναι σχετικά νέος. Ποσοστό μεγαλύτερο από το μισό (55 %) των ερωτηθέντων ενηλίκων είναι
στην πραγματικότητα κάτω των 35 ετών. Τα ηλικιωμένα άτομα 55 ετών ή περισσότερο αποτελούν μόνον το 8 % του
δείγματος. Στο σημείο αυτό, η Ελλάδα και, σε ελάχιστο βαθμό η Γαλλία διακρίνονται από τις λοιπές χώρες καθώς 19 %
και 11 % αντίστοιχα των ερωτηθέντων ενηλίκων είναι 55 ή άνω των 55 ετών.

29. Εννέα άτομα δήλωσαν με ακρίβεια ότι είναι  
που καταγράφηκε λογιστικά.
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. Όπως διευκρινίζει ο οδηγός έρευνας, είναι το φαινομενικό φύλο, στην προκειμένη περίπτωση θηλυκό,
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Σε όλες τις χώρες, ο μέσος όρος ηλικίας των ερωτηθέντων είναι περίπου τα 30 (μέση ηλικία 36). Η Ισπανία και η Ιταλία
διακρίνονται από έναν μέσο όρο σχετικά χαμηλό (33 ή 32 έτη), ενώ οι ερωτηθείς σε Γαλλία, Ελλάδα και Κάτω Χώρες είναι
σχετικά μεγαλύτερης ηλικίας (μέσοι όροι37, 39 και 37 ετών)30.
2- Ηλικία των ερωτηθέντων ανάλογα με τη χώρα έρευνας
Μέση ηλικία
Ελάχιστη ηλικία
Μέγιστη ηλικία
Ηλικιακές ομάδες
18-24 χρόνια
25-29 χρόνια
30-34 χρόνια
35-44 χρόνια
45-54 χρόνια
55 ετών ή +
Ε (έγκυρο)

BE
36 χρόνια
18 χρόνια
72 χρόνια

CH
35 χρόνια
24 χρόνια
47 χρόνια

DE
38 χρόνια
18 χρόνια
60 χρόνια

EL
39 χρόνια
18 χρόνια
76 χρόνια

ES
33 χρόνια
18 χρόνια
72 χρόνια

FR
37 χρόνια
18 χρόνια
73 χρόνια

IT
32 χρόνια
19 χρόνια
57 χρόνια

NL
37 χρόνια
19 χρόνια
63 χρόνια

PT
40 χρόνια
19 χρόνια
59 χρόνια

SE
35 χρόνια
20 χρόνια
80 χρόνια

UK
37 χρόνια
20 χρόνια
72 χρόνια

Σύνολο
36 χρόνια
18 χρόνια
80 χρόνια

11,6 %
20,5 %
18,8 %
33,0 %
8,0 %
8,0 %
112

9,1 %
9,1 %
27,3 %
45,5 %
9,1 %
11

16,7 %
25,0 %
8,3 %
25,0 %
8,3%
16,7 %
24

16,9%
14,4 %
21,2 %
13,6 %
15,3 %
18,6 %
118

24,5%
22,7 %,
18,1 %
19,7 %
11,1 %
3,7 %
216

15,6 %
20,6, %
15,6 %
22,6 %
15,1 %
10,6 %
199

27,6 %
21,4 %
16,3 %
23,5 %
8,2 %
3,1 %
98

14,7 %
13,7 %
17,6 %
30,4 %
16,7 %
6,9 %
102

6,5 %
6,5 %
16,1 %
35,5 %
29,0 %
6,5 %
31

12,7 %
17,6 %
30,4 %
21,6 %
15,7 %
2,0 %
102

10,2 %
14,8 %
19,4 %
34,3 %
13,9 %
7,4 %
108

16 ?9 %
18,6 %
18 ,9 %
24,6 %
13,3 %
7,7 %
1124

* Καθώς τα ποσά στρογγυλοποιήθηκαν, το άθροισμα των ποσοστών ανά ηλικιακή ομάδα μπορεί να μην είναι ίσο με 100 (διακύμανση της τάξης του +/- 0,1 βαθμού)

•

Οι υπηκοότητες

Οι χώρες προέλευσης των ατόμων είναι ποικίλες. Αριθμούμε συνολικά 97 διαφορετικές υπηκοότητες και 3 άτομα ήταν
απάτριδες (βλέπε τον πίνακα στο παράρτημα 5).
Περίπου ένα άτομα στα τρία (31 %) προέρχεται από μία χώρα της υποσαχάριας Αφρικής (κυρίως από το Καμερούν, τη
Νιγηρία και τη Σενεγάλη). Περίπου ένα άτομο στα πέντε (18 %) προέρχεται από μία χώρα της Αμερικής (απαραιτήτως
από τη Βραζιλία και τη Βολιβία) ενώ το 14 % προέρχεται από το Μάγκρεμπ (το 8 % είναι Μαροκινοί και το 3 % Αλγερινοί),
το 13 % από την Ευρώπη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (απαραιτήτως από την Αλβανία και την Ουκρανία), το 11 % από
μία χώρα της Ασίας (κυρίως από τις Φιλιππίνες, τη Μογγολία, την Ινδία, το Μπαγκλαντές και την Κίνα). Τέλος, το 7 %
προέρχεται από την Εγγύς και Μέση Ανατολή (κυρίως από την Αίγυπτο, το Αφγανιστάν, το Ιράν και το Πακιστάν)31.
Τη στιγμή της διεξαγωγής της παρούσας έρευνας, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ελλάδα είχαν ήδη μεταφέρει την οδηγία
2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απρίλιου 2004 σχετικά με τα δικαιώματα των
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο
έδαφος των κρατών μελών32. Κατά τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας, οι εν λόγω τρεις χώρες προέβησαν στην επιλογή
(η οποία αφήνεται στην κρίση των χωρών) να καταργήσουν το εν λόγω δικαίωμα παραμονής για τους πολίτες της
Κοινότητας χωρίς χρηματοοικονομικούς πόρους και χωρίς κάλυψη ασθενείας (καθώς φημίζεται ότι αποτελούν
αδικαιολόγητο βάρος για τη χώρα υποδοχής). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όλοι οι ευρωπαίοι υπήκοοι επέστρεψαν σε μια
κατάσταση «μη χορήγησης δικαιώματος» κοινή για όλα τα άτομα χωρίς άδεια παραμονής. Για το λόγο αυτό, οι ομάδες
στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα αποφάσισαν να συμπεριλάβουν στην έρευνα τους ξένους υπηκόους της
Κοινότητας τους οποίους συναντούσαν στους μηχανισμούς τους. Το Βέλγιο δεν το πραγματοποίησε παρά μόνο στο
τέλος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αναλογία των ευρωπαίων υπηκόων είναι ξεκάθαρα υποεκτιμημένη στην
παρούσα έρευνα.

30. Καθώς η έρευνα βασίζεται μόνον σε ενήλικες, οι μέσοι όροι που αναφέρθηκαν είναι κατά συνέπεια ανώτεροι από τη μέση ηλικία των ασθενών που γίνονται αποδεκτοί
γενικά από τα κέντρα των Γιατρών του Κόσμου που δέχονται επίσης παιδιά.
31. Η κατάταξη των χωρών ανά ηπειρωτική ομάδα που πραγματοποιήθηκε στο παρόν αντιστοιχεί σε αυτήν που πραγματοποιήθηκε στο έργο που δημοσιεύεται κάθε
χρόνο «L’Etat du monde» (cf. Badie B., Tolotti S., L’Etat du monde 2009, Paris, La Découverte, 2008, σ. 324).
32 Με αφρομή την έρευνα, η οδηγία εφαρμόστηκε στη νομοθεσία της πλειοψηφίας των χωρών.
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3- Κατανομή ανά ομάδα υπηκοότητας
Αριθμοί
%

Υποσαχάρια
Αφρική
346
30,8

Νότια και κεντρική
Αμερική
205
18,3

Ευρώπη εκτός
ΕΕ
142
12,6

Μάγκρεμπ
152
13,5

Εγγύς και Μέση
Ανατολή
80
7,1

Ασία
128
11,4

Ευρωπαϊκή
Ένωση
67
6,0

Απάτριδες

Σύνολο

3
0,3

1123
100

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάλογα με το φύλο όσον αφορά τη γεωγραφική προέλευση των ερωτηθέντων. Εάν οι
άνδρες και οι γυναίκες προέρχονται συχνότερα από την υποσαχάρια Αφρική (33 % των ανδρών και 30 % των γυναικών),
το 20 % των ανδρών προέρχεται από το Μάγκρεμπ (έναντι μόνον 7 % των γυναικών) ενώ το 25 % των γυναικών
προέρχεται από τη Λατινική Αμερική ή Από την Καραϊβική (έναντι 11 % των ανδρών).
4- Κατανομή των περιοχών προέλευσης ανά φύλο
Άνδρες

%

%

11

Αμερική

25

11

Ασία

13

12

Εγγύς και Μέση Ανατολή

2

20

Μάγκρεμπ

7

33

Υποσαχάρια Αφρική

30

11

Ευρώπη εκτός ΕΕ

15

3

Ευρωπαϊκή Ένωση

9

0,2

Απάτριδες

0,3

Γυναίκες

Λόγω των στρογγυλοποιήσεων, το άθροισμα των αριθμών που εμφαίνονται δεν μπορεί να ισούται απόλυτα με 100%

Κατά τον ίδιο τρόπο, παρατηρούμε σημαντικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την προέλευση των μεταναστών που
ερωτήθηκαν στις χώρες έρευνας. Οι εν λόγω διαφορές, οφείλονται κυρίως στα χαρακτηριστικά της μετανάστευσης που
ισχύουν για καθεμία από τις χώρες αυτές, τα οποία με τη σειρά τους μας ανατρέχουν στη γεωγραφική, οικονομική και
πολιτική κατάσταση, στο παρελθόν τους (προφανώς αποικιακό), στην ιστορία των μεταναστευτικών ροών, στις διεθνείς
συνεργασίες...Οι παρατηρούμενες διαφορές οφείλονται επίσης στο κοινό στόχο καθώς και στους τύπους των
δραστηριοτήτων που προτείνονται από καθένα από τα προγράμματα της έρευνας
5- Ομάδες υπηκοότητας ανάλογα με τη χώρα έρευνας (σε ποσοστό επί τοις εκατό)
BE

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρώπη εκτός ΕΕ
Υποσαχάρια Αφρική
Μάγκρεμπ
Εγγύς και Μέση Ανατολή (εκ της οποίας το Πακιστάν)
Ασία (εκ της οποίας η Ινδία και το Μπαγκλαντές)
Νότια και κεντρική Αμερική
Απάτριδες
Σύνολο

0,9
3,6
28,6
45,5
2,7
5,4 (1,8)
13,4
100

EL

20,5
41, 9
20,5
15,4
1,7 (1,7)
100

ES

4,6
1,9
29,2
12,5
1,4
0,5 (0,0)
50,0
100

FR

15,6
11,1
49,2
16,6
4,0
1,5 (0,0)
2,0
100

IT

NL

1,0
27,3
22,2
24,2
13,1
2,0 (1,0)
10,1
100

2,9
45,1
4,9
17,7
19,6 (0,0)
8,8
1,0
100

SE

21,4
5,8
3,9
7,8
41,8 (10,6)
19,4
100

UK

2,8
31,5
4,6
6,5
41,7 (15,7)
13,0
100

Ας θυμηθούμε ότι μόνον οι ομάδες στη Γαλλία, την Ελλάδα και, σε μικρότερο βαθμό, στην Ισπανία συμπεριέλαβαν στην
έρευνα τους ευρωπαίους υπηκόους χωρίς χρηματοοικονομικούς πόρους και ασφάλιση ασθενείας, τους οποίους
συνάντησαν στους μηχανισμούς τους. Το γεγονός αυτό εξηγεί την πολύ περιορισμένη πτυχή των Ευρωπαίων της
Κοινότητας (6 %) και δεν αντικατοπτρίζει προφανώς τη συναναστροφή των προγραμμάτων που διεξήχθησαν από τους
Γιατρούς του Κόσμου που φιλοξενούν πολλούς Ευρωπαίους. Εάν όλες οι χώρες είχαν συμπεριλάβει τα εν λόγω άτομα, οι
αναλογίες θα ήταν διαφορετικές, τόσο όσον αφορά τις ομάδες προέλευσης όσο και τις υπηκοότητες (κυρίως όσον
αφορά τους Ρουμάνους και τους Βούλγαρους).
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Τα παρακάτω γραφικά παρουσιάζουν την κατανομή των υπηκοοτήτων για τις 15 πιο εκπροσωπούμενες υπηκοότητες
στο δείγμα, ανά φύλο (που είναι επίσης εκείνες οι οποίες αφορούν τουλάχιστον το 2 % του πληθυσμού).
6- Τμήμα του δείγματος για τις 15 πιο εκπροσωπούμενες υπηκοότητες (ποσοστό επί τοις εκατό)
Χώρες

%

%

Χώρες

Μαρόκο

8,3

3,2

Φιλιππίνες

Βραζιλία

6,9

2,2

Ουκρανία

Καμερούν

4,0

2,2

ΛΔΚ

Αλβανία

3,6

2,2

Σενεγάλη

Νιγηρία

3,6

2,1

Βουλγαρία

Βολιβία

3,5

2,0

Αίγυπτος

Ρουμανία

3,4

2,0

Μογγολία

Αλγερία

3,2

Οι τέσσερις πιο εκπροσωπούμενες υπηκοότητες για τις γυναίκες είναι αυτές από τη Βραζιλία (10 %), τη Βολιβία (6 %), το
Καμερούν (5 %) ή τις Φιλιππίνες (5 %) και για τους άνδρες από το Μαρόκο (13 %), την Αλγερία (5 %), την Αίγυπτο (4 %) και
τη Σενεγάλη (4 %).
7- Τμήμα του δείγματος για τις 15 πιο εκπροσωπούμενες υπηκοότητες (ποσοστό επί τοις εκατό)
Άνδρες

%
12,7

Χώρες
Μαρόκο

4,8

Αλγερία

3,7

Αίγυπτος

3,5

Σενεγάλη

3,5

Βραζιλία

3,2

Μπαγκλαντές

3,0

Καμερούν

2,8

Αλβανία

2,5

ΛΔΚ

2,5

Νιγηρία

2,5

Ινδία

2,3

Ρουμανία

2,3

Αφγανιστάν

2,3

Πακιστάν

2,1

Γκάνα

%
Βραζιλία

9,8

Βολιβία

5,7

Καμερούν

5,2

Φιλιππίνες

5,2

Νιγηρία

4,6

Αλβανία

4,4

Ρουμανία

4,3

Βουλγαρία

3,7

Μαρόκο

3,7

Μογγολία

3,7

Ουκρανία

3,0

Ακτή

2,2

Γυναίκες

Ελεφαντοστού

ΛΔΚ

2,0

Περού

2,0
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Ας σημειωθεί ότι η αναλογία των ατόμων που προέρχονται από τις Φιλιππίνες και τις Κάτω χώρες οφείλεται στο γεγονός
ότι η έρευνα διεξήχθη, μεταξύ άλλων, σε μία ένωση Φιλιππινέζων.
8- Οι περισσότερο εκπροσωπούμενες υπηκοότητες ανάλογα με τη χώρα έρευνας (σε αριθμό) και υπενθύμιση των
βασικών υπηκοοτήτων των μεταναστών ανά χώρα*
BE
Μαρόκο : 38
Βραζιλία: 12
ΛΔΚ: 9
Αλγερία: 7
Γουινέα: 5

EL
Αλβανία : 30
Βουλγαρία: 20
Γεωργία: 8
Νιγηρία: 8
Αφγανιστάν: 7

ES
Βραζιλία: 28
Βολιβία: 25
Σενεγάλη: 21
Μαρόκο : 20
Νιγηρία: 18

FR
Καμερούν: 34
Ρουμανία: 26
Αλγερία: 16
Ακτή
ελεφαντοστού: 14
Κονγκό Β: 9

IT
NL
Φιλιππίνες: 14
Μαρόκο : 19
Γκάνα: 10
Ουκρανία: 13
Σιέρα Λεόνε: 7
Αίγυπτος: 11
Ουγκάντα: 6
Αλβανία : 8
Σουδάν: 5
Νίγηρας: 5
Κίνα: 5
Νιγηρία: 5
Βραζιλία: 5
Τυνησία: 5
Κύριες ομάδες μεταναστών ανά υπηκοότητα (σε ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των αλλοδαπών μεταναστών το 2006)
Κάτω Χώρες (12 %) Αλβανία (42 %)
Ρουμανία (16 %)
Αλγερία (16 %)
Ρουμανία (19 %)
Γερμανία (11 %)
Μαρόκο (12 %)
Βουλγαρία (15 %) Μαρόκο (10 %)
Μαρόκο (13 %)
Αλβανία (12 %)
Πολωνία (10 %)
Γαλλία (12 %)
Ρουμανία (6 %)
Βολιβία (10 %)
Κίνα (6 %)
Ουκρανία (11 %)
Ηνωμένο Βασίλειο (5 %)
* Πηγή: Eurostat 2008.
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SE
Μογγολία: 20
Μπαγκλαντές 13
Αζερμπαϊτζάν 11
Βολιβία: 10
Φιλιππίνες: 7

UK
Ινδία: 15
Φιλιππίνες: 13
ΛΔΚ: 12
Κίνα: 9
Βραζιλία: 7

Ιράκ (13 %)
Πολωνία (8 %)
Δανία (6 %)

Πολωνία (13 %)
Ινδία (13 %)
Κίνα (6 %)

4. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

•

Το χρονικό της μετανάστευσης

Κατά μέσο όρο, οι ερωτηθέντες έφυγαν από τη χώρα προέλευσής τους τεσσεράμισι χρόνια πριν (ενδιάμεσος = 3,3,
μέσος = 4,6, διαφορά = 4,8). Ο εν λόγω μέσος όρος κρύβει έντονες ανισότητες. Ένα άτομο στα πέντε έφυγε από τη χώρα
προέλευσής του λιγότερο από ένα χρόνο πριν, ενώ ένα άτομο στα δέκα έφυγε από αυτήν δέκα ή περισσότερα χρόνια
πριν.
9- Κατανομή ανάλογα με το χρονικό της μετανάστευσης (ποσοστό επί τοις εκατό)
%
21,3
14,4
9,9
10,9
15,1
18,6
9,8
100

Λιγότερο από 1 χρόνο
1 χρόνο
2 χρόνια
3 χρόνια
4-5 χρόνια
6-9 χρόνια
10 χρόνια και άνω
Σύνολο

% συσσωρευμένο
21,3
35,7
45,6
56,5
71,6
90,2
100,0

Το χρονικό της μετανάστευσης διαφέρει ανάλογα με τη χώρα έρευνας. Οι ερωτηθέντες από τη Γαλλία μετανάστευσαν
σχετικά πρόσφατα: έφυγαν από τη χώρα τους τρία χρόνια πριν κατά μέσο όρο. Αντίθετα, οι ερωτηθέντες από τις Κάτω
Χώρες διαφοροποιούνται, καθώς μετανάστευσαν πολύ παλαιότερα (οκτώ χρόνια κατά μέσο όρο διάμεσος = 7,0 χρόνια),
γεγονός το οποίο μπορεί να συνδεθεί με την πολιτική υποδοχής των ξένων η οποία ήταν πολύ ευνοϊκή τη δεκαετία του
1970 και του 1990 στην εν λόγω χώρα.
10- Το χρονικό της μετανάστευσης ανάλογα με τη χώρα έρευνας
Μέσος όρος
Κατανομή (%)
Λιγότερο από 2 χρόνια
2 έως 5 χρόνια
6 χρόνια και άνω
Σύνολο

BE
5,2 χρόνια

EL
5,7 χρόνια

ES
3,6 χρόνια

FR
3,0 χρόνια

IT
4,0 χρόνια

NL
8,0 χρόνια

SE
4,4 χρόνια

UK
4,4 χρόνια

30,6
36,9
32,4
100

22,4
33,6
44,0
100

45,8
37,5
16,7
100

57,3
27,1
15,6
100

50,0
22,4
27,6
100

10,3
25,8
63,9
100

13,6
67,0
19,4
100

29,0
45,8
25,2
100
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Οι άνδρες μετανάστευσαν κατά μέσο όρο έναν χρόνο αργότερα από τις γυναίκες (5,1 χρόνια έναντι 4,0 χρόνια κατά μέσο
όρο). Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός ότι εκείνοι που έφυγαν από τη χώρα τους 6 ή και περισσότερα χρόνια πριν είναι
πιο πολλοί (34 % έναντι 22 %).
11- Το χρονικό της μετανάστευσης ανάλογα με το φύλο

Άνδρες

Γυναίκες

6 ή περισσότερα χρόνια

2 έως 5 χρόνια

Λιγότερο από 2 χρόνια

Η κατανομή ανάλογα με την αρχαιότητα της μετανάστευσης ανά ομάδα ηλικίας των ερωτηθέντων αντικατοπτρίζει
αποτελεσματικά το γεγονός ότι οι μεταναστεύσεις αφορούν τους άνδρες και τις γυναίκες διαφορετικών ηλικιών. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, το 44 % των ατόμων 50 ετών ή άνω έφυγαν από τη χώρα τους λιγότερο από δύο χρόνια πριν, μόνον.
Και το 17 % των ατόμων κάτω των 30 ετών άφησαν τη χώρα τους έξι ή περισσότερα χρόνια πριν.
12- Αρχαιότητα μεταναστών ανάλογα με την ηλικία
Λιγότερο από 30 χρόνια

6 ή περισσότερα χρόνια

50

30-39 χρόνια

40-49 χρόνια

2 έως 5 χρόνια

Άνω των 50

Σύνολο

Λιγότερο από 2 χρόνια
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Η μετανάστευση πραγματοποιήθηκε νωρίτερα για τους Ευρωπαίους, ενώ τα προερχόμενα από την υποσαχάρια Αφρική
και το Μάγκρεμπ άτομα έφυγαν από τη χώρα τους πρόσφατα.
13- Αρχαιότητα μεταναστών ανάλογα με την ομάδα υπηκοότητας
5,4 χρόνια

Υποσαχάρια
Αφρική
4,4 χρόνια

29,3 %
30,7 %
40,0 %
100 %

41,0 %
32,4 %
26,5 %
100 %

Ευρώπη εκτός ΕΕ
Μέσος όρος
Κατανομή (%)
Λιγότερο από 2 χρόνια
2 έως 5 χρόνια
6 χρόνια και άνω
Σύνολο

΄Αλλο*

Σύνολο

4,2 χρόνια

Νότια και κεντρική
Αμερική
3,6 χρόνια

4,9 χρόνια

4,6 χρόνια

21,4 %
57,1 %
21,4 %
100 %

41,0 %
40,0 %
19,0 %
100 %

35,8 %
32,5 %
31,8 %
100 %

35,7 %
35,9 %
28,4 %
100 %

Μάγκρεμπ

Ασία

5,3 χρόνια
34,2 %
28,9 %
36,8 %
100 %

* Η κατηγορία «άλλο» συγκεντρώνει τις υπηκοότητες από την Εγγύς και Μέση Ανατολή, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους απάτριδες.:-p<10-3

•

Το παρελθόν χωρίς άδεια παραμονής

Η πλειοψηφία των ατόμων πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα της μετανάστευσής του στη χώρα έρευνας, όπου βρίσκεται
κατά μέσο όρο εδώ και 4 χρόνια (διάμεσος = 3,0 χρόνια, διάστημα = 4,1). Ωστόσο, παρέμειναν εκεί τρία χρόνια κατά
μέσο όρο χωρίς άδεια παραμονής (διάμεσος = 2,0 χρόνια, διάστημα = 3,5), οι άνδρες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
από τις γυναίκες (3,5 και 2,5 χρόνια αντίστοιχα κατά μέσο όρο). Οι διάμεσοι βρίσκονται αντίστοιχα 2,3 και 1,8 χρόνια:
Μισοί από τους άνδρες ερωτηθέντες ζουν χωρίς νόμιμα έγγραφα εδώ και 2,3 χρόνια και μισές από τις γυναίκες
βρίσκονται στην κατάσταση αυτή εδώ και 1,8 χρόνια. Επιπλέον, το 26 % των ανδρών και το 17 % των γυναικών ζουν
χωρίς νόμιμα έγγραφα στη χώρα εδώ και πέντε χρόνια ή περισσότερα.
14- Διάρκεια παραμονής χωρίς νόμιμα έγγραφα ανάλογα με το φύλο
Μέσος όρος
Κατανομή (%)
Λιγότερο από 1 χρόνο
1 χρόνο
2 χρόνια
3-4 χρόνια
5-6 χρόνια
7 ή περισσότερα χρόνια
Σύνολο

Άνδρες
3,5 χρόνια

Γυναίκες
2,5 χρόνια

Σύνολο
3,0 χρόνια

25,2 %
14,6 %
15,1 %
18,8 %
12,1 %
14,2 %
100 %

34,3 %
16,7 %
14,4 %
17,3 %
8,3 %
8,9 %
100 %

29,6 %
15,6 %
14,8 %
18,1 %
10,3 %
11,7 %
100 %

Οι μεταναστευτικές διαδρομές και τα στάδια του καθεστώτος απέναντι στο νόμο ποικίλουν. Εάν τα δύο τρίτα δεν
διέθεταν ποτέ νόμιμα έγγραφα στη χώρα υποδοχής ή διέθεταν μόνον τουριστική βίζα, η αναλογία εκείνων που
αντίθετα ήταν νόμιμοι δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Έτσι, το 18 % των ατόμων έζησε τουλάχιστον δύο χρόνια υπό
νόμιμη κατάσταση στη χώρα όπου ζει επί του παρόντος, εκ του οποίου το 6 % γνώριζε την εν λόγω κατάσταση για πέντε
ή περισσότερα χρόνια. Πρόκειται κυρίως για άτομα που κατείχαν άδεια παραμονής της οποίας η ανανέωση
απορρίφθηκε ή ακόμη για αιτούντες άσυλο η αίτηση των οποίων τελικά απορρίφθηκε.

>

Ο κ. P. έφυγε από την Ινδία και τη βίαιη οικογένειά του οκτώ χρόνια πριν, όταν ήταν μόλις 16 ετών και έφτασε
στην Αυστρία. Η αίτηση για άσυλο απορρίφθηκε και έζησε αυτά τα οκτώ χρόνια στα δρόμο. P., Ινδός, 24 ετών,
ζει στη Γερμανία (Μόναχο)

Η διάρκεια της παραμονής για τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα είναι επίσης διαφορετική ανάλογα με την περιοχή
προέλευσης των ερωτηθέντων στο πλαίσιο της έρευνας. Η παραμονή είναι κατά μέσο όρο μεγαλύτερης διάρκειας για τα
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άτομα που προέρχονται από το Μάγκρεμπ (3,7 χρόνια) σε σύγκριση με τα υπόλοιπα και συγκεκριμένα με τους
Ευρωπαίους εκτός ΕΕ (2,8 χρόνια) και τους Αμερικανούς (2,5 χρόνια).33
15- Κατανομή της διάρκειας παραμονής χωρίς τα απαιτούμενα νόμιμα έγγραφα ανάλογα με την ομάδα
υπηκοότητας
Ευρώπη εκτός ΕΕ

Υποσαχάρια Αφρική

Λιγότερο από 1
χρόνο

Μάγκρεμπ

Νότια και κεντρική
Άλλο
Αμερική

Ασία

2 χρόνια

1 χρόνο

3-4 χρόνια

Σύνολο

5-6 χρόνια

7 ετών ή +

* Η κατηγορία «άλλο» συγκεντρώνει τις υπηκοότητες από την Εγγύς και Μέση Ανατολή, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους απάτριδες.

Επιπλέον, (το εν λόγω γεγονός, ωστόσο, συνδέεται προφανώς με τις υπηκοότητες προέλευσης) η διάρκεια της
παραμονής χωρίς άδεια διαφέρει ανάλογα με τη χώρα υποδοχής: στις Κάτω Χώρες διαρκεί περισσότερο κατά μέσο όρο
(5,7 χρόνια) και στη Γαλλία και την Ισπανία είναι συντομότερη (2,4 και 2,3 χρόνια) ενώ οι λοιπές χώρες βρίσκονται
ανάμεσα στα δύο αυτά άκρα.
16- Κατανομή της διάρκειας παραμονής χωρίς τα απαιτούμενα νόμιμα έγγραφα ανάλογα με τη χώρα έρευνας
BE

Λιγότερο από 1 χρόνο

EL

ES

1 χρόνο

FR

IT

2 χρόνια

NL

SE

3-4 χρόνια

UK

5 ετών ή +

33. Τα προερχόμενα από την υποσαχάρια Αφρική άτομα που συναντήσαμε στο πλαίσιο της έρευνας και που παραμένουν χωρίς νόμιμα έγγραφα παραμονής κατά μέσο
όρο εδώ και 3,1 χρόνια.
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•

Τα κίνητρα της μετανάστευσης

Τα κίνητρα που θίγονται από τα άτομα προκειμένου να εξηγήσουν τη μετανάστευσή τους παραπέμπουν στην
πλειονότητα των περιπτώσεων σε δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στη χώρα προέλευσης34. Έτσι, το 56 % των
ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι έφυγε από τη χώρα του για οικονομικούς λόγους ή για να εξασφαλίσει ένα εισόδημα και
το 26 %35 μετανάστευσε για πολιτικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς λόγους καθώς και για λόγους σεξουαλικού
προσανατολισμού ή και για να αποφύγει τον πόλεμο, δηλαδή για είδη λόγων που θεωρητικά παρέχουν το δικαίωμα στο
πολιτικό άσυλο (εάν και οι χώρες υποδοχής δεν αναγνωρίζουν τελικά όλους αυτούς τους μετανάστες – μακράν! – ως
πρόσφυγες36).
17- Κίνητρα που θίγονται προς επεξήγηση της αναχώρησης από τη χώρα προέλευσης* ανάλογα με το φύλο (σε
ποσοστό επί τοις εκατό)
Για οικονομικούς λόγους, για να εξασφαλίσουν
κάποιο εισόδημα
Για πολιτικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς λόγους
και για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή
για να αποφύγουν τον πόλεμο
Με σκοπό την επανένωση με
ακολουθώντας κάποιον

κάποιον ή

Εξαιτίας οικογενειακών συγκρούσεων

Για το μέλλον των παιδιών τους

Για λόγους υγείας

Για λόγους σπουδών

Για λοιπούς λόγους

Άνδρες

Σύνολο των ερωτηθέντων

Γυναίκες

* Καθώς κάθε άτομο μπορεί να αναφέρει πολλά κίνητρα μετανάστευσης, το άθροισμα των ποσοστών είναι ανώτερο του 100.

34. Υπογραμμίζουμε ότι το εν λόγω ζήτημα προκάλεσε σε ορισμένες έρευνες έντονα συναισθήματα, λόγω του πόνου που ένιωθαν αναπολώντας τη ζωή τους πριν τη
μετανάστευση. Ορισμένα άτομα κατά συνέπεια δυσκολεύτηκαν να εκφράσουν τους λόγους της αναχώρησής τους.
35. Το 33 % των ανδρών και το 19 % των γυναικών.
36. Ας θυμηθούμε ότι το ποσοστό συμφωνίας της κατάστασης του πρόσφυγα είναι χαμηλό σήμερα σε όλες τις βιομηχανοποιημένες χώρες αλλά ειδικότερα στην Ευρώπη
όπου κυμαίνεται σε περίπου 20 %, γεγονός που σημαίνει ότι στην πρώτη διοικητική απόφαση, τέσσερις φορές περισσότεροι αιτούντες απορρίφθηκαν παρά
αναγνωρίστηκαν ως πρόσφυγες (James R., « L’harmonisation des politiques d’asile en Europe », Παρίσι, ENA, πτυχιακή εργασία, Φεβρουάριος 2004). Ας θυμηθούμε επίσης
ότι δεν ενδιαφέρονται όλες οι χώρες με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά την αίτηση ασύλου. Η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Κάτω Χώρες γνωρίζουν ανέκαθεν
χαμηλά επίπεδα. Για παράδειγμα, η Γερμανία γνωρίζει το χαμηλότερο επίπεδο από το 1977, οι Κάτω Χώρες από το 1988 και το Ηνωμένο Βασίλειο από το 1989. Αντίθετα,
ορισμένες χώρες παρατηρούν σημαντική αύξηση: + 49 % στη Σουηδία, + 105 % στην Ελλάδα, + 35 % στην Ιταλία, + 41 % στην Ισπανία (Henry P., «Asile: trompe l’œil et
désordre », Παρίσι, Γαλλία: έδαφος ασύλου, 2008).
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Ένα μικρό τμήμα των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι μετανάστευσε για να ξεφύγει από συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες
αλλά με την προοπτική να «ανακαλύψει τον κόσμο» (ο εν λόγω τύπος κινήτρων συνθέτει ένα μέρος της κατηγορίας
«άλλοι λόγοι» που παρουσιάζονται στον πίνακα κατωτέρω).

>

Ο κ. Μ. έζησε για 4 χρόνια στη φυλακή της Ζιμπάμπουε, όπου βασανίστηκε εξαιτίας της ομοφυλοφιλίας του
η οποία δεν είναι ανεκτή στη χώρα. Του έχουν μείνει ακόμη τραύματα σωματικά και ψυχικά. Ο κ. Μ., από τη
Ζιμπάμπουε ζει στις Κάτω Χώρες.

>

«Μου έκαναν εκτομή37 πριν και μου είπαν ότι θα επακολουθούσε μία δεύτερη, όπως έκαναν και στην αδερφή
μου η οποία πέθανε στην ηλικία των 17». Εγώ φοβούμουν, ζήτησα βίζα και έφτασα εδώ.». Η κ.D., από την Ακτή
Ελεφαντοστού, 26 ετών, ζει στη Γαλλία.

>

«Αποφάσισα να έρθω εδώ γιατί στη Βραζιλία, τρία χρόνια πριν, περάσαμε μια κρίση, ο πρώην άντρας μου
ήταν άνεργος και είχα πολλά χρέη. Στην αρχή, υποτίθεται θα έφτανα πρώτη και ο σύζυγός μου έπρεπε να
έρθει να με βρει με τα δύο μας παιδιά, αλλά καθώς είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί 13ετών που δεν μιλάει
τη γλώσσα να προσαρμοστεί στο σχολείο, αποφάσισα ότι είναι καλύτερα να παραμείνουν όλοι εκεί και εγώ
να εργαστώ εδώ». Γυναίκα από τη Βραζιλία, 44 ετών που ζει στην Ισπανία.

>

«Ήρθα στο Ηνωμένο Βασίλειο για οικονομικούς λόγους. Επωφελήθηκα από μία μεταμόσχευση νεφρού στις
Φιλιππίνες πριν από μερικά χρόνια. Η εγχείρηση μού άφησε χρέος 12 000 ευρώ. Ο γιατρός μου έγραψε πολύ
ακριβά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Ο μισθός κυβερνητικού υπαλλήλου δεν επαρκούσε ούτε καν για να
ξεκινήσω να εξοφλώ. Η μόνη λύση ήταν να αφήσω τη χώρα μου για να βρω μια πιο καλοπληρωμένη
εργασία αλλού. Δεν ήρθα στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ιατρική περίθαλψη. Εξάλλου, από την άφιξή μου
στη χώρα δεν πήγα ποτέ στο γιατρό». K. P. Φιλιππινέζα που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μόνον το 6 % των ερωτηθέντων αναφέρουν την υγεία ανάμεσα στους λόγους της μετανάστευσής τους. Στο
ερώτημα που τέθηκε, και δεν ήταν σαφές, υπονοούνταν οι λόγοι προσωπικής υγείας. Ορισμένα άτομα ωστόσο, φαίνεται
να έχουν απαντήσει θετικά σε περίπτωση που η μετανάστευση συνδέεται με την υγεία ενός από τα κοντινά τους
πρόσωπα. Οι γυναίκες είναι περισσότερες που έθιξαν τους λόγους υγείας (8 %) συγκριτικά με τους άνδρες (5 %), γεγονός
που θα μπορούσε να εξηγηθεί κατά ένα μέρος από το γεγονός ότι, παραδοσιακά, είναι εκείνες που επιβαρύνονται
περισσότερο από την υγεία των κοντινών τους προσώπων (παιδιά, προγόνους)…). Θα παρατηρήσουμε ότι τα κίνητρα
υγείας είναι προχωρημένα με μια συχνότητα η οποία δεν συνδέεται με το γεγονός ότι οι νομοθεσίες είναι ευνοϊκές ή
μη, όσον αφορά την πρόσβαση στην περίθαλψη των αλλοδαπών χωρίς νόμιμα έγγραφα. Συγκεκριμένα, εάν στη
Γαλλία, χώρα σχετικά ευνοϊκή απέναντι στην πρόσβαση στην περίθαλψη για όλους, το 10,1 % των ερωτηθέντων
αναφέρουν την υγεία ως κίνητρο μετανάστευσης, το 8,5 % αναφέρει το εν λόγω κίνητρο στην Ελλάδα και το 7,8 % στην
Σουηδία, τη στιγμή που και οι δύο αυτές χώρες διάκεινται δυσμενώς στο εν λόγω θέμα. Κατά τον ίδιο τρόπο,
παρατηρούμε ότι στην Ισπανία, όπου οι νομοθεσίες είναι σαφέστατα οι ευνοϊκότερες, μόνον το 4,2 % των ερωτηθέντων
αναφέρουν την υγεία ως λόγο μετανάστευσης. Κατά συνέπεια, δεν παρατηρούμε στην εν λόγω έρευνα το φαινόμενο
της πυροδότησης/ενθάρρυνσης της μετανάστευσης για περίθαλψη ου τίθεται σε τέτοιο βαθμό ως πρώτο θέμα
στις πολιτικές συζητήσεις38.

37. Η εκτομή είναι ακρωτηριασμός των εξωτερικών γυναικείων γεννητικών οργάνων
38. Βλέπε επίσης το κεφάλαιο 8 της περιγραφής των ήδη γνωστών παθολογιών από τη χώρα προέλευσης.
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18-Κίνητρα που θίγονται προς επεξήγηση της αναχώρησης από τη χώρα προέλευσης* ανάλογα με τη χώρα
έρευνας (σε ποσοστό επί τοις εκατό)
Για οικονομικούς λόγους, για να εξασφαλίσουν κάποιο εισόδημα
Για πολιτικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς λόγους και για λόγους
σεξουαλικού προσανατολισμού ή για να αποφύγουν τον πόλεμο
Για να ξαναβρούν ή να ακολουθήσουν κάποιον
Εξαιτίας οικογενειακών συγκρούσεων
Για το μέλλον των παιδιών τους
Για λόγους υγείας
Για λόγους σπουδών
Για λοιπούς λόγους

BE
46,4

EL
55,9

ES
76,4

FR
51,3

IT
92,9

NL
36,3

SE
27,2

UK
38,0

11 χώρες
55,7

34,8

22,0

9,3

21,6

7,1

44,1

54,4

46,3

26,1

12,5
11,6
6,3
6,3
4,5
18,8

11,0
5,1
11,0
8,5
1,7
3,4

4,6
5,6
11,6
4,2
6,0
8,3

15,1
9,5
4,5
10,1
4,5
15,1

4,0
12,1
1,0
1,0
3,0
0,0

3,9
4,9
9,8
4,9
3,9
11,8

6,8
9,7
5,8
7,8
6,8
11,7

10,2
8,3
4,6
3,7
2,8
12

8,9
7,9
6,8
6,1
4,2
11,2

* Καθώς κάθε άτομο μπορεί να αναφέρει πολλά και διαφορετικά κίνητρα μετανάστευσης, το άθροισμα των ποσοστών στη στήλη είναι ανώτερο του 100.

Είναι οι Ευρωπαίοι εκτός ΕΕ (Αλβανία, Ουκρανία…) αυτοί οι οποίοι αναφέρουν συχνότερα την υγεία ως την αιτία της
μετανάστευσής τους.
19- Κίνητρα που θίγονται προς επεξήγηση της αναχώρησης από τη χώρα προέλευσης* ανάλογα με την ομάδα
υπηκοότητας (σε ποσοστό επί τοις εκατό)
Για οικονομικούς λόγους, για να εξασφαλίσουν κάποιο εισόδημα
Για πολιτικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς λόγους και για λόγους
σεξουαλικού προσανατολισμού ή για να αποφύγουν τον πόλεμο
Εξαιτίας οικογενειακών συγκρούσεων
Για το μέλλον των παιδιών τους
Για λόγους υγείας
Για να ξαναβρούν ή να ακολουθήσουν κάποιον
Για λόγους σπουδών
Για λοιπούς λόγους

Ευρώπη εκτός
ΕΕ
50,0

Υποσαχάρια
Αφρική
41,6

Μάγκρεμπ

Ασία

68,4

53,9

Νότια και κεντρική
Αμερική
72,7

28,9

39,9

13,2

28,1

6,3

29,8

8,5
9,9
9,9
12,7
4,2
4,9

7,8
3,8
8,7
8,1
3,5
13,6

11,2
7,2
7,9
8,6
4,6
11,2

10,9
8,6
1,6
7,0
3,1
14,8

4,4
10,7
2,4
9,8
7,3
13,2

6,6
3,3
4,0
7,9
2,0
6,0

Λοιπές
58,9

* Καθώς κάθε άτομο μπορεί να αναφέρει πολλαπλά κίνητρα μετανάστευσης, το ποσό των ποσοστών στη στήλη είναι ανώτερο του 100.

>

«Όταν ήμουν 10 ετών, ερχόμενος από το σχολείο, βρήκα τους γονείς, την αδερφή και τον μεγαλύτερο
αδερφό μου νεκρούς. Τα δέκα περίπου σπίτια γύρω από το δικό μας αποτελούσαν περιοχή όπου
πολεμούσαν οι ταλιμπάν καθώς και άλλοι νέοι . Μία μέρα σκότωσαν την οικογένεια μου και τους γείτονες
επειδή βρισκόμασταν στη μέση. Έψαξα το μικρό μου αδερφό αλλά δεν τον βρήκα. Έπρεπε να σταματήσω το
σχολείο και να ζήσω στο δρόμο. Στην ηλικία των 12, άκουσα να μιλάνε για έναν άντρα που μετέφερε
παράνομα ανθρώπους στο Ιράν. Του είπα ότι εκεί βρισκόταν ο μεγάλος μου αδερφός ο οποίος θα πλήρωνε.
Μετά από μια διαδρομή σε φορτηγό και 10 μέρες πεζοπορία σε βουνά, φτάσαμε στην Τεχεράνη. Ο άνδρας με
χτύπησε όταν κατάλαβε ότι του είχα πει ψέματα και με έβαλε να δουλέψω για μεγάλο χρονικό διάστημα σε
εργοτάξια για να τον ξεπληρώσω. Τότε ήθελα να γραφτώ σε ένα σχολείο αλλά αυτό δεν επιτρεπόταν στους
μετανάστες.

Κάποιοι φίλοι μου είπαν ότι στην Ευρώπη είναι διαφορετικά. Στην ηλικία των 16, βρήκα άτομα που βοηθούν
στο παράνομο πέρασμα των συνόρων, οι οποίοι με έβαλαν στο αμπάρι των αποσκευών ενός λεωφορείου
για δώδεκα ώρες μαζί με άλλους έξι άντρες, μέχρι την Τουρκία. Έπρεπε ακόμη να περπατήσουμε σε βουνά
και να ξαναπάρουμε φορτηγό. Έπειτα, μείναμε κρυμμένοι για έξι ημέρες μέσα σε ένα στάβλο μαζί με 50
άνδρες. Ένα ακόμα φορτηγό έφτασε με 30 άνδρες. Ήμασταν 80. Στοιβαχτήκαμε σε ένα φορτηγό χωρίς νερό
και τροφή. Στην Κωνσταντινούπολη, μας έκρυψαν σε ένα υπόγειο χωρίς να έχουμε το δικαίωμα να
μιλήσουμε ούτε να κουνηθούμε για να μην συλληφθούμε. Φοβόμουν.

Έδωσα όλες τις οικονομίες μου και πολλοί μαζί καταφέραμε να αγοράσουμε από τον έμπορο δύο λέμβους.
Μέσα στο χειμώνα και με χαμηλές θερμοκρασίες, παγώσαμε αλλά μετά από τέσσερις ώρες κουπί, φτάσαμε
στη Λέσβο. Η αστυνομία μας συνέλαβε μέσα στο χωριό, μας μετέφερε στο νοσοκομείο και έπειτα μας έκλεισε
σε ένα κέντρο σαν φυλακή για τρεις ημέρες. Μας φώναζαν πολύ. Έπειτα μας άφησαν ελευθέρους και πήρα
ένα καράβι για τον Πειραιά και ύστερα για την Πάτρα και ονειρευόμουν να πάω στην Γαλλία. Μετά από τρεις
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αποτυχημένες προσπάθειες, πήγα σε ένα χωριό όπου μάζευα πορτοκάλια για τέσσερις μήνες αλλά ήταν
απαίσια, με πολύ άσχημες συνθήκες ζωής. Σκέφτηκα ότι δεν μου αξίζει τέτοια ζωή, ότι το όνειρό μου είναι να
σπουδάσω και ότι θα το κατάφερνα. Έφυγα για την Αθήνα, όπου έμαθα ότι μπορούσαμε να ζητήσουμε
άσυλο. Με έστειλαν στην Θεσσαλονίκη όπου ζω σε ένα κέντρο μεταναστών. Πηγαίνω στο σχολείο. Θέλω να
γίνω γιατρός. Δεν θέλω να κοιμάμαι στους δρόμους και να ζω σαν ζητιάνος. Φοβάμαι πως αυτό θα συμβεί.
Όταν ξεκίνησα το ταξίδι από το Αφγανιστάν, γνώριζα ότι αυτός ο δρόμος μπορούσε να είναι πολύ
επικίνδυνος για ένα αγόρι της ηλικίας μου. Γνώριζα ότι μπορούσα να πεθάνω. Ήθελα, ωστόσο, να αφήσω
όλες αυτές τις κακές μνήμες, αυτά τα κακά χρόνια και να ζήσω μια κανονική ζωή. Μόλις μπορέσω, θα
επιστρέψω μόνον όμως για να βρω τον αδερφό μου. Ο V., AΑφγανός, 17 ετών, ζει στην Ελλάδα. Η ομάδα των
Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη φρόντισε κάποιο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε εδώ και πολλά
χρόνια.

•

Μελλοντικά σχέδια: Παραμονή στη χώρα για την πλειοψηφία, αναχώρηση από
αυτήν για τους υπόλοιπους.

Στην ερώτηση σχετικά με την πρόθεση αναχώρησης από τη χώρα της έρευνας στους προσεχείς μήνες με στόχο την
εγκατάσταση σε άλλη χώρα, λιγότερο από το 10 % των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι επιθυμεί να επιστρέψει στη
χώρα προέλευσης και το 7 % να εγκατασταθεί σε μια άλλη χώρα39. Πρέπει αναμφισβήτητα να υπογραμμιστεί ότι
πρόκειται για μια πρόθεση την οποία αισθάνθηκαν οι ερωτηθέντες τη στιγμή τη έρευνας, γεγονός που δεν σημαίνει ότι
θα διακατέχονται από την ίδια επιθυμία ή θα διαθέτουν τα μέσα για να πραγματοποιήσουν τέτοιου είδους σχέδια. Οι
γυναίκες επιθυμούν αναλογικά περισσότερο από τους άνδρες να επιστρέψουν στη χώρα τους (εάν και δεν σημειώθηκαν
σημαντικές διαφορές ως προς την ηλικία ή την οικογενειακή κατάσταση), γεγονός που εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από
την παραμονή των παιδιών στη χώρα προέλευσης.
20- Πρόθεση αναχώρησης από τη χώρα της έρευνας ανάλογα με το φύλο (ποσοστό επί τοις εκατό)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο
Δεν έχουν πρόθεση εγκατάστασης σε άλλη χώρα
βραχυπρόθεσμα

Επιθυμούν να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα

Επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης

39. Η εν λόγω ερώτηση αφορά το σύνολο του δείγματος με εξαίρεση τους ερωτηθέντες στην Ιταλία.
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Η επιθυμία αναχώρησης από τη χώρα της έρευνας διαφέρει πράγματι ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των
ερωτηθέντων. Οι ερωτηθέντες που έχουν παιδιά (ανήλικα) τα οποία παραμένουν στη χώρα προέλευσης συνιστούν κατά
συνέπεια την πλειοψηφία όσον αφορά την πρόθεση επιστροφής στη χώρα προέλευσής τους (14 % έναντι 9 % του
συνόλου του ερωτηθέντος πληθυσμού), πιθανότατα για να μπορέσουν να τα ξανασυναντήσουν.
21- Πρόθεση αναχώρησης από τη χώρα της έρευνας ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση (ποσοστό επί τοις
εκατό)
Δεν έχουν ανήλικα παιδιά
Επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης

8,1

Έχουν παιδιά αλλά
δεν ζουν μαζί τους
14,0

Έχουν παιδιά και ζουν με
τουλάχιστον ένα από αυτά
4,9

Σύνολο *
8,9

Όλες οι χώρες εκτός της Ιταλίας

Σημαντικές διαφορές εντοπίζονται, επίσης, ανάλογα με τη χώρα υποδοχής και τη χώρα της έρευνας. Έτσι, η Ελλάδα
εμφανίζεται περισσότερο από τις άλλες χώρες της έρευνας ως χώρα διαμετακόμισης: Το 11 % των ερωτηθέντων
στην Ελλάδα έχει την πρόθεση να αφήσει σύντομα τη χώρα παραμονής του για να εγκατασταθεί σε άλλη χώρα
μετανάστευσης (διαφορετική από τη χώρα προέλευσής του).
Να σημειωθεί, επίσης, η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων στην Ισπανία που προτίθεται να επιστρέψει στη χώρα
προέλευσης, τάση που μπορεί να συσχετιστεί με το γεγονός ότι οι μετανάστες νοτιοαμερικανικής προέλευσης, που
συνιστούν τη μεγαλύτερη πλειοψηφία όσον αφορά την έκφραση της εν λόγω πρόθεσης (βλέπε παρακάτω)
αντιπροσωπεύουν το ήμισυ του ισπανικού δείγματος (είτε ακόμη περισσότερο στα δείγματα των λοιπών χωρών).
Επιπλέον, σημαντικό ποσοστό ερωτηθέντων στην Ισπανία είναι γυναίκες οι οποίες προέρχονται από τη νότια Αμερική
και των οποίων οι οικογένειες παρέμειναν στη χώρα. Βίωσαν τη μετανάστευσή τους ως μεταβατική περίοδο, κατά τη
διάρκεια της οποίας θα κέρδιζαν ορισμένα χρήματα πριν επιστρέψουν στις οικογένειές τους.
22- Πρόθεση αναχώρησης από τη χώρα ανάλογα με τη χώρα της έρευνας (ποσοστό επί τοις εκατό)
Επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης
Επιθυμούν να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα
Δεν έχουν πρόθεση εγκατάστασης σε άλλη χώρα βραχυπρόθεσμα
Σύνολο

BE
2,7
9,1
88,2
100

EL
6,8
11,0
82,2
100

ES
19,9
7,9
72,2
100

FR
4,1
4,6
91,4
100

NL
5,1
6,1
88,8
100

SE
6,8
1,0
92,2
100

UK
8,5
5,7
85,8
100

Στο δείγμα μας, τα προερχόμενα από τη νότια και κεντρική Αμερική άτομα (και συγκεκριμένα βολιβιανής ή
βραζιλιάνικης καταγωγής) συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό όσον αφορά την έκφραση της πρόθεσης
επιστροφής στη χώρα προέλευσής τους κατά τους προσεχείς μήνες. Επιπλέον, αριθμός μεγαλύτερος από το μέσο όρο
των εν λόγω ατόμων (κατά τον ίδιο τρόπο με τα προερχόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την υποσαχάρια Αφρική
άτομα) ζει στη χώρα έρευνας για διάστημα μικρότερο του ενός έτους.
23- Πρόθεση αναχώρησης από τη χώρα της έρευνας ανάλογα με την ομάδα υπηκοότητας (ποσοστό επί τοις εκατό)
Επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης
Επιθυμούν να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα
Δεν έχουν πρόθεση εγκατάστασης σε άλλη χώρα βραχυπρόθεσμα
Σύνολο

Ευρώπη εκτός ΕΕ

Υποσαχάρια Αφρική

Μάγκρεμπ

Ασία

5,2
2,6
92,2
100

5,4
7,6
87,1
100

3,2
9,5
87,3
100

7,2
2,4
90,4
100
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Νότια και κεντρική
Αμερική
21,5
7,7
70,8
100
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Τα άτομα που εγκατέλειψαν τη χώρα τους κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες

Ας αναφερθούμε εδώ στην κατάσταση των ατόμων που μετανάστευσαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους (ήτοι
εδώ και λιγότερο από ένα έτος), τα οποία αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο του δείγματος (21 %)40. Πρόκειται συχνότερα
για γυναίκες, το 25 % των οποίων βρισκόταν στην εν λόγω κατάσταση έναντι 18 % των ανδρών. Τα άτομα αυτά έχουν
κατά μέσο την ίδια ηλικία με τους παλαιότερους μετανάστες (35 ετών έναντι 34 ετών). Περισσότερα είναι τα άτομα κάτω
των 30 ετών (43 % έναντι 34 %) καθώς και τα άτομα ηλικίας 50 ετών ή περισσότερο (16 % έναντι 11 %).
Η αναλογία των μεταναστών που έφτασαν πολύ πρόσφατα στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία είναι η υψηλότερη
μεταξύ των ατόμων που συναντήσαμε κατά τη διάρκεια της έρευνας.
24- Αναλογία των ατόμων που μετανάστευσαν λιγότερο από ένα έτος πριν (ποσοστό επί τοις %)
< 1 έτος
1 έτος ή +
Σύνολο

BE
18,0
82,0
100

EL
14,7
85,3
100

ES
25,5
74,5
100

FR
42,7
57,3
100

IT
31,6
68,4
100

NL
4,1
95,9
100

SE
4,9
95,1
100

UK
8,4
91,6
100

Σύνολο
21,3
78,7
100

Η κοινωνική κατάσταση των ατόμων αυτών είναι ακόμη περισσότερο επισφαλής. Δύο φορές περισσότερο από άλλα
άτομα βρίσκονται χωρίς στέγη (13 % και 6 % αντίστοιχα) και επωφελούνται λιγότερο συχνά από σταθερό κατάλυμα (35
% έναντι 49 %). Ο αριθμός τους είναι επίσης μεγαλύτερος όσον αφορά τη μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας
(59 % έναντι 44 %). Αντίθετα, ο περιορισμός των μετακινήσεων ή των δραστηριοτήτων λόγω του φόβου σύλληψης δεν
διαφέρει σημαντικά στα άτομα που εγκατέλειψαν τη χώρα τους κατά το τρέχον έτος ή εδώ και πολύ καιρό.

>

«Επιστρέψαμε στην Ελλάδα με λεωφορείο. Κατά την άφιξή μας στη Θεσσαλονίκη, μείναμε στο δρόμο για δύο
μήνες. Ήταν άσχημο για τα παιδιά». Γυναίκα από τη Βουλγαρία, έγκυος, ζει στην Ελλάδα εδώ και έξι μήνες με
τον σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά 4 και 6 ετών.

Οι μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα που μετανάστευσαν εδώ και λιγότερο από ένα έτος επιθυμούν δύο φορές
περισσότερο να επιστρέψουν στην χώρα προέλευσής τους συγκριτικά με εκείνους που έφυγαν από τη χώρα τους πριν
από ένα έτος ή περισσότερο (13 % έναντι 7 %).
Όσον αφορά το δικαίωμα σε ασφαλιστική κάλυψη, οι μετανάστες που έφτασαν λιγότερο από ένα έτος πριν
πληρούν σε μικρότερο βαθμό συγκριτικά με άλλους τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για να μπορέσουν να
επωφεληθούν από την εν λόγω ανάληψη, σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους των 11 χωρών της μελέτης. Μόνον
το 64 % στην πραγματικότηταδικαιούται ασφαλιστική κάλυψη, έναντι του 73 % των παλαιότερων μεταναστών. Επίσης,
τα εν λόγω άτομα γνωρίζουν σε μικρότερο βαθμό τα δικαιώματά τους (εφόσον υπάρχουν) επί του θέματος (50 % των
μεταναστών που έφτασε λιγότερο από ένα έτος πριν έναντι 70 % που έφτασε ένα έτος ή περισσότερο πριν). Εν τέλει, να
σημειωθεί ότι τα άτομα που μετανάστευσαν λιγότερο από ένα έτος πριν, έχουν σαφώς πιο περιορισμένη πρόσβαση
ουσιαστική ασφαλιστική κάλυψη (όταν αυτή υφίσταται): Συνιστούν μόνον το 37 % στην εν λόγω περίπτωση, έναντι 65 %
των παλαιότερων μεταναστών.

40. Σχετικά με την ενότητα αυτή, μπορούμε να αναφερθούμε στους πίνακες του παραρτήματος.
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Η οικογενειακή κατάσταση: Επανένωση και αποχωρισμός λόγω της μετανάστευσης

Καθώς το θέμα της οικογενειακής κατάστασης δεν κατανοήθηκε κατά τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες της έρευνας, είναι
δύσκολο να πραγματοποιηθεί μια ακριβής συγκριτική ανάλυση41. Θα σημειωθεί, ωστόσο, ότι περισσότεροι άνδρες
(45 %) από γυναίκες (34 %) ζουν μόνοι.
25- Οικογενειακή κατάσταση ανάλογα με το φύλο (ποσοστό επί τοις εκατό)
Ζουν μόνοι (με ή χωρίς παιδιά)
Ζουν με το σύντροφό τους
Ζουν με οικογένεια ή με φίλους
Σύνολο

Άνδρες
44,8
13,8
41,4
100

Γυναίκες
34,1
24,7
41,2
100

Σύνολο
39,3
19,4
41,3
100

Διαπιστώθηκαν, επίσης, διαφορές ανάλογα με τη χώρα παραμονής. Οι εν λόγω διαφορές εξαρτώνται, κυρίως, από τον
τύπο της δραστηριότητας των προγραμμάτων στο πλαίσιο των οποίων διεξήχθη η έρευνα και ο οποίος διαφέρει από
χώρα σε χώρα.
26- Οικογενειακή κατάσταση ανάλογα με τη χώρα παραμονής (ποσοστό επί τοις εκατό)
Ζουν μόνοι (με ή χωρίς παιδιά)
Ζουν με το σύντροφό τους
Ζουν με οικογένεια ή με φίλους
Σύνολο

BE
49,1
10,7
40,2
100

EL
31,4
25,4
43,2
100

ES
33,0
22,3
44,7
100

FR
61,8
15,6
22,6
100

IT
55,6
9,1
35,4
100

NL
44,0
20,0
36,0
100

SE
15,5
25,2
59,2
100

UK
16,7
22,2
61,1
100

Σύνολο
39,3
19,4
41,3
100

Συνολικά, το 42 % των ερωτηθέντων έχει παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, αλλά μόνον το 41 % αυτών δηλώνει ότι ζει
μαζί τους (ή τουλάχιστον με κάποια από αυτά). Με άλλα λόγια, το 59 % των ερωτηθέντων που έχει παιδιά κάτω των 18
ετών δεν ζει με κανένα από αυτά. Το εν λόγω πολύ σημαντικό ποσοστό οφείλεται στις συνθήκες μετανάστευσης και
διαβίωσης στη χώρα προορισμού. Περισσότεροι είναι οι άνδρες από τις γυναίκες που δεν ζουν με τα παιδιά τους (72 %
έναντι 50 %) κι όμως μία γυναίκα στις δύο δεν ζει με τα παιδιά της.42

41. Για παράδειγμα, ορισμένοι ερευνητές θεώρησαν ότι η συμβίωση με το σύντροφο και τα παιδιά έπρεπε να κωδικοποιηθεί ως «ζουν με οικογένεια ή με φίλους», ενώ η
πλειοψηφία των ατόμων σημείωσε στην περίπτωση αυτή «ζουν με το σύντροφό τους». Κατά τον ίδιο τρόπο, ορισμένες μητέρες μονογονεϊκών οικογενειών απάντησαν ότι
ζουν «με την οικογένεια» και κατά συνέπεια κωδικοποιήθηκαν έτσι αντί για «ζουν μόνοι, με ή χωρίς παιδιά».
42. Το μέγεθος του δείγματος των ατόμων που έχουν παιδιά είναι πολύ μικρό για να επιτρέψει τη συγκριτική ανάλυση ανάλογα με την ομάδα υπηκοότητας ή τη χώρα
παραμονής.
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Κατά συνέπεια, το 7 % των ερωτηθέντων ζει μόνο, ενώ το ένα τέταρτο αυτών (23 %) ζει σε κατάλυμα μαζί με άλλο άτομο.
Το 53 % των ατόμων ζει σε κατάλυμα μαζί με τρία ή πέντε άτομα και το 17 % σε κατάλυμα όπου κατοικούν παράλληλα
έξι άτομα ή περισσότερα.
27- Αριθμός νοικοκυριών (επί τοις εκατό)
%
1 άτομο

7

2 άτομα

23

3 άτομα

20

4 άτομα

18

5 άτομα

15

6 άτομα

7

7 άτομα ή περισσότερα

10

•

Το αίσθημα της μοναξιάς

Προκειμένου να συμπληρωθούν τα αντικειμενικά δεδομένα όσον αφορά τη συζυγική και οικογενειακή ζωή, ήταν
σημαντικό να εστιαστεί το ενδιαφέρον στο συναίσθημα των ατόμων απέναντι στην ενδεχόμενη απομόνωσή τους,
θέτοντας πιο υποκειμενικά ερωτήματα και τούτο για δύο λόγους. Γνωρίζουμε, αφενός, ότι η κοινωνική απομόνωση
συνδέεται με τον αυξημένο κίνδυνο ασθενειών (όχι μόνο διανοητικών) και, αφετέρου, ότι η κοινωνική απομόνωση ή η
αδυναμία του δικτύου ή της κοινωνικής στήριξης από τα οποία μπορεί να επωφεληθεί ένα άτομο σχετίζονται με μια
μεγαλύτερη απομάκρυνση από το σύστημα περίθαλψης και από την ελάχιστη προσφυγή σε αυτό43.
Μεταξύ των ερωτηθέντων, λίγο περισσότερο από το ήμισυ, δηλώνει ότι νιώθει πολύ μόνο (23 %) ή αρκετά μόνο (29 %).
Το εν λόγω ποσοστό φαίνεται σημαντικό, ιδίως εάν λάβουμε υπόψη μας ότι το δείγμα αφορά τα άτομα σε επικοινωνία
(συχνά στενή) με μια οργάνωση και αποκλείει κατά συνέπεια τους πιο απομονωμένους μετανάστες. Οι άνδρες
εκφράζουν το αίσθημα της μοναξιάς σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες, γεγονός που μπορούμε να συσχετίσουμε
με τις συνθήκες μετανάστευσης που τους οδηγούν συχνότερα να ζουν χωρίς σύντροφο καθώς και χωρίς τα παιδιά τους.
28- Αίσθημα μοναξιάς ανάλογα με το φύλο (ποσοστό επί τοις εκατό)
Πολύ μόνοι(ες)
Αρκετά μόνοι(ες)
Λίγο μόνοι(ες)
Καθόλου μόνοι(ες)
Σύνολο

Άνδρες
24,2
32,1
28,5
15,1
100

Γυναίκες
22,3
25,0
32,4
20,3
100

Σύνολο
23,3
28,6
30,4
17,6
100

Τα άτομα χωρίς σύντροφο νιώθουν περισσότερο μόνα συγκριτικά με άλλα: Το 63 % των ατόμων βιώνει μια τέτοια
κατάσταση, ήτοι δύο φορές περισσότερα άτομα από αυτά που ζουν με το σύντροφό τους (32 %). Η οικογενειακή
κατάσταση φαίνεται πως διαδραματίζει κάποιο ρόλο: Τα άτομα που έχουν ανήλικα παιδιά (κάτω των 18 ετών) αλλά δεν
ζουν μαζί τους και εκφράζουν ότι διακατέχονται από αυτό το αίσθημα της μοναξιάς αγγίζουν το 56 %, έναντι 52 % των
ατόμων χωρίς παιδιά και 43 % των ατόμων που ζουν με τουλάχιστον ένα από τα παιδιά τους.

43. Βλέπε για το θέμα αυτό μια πρόσφατη έρευνα η οποία διεξήχθη ειδικά στους μετανάστες σε παράνομη κατάσταση στο Μιλάνο (Devillanova C., «Social networks,
information and health care utilization: evidence from undocumented immigrants in Milan», J Health Econ 2008, 27: 265-86).
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Ωστόσο, το αίσθημα της μοναξιάς είναι συχνότερο στους μετανάστες που έφτασαν στη χώρα περισσότερα από δύο
χρόνια πριν (57 %), συγκριτικά με τους μετανάστες που έφτασαν πιο πρόσφατα. Και αυτή η «επίδραση» του χρονικού της
μετανάστευσης, όπως και αυτό της οικογενειακής κατάστασης, επιμένει ακόμη και στην ανάλυση με πολλαπλές
μεταβλητές που προσαρμόζεται στο φύλο. Μπορεί να εξηγηθεί με αντικειμενικές (όπως για παράδειγμα η κατάρρευση
των αρχικών δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των πρόσφατων μεταναστών) ή υποκειμενικές καταστάσεις (για μια ίδια
αντικειμενική απομόνωση, μια «αντίσταση» στη μοναξιά που εξανεμίζεται με το χρόνο).
29- Κίνδυνος αισθήματος μοναξιάς (ανάλυση με πολλαπλές μεταβλητές) σχετικά με το φύλο, την οικογενειακή
κατάσταση, τη διάρκεια παραμονής στη χώρα και την πιθανή ηθική στήριξη
OR
Γυναίκες
Άνδρες
Ζουν με τουλάχιστον ένα από τα παιδιά τους
Οικογενειακή κατάσταση
Δεν έχουν ανήλικα παιδιά
Δεν ζουν με κανένα από τα παιδιά τους
Λιγότερο από 1 χρόνο
Διάρκεια παραμονής στη 1-2 χρόνια
3-5 χρόνια
χώρα
6 ή περισσότερα χρόνια
Φύλο

Αναφ.
1,35
Αναφ.
1,48
1,85
Αναφ.
0,96
1,56
1,54

IC (95 %)
Κατώτερο
Ανώτερο
1,05

1,73

1,04
1,24

2,09
2,75

0,68
1,10
1,08

1,36
2,22
2,19

Τέλος, και όπως θα μπορούσε να περιμένει κανείς, το αίσθημα της μοναξιάς συνδέεται με την ηθική στήριξη από την
οποία μπορούν (ή όχι) πιθανώς να επωφεληθούν οι ερωτηθέντες: Αυτό αφορά, έτσι, το 83 % των ατόμων που εκτιμά
ότι δεν μπορεί να στηριχτεί σε ένα άτομο για να λάβει την εν λόγω στήριξη (έναντι 25 % που υποστηρίζει ότι μπορεί να
υπολογίζει σε μια τέτοια στήριξη «πολύ συχνά»).
30- Αίσθημα μοναξιάς ανάλογα με τη συχνότητα της πιθανής ηθικής στήριξης (ποσοστό επί τοις εκατό)
Ηθική υποστήριξη
Πολύ συχνά

Συχνά

Μερικές φορές

Ποτέ

Σύνολο

Καθόλου ή λίγο μόνοι(ες)

Αρκετά ή πολύ μόνοι(ες)

>

«Είμαστε εγκαταλελειμμένοι. Είμαι νεκρός και δεν έχω όρεξη για τίποτα πια, δεν θέλω να ζω. Όταν οι άλλοι
ξυπνούν το πρωί, έχουν διάθεση να βγουν. Εγώ δεν έχω πια διάθεση για τίποτα, δεν μπορώ να δουλέψω, δεν
έχω τα έγγραφα, είμαι ένα τίποτα πια…Έτσι είναι η ζωή μου». Η., γυναίκα από το Κουρδιστάν, 26 ετών, ζει στο
Βέλγιο εδώ και δεκατέσσερα χρόνια.
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•

Ηθική στήριξη

Μόνον το 47 % των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι μπορεί να στηριχτεί «συχνά» ή «πολύ συχνά» σε κάποιον για ηθική
στήριξη ή για παρηγοριά σε περίπτωση ανάγκης. Οι γυναίκες του δείγματος επωφελούνται πιο συχνά συγκριτικά με τους
άνδρες από την εν λόγω πιθανή ηθική στήριξη. Δεν παρατηρείται, αντίθετα, διαφορά ανάλογα με την ηλικία ή το χρόνο
παραμονής στη χώρα της έρευνας.
31- Κατανομή των ερωτηθέντων ανάλογα με την πιθανή ηθική στήριξη (σε ποσοστό επί τοις εκατό)
Πολύ συχνά
Συχνά
Μερικές φορές
Ποτέ
Σύνολο

Άνδρες
16,2
25,4
39,0
19,4
100

Γυναίκες
22,1
30,2
33,1
14,6
100

Σύνολο
19,1
28,0
35,8
17,2
100

Κυρίως ανάμεσα σε φίλους, συμπατριώτες ή γείτονες βρίσκουν οι μετανάστες ηθική στήριξη: Το 54 % του
ερωτηθέντος πληθυσμού μπορεί να στηριχτεί (μερικές φορές, συχνά ή πολύ συχνά) σε τέτοια άτομα. Τα μέλη
οικογενειών κινητοποιούνται λίγο λιγότερο: Μόνον το ένα τρίτο των ερωτηθέντων βασίζεται στην οικογένειά του για να
λάβει ηθική στήριξη, οι γυναίκες σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άνδρες (40 % έναντι 25 %). Το γεγονός αυτό, μας
παραπέμπει στο ότι ένας αριθμός μεταναστών δεν έχει γονείς στη χώρα εγκατάστασης και ότι οι άνδρες είναι οι
περισσότεροι σε αυτές τις περιπτώσεις. Τέλος, να σημειωθεί ότι οι διαμεσολαβητές (επαγγελματίες ή εθελοντές) του
δημόσιου, ιδιωτικού τομέα ή του τομέα εθελοντισμού διαδραματίζουν ασήμαντο ρόλο: Μόνον το 10 % των
ερωτηθέντων μπορεί να βασιστεί σε αυτούς για ηθική στήριξη (χωρίς σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών).
32- Ποσοστό των ατόμων που μπορούν να στηριχτούν σε κάποιον για ηθική στήριξη ανάλογα με τον τύπο των
ατόμων που προφέρουν την εν λόγω στήριξη
Άνδρες

Οικογένεια

>
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Γυναίκες

Φίλοι, συμπατριώτες, γείτονες

Σύνολο

Διαμεσολαβητές του κράτους, του ιδιωτικού τομέα
και των ανθρωπιστικών οργανώσεων

΄Αλλο

«Προσπάθησα να τα ξεχάσω όλα για χάρη της κόρης μου και του γιου μου, των οποίων η κατάσταση της
υγείας είναι ευτυχώς καλή. Δεν έχω οικογένεια, ούτε προσωπική ζωή, ευτυχώς όμως έχω τη γειτόνισσά μου,
μια Ελληνίδα φίλη και τον άντρα της που με βοηθάνε οικονομικά και ηθικά. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν
ξέρω τι θα έκανα.» Μολδαβή, 27 ετών, που ζει στην Ελλάδα εδώ και 8 χρόνια.
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Εάν μπορούμε να εντοπίσουμε την απουσία ή την αδυναμία παροχής ηθικής στήριξης σε όλες τις υποομάδες του
πληθυσμού, υπάρχουν ορισμένα άτομα που φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως απομονωμένα. Έτσι, το 38 % των ατόμων
χωρίς στέγη και το 30 % εκείνων σε κέντρα παρέχοντα στέγη δηλώνει ότι δεν μπορεί ποτέ να βασιστεί σε κάποιον
για ηθική στήριξη.
Στην ανάλυση με πολλές μεταβλητές, ενώ όλα τα στοιχεία είναι όμοια όσον αφορά το φύλο, την οικογενειακή
κατάσταση, την υπηκοότητα (ανά ομάδες στη χώρα προέλευσης), το χρόνο παραμονής στη χώρα υποδοχής και την
κατάσταση σχετικά με τη στέγαση, ο κίνδυνος της μη δυνατότητας προσφυγής σε κανέναν για ηθική στήριξη είναι:

• 2 φορές συχνότερος για τα άτομα που έχουν παιδιά αλλά δεν ζουν με κανένα από αυτά (συγκριτικά με εκείνους
που έχουν παιδιά και ζουν με τουλάχιστον κάποια από αυτά: OR = 2,06, IC95 % = [1,10-3,84]),

• 2 φορές συχνότερος για τα άτομα που προέρχονται από την υποσαχάρια Αφρική (OR = 2,01, IC95 % = [1,153,50]) από τα προερχόμενα από την Αμερική άτομα,

• 3 φορές συχνότερος για τα άτομα χωρίς στέγη (OR = 3,46, IC95 % = [1,87-6,41]) ή σε κέντρα παρέχοντα στέγη
μικρής ή μεσαίας διάρκειας (OR = 2,93, IC95 % = [1,69–5,04]) από ότι για τα άτομα με σταθερό κατάλυμα.

•

Είδη στέγασης

Κατά γενικό τρόπο, οι έρευνες που διεξήχθησαν στην Ευρώπη καταδεικνύουν ότι η κατάσταση των αλλοδαπών όσον
αφορά τη στέγαση είναι γενικά λιγότερο καλή από αυτή των υπηκόων της χώρας, είτε αναφερόμαστε στο ιδιοκτησιακό
καθεστώς, την άνεση της κατοικίας ή τον υπερπληθυσμό. Για τους αλλοδαπούς χωρίς άδεια παραμονής, τα εμπόδια
πρόσβασης σε αξιοπρεπή στέγαση είναι ακόμη μεγαλύτερα: Ανεπάρκεια ή ανομοιομορφία όσον αφορά τους πόρους,
έλλειψη εγγράφων που νομιμοποιούν την παραμονή στη χώρα διαμονής ή τα εισοδήματα, διάκριση και καταχρηστικές
πρακτικές εκ μέρους των ιδιοκτητών, απουσία δικαιώματος στην κοινωνική στέγαση, ανεπάρκεια κοινωνικών δικτύων,
φόβος καταγγελίας κ.λπ. Επιπλέον, η αβεβαιότητα όσον αφορά τη στέγαση μπορεί να συνδυαστεί με τον εξαναγκαστικό
υπερπληθυσμό όπως και με υλικές συνθήκες αναξιοπρεπούς στέγασης (ανθυγιεινό περιβάλλον, ζέστη, κίνδυνοι...),
παράγοντες οι οποίοι είναι δυνατόν να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία και την ευεξία των κατοίκων.

Για τους ερωτηθέντες, η κατάσταση όσον αφορά τη στέγαση αποδεικνύεται ιδιαίτερα δυσμενής. Λιγότεροι από τους
μισούς (46 %) διαθέτουν σταθερό κατάλυμα, ενώ το 8 % βρίσκεται χωρίς στέγη, το 9 % κατοικεί σε κέντρα παρέχοντα
στέγαση (μικρής ή μεσαίας διάρκειας), το 36 % επωφελείται μόνον από αβέβαιη στέγαση και το 2 % βρίσκεται σε
διαφορετική κατάσταση και κυρίως στεγάζεται στον τόπο εργασίας του. Η αβεβαιότητα της στέγασης παραπέμπει σε
διαφορετικές καταστάσεις: Στην πλειονότητα των περιπτώσεων (78 %), τα ενδιαφερόμενα άτομα φιλοξενούνται
προσωρινά από μέλη της οικογένειάς τους ή από φίλους. Αλλά μπορούν, επίσης, να διαμείνουν σε κατοικία χωρίς νόμιμα
έγγραφα ενοικίου (για το 14 % αυτών) ή να καταλάβουν παράνομα υπαίθριο χώρο (6 %). Τέλος, το 2 % αυτών βρίσκεται
υπό την απειλή απόφασης απέλασης ή έξωσης από την κατοικία του. Η κατάσταση των ερωτηθέντων ανδρών είναι
περισσότερο αβέβαιη ακόμη και συγκριτικά με αυτή των γυναικών: Το 14 % είναι χωρίς στέγη (έναντι 2 % των γυναικών)
και μόνον το 36 % έχει σταθερή κατοικία (έναντι 56 % των γυναικών).
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33- Κατάσταση όσον αφορά την κατοικία ανά φύλο (ποσοστό επί τοις εκατό)
Άνδρες

Γυναίκες

Χωρίς σταθερή κατοικία

Σύνολο

Κέντρα παρέχοντα στέγαση
βραχυπρόθεσμης/μεσοπρόθεσμης διάρκειας

Σταθερό κατάλυμα

Ασταθές κατάλυμα

Άλλο

34- Κατάσταση όσον αφορά την κατοικία ανάλογα με την ηλικία (ποσοστό επί τοις εκατό)
Λιγότερο από 30 χρόνια

Χωρίς σταθερή κατοικία

30-39 χρόνια

40-49 χρόνια

Κέντρα παρέχοντα στέγαση
βραχυπρόθεσμης/μεσοπρόθεσμης διάρκειας

Άνω των 50

Ασταθές κατάλυμα

Σταθερό κατάλυμα

Άλλο

Ας θυμηθούμε, επίσης, όπως είδαμε προηγουμένως, ότι τα άτομα που έφτασαν στη χώρα της έρευνας λιγότερο από ένα
χρόνο πριν βρίσκονται σε πιο λεπτή θέση από το μέσο όρο: Μόνο το 36 % αυτών διαθέτουν σταθερό κατάλυμα και το
14 % δεν διαθέτει στέγη. Αντίθετα, μόλις ξεπεραστούν οι δυσκολίες των πρώτων χρόνων, δεν παρατηρείται πλέον
σημαντική βελτίωση με τη διάρκεια της παραμονής στη χώρα: Τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα ζουν συνεχώς στην
αβεβαιότητα.
35- Κατάσταση όσον αφορά τη στέγαση ανάλογα με τη διάρκεια παραμονής στη χώρα της έρευνας (ποσοστό επί
τοις εκατό)
Χωρίς σταθερή κατοικία
Κέντρα παρέχοντα στέγαση μικρής/μεσαίας διάρκειας
Ασταθές κατάλυμα
Σταθερό κατάλυμα
Άλλο

Λιγότερο από 1 χρόνο
14,0
10,8
38,4
35,6
1,2

1-2 χρόνια
3,2
9,7
33,9
51,3
1,8

3-5 χρόνια
3,9
6,0
42,0
46,6
1,4

6 ή περισσότερα χρόνια Σύνολο
10,1
7,7
8,8
8,8
29,4
35,9
49,7
46,0
2,0
1,6

p<10-3
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Οι διαφορές που διαπιστώνονται ανάλογα με τη χώρα παραμονής και την υπηκοότητα πρέπει να ερμηνευτούν υπό το
φως των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών σε καθεμία από τις χώρες. Το υψηλό ποσοστό ατόμων χωρίς στέγη στην
Ιταλία, για παράδειγμα, οφείλεται στο γεγονός ότι στην εν λόγω χώρα, τα προγράμματα στο πλαίσιο των οποίων
πραγματοποιήθηκε η έρευνα απευθύνονται συγκεκριμένα σε άτομα χωρίς στέγη ή/και σε χρήστες ναρκωτικών ουσιών.
Στην Ισπανία, μεγάλη αναλογία σταθερών καταλυμάτων οφείλεται στο γεγονός ότι όσοι κάνουν αγροτικές εργασίες, οι
οικιακοί βοηθοί ή όσοι φροντίζουν ηλικιωμένους διαμένουν σε γενικές γραμμές στον τόπο εργασίας, όπως και τα άτομα
που εργάζονται σε νυχτερινά μαγαζιά. Στην Ελλάδα οι όροι ενοικίασης δεν είναι τόσο τυποποιημένοι όσο σε άλλες
χώρες και οι μετανάστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή όταν γνωρίσουν καλύτερα τη χώρα.
36- Κατάσταση όσον αφορά την κατοικία ανάλογα με τη χώρα παραμονής (ποσοστό επί τοις εκατό)
Χωρίς σταθερή κατοικία
Κέντρα παρέχοντα στέγαση μικρής/μεσαίας διάρκειας
Ασταθές κατάλυμα
Σταθερό κατάλυμα
Άλλο

BE
4,5
4,5
49
42,0
-

EL
2,6
13,7
14,5
65,8
3,4

ES
3,2
6,0
12,0
73,1
5,7

FR
8,0
8,5
54,3
29,1
-

IT
44,4
12,1
17,2
25,3
1,0

NL
2,9
14,7
27,5
54,9
-

SE
9,7
62,1
28,2
-

UK
0,9
1,9
60,7
35,5
0,9

Επιπλέον, η κατανομή των καταστάσεων όσον αφορά τη στέγαση καταδεικνύει ότι τα άτομα που προέρχονται από την
Ασία έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να βρίσκονται χωρίς στέγη. Ωστόσο, τα άτομα που προέρχονται από τη λατινική
Αμερική (ερωτηθέντες κατά πλειοψηφία στην Ισπανία) διαμένουν συχνότερα σε σταθερή κατοικία.
37- Κατάσταση όσον αφορά την κατοικία ανάλογα με την ομάδα υπηκοότητας (ποσοστό επί τοις εκατό)
Ευρώπη εκτός
ΕΕ
Χωρίς σταθερή κατοικία
12,1
Κέντρα παρέχοντα στέγαση μικρής/μεσαίας διάρκειας
13,5
Ασταθές κατάλυμα
29,8
Σταθερό κατάλυμα
44,0
Άλλο
0,7

Υποσαχάρια
Αφρική
9,5
8,7
39,3
41,9
0,6

Μάγκρεμπ

Ασία

12,5
8,6
46,1
32,2
0,7

0,8
8,6
47,7
43,0
-

Νότια και κεντρική
Αμερική
2,0
3,9
23,5
65,7
4,9

΄Αλλο*

Σύνολο

7,9
11,9
30,5
47,0
2,6

7,7
8,8
35,9
46,0
1,6

* Η κατηγορία «Άλλο» συγκεντρώνει τις υπηκοότητες από την Εγγύς και Μέση Ανατολή, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους απάτριδες.

>

Χωρίς σπίτι μέχρι το θάνατο - Ο H. ήταν 56 ετών και ζούσε για είκοσι χρόνια στις Κάτω Χώρες, χωρίς άδεια
παραμονής ούτε ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Δεν είχε πλέον καμία επικοινωνία με την οικογένειά του στη
Βενεζουέλα. Εργαζόταν στον καλλιτεχνικό τομέα καθώς και στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαρισμού
αλλά δεν είχε σταθερό εισόδημα.

Το 2006, διαγνώστηκε με καρκίνο στους πνεύμονες. Ο Η. νοσηλεύτηκε και εγχειρίστηκε: Του αφαίρεσαν το
μεγαλύτερο μέρος των πνευμόνων και υπόκεινταν σε ακτινοθεραπεία. Έπειτα από την εγχείρηση, η υγεία του
Η. παρουσίασε βελτίωση έως τις αρχές του 2008 οπότε άρχισε να νιώθει άσχημα. Πήγε για εξετάσεις στο
νοσοκομείο. Τα αποτελέσματα έδειξαν υποτροπή του καρκίνου: Εκδηλώθηκε μετάσταση στο εναπομείναν
τμήμα των πνευμόνων, στα νεφρά και το συκώτι. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα πλέον για τον
Η. ο οποίος έκτοτε βρίσκεται στην τελική φάση της υγείας του και του απομένουν μόνον μερικοί μήνες ζωής
ακόμη. Ο Η. δεν μπορούσε να παραμείνει στο νοσοκομείο. Έπρεπε να επιστρέψει στο σπίτι του και να
φροντίσει τον εαυτό του με αναλγητικά φάρμακα.

Αλλά ο Η. δεν είχε σταθερή κατοικία. Ήταν άστεγος. Θα προτιμούσε να πεθάνει σε ένα μέρος ήρεμο και
ήσυχο. Φανταζόταν τον εαυτό του σε ένα γηροκομείο. Ενώ υπήρχε μεγάλος αριθμός γηροκομείων στην
περιοχή, του ήταν πολύ δύσκολο να βρει θέση σε κάποιο από αυτά, καθώς δεν είχε ασφάλιση ασθενείας και
δεν μπορούσε να πληρώσει ο ίδιος τα έξοδα. Το νοσοκομείο, το οποίο δέχτηκε να τον φιλοξενήσει κατά τη
διάρκεια της τελικής φάσης, τον έστειλε σε μια φιλανθρωπική οργάνωση για άστεγους, η οποία βρισκόταν
σε μια πόλη πολύ μακριά από εκεί που έμενε. Τον έπιασε τρόμος ακόμη και στην ιδέα ότι έπρεπε να περάσει
τις τελευταίες μέρες της ζωής του μακριά από την πόλη του και τους φίλους του και για το λόγο αυτό
αποφάσισε να μην πάει.
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Το νοσοκομείο τον έδιωξε. Βρέθηκε στο δρόμο με όλα του τα υπάρχοντα και ένα απόθεμα φαρμάκων για
δύο ημέρες. Δεν μπορούσε πια να περπατήσει ούτε να μετακινηθεί μόνος του. Ένας φίλος του κατάφερε να
του βρει μια αναπηρική καρέκλα και τον μετέφερε σε ένα κέντρο υποδοχής αστέγων το οποίο δέχτηκε να τον
φιλοξενήσει για μερικές μέρες. Εκεί, δεν μπόρεσε να ασχοληθεί πραγματικά κανένας μαζί του και ο Η. δεν
μπορούσε να φύγει γιατί ήταν στον δεύτερο όροφο χωρίς ασανσέρ.

Χάρη στην κινητοποίηση φίλων και των οργανισμών στήριξης, ένα γηροκομείο στην πόλη δέχτηκε να τον
φιλοξενήσει αν και δεν ήταν ασφαλισμένος. Χάρη στο δίκτυο των Γιατρών του Κόσμου, επωφελούνταν από
παρηγορητική αγωγή και ξεκίνησε νομική διαδικασία για την καταβολή στο γηροκομείο και στους λοιπούς
φορείς των δαπανών της παρεχόμενη φροντίδας. Μερικές μέρες μετά την άφιξή του στο γηροκομείο, ο Η.
πέθανε.

Τις τελευταίες μέρες της ζωής του, εξέφρασε την επιθυμία να μπορέσει η δική του εμπειρία να συνεισφέρει
στη βελτίωση του τομέα της παρηγορητικής αρωγής για τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα στις Κάτω Χώρες.
Ήθελε, επίσης, να αναγνωρίσει το νοσοκομείο ότι δεν έπρεπε να τον πετάξει στο δρόμο καθώς και να
δεσμευτεί να μην πράξει ξανά κατά τον ίδιο τρόπο. «Δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον
τρόπο στους ανθρώπους και ακόμη λιγότερο όταν αυτοί είναι σοβαρά άρρωστοι και δεν τους απομένει πια
παρά μόνον λίγος χρόνος ζωής». Ο Η. από τη Βενεζουέλα, 56 ετών, ζούσε στις Κάτω Χώρες.

•

Συνθήκες στέγασης

Επιπλέον, οι ερωτηθέντες μετανάστες έρχονταιαντιμέτωποι με ένα άλλο πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με τις συνθήκες
στέγασης: Το φαινόμενο του υπερπληθυσμού των καταλυμάτων. Υπάρχουν πολλοί μέθοδοι προσδιορισμού του
υπερπληθυσμού. Στην προκειμένη περίπτωση, υιοθετήσαμε τον εξής ορισμό: θεωρείται ότι ένα κατάλυμα στεγάζει
υπερβολικό αριθμό προσώπων όταν σε αυτό προσφέρεται μόνον ένα δωμάτιο (το κυρίως) ανά άτομο44. Συνολικά,
εξαιρουμένων από τον υπολογισμό των αστέγων, ο υπερπληθυσμός των καταλυμάτων αγγίζει το 68 % των
ερωτηθέντων (χωρίς σημαντικές διαφορές ανάλογα με το φύλο ή την ηλικία).
Τα άτομα που ζουν σε κέντρα παρέχοντα στέγαση ή σε ασταθή καταλύματα αντιμετωπίζουν το εν λόγω πρόβλημα σε
πολύ μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με άλλους: Τα τρία τέταρτα αυτών αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του
υπερπληθυσμού.
38- Ποσοστό των ατόμων που ζουν σε καταλύματα με υπερβολικό αριθμό ατόμων ανάλογα με την κατάσταση,
όσον αφορά τη στέγαση (σε ποσοστό επί τοις εκατό)
Κέντρα παρέχοντα στέγαση μικρής/μεσαίας διάρκειας
Ασταθές κατάλυμα
Σταθερό κατάλυμα
Άλλο (εκτός των αστέγων)
Συνολικό δείγμα (εκτός των αστέγων)

%
73,8
74,7
62,9
46,4
67,9

44. Ο εν λόγω ορισμός χρησιμοποιείται συνήθως από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών (Insee), εάν και γνωρίζουμε ότι αυτός ο περιορισμός
αποκλίνει από τα πρότυπα ορισμένων ερωτηθέντων σχετικά με το τι είναι αποδεκτό όσον αφορά τη στέγαση.
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Θα πρέπει, επιπλέον, να σημειωθεί ότι μεταξύ των ατόμων που ζουν μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους (ή ορισμένοι εξ
αυτών), το 86 % κατοικεί σε καταλύματα με υπερβολικό αριθμό ατόμων. Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι ελλοχεύει ο
κίνδυνος αρνητικής επίδρασης του φαινμνο του υπερπληθυσμού στην ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων:
Έλλειψη ιδιωτικής ζωής, ύπαρξη δυσκολιών όσον αφορά το διαχωρισμό του χώρου μεταξύ εφήβων και παιδιών, έλλειψη
ήσυχου μέρους για την ενασχόληση με τις σχολικές εργασίες, έλλειψη χώρου για την υποδοχή φίλων κ.λπ. Στη Σουηδία,
η ομάδα συνάντησε έναν ορισμένο αριθμό υπερσιτισμένων μωρών, μέθοδος που χρησιμοποιείται για να μην
ενοχλούνται οι υπόλοιποι κάτοικοι του καταλύματος. Στις Κάτω Χώρες το φαινόμενο του υπερπληθυσμού παρουσιάζει
ελάχιστη σημασία.
39- Ποσοστό των ατόμων που ζουν σε καταλύματα με υπερβολικό αριθμό ατόμων ανά χώρα της έρευνας
(ποσοστό επί τοις εκατό)
BE
59,4

EL
70,5

ES
60,6

FR
79,4

NL
50,0

SE
78,4

UK
76,4

Συνολικό δείγμα
67,9

* Εξαιρούνται οι άστεγοι και η Ιταλία: * Τα συλλεχθέντα στην Ιταλία δεδομένα δεν παρείχαν τη δυνατότητα υπολογισμού του υπερπληθυσμού καταλυμάτων.

Επιπλέον, πολλά ήταν τα ερωτήματα που τέθηκαν όσον αφορά ορισμένα υλικά χαρακτηριστικά των καταλυμάτων. Κατά
συνέπεια, το 4 % των ατόμων ζει σε καταλύματα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και το ίδιο ποσοστό σε καταλύματα χωρίς
τρεχούμενο νερό, το 5 % ζει χωρίς τουαλέτα και το 16 % χωρίς σύστημα θέρμανσης, περιλαμβανομένων των χωρών
όπου η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή κατά τους χειμερινούς μήνες: 5 % στις Κάτω Χώρες, 8 % στο Βέλγιο, 12 % στη
Γαλλία45. Και το 6 % των ερωτηθέντων δεν διαθέτει κουζίνα ή καμινέτο στα καταλύματα όπου κατοικεί.
40- Συνθήκες στέγασης ανάλογα με την κατάσταση σχετικά με τη στέγαση (σε ποσοστό επί τοις εκατό)
Χωρίς σύστημα θέρμανσης
Χωρίς κουζίνα/καμινέτο
Χωρίς τουαλέτα
Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
Χωρίς παροχή νερού

Κέντρα παρέχοντα στέγαση
μικρής/ μεσαίας διάρκειας
16,0
16,3
-

Ασταθές κατάλυμα

Σταθερό κατάλυμα

Σύνολο

18,6
8,0
8,0
8,0
7,5

11,6
1,6
1,6
0,9
1,4

15,6
5,6
4,7
3,9
3,8

* Τα εν λόγω ερωτήματα δεν τέθηκαν στους αστέγους. Δεν παρουσιάζονται τα δεδομένα της κατηγορίας «Άλλη κατάσταση στέγασης» λόγω του μικρού τους αριθμού,
λαμβάνονται, ωστόσο, υπόψη, στον υπολογισμό του συνολικού δείγματος.

45. Δεν τέθηκε το ζήτημα της θέρμανσης των καταλυμάτων στη Σουηδία.
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Επιπρόσθετα, το ένα τρίτο (34 %) των ερωτηθέντων που δεν διαθέτει στέγη εκτιμά ότι οι συνθήκες στέγασης είναι
επικίνδυνες ή επιβλαβείς για την υγεία του καθώς και για αυτή των παιδιών του. Άνδρες και γυναίκες έχουν την ίδια
αντίληψη επί του θέματος σε παρόμοιο ποσοστό. Αντίθετα, το εν λόγω ποσοστό αυξάνεται με την ηλικία: Το 43 % των
ατόμων 50 ετών ή άνω εμπίπτει σε αυτήν την περίπτωση (έναντι μόνον 30 % των ατόμων κάτω των 30 ετών). Θα πρέπει
ακόμη να σημειωθεί ότι τα καταλύματα τα οποία θεωρούνται ανθυγιεινά από τους κατοίκους τους στεγάζουν συχνότερα
υπερβολικό αριθμό ατόμων και αφορούν τις περισσότερες φορές ασταθή καταλύματα.
41- Ποσοστό των ατόμων που κρίνει ότι οι συνθήκες στέγασης είναι επικίνδυνες ή επιβλαβείς για την υγεία του (ή
για αυτή των παιδιών του) βάσει διαφορετικών χαρακτηριστικών (σε ποσοστό επί τοις εκατό)

Ηλικία

Χώρα της έρευνας*

Διάρκεια παραμονής στη χώρα της έρευνας

Κατάσταση σχετικά με τη στέγαση

Περιοχή προέλευσης

Υπερπληθυσμός καταλύματος

Λιγότερο από 30 χρόνια
30-39 χρόνια
40-49 χρόνια
50 χρόνια και άνω
BE
EL
ES
FR
NL
SE
UK
Λιγότερο από 1 χρόνο
1-2 χρόνια
3-5 χρόνια
6 ή περισσότερα χρόνια
Κέντρα παρέχοντα στέγαση μικρής/μεσαίας διάρκειας
Ασταθές κατάλυμα
Σταθερό κατάλυμα
Άλλο (εκτός των αστέγων)
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρώπη εκτός ΕΕ
Υποσαχάρια Αφρική
Μάγκρεμπ
Εγγύς και Μέση Ανατολή
Ασία
Νότια και κεντρική Αμερική
Μη υπερβολικός αριθμός ατόμων σε κατάλυμα
Υπερβολικός αριθμός ατόμων σε κατάλυμα
Συνολικό δείγμα (εκτός της περίπτωσης έλλειψης στέγης)

%
29,7
34,0
36,4
42,9
38,3
39,8
34,0
33,5
34,4
43,6
31,4
31,2
26,7
37,0
40,1
36,9
38,7
29,8
41,4
46,8
44,6
39,9
31,5
26,4
23,0
25,6
24,9
37,2
34,1

* Η Ιταλία δεν συγκαταλέγεται στον κατάλογο, καθώς τα δεδομένα δεν ήταν αξιοποιήσιμα.
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6. Ε ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

•

Η ανισότητα των καταστάσεων

Στο σύνολο των ερωτηθέντων, το 19 % υποστηρίζει ότι ασκεί κάποια δραστηριότητα ή εργασία για να κερδίσει τα προς
το ζην με νόμιμο τρόπο46, το 32 % κατά τρόπο περιστασιακό και το 47 % υποστηρίζει ότι δεν ασκεί κάποια
δραστηριότητα ώστε να εξασφαλίσει ένα εισόδημα (το 1 % δεν επιθυμούσε να απαντήσει στο σχετικό ερώτημα). Ο
αριθμός των γυναικών του δείγματος είναι δύο φορές μεγαλύτερος από αυτόν των ανδρών όσον αφορά την άσκηση
μόνιμης δραστηριότητας: 26 % έναντι 12 %, p<0,001.
42- Άσκηση δραστηριότητας για να εξασφαλίσουν κάποιο εισόδημα ανάλογα με το φύλο (σε ποσοστό επί τοις
εκατό)
Μόνιμη δραστηριότητα
Περιστασιακή δραστηριότητα
Καμία δραστηριότητα
Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Άνδρες
12,4
35,9
49,7
2,0

Γυναίκες
26,0
28,0
45,6
0,4

Σύνολο
19,1
32,2
47,3
1,3

Το ποσοστό άσκησης μόνιμης δραστηριότητας είναι το μεγαλύτερο στα νεότερα άτομα (32 % στα άτομα κάτω των 30
ετών), ενώ το εν λόγω ποσοστό ελαττώνεται ανάλογα με την ηλικία: Μόνον το 15 % των ατόμων ηλικίας 50 ετών και άνω
ασκεί μια μόνιμη δραστηριότητα για να εξασφαλίσει ένα εισόδημα.
43- Άσκηση δραστηριότητας για την εξασφάλιση κάποιου εισοδήματος ανάλογα με την ηλικία (ποσοστό επί τοις
εκατό)
Κάτω των 30 ετών

30-39 ετών

40-49 ετών

50 ετών και άνω

Μόνιμη

Περιστασιακή

Εάν συγκρίνουμε το εν λόγω ποσοστό με τη διάρκεια παραμονής στη χώρα υποδοχής, το ελάχιστο ποσοστό άσκησης
μόνιμης δραστηριότητας παρατηρείται για τα άτομα που παραμένουν στη χώρα μεταξύ ενός συμπληρωμένου έτους και
πέντε ετών (36 %)47.

46. Η έκφραση «με νόμιμο τρόπο», η οποία χρησιμοποιείται στα ερωτηματολόγια στα γαλλικά, ήταν δυνατόν να προκαλέσει σύγχυση σε ορισμένους από τους
ερωτηθέντες, οι οποίοι θα την ερμήνευαν αναφορικά με τη νομιμότητα της σύμβασης εργασίας και όχι αναφορικά με τη συχνότητα.
47. Εάν συγκρίνουμε το εν λόγω ποσοστό άσκησης δραστηριότητας με τη διάρκεια παραμονής στη χώρα σε παράνομη κατάσταση, οι αριθμοί αυτοί και η κατανομή που
παρουσιάζεται στο αντίστοιχο γραφικό είναι στην ουσία όμοιοι.
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44- Άσκηση δραστηριότητας για την εξασφάλιση κάποιου εισοδήματος ανάλογα με το χρόνο παραμονής στη
χώρα της έρευνας (ποσοστό επί τοις εκατό)
Κάτω από 1 χρόνο

1 έως 2 χρόνια

3 έως 5 χρόνια

6 ετών ή +

Μόνιμη

Περιστασιακή

•

Δύσκολες συνθήκες εργασίας

Διάφοροι είναι οι τομείς δραστηριότητας στους οποίους εργάζονται οι μετανάστες. Ο τομέας υπηρεσιών καθαρισμού
και παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες είναι εκείνοι οι οποίοι απασχολούν τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων στο δείγμα
μας (23 % και 20 % αντίστοιχα). Η σημασία παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες παραπέμπει στον σχετικά σημαντικό αριθμό
μεταναστών που εργάζονται κατοίκον, με παιδιά, με ηλικιωμένους ή αρρώστους, καθώς και μεταναστών που εργάζονται
σε σπίτια.
Υψηλός είναι επίσης ο αριθμός των ερωτηθέντων που εργάζονται στον οικοδομικό τομέα (15 %), σε ξενοδοχεί ή
εστιατόρι (9 %) ή ακόμη και στον κλάδο της πορνείας (11 %) – γεγονός που συνδέεται, βεβαίως με τον τρόπο με τον
οποίο πραγματοποιήθηκε η σύνθεση του δείγματος, καθώς πολλοί τόποι έρευνας αντιστοιχούν ακριβώς σε κινητές
μονάδες που απευθύνονται σε εκδιδόμενα άτομα.
45- Τομέας δραστηριότητας των εργαζόμενων ερωτηθέντων (κατά τρόπο μόνιμο ή περιστασιακό) (ποσοστό επί
τοις εκατό)
Καθαριότητα
Υπηρεσία σε ιδιώτες
Οικοδομική εργασία, δημόσια έργα
Κλάδος πορνείας
Ξενοδοχείο, εστιατόριο
Εμπορικός τομέας
Βιομηχανία καταναλωτικών αγαθών
Γεωργική εργασία, δασοπονία, αλιεία
Πωλήσεις χωρίς άδεια
Μεταφορές
Βιομηχανία γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
Άλλες βιομηχανίες
Άλλο
Σύνολο

%
22,5
20,4
15,3
11,0
9,4
4,0
3,8
2,7
1,8
1,6
0,9
0,9
5,8
100
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Παρόλο που δεν είναι σπάνιο φαινόμενο οι μετανάστες να ασκούν παράλληλα πολλές δραστηριότητες σε
διαφορετικούς τομείς, η εν λόγω πληροφορία δεν συλλέχθηκε στην έρευνα48. Κατά τον ίδιο τρόπο, η αβεβαιότητα όσον
αφορά τις θέσεις εργασίας είναι δυνατόν να επιφέρει την αλλαγή του τομέα δραστηριότητας σχετικά συχνά (ωστόσο τα
δεδομένα που παρουσιάζονται στο παρόν αφορούν μόνον την κύρια απασχόληση κατά την ημέρα της έρευνας).

>

«Καθώς ζούμε κι εμείς παράνομα, ο σύζυγός μου εργάζεται από τις 7 το πρωί έως τις 3 τα ξημερώματα για 25
ευρώ τη μέρα». Γυναίκα από την Αργεντινή, 23 ετών, ζει στην Ισπανία εδώ και δέκα μήνες.

>

«Θα ήθελα να σταματήσω την πορνεία, αλλά δεν βρίσκω δουλειά. Είναι απίστευτο. Στις αγγελίες που
δημοσιεύονται στην εφημερίδα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχω τα απαραίτητα χαρτιά κι έτσι είναι ακόμη
δυσκολότερο. Ψάχνω δουλειά τόσο ως εσωτερική όσο και ως εξωτερική υπάλληλος. Δεν έχει σημασία.
Ανοίγεις την εφημερίδα και στις αγγελίες θέσεων εργασίας δεν υπάρχει τίποτα. Αντίθετα, στις αγγελίες για
επικοινωνία, υπάρχουν πολλά νυχτερινά κέντρα που ζητούν κοπέλες. Είναι δύσκολο. Πάνε ήδη τρεις
εβδομάδες που ψάχνω και δεν βρίσκω τίποτα. Βρήκα μια δουλειά για να προσέχω μια ηλικιωμένη γυναίκα
που έπασχε από Αλτσχάιμερ, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα. Το παιδί μου είπε ότι δεν ήταν
πολλή η δουλειά που έπρεπε να κάνω: Να ξυπνάω τη μητέρα του, να την βοηθάω να κάθεται στο καναπέ
μπροστά στην τηλεόραση, να της δίνω τα τρώει και να την βάζω στο κρεβάτι. Του είπα ότι αυτό δεν ήταν
δύσκολο αλλά δεν θα μου επέτρεπε να βρω μια επιπλέον δουλειά, γιατί 500 ευρώ δεν αρκούν για να ζήσει
κανείς. Όσα χρήματα κερδίζω τα στέλνω στη Βραζιλία. Δεν κρατάω παρά μόνο όσα είναι απαραίτητα για να
πληρώνω το ενοίκιο και το φαγητό μου. Όλα τα υπόλοιπα τα στέλνω στη χώρα μου και δεν επιτρέπω στον
εαυτό μου κανένα καπρίτσιο. Η κρίση αγγίζει και τον κλάδο της πορνείας. Δεν υπάρχει δουλειά». Βραζιλιάνα,
44 ετών, ζει στην Ισπανία.

Μεταξύ των ατόμων που εργάζονται (κατά τρόπο μόνιμο ή περιστασιακό), το 37 % ασκεί τις δραστηριότητές του
περισσότερες από δέκα ώρες την ημέρα (16 %περίπου όλες τις ημέρες, 10 % περισσότερες φορές την εβδομάδα, 12 %
περισσότερες φορές το μήνα). Δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές σε αυτό το σημείο ανάλογα με το φύλο ή την
ηλικία.
Η νυχτερινή εργασία αναφέρεται, επίσης, σχετικά συχνά (και τούτο εάν και ο ορισμός που υιοθετήθηκε στο παρόν, ήτοι
μια δραστηριότητα που ασκείται μεταξύ 12 τα μεσάνυχτα και 5 το πρωί, είναι περισσότερο περιοριστικός από τους
ορισμούς που χρησιμοποιούνται συχνά στις έρευνες). Κατά συνέπεια, το 22 % των ερωτηθέντων που ασκεί μια
αμειβόμενη δραστηριότητα εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες σχεδόν όλες τις ημέρες ή περισσότερες φορές την
εβδομάδα. Ο αριθμός των γυναικών είναι συχνότερα αισθητά υψηλότερος από αυτός των ανδρών (26 % έναντι 14,7
%), και συγκεκριμένα όσον αφορά την νυχτερινή καθημερινή εργασία (19 % έναντι 6 %).

Η εν λόγω νυχτερινή εργασία παραπέμπει σε διαφορετικές καταστάσεις: Οι ερωτηθέντες που εκδίδονται εμπίπτουν
ιδιαίτερα στο εν λόγω πεδίο. Εμπλέκονται, ωστόσο, και τα άτομα που εξασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες,
όπως φροντίδα αρρώστων ή ηλικιωμένων ατόμων, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στον τομέα καθαρισμού, στον
ξενοδοχειακό τομέα και τον τομέα εστιατορίων49 .

48. Οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν μόνον από τον κύριο τομέα δραστηριότητας, γεγονός που είναι συχνά δύσκολο όσον αφορά τα άτομα που συντονίζουν πολλά
διαφορετικά είδη εργασίας.
49. μ      μ   μ     μ μ,      μ 
 μ  μ    μ  μ .
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46- Συχνότητα νυχτερινής εργασίας ανάλογα με το φύλο μεταξύ των ατόμων που ασκούν κάποια δραστηριότητα
(ποσοστό επί τοις εκατό)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Σχεδόν σε καθημερινή βάση

Αρκετές φορές την εβδομάδα

Αρκετές φορές το μήνα

>

Βίωσε πολύ σκληρές εμπειρίες όσον αφορά τη δουλειά της. Συχνά δούλευε δώδεκα με δεκατέσσερις ώρες
την ημέρα και στο τέλος έπρεπε να παλέψει για να λάβει τα χρήματα που της είχαν υποσχεθεί (για
παράδειγμα 150 ευρώ το μήνα). Αυτό της συνέβαινε πολλές φορές: Της ασκούσαν πίεση και την απειλούσαν
ότι θα την καταγγείλουν στις αρχές εάν δεν δεχόταν. Τη στιγμή αυτή, εργάζεται στα σπίτια πολλών ιδιωτών,
στον τομέα καθαριότητας, καθαρισμού τζαμιών και συντήρησης κήπων. L. Ουκρανή, 58 ετών, ζει στη
Γερμανία εδώ και οκτώ χρόνια.

Άλλη ένδειξη των δύσκολων εργασιακών συνθηκών: Το 8 % των ερωτηθέντων ήταν θύμα εργατικών ατυχημάτων από
την άφιξή του στη χώρα υποδοχής. Αναμφισβήτητα, η εν λόγω συχνότητα εξαρτάται από τη διάρκεια διαμονής στη
χώρα της έρευνας50 (κατά μέσο όρο επτά χρόνια για όσους δηλώνουν ότι έχουν ήδη πέσει θύματα εργατικού
ατυχήματος και τεσσεράμισι χρόνια για τους υπόλοιπους, p = 0,002). Κατόπιν της προσαρμογής στη διάρκεια διαμονής,
η συχνότητα δεν διαφέρει ανάλογα με το φύλο ή την ηλικία των ερωτηθέντων. Η καθαρή συχνότητα εργατικών
ατυχημάτων απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα. Στην πραγματικότητα, κατόπιν της προσαρμογής στη διάρκεια
διαμονής, δεν παρατηρείται πλέον σημαντική διαφορά μεταξύ των χωρών της έρευνας (λόγω του μικρού αριθμού
δειγμάτων). Ωστόσο, ο κίνδυνος εργατικού ατυχήματος είναι υψηλότερος στην Ισπανία και στις Κάτω Χώρες, ενώ
παρουσιάζεται χαμηλότερος στη Γαλλία.
47- Ποσοστό των ατόμων που έπεσαν θύματα εργατικού ατυχήματος από την άφιξή του στη χώρα έρευνας
(ποσοστό επί τοις εκατό)
NL
16,5

ES

EL

BE

FR

12,7

9,4

6,3

2,5

Συνολικό δείγμα
8

>

Είχε το πρώτο εργατικό ατύχημα στην Ιταλία, πριν φτάσει εδώ με κάταγμα στον καρπό. Έπειτα, έπεσε από μία
σκαλωσιά και του έκαναν ράμματα. Μαροκινός, 30 ετών, ζει στην Ελβετία.

>

Ο J. είχε ένα εργατικό ατύχημα και έσπασε το πόδι του. Ένας φίλος τον μετέφερε σε έναν Ισπανό ιατρό ο
οποίος του είπε ότι έπρεπε να εγχειριστεί άμεσα. Προσπάθησαν να πάνε σε πολλά νοσοκομεία όπου η
υπηρεσία των επειγόντων περιστατικών του ζητούσε να καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχούσε στην
εγχείρηση, καθώς δεν είχε κάλυψη ασθενείας. Μπροστά στον πόνο του J., ο φίλος του τού δάνεισε την κάρτα
ασφάλισής του και έτσι τον δέχτηκαν σε μία κλινική όπου έπρεπε να εγχειριστεί την επομένη. Ο J. έφυγε από
την κλινική μέσα στη νύχτα, μετά την εγχείρηση, καθώς φοβόταν ότι θα συλληφθεί και ότι με αυτόν τον
τρόπο θα ζημίωνε το φίλο του. J., άνδρας από την Νικαράγουα, 53 ετών, ζει στη Γερμανία.

50. εγονός που εμποδίζει κάθε σύγκριση με το ποσοστό των θυμάτων εργατικών ατυχημάτων στο γενικό πληθυσμό.
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7. Η ΠΡOΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙ ΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 51

•

Ποικίλα δικαιώματα όσον αφορά την ανάληψη του κόστους της περίθαλψης
ανάλογα με τη χώρα

Σύμφωνα με τις νομοθεσίες των χωρών στις οποίες ζουν52, το 70 % των ερωτηθέντων επωφελείται από την
ανάληψη του κόστους της περίθαλψης δεδομένης της κατάστασής τους (να επισημανθεί ότι το πλαίσιο και οι όροι της
εν λόγω ανάληψης κόστους ποικίλουν εξαιρετικά από τη μια χώρα στην άλλη)53). Τα δεδομένα ανά χώρα είναι διαθέσιμα
και αναλύσιμα μόνον στο Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ιταλία54.
48- Θεωρητική πρόσβαση στην ανάληψη του κόστους της περίθαλψης (ποσοστό επί τοις εκατό)
BE
98,2
1,8
0,0

Πληροί τους όρους
Δεν πληροί τους όρους
Άγνωστο

•

EL
2,7
93,6
3,6

ES
72,7
22,7
4,6

FR
88,9
11,1
0,0

IT
55,3
44,7
0,0

Σύνολο
69,8
28,2
1,9

Σχετική άγνοια όσον αφορά την ανάληψη του κόστους της περίθαλψης

Τα άτομα ερωτήθηκαν σχετικά με το πόσο καλά γνωρίζουν τα θεωρητικά δικαιώματά τους όσον αφορά την ανάληψη
του κόστους της περίθαλψης55. Συνολικά, τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων (76 %) που επωφελούνται από την ανάληψη
του κόστους της παρεχόμενης περίθαλψης, γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Αντίθετα, το ένα τέταρτο αυτών αγνοεί ότι
μπορεί να επωφεληθεί από την ανάληψη του κόστους της παρεχόμενης περίθαλψης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το εν
λόγω ποσοστό είναι το υψηλότερο: Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες αγνοούν τη δυνατότητα αυτή: Αντίθετα,
στην Ισπανία, το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων γνωρίζει τη δυνατότητα αυτή.
49- Γνώση των δικαιωμάτων όσον αφορά την ανάληψη του κόστους της περίθαλψης μεταξύ των ατόμων που
θεωρητικά επωφελούνται από αυτή (ποσοστό επί τοις εκατό)
Ναι
Όχι

BE
58,2
41,8

ES
94,3
5,7

FR
76,7
23,3

IT
65,4
34,6

UK
47,7
52,3

Σύνολο
76,5
23,5

Μεταξύ των ατόμων που γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, μόνον ένα ποσοστό λίγο μεγαλύτερο από το ήμισυ γνωρίζει
επαρκώς καλά και με λεπτομέρεια, τα διαβήματα στα οποία πρέπει να προβεί για να τα διεκδικήσει. Τα λιγότερο
ενημερωμένα άτομα όσον αφορά τις διαδικασίες εντοπίζονται σε ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό στη Γαλλία, την Ισπανία και

51. Ανάλογα με τη χώρα, η «ανάληψη του κόστους της περίθαλψης» σημαίνει ότι το σχετικό κόστος σχετικά με την περίθαλψη έχει πληρωθεί ολικώς ή μερικώς ή ότι η
περίθαλψη παρέχεται δωρεάν.
52. Βλέπε κεφάλαιο 1 σχετικά με τις νομοθεσίες που αφορούν την πρόσβαση στην περίθαλψη.
53. Cattacin S., Chimienti M., «Difference sensitivity in the field of migration and health: national policies compared», Γενεύη: Έκθεση έρευνας του Τμήματος Κοινωνιολογίας
του Πανεπιστημίου της Γενεύης, 2006.
54. Η εν λόγω «διάγνωση της κατάστασης» δεν πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο (λαμβάνοντας υπόψη ότι θεωρητικά το σύνολο των ατόμων μπορεί να εγγραφεί σε έναν
γενικό ιατρό και να έχει πρόσβαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη), στις Κάτω Χώρες (όπου η ανάληψη του κόστους πραγματοποιείται στην πράξη, απευθείας από τον
επαγγελματία υγείας ο οποίος αποζημιώνεται) και στη Σουηδία (όπου κανένας μηχανισμός ανάληψης κόστους δεν έχει προβλεφθεί). Στη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη
Σουηδία, καμία ανάλυση δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς τα δείγματα ήταν πολύ μικρά (βλέπε κεφάλαιο 1-Παρουσίαση αποτελεσμάτων)
55. Η ερώτηση αυτή, αντιθέτως με την προηγούμενη, τέθηκε επίσης στους ερωτηθέντες στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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την Ιταλία, ενώ τα άτομα που αγνοούν πλήρως τις διαδικασίες στις οποίες πρέπει να προβούν εκπροσωπούν το ένα τρίτο
των ατόμων που απάντησαν στις ερωτήσεις της έρευνας στο Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο.
50- Γνώση των διαδικασιών στις οποίες πρέπει να προβούν για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους όσον αφορά
την ανάληψη του κόστους της περίθαλψης τα άτομα που θεωρητικά γνωρίζουν τα δικαιώματά τους (ποσοστό επί
τοις εκατό)
Ναι, πλήρως
Ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος
Όχι

•

BE
54,7
9,4
35,9

ES
61,9
28,2
9,9

FR
53,5
26,8
19,7

IT
59,0
41,0
0,0

UK
55,1
14,3
30,6

Σύνολο
57,5
24,9
17,7

Δρόμος σπαρμένος με παγίδες για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους

Μόνον τα δύο τρίτα των ατόμων που γνωρίζουν τα δικαιώματά τους προέβησαν στις κατάλληλες ενέργειες για τη
διεκδίκησή τους. Στο Βέλγιο και τη Γαλλία το εν λόγω ποσοστό είναι το χαμηλότερο (το ένα τρίτο και το μισό
αντίστοιχα προέβη, μόνο ή με τη βοήθεια τρίτων, σε τέτοια διαβήματα), δύο χώρες όπου οι γραφειοκρατικές
διαδικασίες για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των αλλοδαπών χωρίς νόμιμα έγγραφα συγκαταλέγονται ανάμεσα στις
πιο πολύπλοκες. Αντίθετα, στις χώρες της νότιας Ευρώπης και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα άτομα – όταν γνωρίζουν τα
δικαιώματά τους – προβαίνουν κατά τη μεγάλη πλειοψηφία τους στα απαραίτητα διαβήματα.
51- Ποσοστό των ατόμων που προβαίνουν στα απαραίτητα διαβήματα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους
όσον αφορά την ανάληψη του κόστους της περίθαλψης μεταξύ εκείνων που θεωρητικά γνωρίζουν τα δικαιώματά
τους (ποσοστό επί τοις εκατό)
Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω

BE
34,4
62,5
3,1

ES
75,7
23,2
1,1

FR
54,7
45,3
0,0

IT
84,6
15,4
0,0

UK
84,0
16,0
0,0

Σύνολο
65,9
33,1
1,0

Μεταξύ των ατόμων που προέβησαν στα απαραίτητα διαβήματα για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους,
περισσότεροι από τους μισούς υποστηρίζουν ότι ήρθαν αντιμέτωποι τουλάχιστον με μία δυσκολία κατά τη διάρκεια των
προσπαθειών τους. Κατά φθίνουσα σειρά, είναι:

• Διοικητικά προβλήματα, σε 74% των περιπτώσεων (δυσκολίες συγκέντρωσης δικαιολογητικών, καταχρηστικές
αιτήσεις, ακατάλληλα ωράρια, αποστολή από γραφείο σε γραφείο, κ.λπ.),

• Άγνοια των μηχανισμών (23%),
• Γλωσσικά προβλήματα (21%).
Το ένα τρίτο των ατόμων που αναφέρουν προβλήματα κατά τις προσπάθειές τους δηλώνουν, επίσης, εμπειρίες και
εμπόδια ορισμένα πιο υποκειμενικά αλλά όχι προβληματικά, όπως ο φόβος καταγγελίας ή σύλληψης (16 %), η άρνηση
παροχής βοήθειας από τις κοινωνικές υπηρεσίες (8 %) ή από επαγγελματίες υγείας (8 %) ή ακόμη ο φόβος διακρίσεων ή
κακής υποδοχής (6 %).
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Άλλωστε, μεταξύ των ατόμων που προέβησαν στις απαραίτητες διαδικασίες, μόνον το 60 % επωφελείται πραγματικά,
την ημέρα της έρευνας, από την ανάληψη του κόστους της παρεχόμενης περίθαλψης. Για ακόμη μια φορά
παρατηρείται ότι στο Βέλγιο και τη Γαλλία τα εν λόγω ποσοστά είναι τα χαμηλότερα (50 % και 24 % αντίστοιχα),
γεγονός που μαρτυρά τη «διαδρομή μετ’εμποδίων» που επιβάλλεται στα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα για τη
διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους56. Στην Ισπανία και την Ιταλία η κατάσταση είναι ευνοϊκότερη.
52- Πραγματική ανάληψη του κόστους της περίθαλψης την ημέρα της έρευνας μεταξύ των ατόμων που
προέβησαν στις απαραίτητες διαδικασίες (ποσοστό επί τοις εκατό)
Ναι
Άρνηση
Προς εφαρμογή
Δεν γνωρίζω

>

BE
50,0
22,7
27,3
0,0

ES
67,2
3,6
27,7
1,5

FR
24,0
5,3
66,7
4,0

IT
100,0
0,0
0,0
0,0

UK
60,0
35,0
2,5
2,5

Σύνολο
59,8
8,6
29,8
1,8

Η C. ζει στη Γαλλία εδώ και έξι μήνες. Γέννησε στο νοσοκομείο, τρεις μήνες πριν και το μωρό της
παρακολουθείται στο κέντρο προστασίας μητέρων και παιδιών. Από την άφιξή της, κανένας από τους
επαγγελματίες που συνάντησε (γιατρός, μαία, προσωπικό νοσοκομείου κ.λπ.) δεν της πρότεινε να υποβάλλει
αίτηση για την παροχή ιατρικής βοήθειας από το κράτος για αυτήν και την οικογένειά της. Μας έδειξε
πολλούς λογαριασμούς ιατρικών επισκέψεων ή φαρμάκων, με τα χαρτιά για την ανάληψη του κόστους από
την κοινωνική ασφάλιση των οποίων τη χρησιμότητα δεν γνώριζε. Η αίτηση για την κάλυψη ασθενείας έγινε
την ημέρα που πήγε στους Γιατρούς του Κόσμου στο Παρίσι. C., Ρουμάνα 21 ετών, ζει στη Γαλλία εδώ και έξι
μήνες

Συνολικά, το ποσοστό των ατόμων που επωφελήθηκαν από πραγματική ανάληψη του κόστους της παρεχόμενης
περίθαλψης υπολογίστηκε 1) μεταξύ του συνόλου των ερωτηθέντων χωρίς νόμιμα έγγραφα σε κάθε χώρα και 2) μεταξύ
εκείνων που, θεωρητικά, έχουν δικαίωμα στην εν λόγω ανάληψη λόγω της κατάστασής τους και δεδομένων των όρων
πρόσβασης που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία κάθε χώρας.
Στο σύνολο του ερωτηθέντος πληθυσμού, μόνον το 22 % των ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα επωφελείται από
πραγματική ανάληψη του κόστους της περίθαλψης, χωρίς σημαντική διαφορά ανάλογα με το φύλο, την ηλικία ή την
οικογενειακή κατάσταση. Το εν λόγω ποσοστό είναι παρόμοιο με αυτό που παρατηρήθηκε κατά την προηγούμενη
έρευνα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την πρόσβαση στην περίθαλψη των Γιατρών του Κόσμου που
δημοσιεύτηκε το 2007 (24 %)57. Τον πρώτο καιρό το εν λόγω ποσοστό αυξάνεται με τη διάρκεια παραμονής χωρίς
νόμιμα έγγραφα στη χώρα υποδοχής:: Μόνον το 9,5 % των ατόμων που παραμένουν στη χώρα χωρίς νόμιμα έγγραφα
εδώ και λιγότερο από ένα χρόνο και το 15,6 % των εν λόγω ατόμων που παραμένουν στη χώρα εδώ και ένα χρόνο
επωφελείται από την εν λόγω ανάληψη. Αντίθετα, πέρα από τα δύο χρόνια, το εν λόγω ποσοστό δεν αυξάνεται
περισσότερο (περίπου 23 %) στον πληθυσμό της έρευνας, γεγονός που σχετίζεται πιθανότητα με τη γραμμή επιλογής
που είναι συναφής με την έρευνα (αυτοί που, για διάστημα μεγαλύτερο των δύο χρόνων, επωφελήθηκαν από την
ανάληψη του κόστους της περίθαλψης έχουν λιγότερους λόγους και κατά συνέπεια πιθανότητες συμμετοχής στο
πρόγραμμα που σχετίζεται με το Παρατηρητήριο).

56. Υπενθύμιση: Τα ποσοστά αυτά αφορούν τα άτομα τα οποία θεωρητικά έχουν δικαίωμα στην ανάληψη του κόστους της περίθαλψης σύμφωνα με το νόμο που ισχύει
στις χώρες αυτές (βλέπε περιγραφή των όρων πρόσβασης στην περίθαλψη ανά χώρα στην αρχή της έκθεσης).
57. Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Πρόσβαση στην Υγειονομική Περίθαλψη. «Ευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη των μεταναστών
 μμ   μ», ,    μ, 2007. http://www.mdm-international.org/index.php?id_rubrique=10.
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•

Ελάχιστα πραγματικά δικαιώματα ανάληψης του κόστους της περίθαλψης

Συνολικά, μόνον μια μικρή μειοψηφία – το ένα πέμπτο – των ερωτηθέντων χωρίς νόμιμα έγγραφα επωφελείται από
την ανάληψη του κόστους της περίθαλψης που του παρέχεται. Στην περίπτωση κατά την οποία η εν λόγω ανάληψη
προβλέπεται από το νόμο και τα άτομα την διεκδικούν, πρακτικά, μόνον το ένα τρίτο έχει πρόσβαση σε αυτήν (36
%) με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών.
53- Ποσοστό των ατόμων που επωφελούνται από την πραγματική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για το
σύνολο του δείγματος και μεταξύ των ατόμων που έχουν τα θεωρητικά δικαιώματα ανάλογα με τη χώρα της
έρευνας (ποσοστό επί τοις εκατό)
ES

IT

UK

Μεταξύ του συνόλου των ερωτηθέντων

BE

FR

Σύνολο

Μεταξύ του συνόλου των ατόμων που έχουν τα θεωρητικά δικαιώματα

Για να ανακεφαλαιώσουμε το φάσμα των δυσκολιών και των απαγορεύσεων όσον αφορά την ανάληψη του κόστους της
περίθαλψης για τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα, όλες οι προηγούμενες αναλύσεις αναφέρονται στο σύνολο των
ερωτηθέντων.

Παρατηρούνται έτσι περισσότερα προφίλ των χωρών:

• Χώρες όπου, θεωρητικά, η ανάληψη του κόστους αφορά περισσότερα από τα τρία τέταρτα των ατόμων χωρίς
νόμιμα έγγραφα αλλά όπου, στην πράξη, η εν λόγω ανάληψη παραμένει ελάχιστα πραγματική (λιγότερο από ένα
άτομο στα τέσσερα, βλέπε λιγότερο από ένα άτομο στα δέκα), δηλαδή, εκείνες οι χώρες όπου το χάσμα μεταξύ
θεωρητικών και πραγματικών δικαιωμάτων είναι το μεγαλύτερο: Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο και Γαλλία58 ,

• Χώρα

όπου η ανάληψη του κόστους της περίθαλψης αφορά θεωρητικά περίπου τα τρία τέταρτα των
ερωτηθέντων και όπου, στην πράξη, αφορά λίγο λιγότερα από ένα άτομο στα δέκα, είτε μία απόκλιση λίγο
μικρότερη από 1 προς 2: Ισπανία,

• χώρα, όπου η ανάληψη του κόστους της περίθαλψης αφορά θεωρητικά μόνον ένα άτομο στα δέκα και όπου, στην
πράξη, το ένα τρίτο των ατόμων επωφελείται από αυτήν, είτε μια απόκλιση και στην περίπτωση αυτή λίγο
μικρότερη από 1 προς 2: Ιταλία.

58. Στη Γαλλία, η νομική κατοχύρωση της κατάστασης παραμονής για ιατρικούς λόγους, που προβλέπεται από το νόμο υπό ορισμένους όρους για τους αρρώστους των
οποίων η επιστροφή στη χώρα προέλευσης θα είχε σοβαρές συνέπειες στην υγεία τους, ελλείψει πραγματικής πρόσβασης στην κατάλληλη περίθαλψη, προσβάλλεται,
ολοένα και περισσότερο από το 2002, από την κυβέρνηση (πρβ. «La régularisation pour raison médicale en France, un bilan de santé alarmant», Παρίσι, Παρατηρητήριο
Δικαιωμάτων της Υγείας των Αλλοδαπών,
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54- Θεωρητικά δικαιώματα σχετικά με το πραγματικό όφελος πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη: Σύνθεση
αποτελεσμάτων (ποσοστό επί τοις εκατό των ερωτηθέντων)
ES

Θεωρητικά
δικαιώματα

IT

UK

Γνωστά δικαιώματα

BE

Γνωστά διαβήματα

FR

Πραγματοποιούμενα
διαβήματα

Σύνολο

Αποκτηθέντα
δικαιώματα

Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ποσοστό των ατόμων που πιστεύουν ότι γνωρίζουν τα διαβήματα, είναι μικρότερο και από αυτό των ατόμων που έχουν κάνει
κάποια διαβήματα. Οι ίδιοι μπορεί να ξεκινούν τη διαδικασία υποκινούμενοι (από κοινωνικούς λειτουργούς, οργανώσεις...) χωρίς να γνωρίζουν όμως σε τι συνίσταται.
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8. Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

•

Προσωπική αντίληψη των ατόμων για την κατάσταση της υγείας τους

Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση της υγείας όπως την αντιλαμβάνεται ένας πληθυσμός συνιστά υποκειμενικό δείκτη.
Ωστόσο, η πλειονότητα των μελετών δείχνει (σε γενικό επίπεδο εάν όχι σε ατομικό) έναν αρκετά σημαντικό συσχετισμό
ανάμεσα σε αυτόν τον δείκτη και στους αντικειμενικούς δείκτες (ή/και ιατρικούς) υγείας59. Στο σύνολο του ερωτηθέντος
πληθυσμού, το ένα τρίτο των ανδρών (34 %) και το ένα τέταρτο των γυναικών (23 %) αντιλαμβάνεται την κατάσταση
της υγείας του ως κακή ή πολύ κακή, ποσοστά που είναι κατά πολύ μεγαλύτερα από αυτά του γενικού πληθυσμού
είτε η σύγκριση πραγματοποιείται σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ακόμη και εάν υπάρχει κάποια σημαντική μεταβλητότητα στην κατανομή του εν λόγω δείκτη μεταξύ των διαφορετικών
ευρωπαϊκών χωρών (που παρουσιάζει μια διπλή διαβάθμιση βόρεια-νότια και δυτική-ανατολική60), οι ερωτηθέντεςμετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα παραμονής δηλώνουν στην έρευνά μας ότι βρίσκονται σε κακή ή πολύ κακή
κατάσταση υγείας 3 φορές συχνότερα από τον ευρωπαϊκό πληθυσμό των 25 χωρών της Ένωσης, 4 με 7 φορές
συχνότερα από τον πληθυσμό της Μεγάλης Βρετανίας, των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας, μέχρι και 8 φορές συχνότερα
από τον πληθυσμό του Βελγίου και 16 φορές συχνότερα από αυτόν της Γερμανίας61.
Δεν μπορέσαμε να συγκρίνουμε συστηματικά την κατάσταση της υγείας όπως την αντιλαμβάνονται τα άτομα χωρίς
νόμιμα έγγραφα με εκείνη των ατόμων σε νόμιμη κατάσταση, καθώς τα δεδομένα που αφορούν τους τελευταίους
παραμένουν αρκετά αποσπασματικά στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών. Η επιστημονική βιβλιογραφία
περιλαμβάνει στην πραγματικότητα, στην Ευρώπη, ελάχιστες αντιπροσωπευτικές για την υγεία των μεταναστών
έρευνες. Μια μελέτη στη Σουηδία62 του 2006 (για τα δεδομένα που συλλέχθηκαν το 1996 στο πλαίσιο της πρώτης
μελέτης για τους μετανάστες σε εθνικό επίπεδο) παρατηρούσε ότι στην ίδια ηλικία, οι Κούρδοι μετανάστες
αντιμετώπιζαν δύο φορές περισσότερο τον κίνδυνο κακής κατάστασης υγείας από τους Σουηδούς ή ακόμη 3 φορές
περισσότερο τον κίνδυνο να παρουσιάσουν διαταραχές κατά τον ύπνο. Στη Γαλλία, σύμφωνα με τα δεδομένα της
δεκαετούς έρευνας υγείας που διεξήχθη το 2002-2003, οι μετανάστες63 δηλώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι
λιγότερο καλή από αυτή των Γάλλων που γεννήθηκαν στη χώρα. Οι εξευτελιστικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των
εν λόγω πληθυσμών εξηγούν κατά ένα μέρος την περισσότερο κακή κατάσταση υγείας στην οποία αντιλαμβάνονται ότι
βρίσκονται άτομα.64 Μπορεί επίσης να αναφερθεί η μελέτη του 2005 η οποία διεξήχθη στη χώρα των βάσκων σε ένα
αντιπροσωπευτικό δείγμα μεταναστών το ίδιο έτος65.

59. Kaplan G.A., Goldberg D.E., Everson S.A. et al., «Perceived health status and morbidity and mortality: evidence from the Kuopio ischaemic heart disease risk factor study»,
Int J Epidemiology 1996, 25: 259-65, DeSalvo K.B., Bloser N., Reynolds K., He J., Muntner P., «Mortality prediction with a single general self-rated health question: a metaanalysis», J Gen Internal Med 2005, 21: 267-75.
60. Carlson P., «Self-perceived health in East and West Europe: another European health divide», Soc Sci Med 1998, 46: 1355-66.
61. Δεδομένα από τις συνεντεύξεις των εθνικών ερευνών για την υγεία (2004), Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, 2007
62. Taloyan M., Johansson L.M., Johansson S.E., Sundquist J., Koctürk T.O., «Poor self-reported health and sleeping difficulties among Kurdish immigrant men in Sweden»,
Transcult Psychiatry 2006, 43: 445-61.
63. Δηλαδή των αλλοδαπών που γεννήθηκαν στο εξωτερικό, είτε είναι σήμερα Γάλλοι είτε όχι.
64. Dourgnon P., Jusot F., Sermet C., Silva J., «La Santé perçue des immigrés en France», Paris, Irdes, Questions d’économie de la santé, 2008, αριθ. 133.
65. Rodriguez E., Lanborena N., «Enquête de santé des différents collectifs d’immigrés résidant dans la Communauté autonome du Pays basque», Université du Pays basque
et Médicos del Mundo-Munduko Medikuak, Ισπανία, 2006.
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55- Σύγκριση της κατανομής της κατάστασης της υγείας όπως την αντιλαμβάνεται ογενικός πληθυσμός στις 11
χώρες της έρευνας και συνολικά** στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αυτήν που παρατηρείται στο δείγμα των
μεταναστών-ερωτηθέντων χωρίς νόμιμα έγγραφα (ποσοστό επί τοις εκατό)
BE

Πολύ καλή

CH

DE

EL

Καλή

ES

FR

IT

Ικανοποιητική

NL

PT

SE

Κακή

UK

Σύνολο της EU
έρευνας
25*

Πολύ κακή

*χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, **πηγή: Συνεντεύξεις των εθνικών ερευνών για την υγεία (γύρος 2004), Eurostat, 2007.

Σε αντίθεση με αυτό που παρατηρείται γενικά στον ευρύτερο πληθυσμό, οι άνδρες που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της
έρευνας αντιλαμβάνονται την κατάσταση της υγείας τους ως περισσότερο κακή συγκριτικά με αυτήν των γυναικών και
τούτο ανεξαρτήτως από την ηλικία, εκτός στην περίπτωση των 55 ετών και άνω, ηλικία κατά την οποία περίπου το ένα
τρίτο των γυναικών δηλώνει ότι η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ κακή. Η εν λόγω χειρότερη κατάσταση της υγείας
τους όπως την αντιλαμβάνονται οι άνδρες μετανάστες παρατηρήθηκε, επίσης, σε μια πρόσφατη μελέτη η οποία
διεξήχθη στον γενικό πληθυσμό στη Βαρκελώνη (ωστόσο δεν μελετήθηκαν ειδικά οι μετανάστες χωρίς άδεια
παραμονής)66.
Η κατάσταση της υγείας τους επιδεινώνεται φυσικά με την ηλικία. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στον νεότερο πληθυσμό
(18-25 ετών), το 27 % των ανδρών και το 12 % των γυναικών δηλώνει ήδη ότι η κατάσταση της υγείας του είναι κακή
ή πολύ κακή.

66. Borrell C., Muntaner C., Solè J., et al., «Immigration and self-reported health status by social class and gender: the importance of material deprivation, work organisation
and household Labour». J Epidemiol Community Health, 2008, 62: e7.
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56- Προσωπική αντίληψη των ατόμων για την κατάσταση της υγείας τους ανά ομάδα ηλικίαςστον ανδρικό
πληθυσμό
16-24 ετών

Πολύ καλή

25-29 ετών

Καλή

30-34 ετών

35-44 ετών

Ικανοποιητική

45-54 ετών

Κακή

Άνω των 55 ετών

Πολύ κακή

Σύνολο

Δεν γνωρίζω

57- Προσωπική αντίληψη των ατόμων για την κατάσταση της υγείας τους ανά ομάδα ηλικίας στον γυναικείο
πληθυσμό
16-24 χρόνια

Πολύ καλή

80

25-29 χρόνια

Καλή

30-34 χρόνια

35-44 χρόνια

Ικανοποιητική

45-54 χρόνια

Κακή

Άνω των 55

Πολύ κακή
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Σύνολο

Δεν γνωρίζω

•

Διαγνωσθείσες ασθένειες

Μόνον το 20 % των ερωτηθέντων δεν αναφέρει κανένα πρόβλημ υγείας κατά την ημέρα της έρευνας67.
Συνολικά, αναφέρθηκαν 1 457 συμπτώματα, παράπονα ή ασθένειες. Ταξινομημένα ανά ανατομικό μηχανισμό ή περιοχή,
παρατηρείται μία κατανομή παρόμοια με αυτήν οποιασδήποτε άλλης δομής γενικής περίθαλψης.68 : Προσβάλλονται
συχνότερα το πεπτικό σύστημα, τα οστεοαρθρικά καθώς και ο ψυχολογικός τομέας.

Το 45 % των ατόμων που δηλώνει τουλάχιστον ένα πρόβλημα (είτε το 32 % του συνόλου του ερωτηθέντος
πληθυσμού) προσβάλλεται από τουλάχιστον ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας. Τα εν λόγω ποσοστά αυξάνονται,
αναμφισβήτητα, με την ηλικία και παρουσιάζονται, στον εν λόγω πληθυσμό, περισσότερο αυξημένα στους άνδρες παρά
στις γυναίκες (γεγονός που συνάδει με τις διαφορές που σημειώθηκαν παραπάνω όσον αφορά την προσωπική αντίληψη
των ατόμων για την κατάσταση της υγείας τους). Στην ίδια ηλικία, ο κίνδυνος προσβολής από χρόνια ασθένεια είναι
μιάμιση φορά μεγαλύτερος στους άνδρες παρά στις γυναίκες [OR = 1,38, IC95 % = (1,03-1,84)]. Θα πρέπει, επίσης, να
υπογραμμιστεί, ότι το 35 % των ατόμων που προσβάλλεται από ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας ζει σε ασταθή καταλύματα
(όλες οι κατηγορίες αναμεμειγμένες69), ότι τα μισά από αυτά τα άτομα αισθάνονται μόνα (πολύ μόνο αισθάνεται το 23,5
% και αρκετά μόνο το 28,0 %) καθώς και ότι το 17 % δεν μπορεί να βασιστεί σε κανέναν για ηθική στήριξη.

67. Σε έναν αριθμό προγραμμάτων των ΓτΚ όπου διεξήχθη η έρευνα, τα άτομα δεν έρχονταν αποκλειστικά για ιατρικούς λόγους.
68. Σύμφωνα με μία ισπανική δημοσίευση οι μετανάστες έχουν παρόμοια κίνητρα πραγματοποίησης επίσκεψης στο γιατρό, μέσα στη διαφορετικότητα και τη συχνότητά
τους, με αυτά των ατόμων που συνήθως προσφεύγουν στους γιατρούς πρώτων βοηθειών, από όπου και αν προέρχονται. Χωρίς να αρνούμαστε ότι ορισμένες διαγνώσεις
είναι συχνότερες σε σχέση με τη γεωγραφική προέλευση των μεταναστών (και συγκεκριμένα ορισμένες μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες ή χρόνιες ασθένειες όπως ο
διαβήτης), οι συντάκτες υπογραμμίζουν ότι, παρά το νεαρό της ηλικίας του πληθυσμού των μεταναστών που ανατρέχει σε διαβουλεύσεις, τα κίνητρά τους για διαβούλευση
δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτά του γενικού πληθυσμού. (Junyent M., Nunez S., Miro O., «Medical emergencies in the adult immigrants»,An Sist Sanit Navar, 2006, 29
(S1): 27-34).
69. Το 9 % είναι άστεγο και το 7 % ζει σε κέντρα παρέχοντα στέγαση βραχυπρόθεσμης ή μεσοπρόθεσμης διάρκειας.
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58- Συχνότητα των ασθενειών και των προβλημάτων υγείας ανά κατηγορία πληθυσμού της έρευνας (ποσοστό επί
τοις εκατό)
Σύστημα

Οστεοαρθρικά

Ψυχολογία
Διανοητική υγεία

Πεπτικό

Αναπνευστικό

Γυναικολογική
μαιευτική

Καρδιαγγειακό

Γενικό και μη ειδικό

%

19,13

16,29

12,27

11,13

9,44

9,69

9,16

Ασθένεια/πρόβλημα υγείας

%

Άλλα οστεοαρθρικά συμπτώματα/ενοχλήσεις
Συμπτώματα/Ενοχλήσεις σπονδυλικής στήλης
Τραυματισμοί
Άλλες διαγνώσεις κινητικού συστήματος
Σύνδρομο στη ράχη και την οσφυϊκή χώρα
Άγχος-Στρες-Σωματικά προβλήματα
Σύνδρομο κατάθλιψης
Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών (ναρκωτικές
ουσίες)
Άλλα ψυχολογικά προβλήματα
Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών (αλκοόλ)
Κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών (καπνός,
φάρμακα)
Συμπτώματα/ενοχλήσεις πεπτικού
συστήματος
Άλλες διαγνώσεις του πεπτικού συστήματος
Ελκώσεις
Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού
Άσθμα
Άλλες διαγνώσεις αναπνευστικού συστήματος
Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού
Άλλα συμπτώματα/ενοχλήσεις για το
αναπνευστικό σύστημα
Βήχας
Εγκυμοσύνη και τοκετός χωρίς επιπλοκές
Συμπτώματα/ενοχλήσεις για το γεννητικό
σύστημα της γυναίκας
Διαταραχές εμμηνορρυσίας
Άλλες διαγνώσεις για το γεννητικό σύστημα
της γυναίκας
Εγκυμοσύνη και τοκετός με επιπλοκές
Συμπτώματα/Ενοχλήσεις για την εγκυμοσύνη
και τον τοκετό και οικογενειακός
προγραμματισμός
Αντισύλληψη
Αρτηριακή υπέρταση
Αγγειακές ασθένειες
Άλλες καρδιαγγειακές διαγνώσεις
Καρδιαγγειακά(ες) συμπτώματα/ενοχλήσεις
Καρδιοπάθειες, διαταραγμένος καρδιακός
ρυθμός
Γενικά(ές) συμπτώματα/ενοχλήσεις
Μη συγκεκριμένες διαγνώσεις
Φόβοι και ανησυχίες
Παρακολούθηση
Φαρμακευτικές θεραπείες
Άλλες διαδικασίες
Ιατρικές εξετάσεις
Συμπληρωματικές εξετάσεις
Γνωμοδότηση, παροχή συμβουλών
Παρεχόμενη περίθαλψη
Είδη καρκίνου

6,94
5,34
2,94
2,58
1,33
4,72
4,36

Σύστημα

Μεταδοτικές
ασθένειες

%

6,39

4,00
2,14
0,98

Ασθένεια/πρόβλημα υγείας

Λοιμώδης ηπατίτιδα
Ουρικές/Νεφρικές λοιμώξεις
Μη συγκεκριμένες μεταδοτικές ασθένειες
Δερματικές λοιμώξεις
Λοιμώξεις των ματιών
Ιός HIV70
Λοιμώξεις των ώτων
Φυματίωση
Γαστρεντερικές λοιμώξεις
Σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις στις
γυναίκες

%
1,51
0,89
0,71
0,71
0,62
0,44
0,44
0,44
0,36
0,27

0,09
Διαβήτης (ινσουλιεξαρτώμενος και μη
σακχαρώδης διαβήτης)

8,27
3,38
0,62
2,94
2,05
2,05
1,78

Ενδοκρινολογία,
διατροφή

1,60

Νευρολογία

7,37

6,05

0,71
4,36
2,05
1,33

Δερματολογία

5,16

Στοματολογία

3,91

1,07
0,36
0,18
Ουρικό
0,09
4,27
1,69
1,42
1,33
0,98
3,11
1,42
1,07
0,71
0,62
0,44
0,44
0,36
0,36
0,36
0,27

Οφθαλμολογία

2,58

1,78

Ωτορινολαρυγγολογ
1,52
ία

Αιματολογικό/Ανοσ
οποιητικό σύστημα

Γεννητικό σύστημα
του άνδρα

1,43

0,98

Άλλες διαγνώσεις του μεταβολικού
συστήματος
Υπερβολικό βάρος, παχυσαρκία
Συμπτώματα /Ενοχλήσεις μεταβολικού
συστήματος
Συμπτώματα/ενοχλήσεις νευρικού
συστήματος
Επιληψία
Άλλες διαγνώσεις νευρικού συστήματος
Συμπτώματα/Ενοχλήσεις δερματικών
παθήσεων
Άλλες δερματικές ασθένειες
Ατοπική δερματίτιδα και επαφή
Παρασιτώσεις/Καντιντιάσεις
Δερματικά εξανθήματα/Εξοιδήσεις
Παθήσεις δοντιών και ούλων
Συμπτώματα/Ενοχλήσεις για το ουρικό
σύστημα
Άλλες διαγνώσεις του ουρικού συστήματος και
νεφρολογικές διαγνώσεις
Άλλες διαγνώσεις των ματιών
Συμπτώματα/Ενοχλήσεις για τα μάτια
Συμπτώματα/Ενοχλήσεις για τα αυτιά
Συμπτώματα /Ενοχλήσεις για τη μύτη, τον
ρινικό κόλπο
Άλλες διαγνώσεις των ώτων
Αναιμία
Άλλες διαγνώσεις
αιματολογικού/ανοσοποιητικού συστήματος
S/P συστήματα Αιματολογία/Ανοσολογία
Άλλες διαγνώσεις του γεννητικού συστήματος
του άνδρα
Συμπτώματα/Ενοχλήσεις για το γεννητικό
σύστημα του άνδρα

4,00
1,60
1,33
0,44
4,18
0,98
0,89
2,05
1,69
0,53
0,53
0,36
3,91
1,87
0,71
1,16
0,62
0,98
0,27
0,27
0,89
0,27
0,27
0,62
0,36

70. Μια λοίμωξη HIV ή έιτζ παρατηρείται μόνον σε πέντε άτομα: Τρεις άνδρες και δύο γυναίκες, από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Λιβερία, τη Νιγηρία και τη Μολδαβία.
Κανένας από τα παραπάνω άτομα δεν γνώριζε ότι είναι οροθετικός πριν μεταναστεύσει. Όλοι βρίσκονται υπό αντιρετροϊκή θεραπεία.
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•

Οι ανάγκες όσον αφορά την ιατρική παρακολούθηση και τις θεραπείες

Από τις επικεφαλίδες των αναφερόμενων και κωδικοποιημένων συμπτωμάτων και διαγνώσεων 71, μπορεί να
υπολογιστεί ότι τουλάχιστον το 24 % του πληθυσμού χρειάζεται μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη φροντίδα72 και
ότι τουλάχιστον το 17 % του πληθυσμού χρειάζεται βραχυπρόθεσμη φροντίδα (γνωρίζοντας ότι το 18 % χρειάζεται
φροντίδα της οποίας η λήξη δεν εκτιμήθηκε στη μοναδική κωδικοποιημένη επικεφαλίδα). Επιπλέον, ενώ όλα τα
στοιχεία είναι όμοια όσον αφορά το φύλο και την ηλικία, τα άτομα που υποφέρουν από ένα χρόνιο πρόβλημα
υγείας δεν παρακολουθούνται ιατρικά περισσότερο από τους άλλους.
Οι ανάγκες περίθαλψης στον εν λόγω πληθυσμό είναι πολύ σημαντικές. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες υγείας που
πραγματοποίησαν την εν λόγω έρευνα, τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (65 %) έχουν τουλάχιστον ένα πρόβλημα υγείας
του οποίου η θεραπεία είναι επιθυμητή, βλέπε αναγκαία (29 %) ή απαραίτητη (21 %). Λιγότερο από ένας ασθενής στους
δέκα (8 %) παρουσιάζει πρόβλημα υγείας του οποίου η θεραπεία κρίνεται δευτερεύουσα. Ας υπογραμμιστεί ότι
ορισμένα άτομα συσσωρεύουν σοβαρά προβλήματα υγείας και αντιμετωπίζουν πολύ δυσμενείς συνθήκες ζωής. Κατά
συνέπεια, μεταξύ των ερωτηθέντων για τους οποίους ο επαγγελματίας υγείας έκρινε ότι έπασχαν από μία παθολογία που
απαιτούσε θεραπεία, το 8 % είναι άστεγο και το 7 % ζει σε κέντρα παρέχοντα στέγαση βραχυπρόθεσμης ή
μεσοπρόθεσμης διάρκειας. Και το 15 % δεν μπορεί να βασιστεί σε κανέναν για ηθική στήριξη.
Στον ένα τρίτο (33,5 %) των άρρωστων ατόμων73, παρατηρούνται συννοσηρότητες που επηρεάζουν τουλάχιστον δύο
διαφορετικά συστήματα (21 %), δηλαδή τρία ή περισσότερα (12,5 %). Κατά συνέπεια, το 24 % του συνόλου των
ερωτηθέντων παρουσιάζει τουλάχιστον δύο προβλήματα υγείας των οποίων η θεραπεία κρίνεται επιθυμητή (και για
το 6 % των οποίων οι θεραπείες κρίνονται απαραίτητες). Η εν λόγω αυξημένη συχνότητα, εντός γενικά νέου πληθυσμού,
αποτελεί δείγμα καθυστερημένης πρόσβασης στην περίθαλψη.
59- Κατανομή του πληθυσμού ανάλογα με τον αριθμό των ασθενειών των οποίων η θεραπεία κρίνεται
τουλάχιστον προτιμητέα

Σημείωση: Το 16 % των ερωτηθέντων έχει 2 προβλήματα υγείας των οποίων η θεραπεία κρίνεται (τουλάχιστον) προτιμητέα.

>

Ο κ. Μ. έζησε για 4 χρόνια στη φυλακή της Ζιμπάμπουε, περίοδο από την οποία του έχουν ακόμη μείνει
τραύματα σωματικά και ψυχικά. Διηγείται ότι βασανίστηκε εξαιτίας της ομοφυλοφιλίας του, η οποία δεν
είναι ανεκτή στη χώρα. Διηγείται, επίσης, ότι ταλαιπωρείται από ανυπόφορους πόνους στις γάμπες και τα
γόνατα. «Αυτοί οι πόνοι εμφανίζονται ξαφνικά τη νύχτα και υποφέρω πραγματικά», υποστηρίζει. Ο γιατρός
του κέντρου κράτησης του έγραψε πρώτα από όλα κάποια αναλγητικά, τα οποία επιφέρουν ένα μέτριο

71. Οι συντάκτες ευχαριστούν τους Georges Fahet από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Υγείας στα Πυρηναία Όρη και Michel Verdier της υπηρεσίας πληροφορικής των
Γιατρών του Κόσμου στη Γαλλία που έθεσαν στη διάθεσή τους τα εργαλεία πληροφορικής για την ανάλυση της διεθνούς ταξινόμησης πρωτοβάθμιας περίθαλψης (CISP)
που ανέπτυξαν.
72. Η φροντίδα μεσοπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης διάρκειας αντιστοιχεί, στην παρούσα έκθεση, σε μια ανώτερη φροντίδα έξι μηνών (ορισμός που δόθηκε στις εκθέσεις
του Παρατηρητηρίου για την Πρόσβαση στην Υγειονομική Περίθαλψη των Γιατρών του Κόσμου στη Γαλλία).
73. Με τον όρο «άρρωστα άτομα» νοείται το 80 % των ατόμων που αναφέρει τουλάχιστον ένα σύμπτωμα, παράπονο ή ασθένεια στο σύνολο του πληθυσμού της έρευνας.
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αποτέλεσμα και για το λόγο αυτό η εν λόγω θεραπεία δεν υιοθετήθηκε. Καμία εξέταση δεν
πραγματοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της αιτίας των παραπόνων. Ο κ. Μ αναφέρει, επίσης, ότι πέρασε
πολύ άσχημες νύχτες, που δεν είχε καθόλου όρεξη να φάει κι ένιωθε πολύ αδύναμος. Τα τραύματα των
βασανισμών στη Ζιμπάμπουε είναι βαθιά. Διηγείται ότι έχει ήδη σκεφτεί να δώσει τέλος στη ζωή του. Λέει:
«Σκέφτηκα ότι καλύτερα να πεθάνω από το να ζω με τόσους πόνους, τόσες δυσχέρειες και χωρίς ελπίδα για
το μέλλον». Ο κ. Μ. από τη Ζιμπάμπουε, 32 ετών, ζει στις Κάτω Χώρες.
Κατά συνέπεια, το 16 % του πληθυσμού παρουσιάζει ζωτικά προβλήματα74 πιθανώς, ενδεχομένως ή αναμφιβόλως
κρίσιμα για την ζωή του απουσία θεραπείας. Αναμφίβολα, το εν λόγω ποσοστό αυξάνεται σημαντικά με την ηλικία,
καθώς το 39 % των ερωτηθέντων ηλικίας 55 ετών ή άνω βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση (με, σε αυτό το κομμάτι της
ηλικίας, το 17, 3 % των ατόμων που έχουν ένα ζωτικό πρόβλημα ενδεχομένως ή πιθανόν κακό).
60- Κατανομή ασθενειών ανά ομάδα ηλικίας
18-24 χρόνια

Κανένας ζωτικός κίνδυνος

•

25-29 χρόνια

30-34 χρόνια

35-44 χρόνια

45-54 χρόνια

Πρόγνωση πιθανώς ή ελάχιστα απαισιόδοξη

Άνω των 55

Πρόγνωση πιθανώς κακή ή κακή

Η ανάγκη περίθαλψης δεν σχετίζεται με την άφιξη στην Ευρώπη

Στο σύνολο του ερωτηθέντος πληθυσμού, το 15,7 % ατόμων υπέφερε (την ημέρα της έρευνας) από χρόνιο
πρόβλημα υγείας το οποίο γνώριζε ήδη πριν την αναχώρησή του για την Ευρώπη, χωρίς ιδιαίτερες διαφορές
ανάλογα με τη γεωγραφική προέλευση. Μόνον τα προερχόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Μάγκρεμπ
άτομα εμπίπτουν λίγο συχνότερα στην περίπτωση αυτή: Το παραπάνω φαινόμενο αγγίζει περίπου το ένα τέταρτο των
ατόμων που προέρχονται από αυτές τις περιοχές του κόσμου.

74.  ζωτικός κίνδυνος, ο οποίος εκτιμήθηκε από τους επαγγελματίες υγείας, αφορά το 57 % του πληθυσμού της έρευνας. Δεν αναφέρεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, την
Ιταλία και την Πορτογαλία. Στις υπόλοιπες χώρες, το ποσοστό απάντησης ποικίλλει μεταξύ 100 % (στο Βέλγιο) και 71 % (στη Γαλλία). Ο εν λόγω ζωτικός κίνδυνος εκτιμήθηκε
μετά τη συγκέντρωση των προβλημάτων υγείας από τα οποία υπέφερε το άτομο κατά την ημέρα της έρευνας καθώς και μετά το χαρακτηρισμό τους (κυρίως οξύ ή χρόνιο).
Εκτιμήθηκε – απουσία θεραπείας—από μία μοναδική ερώτηση σε έξι ομάδες (βλέπε ακόλουθη εικόνα), σύμφωνα με μια μεθοδολογία κατάλληλα προσαρμοσμένη και
απλοποιημένη συγκριτικά με εκείνη που χρησιμοποιήθηκε στη Γαλλία από το «Institut de recherche et de documentation en économie de la santé» (cf. Perronnin M.,
Rochaix L., Tubeuf S., «Construction d’un indicateur continu d’état de santé agrégeant risque vital et incapacité», Questions déconomie de la santé, Paris, Irdes, 2006, αριθ. 107).
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61- Ποσοστό του πληθυσμού με τουλάχιστον μία τωρινή χρόνια ασθένεια την οποία γνώριζε ήδη στη χώρα
προέλευσης, σε συνάρτηση με τη γεωγραφική προέλευση
ΕΕ

Μάγκρεμπ

Ευρώπη εκτός ΕΕ

Υποσαχάρια
Αφρική

Εγγύς και
Μέση Ανατολή

Νότια και
κεντρική Αμερική

Ασία

Σύνολο

Ακόμη, οι εν λόγω συχνότητες πρέπει να μετριαστούν από την συγκεκριμένη εξέταση των σχετικών προβλημάτων. Στον
ακόλουθο κατάλογο απαριθμούνται με φθίνουσα σειρά συχνότητας όλα τα προβλήματα και οι διαγνώσεις τα οποία είναι
γνωστά στη χώρα προέλευσης και αναφέρονται τουλάχιστον δύο φορές (δηλαδή από τουλάχιστον το 2 % των
ατόμων)75.
62- Κατανομή συχνότερων διαταραχών και ασθενειών, ήδη γνωστών από τη χώρα προέλευσης (έχουν
αναφερθεί το λιγότερο 2 φορές)
Λοιπά ψυχολογικά προβλήματα
Επιπλεγμένη αρτηριακή υπέρταση
Δυσουρία
Μη επιπλεγμένη αρτηριακή υπέρταση
Μη σακχαρώδης διαβήτης
Γαστραλγίες
Πόνος στα οστά ή στις αρθρώσεις
Αλλεργική ρινίτιδα
Ευερέθιστη συμπεριφορά
Νευραλγία προσώπου
Λοιπές ασθένειες πεπτικού
Μη σακχαρώδης διαβήτης
Πόνος ορθού-πρωκτού
Οσφυαλγίες
Ημικρανίες
Γλαύκωση
Πόνος ραχιαίας και οσφυϊκής σπονδυλικής στήλης
Ουρική αρθρίτιδα
Υπερβολικό βάρος
Μετατραυματικό στρες
Πόνος στα πόδια
Πόνος στο γόνατο
Φλεβίτιδα
ρινίτιδα
Διαταραχές άγχους

Αριθ.

%

15
14
11
11
10
10
9
9
8
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3

4,3
4,0
3,2
3,2
2,9
2,9
2,6
2,6
2,3
2,0
2,0
1,7
1,7
1,4
1,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

%
συσσωρευμένο

4,3
8,4
11,6
14,7
17,6
20,5
23,1
25,7
28,0
30,1
32,1
33,8
35,5
37,0
38,4
39,6
40,8
41,9
43,1
44,2
45,1
46,0
46,8
47,7
48,6

Συνέχεια
Λοιπές καρδιαγγειακές ασθένειες
Λοιπές δερματικές ασθένειες
Λοιπές ουρικές ασθένειες
Λοιπό πεπτικό έλκος
Κεφαλαλγίες
Κατάθλιψη
Καρδιακός πόνος
Δερματικός πόνος
Επιγαστρικός πόνος
Μη επιθυμητό πάχος
Αιμορροΐδες
Ορθοστατική υπόταση
Λαρυγγίτιδα
Ασθένειες στόματος
Ναυτίες
Εξωτερική ωτίτιδα
Παραλυσία προσώπου
Απόπειρα αυτοκτονίας
Αυχενικό σύνδρομο
Βήχας
Διαταραχές κατάποσης
Σωματόμορφες διαταραχές
Καλοήθης όγκος γεννητικών οργάνων
Έλκος του δωδεκαδακτύλου
Καρδιακή βαλβιδοπάθεια

Αριθ.

%

%
συσσωρευμένο

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

49,1
49,7
50,3
50,9
51,4
52,0
52,6
53,2
53,8
54,3
54,9
55,5
56,1
56,6
57,2
57,8
58,4
59,0
59,5
60,1
60,7
61,3
61,8
62,4
63,0

* Οι λοιπές ασθένειες αναφέρονται κατά συνέπεια με μικρότερη συχνότητα για 2 στα 1000 άτομα.

75. Τα εν λόγω 224 προβλήματα αντιπροσωπεύουν το 63 % του συνόλου των 356 προβλημάτων που είναι γνωστά στη χώρα προέλευσης.
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63- Κατανομή των διαταραχών και των ασθενειών που είναι ήδη γνωστές στη χώρα προέλευσης ανά σύστημα
%
Πεπτικό

13,2

Ψυχολογικό

12,9

Μεταβολισμός, διατροφή, ενδοκρινολογία

12,9

Καρδιαγγειακό

12,4

Οστεοαρθρικά

12,4

Αναπνευστικό

7,6

Νευρολογικό

6,7

Δερματολογία

3,9

Γυναικολογικό

3,9

Γενικό και μη ειδικό

3,4

Οφθαλμολογικό

2,8

Ουρικό

2,5

Αίμα, αιματολογικό, ανοσοποιητικό

1,7

Ώτα

1,1

Γεννητικό σύστημα του άνδρα
Πάχος, εγκυμοσύνη

1,1
0,8

Η εξέταση της παραπάνω μεγάλης λίστας ανισότητας και του πίνακα ανά σύστημα δείχνει πολλά πράγματα.

• Τη σημαντική συχνότητα των προβλημάτων και των ενοχλήσεων σαφώς συμπτωματικών που δεν αποτέλεσαν το
αντικείμενο συγκεκριμένης διάγνωσης,

• τη συχνότητα των χρόνιων συμπτωμάτων ή πολύ συνηθισμένων ασθενειών (προβλήματα χώνεψης, πόνοι στα
οστά ή στις αρθρώσεις, αλλεργική ρινίτιδα, ουρική αρθρίτιδα, πεπτικό έλκος κ.λπ.) που δεν μπορούμε να
φανταστούμε, σοβαρά μιλώντας, ότι αποτέλεσαν το κίνητρο μετανάστευσης και ακόμη λιγότερο την εγκατάσταση
κάτω από συνθήκες ζωής τόσο ασταθείς όσο εκείνες με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι στη χώρα προορισμού οι
μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα!

• Κατά

συνέπεια, η σπανιότητα των διαγνώσεων των χρόνιων, δυνητικά σοβαρών ασθενειών (οι τρεις που
αναφέρονται συχνότερα – η αρτηριακή πίεση και τα δύο είδη διαβήτη – αντιπροσωπεύουν από κοινού λιγότερο
από το 12 % των γνωστών πριν από τη μετανάστευση προβλημάτων και αφορούν λιγότερο από το 3 % του
ερωτηθέντος πληθυσμού)76 ;

• Η σημαντική συχνότητα των ψυχολογικών προβλημάτων (13 % των περιπτώσεων), κυρίως τύπου κατάθλιψης,
άγχους, ενόχλησης ή ακόμη μετατατραυματικών συνδρόμων.
Απεναντίας, ας θυμηθούμε, όπως είδαμε προηγουμένως, ότι μόνον το 6 % των ερωτηθέντων αναφέρει λόγους υγείας
μεταξύ των κινήτρων μετανάστευσης.
Με άλλα λόγια, η κατάσταση που καταγγέλλεται σε ορισμένους πολιτικούς λόγους σύμφωνα με την οποία οι
μετανάστες μεταναστεύουν κατά τρόπο παράνομο για να «έρθουν να επωφεληθούν της περίθαλψης στην Ευρώπη»
είναι ένα φάντασμα που δεν αντιστοιχεί στην παρατηρούμενη πραγματικότητα. Παρόμοιες καταστάσεις
εντοπίζονται σπάνια ή κατ’ εξαίρεση στον ερωτηθέν πληθυσμό. Το γεγονός αυτό καταδείχτηκε άλλωστε σε
ορισμένες εκθέσεις που διενεργήθηκαν σε εθνικό επίπεδο σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης 77.

>

Η κ. L. ήρθε να συμβουλευτεί τους Γιατρούς του Κόσμου, επειδή ένιωθε κουρασμένη και δεν είχε σταματήσει
να βήχει για μερικές εβδομάδες. Μόλις είχε ολοκληρώσει έναν κύκλο επιμορφωτικών σεμιναρίων για να

76. Συγκεκριμένα, όπως υπογραμμίστηκε προηγουμένως, κανένα από τα πέντε άτομα που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV/AIDS δεν γνώριζε την ασθένειά του πριν την
άφιξή του στη χώρα υποδοχής.
77.   ,  μ μ    : Smeets R.M.W., de Beaufort I.D., Entzinger H., «Medische aspecten van het vreemdelingenbeleid», Nijmegen:
Landelijke Commissie Medische Especten van het Vreemdelingenbeleid, 2004.
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ασκήσει το επάγγελμα της μοδίστρας και έπρεπε να ξεκινήσει να δουλεύει άμεσα – αδήλωτη – ωστόσο
ένιωθε πολύ αδύναμη για να το κάνει. Η γενική κατάσταση της υγείας της παρουσίαζε μια αλλοίωση και οι
κλινικές εξετάσεις έδειξαν πιθανή πνευμονική φυματίωση. Ζητήθηκε ακτινογραφία στους πνεύμονες και
πραγματοποιήθηκε μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες, καθώς και βασικές αιματολογικές εξετάσεις. Προτάθηκε
και έγινε αποδεκτή η ανίχνευση της ηπατίτιδας και του ιού HIV. Η κ. L ήταν πολύ χαμογελαστή και
ευχαριστούσε όλο τον κόσμο από καρδιάς. Ένα μήνα αργότερα, η κ. L. επέστρεψε στο Caso: Είχε ολοκληρώσει
μια νοσηλεία τριών εβδομάδων στην υπηρεσία μεταδοτικών ασθενειών. Νοσηλεύτηκε αμέσως μετά την
ακτινογραφία στους πνεύμονες, η οποία έδειξε μη φυσιολογικά αποτελέσματα τα οποία θα μπορούσαν να
παραπέμψουν σε φυματίωση. Εκτός από τη φυματίωση, οι συμπληρωματικές εξετάσεις έδειξαν την
παρουσία δύο χρόνιων ασθενειών με μεγάλη δυνατότητα επιδείνωσης: Διαβήτης και ηπατίτιδα Β. Η κ. L.,
Κινέζα, 30 ετών, ζει στη Γαλλία.

•

Η βία στην οποία υπόκεινται πριν την μετανάστευση και κατά την έρευνα

Το θέμα της κακοποίησης κατά τη διάρκεια των μεταναστευτικών διαδρομών αποτελεί το αντικείμενο αυξημένης
ανησυχίας και αναγνώρισης, κυρίως από τη μεριά των επαγγελματιών υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης που έρχονται
σε επικοινωνία με το κοινό. Το εν λόγω θέμα ξεπερνά εκείνο των πολιτικών βασανιστηρίων και της κακοποίησης
απέναντι στους αιτούντες άσυλο78 και δεν υπάρχουν γενικότερες αντιπροσωπευτικές μελέτες ποιότητας επί του
θέματος79.
Η έρευνά μας συμπεριέλαβε ένα μέρος με ερωτήσεις σχετικά με την βία στην οποία ενδεχομένως υπόκεινται, πριν, κατά
τη διάρκεια και μετά την άφιξή τους στην Ευρώπη. Έχουν υποφέρει από την πείνα, τον υποσιτισμό, έχουν ζήσει σε
εμπόλεμη χώρα, έχουν υποστεί σωματική κακοποίηση (ενδοοικογενειακή ή άλλου είδους), έχουν παρεμποδιστεί στην
προσπάθεια να κερδίσουν χρήματα ή τους έχουν στερηθεί χρήματα τα οποία είχαν κερδίσει, έχουν υποστεί βία από τις
δυνάμεις επιβολής του νόμου, παρακολουθούνταν ή τους απαγορεύονταν οι δραστηριότητες τους, έχουν υποστεί
σωματική βία ή έχουν φυλακιστεί για τις ιδέες τους, έχουν βασανιστεί, έχουν υποστεί σεξουαλική βία, και άλλα.
Δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα των εν λόγω ερωτήσεων, μόνον ορισμένες ομάδες αποφάσισαν να τις θέσουν.
Συνολικά, μόνον το ήμισυ του ερωτηθέντος πληθυσμού ερωτήθηκε για την κακοποίηση την οποία υπέστη κατά τη
διάρκεια της ζωής του: Στη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ιταλία80.
Ο αριθμός των ερωτηθέντων που υπέστησαν κακοποίηση είναι πολύ υψηλός: Το 59 % του ερωτηθέντος πληθυσμού
αναφέρει ότι έχει υποστεί τουλάχιστον ένα είδος κακοποίησης μεταξύ των δέκα ειδών που αναφέρθηκαν (βλέπε
πίνακα). Επιπλέον, πρόκειται συχνά για πολλαπλές εμπειρίες, καθώς το 40 % αναφέρει ότι έχει υποστεί πολλά είδη
κακοποίησης και το 18% μόνον ένα είδος κακοποίησης.

78. Loutan L., Bierens de Haan D., Subilia L., «La santé des demandeurs d’asile: des maladies transmissibles aux syndromes post-traumatiques». Bull Soc Pathol Exot 1997, 90:
233-7.
Gerritsen A.A., Bramsen I., Devillé W., van Willigen L.H., Hovens J.E., van der Ploeg H.M., «Physical and mental health of Afghan, Iranian and Somali asylum seekers and
refugees living in the Netherlands». Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 2006, 41: 18-26.
79. Lindert J., Brähler E., Wittig U., Mielck A., Priebe S., «Depression, anxietyand posttraumatic stress disorders in labor migrants, asylum seekers and refugees. A systematic
overview [in German]», Psychother Psychosom Med Psychol, 2008, 58: 109-22.
80. Στις εν λόγω χώρες, το ποσοστό απαντήσεως στις ερωτήσεις αυτές είναι εξαιρετικό: 84 % στο πλαίσιο του βελγικού προγράμματος, 88 % στο πλαίσιο του γερμανικού
προγράμματος, 87 % και 97 % στο πλαίσιο των δύο γαλλικών προγραμμάτων κι 100 % στο πλαίσιο όλων των υπόλοιπων προγραμμάτων.
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64- Κατανομή του ερωτηθέντος πληθυσμού ανάλογα με τον αριθμό των μορφών κακοποίησης στις οποίες
υπόκειται
%
καμία

41

1

18

2

16

3

9

4

6

5

4

6 και άνω

6

>

Η κ. Β μας διηγείται ότι ήρθε για να δουλέψει, ότι νιώθει λίγη μοναξιά αλλά έχει φίλους, οπότε δεν την ενοχλεί
πολύ. Χαμογελάει. Λέει ότι είναι αγχωμένη, ότι έχει ένα πρόβλημα στο κεφάλι και ότι δεν κοιμάται καλά.
Προσπερνάμε το κεφάλαιο της κακοποίησης, με σύνεση. Υποστηρίζει ότι όλα είναι εντάξει αλλά το χαμόγελο
εξαφανίζεται από τα χείλη της. Ξεσπάει σε κλάματα. Προσπαθεί να χαμογελάσει, αλλά φαίνεται ότι κάτι τέτοιο
είναι δύσκολο. Εξηγεί, με δικά της λόγια, ότι δεν είναι εύκολο να εκφραστεί στα γαλλικά, ωστόσο εκφράζεται.
Είχε έναν φίλο στη Γαλλία. Ήταν παρθένα. Πριν ένα χρόνο, την χτύπησε και την βίασε. Από τότε δεν τον
ξαναείδε. Από τότε, υποφέρει από εφιάλτες τις νύχτες, δεν κοιμάται καλά, έχει εξάψεις άγχους, πονάει το
κεφάλι της. Ναι, θα επιθυμούσε πολύ να μιλήσει σε έναν ψυχολόγο, αλλά δεν είναι εύκολο στα Γαλλικά. Κ. Β.,
Μαροκινή, 25 ετών, ζει στη Γαλλία.

>

«Στο Μαλί, χάσαμε τον πατέρα μας όταν ήμασταν μικρές. Η μητέρα μας ήταν στην αγορά για να πουλήσει
καρυκεύματα, για να μπορέσει να αναλάβει τη φροντίδα μας. Είμαστε οκτώ παιδιά. Εγώ είμαι η πρωτότοκη
κόρη της οικογένειας. Όταν πήγαινα σχολείο, στις διακοπές, πήγαινα να δουλέψω για να μπορέσω μετά τις
διακοπές να πληρώσω τα τετράδιά μου και τις τσάντες μου. Είμαι κατά της εκτομής. Επειδή ήμουν θύμα της.
Επειδή η εκτομή δεν πραγματοποιήθηκε σωστά στο Μαλί. Ο άνδρας με τον οποίο αρραβωνιάστηκα μου λέει
κάθε φορά: «δεν σου έχουν κάνει καλά την εκτομή81] ». Στη γλώσσα Μπαμπάρα υπάρχει ένας όρος, τον
οποίο δεν μπορώ να μεταφράσω στα Γαλλικά: Οι άνδρες λένε ότι είσαι σαν άνδρας εάν δεν σε έχουν «κόψει»
καλά. Αυτό με σόκαρε. Εγώ τον παράτησα.. Κάθε φορά που το διηγείται αυτό στους φίλους του, ντρέπομαι.
Επειδή στο Μαλί πολλές γυναίκες είναι θύματα εξαιτίας αυτού. Πολύς πόνος, πολλά προβλήματα κατά την
εγκυμοσύνη επειδή έχουν υποστεί την εκτομή. Εάν κάνεις τον απολογισμό, αυτό σου κάνει κακό.
Δεν θέλω τα παιδιά μου να είναι θύματα όπως εγώ. Δεν θέλω. Η κόρη μου ήδη έπεσε θύμα αυτής της
εγχείρησης. Ήρθα εδώ για να μην πέσουν θύματα αυτής της κατάστασης τα μελλοντικά μου παιδιά. Στο
Μαλί, δεν θέλουν να σταματήσουν. Υπάρχουν γυναίκες που βρίσκονται εκεί αποκλειστικά για να κάνουν
αυτό. Εάν πεις ότι δεν θέλεις, θα πουν ότι συμπεριφέρεσαι όπως οι λευκοί. Εάν αποκτήσω τα μέσα εδώ, θέλω
να συστήσω το δικό μου σχέδιο για την καταπολέμηση της εκτομής». S., από το Μάλι, 29 ετών, ζει στη Γαλλία
στο Σαν Ντενί.

81 Η εκτομή είναι συνώνυμο του ακρωτηριασμού των εξωτερικών γυναικείων σεξουαλικών οργάνων (GMF)
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Αναφερόμενοι πάντα στις δέκα μορφές κακοποίησης, το 41 % των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι έχει πέσει θύμα
κακοποίησης στη χώρα προέλευσής του και το 24 % από την άφιξή του στη χώρα υποδοχής. Το 7 % υπέστη
κακοποίηση κατά την μεταναστευτική του πορεία. Η μετανάστευση προς την Ευρώπη μοιάζει κατ' αυτόν τον τρόπο να
έχει επιτρέψει σε πολλά άτομα να ξεφύγουν από τη βία που υπέστησαν στη χώρα προέλευσής τους, χωρίς, ωστόσο,
αυτή να τους προφυλάσσει από την κακοποίηση στη χώρα υποδοχής. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι πρόκειται για
δεδομένα δηλώσεων, και κατά συνέπεια ευαίσθητων να επηρεαστούν μέσω δηλώσεων (γνωστών σε όλη την έρευνα).
Επίσης, οι μορφές κακοποίησης που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής τους πορείας, φαίνεται ότι
δηλώθηκαν λιγότερα συγκριτικά με αυτές που οι ομάδες των Γιατρών του Κόσμου γνωρίζουν όσον αφορά την πορεία
των μεταναστών που συχνάζουν στα προγράμματά τους.
Τρεις μορφές κακοποίησης υπέστησαν τόσο συχνά στη χώρα προέλευσης όσο και στη χώρα άφιξης: σεξουαλικές
επιθέσεις, χρηματοοικονομική κατάσχεση και «άλλες μορφές κακοποίησης» (ετερογενής κατηγορίας, η οποία
χρησιμοποιείται από ορισμένους ερωτηθέντες για να αναφερθούν, κυρίως, στην ψυχολογική ή την ηθική βία). Η
στέρηση τροφής εντοπίζεται σίγουρα λιγότερο συχνά στη χώρα υποδοχής από τη χώρα προέλευσης, ωστόσο πολλά
άτομα έρχονται αντιμέτωπα με αυτή: Το 15 % των ερωτηθέντος πληθυσμού δεν είχε αρκετή τροφή από την άφιξή
του στη χώρα υποδοχής. Οι άλλες κατηγορίες κακοποίησης εντοπίζονται συχνότερα στη χώρα προέλευσης.
Άνδρες και γυναίκες έχουν υποστεί κακοποίηση στα ίδια ποσοστά – είτε στο σύνολο της ζωής τους, στην περίοδο που
προηγούνταν της μετανάστευσης είτε από την άφιξή τους στη χώρα υποδοχής. Αντίθετα, οι σημαντικές διαφορές
ανάλογα με το φύλο εμφανίζονται για τις τέσσερις μορφές κακοποίησης. Ο αριθμός των ανδρών είναι μεγαλύτερος όσον
αφορά την φυσική απειλή ή τη φυλάκιση για τις ιδέες τους (14 % εμπίπτει στην εν λόγω περίπτωση, έναντι 6 % των
γυναικών). Κατά τρεις φορές περισσότερο, έχουν πέσει θύματα βίας από δυνάμεις της τάξης (22 % έναντι 7 % για τις
γυναίκες) και έχουν επιπλέον υποστεί την παρεμπόδιση εργασίας ή τη στέρηση των χρημάτων που έχουν κερδίσει (22 %
έναντι 16 %). Όσον αφορά τις γυναίκες, αναφέρουν σαφέστερα συχνότερα από τους άνδρες ότι έχουν πέσει θύματα
σεξουαλικής επίθεσης (12 % εμπίπτει στην εν λόγω περίπτωση έναντι 1 % των ανδρών)82.
65- Ποσοστό των ατόμων θυμάτων κακοποίησης στο σύνολο της ζωής τους, πριν, κατά τη διάρκεια και κατά τη
μετανάστευση
Έχει βιώσει συνθήκες πείνας ή είχε ανεπαρκή σίτιση
Έχει ζήσει σε χώρα κατά τη διάρκεια πολέμου
Έχει υπάρξει θύμα φυσικής κακοποίησης (ενδοοικογενειακής κακοποίησης ή άλλης
μορφής επίθεσης)
Του έχει απαγορευτεί η άσκηση κάποιας απασχόλησης/του έχουν αρνηθεί χρήματα
από εργασία που έχει κάνει (οικονομική κατάσχεση)
Έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης από τις δυνάμεις τάξεως
Έχει υποστεί παρακολούθηση ή απαγόρευση των δραστηριοτήτων του
Έχει απειληθεί ή φυλακιστεί για τις ιδέες του (προσβολή της ελευθερίας έκφρασης)
Έχει υπάρξει θύμα βασανιστηρίων
Έχει υπάρξει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης
Άλλο είδος κακοποίησης (χωρίς διευκρίνιση)

Στο σύνολο της ζωής τους
%
IC (95 %)
35,5
31,3-39,8
27,4
23,7-31,4

Πριν τη
μετανάστευση
21,1
26,1

Κατά τη διάρκεια
Από την άφιξη
της πορείας τους
4,6
14,7
1,6
-

20,0

18,6-25,8

16,0

0,8

4,2

19,5

16,2-23,1

9,4

0,9

9,4

16,5
12,8
11,0
7,0
6,4
8,4

13,4-20,0
10,1-16,1
8,5-14,1
5,0-9,6
4,4-8,9
6,1-11,1

11,4
10,8
10,2
6,1
3,2
3,2

1,5
0,0
0,3
0,6
0,0
0,9

4,1
2,0
0,5
0,3
3,2
4,3

Ανάγνωση του πίνακα: Το 35,5 % των ατόμων υποστηρίζει ότι έχει βιώσει συνθήκες πείνας ή είχε ανεπαρκή σίτιση. Πάντα μεταξύ του συνόλου των ερωτηθέντων, το 21,1 %
βίωσε συνθήκες στέρησης της σίτισης πριν από τη μετανάστευση, το 4,6 % κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής του πορείας και το 14,7 % από την άφιξή του στην τωρινή
χώρα διαμονής.

>

«Στη χώρα μου ήμουν ταξιτζής και μια μέρα έπεσα θύμα ληστείας από ληστές που μάστιζαν το χωριό μου,
ένα μικρό ήσυχο χωριό. Πήγαμε με τους γονείς μου να κάνουμε καταγγελία και μετά από αυτό δεν
μπορούσε να ζήσουμε πια στο χωριό λόγω του φόβου αντιποίνων από ληστές. Έπρεπε να φύγουμε για να
κρυφτούμε από αυτούς. Ο πατέρας μου αποφάσισε ότι έπρεπε να φύγω από τη χώρα για να σώσω τη ζωή
μου. Ενώθηκαν και βρήκαν χρήματα για να με στείλουν στο Ντουμπάι. Έμεινα ένα χρόνο εκεί. Έπειτα έμαθα
ότι το χωριό μου βομβαρδίστηκε και σκοτώθηκε όλη η οικογένειά μου». Ινδός, 31 ετών, ζει στο Βέλγιο εδώ και
ένα χρόνο.

82. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι είναι πολύ πιθανό ότι υπάρχει στο σημείο αυτό το μέσο της δήλωσης, εάν αναλογιστούμε ότι, μετά που έχουν υποστεί τη σεξουαλική βία, οι
άνδρες έχουν λιγότερο την τάση συγκριτικά με τις γυναίκες να το δηλώνουν σε μια έρευνα τέτοιου είδους.
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Ο Α. έφτασε από το Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο έξι χρόνια πριν για να ζητήσει άσυλο. Είναι καλλιτέχνης και
φυλακίστηκε για τρεις μήνες και βασανίστηκε επειδή δημοσίευσε τα σχέδιά του και τις καρικατούρες του
που κριτίκαραν την πολιτική ζωή. Το σώμα του φέρει βαθιές ουλές. Όταν ελευθερώθηκε έζησε για δέκα
χρόνια υπό συνεχή παρακολούθηση, υπό τηλεφωνική παρακολούθηση χωρίς τα έγγραφα της ταυτότητάς
του (κατασχέθηκαν) και συνεχώς παρακολουθούμενος. Μόλις κατάφερε να ξαναβρεί ένα διαβατήριο, έφυγε
από το Ιράν όπου οι απειλές θανάτου εναντίον αυτού και της οικογένειάς του επαναλήφθηκαν. Τρία από τα
ξαδέρφια του σκοτώθηκαν. Α., Ιρακινός, ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο

Για να ολοκληρώσουμε το εν λόγω κεφάλαιο, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι συχνότητες αυτές νοούνται πιθανότατα
ως ελάχιστες συχνότητες, καθώς γνωρίζουμε το μέσο των δηλώσεων σε μικρότερο βαθμό γεγονός σύνηθες σε τέτοιου
είδους «γρήγορη» έρευνα για θέματα τόσο προσωπικά. Επιπλέον, οι ερωτήσεις που τίθενται κατά τρόπο συστηματικό
αναφέρονταν μόνον στη φυσική βία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ηθική και ψυχολογική βία. Ακόμη, σύμφωνα με
έρευνα που διεξήχθη σε μετανάστες, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, αλλοδαπούς που ζουν με ή χωρίς νόμιμα έγγραφα,
στις Κάτω Χώρες και στο Βέλγιο83, η πλειοψηφία της κακοποίησης την οποία έχουν αντιμετωπίσει οι ερωτηθέντες ήταν
βία ψυχολογική, ταπεινώσεις κ.λπ.

>

«Είχα μια παιδική ηλικία δύσκολη και επίπονη. Ο πατέρας μου ήταν κλέφτης και πολύ συχνά βρισκόταν στη
φυλακή. Όταν έβγαινε έξω, χτυπούσε τη μητέρα μου η οποία έγινε αλκοολική καθώς και εμάς, τον μικρό μου
αδερφό, την αδερφή μου και εμένα. Τους παράτησα στην ηλικία των 19 και πήγα στην Ελλάδα παράνομα.
Είχα ακούσει να λένε ότι η ζωή στην Ελλάδα ήταν καλύτερη, πιο ανθρώπινη. Πήγα σε ένα γραφείο το οποίο
νόμιζα ότι ήταν πρακτορείο ταξιδίων, αλλά δεν ήταν έτσι. Ένας άνδρας αγόρασε εμένα και 19 ακόμη κορίτσια
από τη χώρα μου και την Ουκρανία. Μας μετέφερε με αυτοκίνητο στη Βουλγαρία και έπειτα με τα πόδια στην
Ελλάδα μέσα από βουνά. Στη Θεσσαλονίκη, μας έκλεισε σε ένα σπίτι για να δουλεύουμε ως εκδιδόμενα
άτομα. Ο νταβατζής μου με χτυπούσε και με απειλούσε ότι θα με ξαναέβρισκε εάν προσπαθούσα να ξεφύγω
και θα με ξαναέστελνε στην πατρίδα μου. Μας βίαζε σεξουαλικά, τις άλλες κοπέλες και εμένα, παράλληλα με
τα υπόλοιπα.

>

Ξέφυγα έξι μήνες μετά την άφιξή μου με έναν άνδρα που γνώρισα εκεί. Δεν ήμουν ερωτευμένη μαζί του, αλλά
τον συμπαθούσα πολύ και του είχα εμπιστοσύνη. Με πήγε στην Αθήνα, στους γονείς του. Αυτοί δεν με
ήθελαν και δεν με αγαπούσαν επειδή ήμουν Μολδαβή. Μετά από πέντε με έξι μήνες, έμεινα έγκυος και
ανακάλυψα ότι ήμουν οροθετική (HIV). Ήταν προφανώς αποτέλεσμα της προηγούμενης ζωής μου.
Προσπάθησα να αυτοκτονήσω πολλές φορές παίρνοντας φάρμακα. Η μητέρα του φίλου μου με έβρισε και
με έσωζε κάθε φορά. Δεν ήθελα τη ζωή μου. Ήθελα να πεθάνω». Μολδαβή, 27 ετών, ζει στην Ελλάδα, στη
Θεσσαλονίκη.

83. Keygnaert I., Wildon R., Dedoncker K. et al., « Hidden violence is a silent rape: prevention of sexual and gender-based violence against refugees and asylum seekers in
Europe, a participatory approach report », Ghent, International Centre for Reproductive Health, Ghent University, 2008.
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9. Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ

•

Έλλειψη ιατρικής περίθαλψης και παρακολούθησης

Μεταξύ των 1.371 προβλημάτων υγείας που εντοπίστηκαν στον ερωτηθέν πληθυσμό, μόνον για το ένα τέταρτο (26
%) προσφέρεται πλήρης φροντίδα ή παρακολούθηση, για το ένα τέταρτο (27 %) προσφέρεται μερική φροντίδα ή
παρακολούθηση και για περίπου το ήμισυ (45 %) δεν προσφέρεται καμία φροντίδα και παρακολούθηση κατά την
ημέρα διεξαγωγής της έρευνας.
66- Κατανομή των ειδών παρακολούθησης (ποσοστό επί τοις εκατό των προβλημάτων υγείας που συναντάμε)
%
Συνολική παρακολούθηση

25,9

Μερική παρακολούθηση

27

Δεν παρακολουθείται

45,2

Δεν γνωρίζω

1,9

Κατά γενικό τρόπο, όσο σημαντικότερη κρίνεται η περίθαλψη (από τον επαγγελματία υγείας84), τόσο σωστότερα –
ευτυχώς – παρακολουθείται ή αντιμετωπίζεται το πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, το ένα τρίτο (34 %) των προβλημάτων
υγείας για τα οποία η περίθαλψη κρίνεται απαραίτητη δεν παρακολουθούνται καθόλου και το ένα πέμπτο αυτών
παρακολουθούνται μερικώς κατά τη ημέρα της έρευνας. Λιγότερο από ένα πρόβλημα υγείας στα δύο (43 %) για το
οποίο η περίθαλψη θεωρείται απαραίτητη παρακολουθείται πλήρως. Καθώς η θεραπεία κρίνεται «μόνον» αναγκαία,
περίπου ένα πρόβλημα στα δύο (44 %) δεν παρακολουθείται καθόλου. Τέλος, μόνον για το 13 % των λιγότερο σοβαρών
προβλημάτων υγείας, για τα οποία, ωστόσο, η περίθαλψη είναι επιθυμητή, παρέχεται πλήρης παρακολούθηση.
Συνολικά, το 38 % του πληθυσμού παρουσιάζει τουλάχιστον ένα πρόβλημα υγείας το οποίο δεν παρακολουθείται (και
σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 10 % τουλάχιστον δύο προβλήματα υγείας).

84. Το τμήμα «υγεία» του ερωτηματολογίου διαχειρίστηκαν οι επαγγελματίες υγείας σε ποσοστό 85 % των περιπτώσεων. Επρόκειτο, σε ποσοστό 85 % των περιπτώσεων
για έναν ιατρό, σε 12 % για νοσηλευτή, σε 15 % για άλλον επαγγελματία υγείας (ψυχολόγο, βοηθό νοσηλευτή, μαία), σε 7,5 % για φοιτητή της ιατρικής στο τέλος του
δεύτερου κύκλου και σε 7,7 % των περιπτώσεων για άλλον διαμεσολαβητή.
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67- Συχνότητα των ειδών παρακολούθησης κατά την ημέρα της έρευνας ανάλογα με την αναγκαιότητα της
περίθαλψης (ποσοστό επί τοις εκατό των προβλημάτων υγείας που συναντάμε)
Περίθαλψη ή παρακολούθηση
Απαραίτητη

Συνολική παρακολούθηση

Αναγκαία

Μερική παρακολούθηση

Προτιμητέα

Δεν παρακολουθείται

υμπληρωματική

Δεν γνωρίζω

Το γεγονός ότι η ιατρική παρακολούθηση των ασθενειών πραγματοποιείται σε μικρό αριθμό στην έρευνα προκαλεί
περισσότερα ερωτήματα από τη σημασία του επιπολασμού των χρόνιων ασθενειών και από τη λιγότερο καλή
κατάσταση της υγείας των ερωτηθέντων συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό (βλέπε προηγούμενο κεφάλαιο). Η
απουσία ιατρικής παρακολούθησης συνιστά επιβαρυντικό παράγοντα και το γεγονός αυτό θα έπρεπε να βελτιωθεί και
να καταστεί ταυτόχρονα στόχος του τομέα της δημόσιας υγείας και στόχος για την επίτευξη της ισότητας όσον αφορά
την πρόσβαση στην περίθαλψη. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας στην Ευρώπη υπογραμμίζει ότι «τα ποσοστά όσον
αφορά τις μη μεταδοτικές ασθένειες και τις αιτίες τους είναι υψηλότερα μεταξύ των φτωχών και ευάλωτων ατόμων. Τα
άτομα που ανήκουν στις κατώτερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις διατρέχουν τουλάχιστον δύο φορές μεγαλύτερο
κίνδυνο προσβολής από σοβαρή ασθένεια, καθώς και κίνδυνο πρόωρου θανάτου συγκριτικά με εκείνα που ανήκουν σε
ανώτερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις. Οι πραγματοποιούμενες βελτιώσεις δεν κατανέμονται ισότιμα, στο μέτρο κατά
το οποίο τα άτομα των ανώτερων κοινωνικοοικονομικών τάξεων συχνά επωφελούνται επιπλέον από τις παρεμβάσεις
στον τομέα της υγείας. Μία στρατηγική συνεργασίας για την καταπολέμηση των μη μεταδοτικών ασθενειών θα
βοηθούσε τους υπευθύνους των συστημάτων υγείας των χωρών να λάβουν μέτρα για την προώθηση της υγείας, να
προλαμβάνουν τις ασθένειες στο σύνολο του πληθυσμού, να προσδιορίζουν ενεργά τα άτομα σε κίνδυνο και να
βελτιώνουν την περίθαλψη που παρέχεται στα ήδη άρρωστα άτομα. Οι δράσεις για τη μείωση των ανισοτήτων στον
τομέα της υγείας πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα όλων των λαμβανόμενων μέτρων.» 85

•

Η καθυστέρηση όσον αφορά την πρόσβαση στην περίθαλψη

Το ένα τέταρτο του πληθυσμού (25 %) επωφελήθηκε πολύ καθυστερημένα από την περίθαλψη τουλάχιστον ενός
από των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει επί του παρόντος – τουλάχιστον μία φορά– από την άφιξή του στη
χώρα υποδοχής. Το εν λόγω ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο όταν αφορά χρόνια προβλήματα υγείας, καθώς το 33 %
των ατόμων αυτών έλαβε περίθαλψη για το πρόβλημά του τουλάχιστον μία φορά με μεγάλη καθυστέρηση, γεγονός που
είναι παράλληλα λογικό (η πιθανότητα περίθαλψης τουλάχιστον μίας φοράς με μεγάλη καθυστέρηση αυξάνεται
«φυσικά» με τη διάρκεια της ασθένειας) και ανησυχητικό, ωστόσο.

85. Ιστότοπος OMS : http://www.euro.who.int/mediacentre/PR/2006/20060908_1?language=French
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68- Συχνότητα του αριθμού των σύγχρονων ασθενειών για τα οποία παρέχεται περίθαλψη με καθυστέρηση
τουλάχιστον μίας φοράς στη χώρα υποδοχής

Σημείωση: Το 5 % των ερωτηθέντων έχει 2 σύγχρονα προβλήματα υγείας για τα οποία παρασχέθηκε περίθαλψη με καθυστέρηση τουλάχιστον μία φορά στη χώρα
υποδοχής.

Οι διαταραχές και οι ασθένειες που αποτελέσαν το αντικείμενο πρόσβασης στην περίθαλψη τουλάχιστον μία φορά πολύ
καθυστερημένα είναι διάφορες. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η συχνότητα των 69 διαγνώσεων που
αναφέρονται τουλάχιστον 2 φορές από τους γιατρούς, αριθμός που αντιστοιχεί στο 70 % των περιπτώσεων. Εκτός από
τα συμπτώματα, οι χρόνιες ασθένειες ή/και δυνητικά σοβαρές αποτέλεσαν το αντικείμενο καθυστέρησης όσον αφορά
την περίθαλψη στις εξής περιπτώσεις: Διαβήτης, επιπλεγμένη αρτηριακή υπέρταση, μετατραυματικό σύνδρομο,
υποθυροειδής, λοιμώδης πυελονεφρίτιδα, HIV/AIDS, ισχαιμική καρδιοπάθεια, καρκίνος, κατάθλιψη κ.λπ.

>

•

Την πρώτη φορά που ήρθε στο Open Med [πρόγραμμα των Γιατρών του Κόσμου], η Ε. υπέφερε από
κοιλιακούς πόνους για μήνες, αλλά δεν είχε τολμήσει να ζητήσει βοήθεια από κανέναν. Ήταν η πρώτη φορά
που ήταν άρρωστη από την άφιξή της στη Γερμανία. Στην πραγματικότητα, ένα χρόνο νωρίτερα, όταν είχε
επιστρέψει στην Κροατία, διαγνώστηκε με ωοθηκίτιδα και κατά την επιστροφή της στη Γερμανία, δεν
κατέφυγε στην περίθαλψη λόγω έλλειψης μέσων. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι μιλάει πολύ κακά γερμανικά και
δεν ένιωθε ικανή να επισκεφτεί έναν Γερμανό γιατρό. Εν των μεταξύ ο πόνος έγινε ανυπόφορος. Ζήτησε
λοιπόν τη βοήθειας μιας γειτόνισσας η οποία τη συνόδευσε στους Γιατρούς του Κόσμου. Ο γιατρός των
Γιατρών του Κόσμου διέγνωσε κοιλιακό όγκο και συνέστησε την άμεση επέμβαση της κοπέλας. Δεν γνωρίζει
ούτε πού να κάνει την εγχείρηση ούτε πώς θα την πληρώσει. E., γυναίκα κροατικής καταγωγής, 38 ετών, ζει
στην Γερμανία εδώ και μερικά χρόνια (κατά ασυνεχή τρόπο).

Η παρακολούθηση της εγκυμοσύνης

Μεταξύ του συνόλου των ερωτηθέντων γυναικών, το 11 % είναι έγκυες (δηλαδή 55 γυναίκες). Μόνον περίπου οι μισές
(48 %) από αυτές παρακολουθούνται κατά την εγκυμοσύνη τους (καθώς η έρευνα δεν επιτρέπει να γνωρίζουμε από
πότε είναι έγκυες). Το εν λόγω ποσοστό είναι περίπου το ίδιο σε όλες τις χώρες εκτός από τη Σουηδία, όπου ποσοστό
ανώτερο από το 80 % των έγκυων γυναικών παρακολουθείται (ωστόσο, οι χαμηλοί αριθμοί εμποδίζουν κάθε ακριβή
στατιστική σύγκριση)86
Το ποσοστό παρακολούθησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το όφελος της ανάληψης του κόστους της περίθαλψης
«την τελευταία φορά που αρρώστησαν»: Το 80 % των έγκυων γυναικών, καθώς είχε επωφεληθεί προηγουμένως από
την ανάληψη του κόστους της περίθαλψης, παρακολουθούνταν κατά την ημέρα της έρευνας , έναντι του 44 %
εκείνων που δεν είχαν επωφεληθεί από την εν λόγω ανάληψη νωρίτερα (στατιστικά μη χαρακτηριστικό, αλλά οι
αριθμοί είναι μικροί). Το ποσοστό της ανάληψης είναι ακόμη περισσότερο χαμηλό στις έγκυες γυναίκες που
μετανάστευσαν εδώ και ένα χρόνο ή λιγότερο στη χώρα της έρευνας (30 %).
86. ατά τη διάρκεια της έρευνας οι γιατροί του κόσμου της Σουηδίας εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα για την εξασφάλιση της παρακολούθησης της εγκυμοσύνης των
εγκύων γυναικών.
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•

>

«Η αδερφή μου ήταν έγκυος. Πήγαμε στο νοσοκομείο 20 μέρες πριν γεννηθεί το αγοράκι της. Της είπαν ότι
δεν είχε δικαίωμα σε καμία ιατρική περίθαλψη, καθώς βρισκόμασταν σε παράνομη κατάσταση και έπρεπε να
πληρώσουμε». O. Rrom Αλβανός, ζει στην Ελλάδα εδώ και ένα χρόνο.

>

«Όταν ήρθα στο Project London [Γιατροί του Κόσμου], ήμουν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, στον έκτο
μήνα. Δεν είχε ποτέ κανένας γιατρός παρακολουθήσει την εγκυμοσύνη μου και δεν ήμουν εγγεγραμμένη σε
γενικό γιατρό. Προσπάθησα να πάω σε ιατρικό κέντρο στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης μου, αλλά εκεί μου
ζήτησαν το διαβατήριό μου και ήθελαν να μάθουν εάν είχα το δικαίωμα χορήγησης της περίθαλψης που
προέβλεπε το εθνικό σύστημα υγείας. Αργότερα, πήγα να εγγραφώ για τον τοκετό στο νοσοκομείο: Έπρεπε να
κάνω καισαρική. Το προσωπικό του οικονομικού τμήματος ήταν ιδιαίτερα επιθετικό και δυσάρεστο
απέναντι μου. Μου είπαν ότι εάν δεν είχα τα χρήματα και εάν δεν μπορούσα να πληρώσω, έπρεπε να φύγω.
Σε κάποια στιγμή, ένας από τους υπεύθυνους πληρωμών άρχισε να φωνάζει και να ουρλιάζει λέγοντας:
«κάτσε κάτω και μίλα για λεφτά!» Ήμουν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και έτοιμη να βάλω τα κλάματα. Με
απείλησε ότι θα καταφερθεί εναντίον μου εάν δεν πλήρωνα το απαιτούμενο ποσό και ότι εάν προσπαθούσα
να φύγω από τη χώρα θα με ακολουθούσαν μέχρι τον ισημερινό. Δεν άντεχα άλλο αυτές τις φωνές και
λιποθύμησα. Έκατσα στο πάτωμα σαν ένας μικρός σωρός και έκλαιγα. Κανένας δεν ήρθε να μου μιλήσει.
Προσπάθησα να τους εξηγήσω ότι απλώς δεν είχα τα χρήματα για τον τοκετό και ότι δεν είχα ούτε δουλειά
ούτε οικογένεια εδώ. Τους είπα ότι ήμουν στη ζωή χάρη στα κουπόνια των 28 ευρώ την εβδομάδα τα οποία
μου έδινε μια φιλανθρωπική οργάνωση. Μου είπαν να πάω να πουλήσω τα κουπόνια και να φέρω χρήματα
στο νοσοκομείο. Είχα έναν επίπονο τοκετό και προβλήματα στο συκώτι εξαιτίας των αντιβιοτικών και των
αναλγητικών που έπαιρνα. Ήμουν άρρωστη πέντε μήνες με τόσους πόνους που δεν μπορούσα πια να
περπατήσω, με πυρετό, με πόνους στο κεφάλι και τρεμούλες. Βεβαίως ανησυχούσα για το παιδί μου: Εάν
κάτι μου συνέβαινε, τι θα πάθαινε το παιδί μου;». D., γυναίκα από τον Ισημερινό, φοιτήτρια, ζει στο Ηνωμένο
Βασίλειο.

Ένα παράδειγμα: Η πρόσβαση στην περίθαλψη κατά το τελευταίο περιστατικό
ασθένειας

Την τελευταία φορά που ένιωσε άρρωστο, το 80 % των εν λόγω ατόμων δεν είχε επωφεληθεί από καμία πραγματική
ανάληψη του κόστους της περίθαλψης87, χωρίς διαφορά ανάμεσα στα φύλα, την ηλικία ή την οικογενειακή κατάσταση.
Τα ποσοστά ανά χώρα επιβεβαιώνουν τις αναλύσεις του προηγούμενου κεφαλαίου εάν και δεν είναι απολύτως όμοια.
Στη Γαλλία, τα ποσοστά των ατόμων των οποίων οι ιατρικές δαπάνες δεν αποζημιώθηκαν κατά το τελευταίο περιστατικό
ασθένειας, καθώς και κατά την ημέρα της έρευνας είναι παρόμοια, ποσοστό της τάξης του 90 %, με αυτά του Βελγίου (με
διαφορά μικρού αριθμού ατόμων τα οποία έπαψαν να επωφελούνται εν τω μεταξύ από την κρατική ασφάλιση). Το
ποσοστό πλησιάζει επίσης αυτό των ερωτηθέντων στην Ισπανία, μεταξύ του τελευταίου περιστατικού και της ημέρας
έρευνας (περίπου 60%).
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 10 % των ατόμων έχει χάσει την εν λόγω περίθαλψη κατά την T-1 και T. Μπορεί να
απευθύνεται σε άτομα που έχουν μετακομίσει χωρίς να έχουν παράλληλα εγγραφεί σε νέο γενικό γιατρό.
Στην Ιταλία το εν λόγω ποσοστό των ατόμων που δεν λαμβάνει περίθαλψη κατά το τελευταίο περιστατικό ασθένειάς του
είναι το πιο υψηλό. Το 2004, σύμφωνα με μια έρευνα η οποία διεξήχθη από τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα, παρατηρήθηκε
ότι σε μια άλλη περιοχή (Καμπανία) το 89 % των μεταναστών χωρίς άδεια παραμονής δεν επωφελούταν από κανένα
είδος περίθαλψης88. Στην έρευνά μας, περίπου το 30 % των ατόμων που δεν έλαβε περίθαλψη κατά το τελευταίο
περιστατικό ασθένειας (η πλειονότητα ενέπιπτε σε αυτήν την περίπτωση), επωφελήθηκε από αυτήν κατά την ημέρα της

87. Το 20 % του δείγματος που δεν ένιωσε ποτέ άρρωστο εξαιρείται από τον ακόλουθο υπολογισμό.
88. Virgilio A., Defilippi L., Moschochoritis K., Ravinetto R., «Right to health care for vulnerable migrants», The Lancet, 2007, 370: 827-28.
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έρευνας. Αυτό εξηγείται πιθανώς από την ειδική παρακολούθηση η οποία πραγματοποιείται από τα σχετικά
προγράμματα της Ιταλίας.
Στη Σουηδία, το 13 % των ατόμων που ωφελήθηκαν από ασφαλιστική κάλυψη την τελευταία φορά που χρειάστηκαν
περίθαλψη είναι άτομα που ήταν αιτούντες άσυλο και των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε με αποτέλεσμα σήμερα να
είναι άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα.
Ας θυμηθούμε, τέλος, ότι στην Ελλάδα, κανένα σύστημα δεν προβλέπει την ανάληψη του κόστους της περίθαλψης εκτός
από την περίπτωση των έκτακτων περισταστικών.
69- Ποσοστό των ατόμων χωρίς πραγματική περίθαλψη την τελευταία φορά που αισθάνθηκαν άρρωστα
ανάλογα με τη χώρα της έρευνας
IT

FR

SE

BE

UK

ES

EL*

Σύνολο

* στην Ελλάδα, η ερώτηση δεν τέθηκε: Η έλλειψη μέσων ανάληψη υπενθυμίζεται σε αυτό το γραφικό (πρβ. κεφάλαιο για τα θεωρητικά δικαιώματα). Στις Κάτω Χώρες δεν
τέθηκε επίσης καθώς η αίτηση για την ανάληψη πραγματοποιείται από τον γενικό γιατρό.

Όταν ερωτήθηκαν για την συμπεριφορά που εκφράστηκε κατά την τελευταία φορά που ένιωθαν άρρωστοι, το 71 % των
ατόμων απάντησε ότι συμβουλεύτηκε έναν επαγγελματία υγείας, ποσοστό που με μια πρώτη ματιά μπορεί να μοιάζει
ικανοποιητικό.
70- Πραγματοποιούμενες ενέργειες κατά το τελευταίο περιστατικό ασθένειας
Ζήτησε τη γνώμη ειδικού
Αυτοθεραπεία
Απευθύνθηκα σε γείτονα, φίλο ή στην οικογένεια
Συμβουλές από το φαρμακείο

Αριθ.
646
101
54
52

%
71,3
11,1
6,0
5,7

Δεν έκανα τίποτα
΄Αλλο*
Επίσκεψη σε παραδοσιακό θεραπευτή

Αριθ.
51
8
5

%
5,6
0,9
0,6

* les personnes ont répondu pour moitié « consultation de services sociaux non médicalisés »
et pour moitié « voyage dans un pays voisin pour consulter » (à partir de la Grèce).

Στην πραγματικότητα, οι πραγματοποιούμενες ενέργειες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ή μη της
ιατρικής ασφαλιστικής κάλυψης τη δεδομένη στιγμή. Κατά συνέπεια, τα άτομα τα οποία επωφελήθηκαν από την
ανάληψη του κόστους της περίθαλψης είναι περισσότερα όσον αφορά την προσφυγή σε επαγγελματία υγείας για την
παροχή συμβουλών συγκριτικά με άλλους (87 % έναντι 67 %, είτε 20 βαθμοί διαφορά). Αντίθετα, τα άτομα τα οποία δεν
επωφελήθηκαν από την εν λόγω ανάληψη είναι περισσότερα όσον αφορά την παροχή φροντίδας στον εαυτό τους (13
% έναντι 2 % των ατόμων που επωφελούνται από την εν λόγω ανάληψη). Τα άτομα που επωφελούνται από την
ανάληψη του κόστους της περίθαλψης έχουν επίσης συμβουλευτεί περισσότερο μια δομή κοινού δικαίου (46 %) ή
τα έκτακτα περιστατικά του νοσοκομείου (40 %) από ότι συγκεκριμένες δομές (15 %) συγκριτικά με τα άτομα που δεν
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επωφελούνται της εν λόγω ανάληψης τα οποία89 συμβουλεύτηκαν στην πλειοψηφία τους συγκεκριμένες δομές ειδικές
για τα άτομα που εξαιρούνται από την περίθαλψη 90 (57 %)91.
Ελλείψει δυνατότητας προσφυγής σε γιατρό, τα άτομα τα οποία δεν επωφελούνται από την ανάληψη του κόστους
της περίθαλψης απευθύνθηκαν δύο φορές συχνότερα σε φαρμακοποιό (6 % έναντι 3 %), σε άτομο του
περιβάλλοντός τους (6 % έναντι 3 %) ή δεν έκαναν απολύτως τίποτα (7 % έναντι 4 %). Η συχνότητα προσφυγής σε
παραδοσιακούς γιατρούς είναι πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 % των περιπτώσεων) και δεν είναι χαρακτηριστικά
διαφορετική όσον αφορά το καθεστώς ανάληψης του κόστους92.
71- Πραγματοποιούμενες ενέργειες κατά το τελευταίο περιστατικό ασθένειας ανάλογα με το πραγματικό
καθεστώς της πρόσβασης στην περίθαλψη
%
Επίσκεψη σε επαγγελματία υγείας στα ιατρεία
δημόσιου νοσοκομείου

39,7
15,3

Επίσκεψη σε επαγγελματία υγείας στα επείγοντα
νοσοκομείου

34,3
13,7

Επίσκεψη σε επαγγελματία υγείας σε ιατρεία
ειδικών δομών

12,8
37,9

Αυτοθεραπεία

2,2
12,7

Συμβουλές από το φαρμακείο

2,9
6,2

Επίσκεψη σε παραδοσιακό θεραπευτή

0,7
0,5

Απευθύνθηκα σε γείτονα, φίλο ή στην οικογένεια

2,9
6,3

Δεν έκανα τίποτα

3,7
6,7

΄Αλλο*

0,7
0,6

Με ανάληψη του κόστους της περίθαλψης

Χωρίς ανάληψη του κόστους της περίθαλψης

Οι διαφορές μεταξύ των χωρών όσον αφορά τις δομές περίθαλψης στις οποίες προσφεύγουν τα άτομα πρέπει να
ερμηνευτούν με σύνεση, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία όπου οι αριθμοί των απαντήσεων είναι χαμηλοί.
Παρ' όλ' αυτά, σε δύο χώρες, και επίσης στις Κάτω Χώρες, το ποσοστό της παροχής συμβουλών σε δομές κοινού δικαίου
κατά το τελευταίο περιστατικό ασθένειας είναι το υψηλότερο (μεταξύ 49 % και 64 % των ατόμων που προσέφυγαν σε
αυτές για συμβουλές). Στην Ελλάδα το εν λόγω ποσοστό είναι πολύ μικρό (16 %), ενώ σε όλες τις υπόλοιπες χώρες το ίδιο
ποσοστό βρίσκεται σε μια ενδιάμεση κλίμακα (το ένα πέμπτο με το ένα τέταρτο των ατόμων κατέφυγαν σε αυτό το είδος
δομής). Για τον πληθυσμό που στρατολογείται σε ειδικά κέντρα ή προγράμματα, η προσφυγή στα έκτακτα των
νοσοκομείων είναι ιδιαιτέρα χαμηλή στην Ιταλία, όπως επίσης και στη Γαλλία και τη Σουηδία. Αντίθετα, στη Γαλλία, τη
Σουηδία, την Ελλάδα και την Ιταλία η πλειοψηφία των προσφυγών πραγματοποιήθηκε σε ειδική δομή.

89. Πρόκειται για υπηρεσίες που απευθύνονται σε ευάλωτους πληθυσμούς, όπως άτομα που είναι αποκλεισμένα από το σύστημα υγείας, οι άστεγοι κ.ά.
90. Πρόκειται για κέντρα ή συνεταιριστικά προγράμματα (όπως εκείνα των Γιατρών του Κόσμου ή λοιπών μη κυβερνητικών οργανώσεων) αλλά όχι μόνο, όπως για
παράδειγμα οι άδειες πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη (PASS) στα δημόσια νοσοκομεία της Γαλλίας ή τα ανοικτά ιατρεία (Walk-in Centers) στη Βρετανία.
91. Χωρίς διαφορά όσον αφορά το φύλο ή την ηλικία (ούτε όσον αφορά το είδος της δομής περίθαλψης στην οποία προσφεύγουν, ούτε όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα
στην ανάληψη του κόστους και στη δομή που συμβουλεύονται).
92. Παρατηρείται, κατά συνέπεια, αντικατάσταση της προσφυγής στην δυτική ιατρική από την προσφυγή σε παραδοσιακό γιατρό. Αυτό συγκεντρώνει αποτελέσματα
  μ       ,  μ μ, μ    ,          
«μ» μ μ,       .
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72- Είδος δομής που επισκέπτονται τα άτομα κατά το τελευταίο περιστατικό ασθένειας ανά χώρα της έρευνας
BE

EL

Επείγοντα νοσοκομείου

•

ES

FR

IT

NL

Ιατρεία δημόσιου νοσοκομείου

SE

UK

Ιατρεία ειδικών δομών

Παράδειγμα ανίχνευσης του ΗΙV/AIDS: Άγνοια σε γενικό επίπεδο

Πολυάριθμοι πολιτιστικοί, κοινωνικοί και διαρθρωτικοί φραγμοί αντιτίθενται στην πραγματοποίηση τεστ ανίχνευσης HIV
από τους μετανάστες στη δυτική Ευρώπη. Μπορούμε να αναφέρουμε, μεταξύ άλλων, την άγνοια της ασθένειας και των
διαθέσιμων δυνατοτήτων θεραπείας, την άγνοια των δομών ανίχνευσης και περίθαλψης όσον αφορά τον ιό HIV/AIDS ή
ακόμη και το φόβο στιγματισμού. Οι μετανάστες χωρίς άδεια παραμονής συγκεντρώνουν χωρίς καμία αμφιβολία τους
εν λόγω παράγοντες, γεγονός που τους κρατάει σε ακόμη μεγαλύτερη απόσταση από τα προγράμματα και τις δομές
πρόληψης και περίθαλψης. Το φαινόμενο αυτό ισχύει κυρίως στις χώρες όπου ο δεσπόζων πολιτικός διάλογος για τη
«μάχη κατά της μετανάστευσης για την περίθαλψη» χρησιμοποιεί πρόθυμα το έιτζ ως έμβλημα του υποτιθέμενου
«ιατρικού τουρισμού»93, την ίδια στιγμή που το έιτζ βρίσκεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο περιθώριο, ιδίως καθώς
απευθύνεται σε άτομα τα οποία ζουν στην αβεβαιότητα (θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό). Στο σύνολο του
ερωτηθέντος πληθυσμού, μόνον το ένα τρίτο (35, 4 %) γνωρίζει ότι ένα άτομο χωρίς νόμιμα έγγραφα μπορεί να
επωφεληθεί δωρεάν από το τεστ ανίχνευσης του HIV, το 12, 9 % δηλώνει ότι δεν εμπίπτει σε αυτήν την περίπτωση και
το 50, 1 % δεν γνωρίζει να απαντήσει στην ερώτηση.
Οι απαντήσεις είναι διαφορετικές ανάλογα με τη χώρα. Η γνώση της ύπαρξης του τεστ ανίχνευσης δωρεάν είναι η πιο
αυξημένη στην Ισπανία και στη Γαλλία, δύο χώρες στις οποίες δύο θετικοί παράγοντες αλληλοσυμπληρώνονται για την
επεξήγηση της διαφοράς αυτής: Αφενός, οι μετανάστες μιλούν συχνά τη γλώσσα της χώρας υποδοχής (ισπανόφωνοι της
Λατινικής Αμερικής στην Ισπανία και γαλλόφωνοι στην επαρχία του Μάγκρεμπ και της υποσαχάριας Αφρικής στη
Γαλλία) και είναι για το λόγο αυτό πιο δεκτικοί στις πληροφορίες που παρέχονται στον γενικό πληθυσμό όσον αφορά το
συγκεκριμένο θέμα. Αφετέρου, έχουν αναπτυχθεί εκεί σε διαφορετικό βαθμό εκστρατείες προώθησης του τεστ
ανίχνευσης που στοχεύουν συγκεκριμένα στους μετανάστες (κυρίως στο πλαίσιο των προγραμμάτων που συμμετείχαν
στην έρευνα σε αυτές τις δύο χώρες).

93. Fakoya I., Reynolds R., Caswell G., Shiripinda I., «Barriers to HIV testing for migrant black Africans in Western Europe», HIV Med, 2008, 9(S2): 23-5.
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Αντίθετα, η άγνοια του εν λόγω δικαιώματος παρατηρείται στη μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων χωρίς νόμιμα
έγγραφα που ερωτήθηκαν στο Βέλγιο, την Ιταλία, τη Σουηδία και την Ελλάδα.

• Στις δύο τελευταίες χώρες, το γενικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι εξαιρετικά περιοριστικό όσον αφορά την
πρόσβαση στην περίθαλψη των ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα, επηρεάζει αδιαμφισβήτητα την εν λόγω μαζική
άγνοια σχετικά με τη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης του τεστ ανίχνευσης HIV.

• Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το γεγονός ότι οι αντιρετροϊκές θεραπείες δεν είναι προσβάσιμες για τα άτομα χωρίς
νόμιμα έγγραφα94 δεν ευνοεί προφανώς την προώθηση του τεστ ανίχνευσης. Η διαθεσιμότητα των θεραπειών και
η πρόσβαση σε αυτές κατά την πρώιμη φάση της λοίμωξης συνιστούν στην πραγματικότητα ισχυρές κινητήριες
δυνάμεις για την πραγματοποίηση του τεστ της ανίχνευσης, όπως αυτό καταδείχθηκε στις χώρες υπό ανάπτυξη
από τη διάδοση των φαρμάκων κατά του ιού.
73- Γνώση του δικαιώματος ανίχνευσης του ιού του HIV ανάλογα με τη χώρα της έρευνας
ES

Ναι

>

FR

UK

NL

Όχι

BE

IT

Εξαρτάται

SE

EL

Δεν γνωρίζω

Η κ. Χ. έφτασε στη Γαλλία στην ηλικία των 18 προς αναζήτηση εργασίας. Προσέχει παιδιά και φιλοξενείται
από μία φίλη. Όταν αναφερόμαστε στο θέμα της κακοποίησης, μας διηγείται ότι έπεσε θύμα βιασμού στην
ηλικία των 13. Η κ. Χ. βλέπει έναν γιατρό επειδή νιώθει κουρασμένη, πονάει στις αρθρώσεις εδώ και καιρό και
κοιμάται άσχημα. Αυτό μας θυμίζει ψυχοσωματική ασθένεια. Στο πλαίσιο της πρόληψης, της προτείνουμε
το τεστ ανίχνευσης HIV και ηπατίτιδας. Στην αρχή συμφωνεί και δεν μοιάζει να ανησυχεί καθόλου, δεν πήρε
το ρίσκο. Το τεστ HIV είναι θετικό. Κ. Χ., γυναίκα προέλευσης από την Ακτή Ελεφαντοστού, 25 ετών, ζει στη
Γαλλία.

Περισσότερο από το ένα τρίτο (35, 7 %) των ερωτηθέντων έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία να πραγματοποιήσει
τεστ ανίχνευσης στη χώρα της έρευνας. Η αίτηση ανίχνευσης κατά συνέπεια δεν αμελείται καθόλου. Οι γυναίκες είναι
περισσότερες στην περίπτωση αυτή από τους άνδρες (39, 1 % έναντι 31, 3 %, p=0,01). Αποτελούν, επίσης, πλειοψηφία
όσον αφορά την επιθυμία πραγματοποίησης τεστ ανίχνευσης στην ηλικία των 18 και των 29 ετών. Το μέγιστο ποσοστό
είναι περισσότερο προχωρημένο στους άνδρες (στην ηλικία μεταξύ 35 και 44 ετών) και δεν ξεπερνάει ποτέ το 38, 8 %
όσον αφορά την επιθυμία τεστ ανίχνευσης, ανεξάρτητα από την ηλικιακή ομάδα. Για τις γυναίκες, το ποσοστό μειώνεται
μετά την ηλικία των 45 [υπογραμμίζουμε σε ποιο βαθμό η επιθυμία πραγματοποίησης τεστ ανίχνευσης μοιάζει να
συνδέεται περισσότερο με τη μητρότητα παρά με τη σεξουαλικότητα, ενώ η εν λόγω επιθυμία μειώνεται μόνον από την
ηλικία των 55 στους άνδρες για να αγγίξει την ίδια αξία και για τα δύο φύλα με το πέρας αυτής της ηλικίας (18 %)].

94. Πρβλ. Terrence Higgins Trust & National Aids Trust, «Note on access to HIV treatment for undocumented migrants and those refused leave to remain», THT, February
2006 et National AIDS Trust. «The myth of HIV health tourism», NAT, October 2008.
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74- Επιθυμία πραγματοποίησης ανίχνευσης HIV ανά φύλο και ανά ομάδα ηλικίας
Άνδρες

18-24 χρόνια

Γυναίκες

30-34 χρόνια

25-29 χρόνια

35-44 χρόνια

45-54 χρόνια

Άνω των 55

Σύνολο

Στα άτομα που προέρχονται από την υποσαχάρια Αφρική και τη νότια και κεντρική Αμερική, συμπεριλαμβανομένης της
Καραϊβικής, η επιθυμία αυτή είναι συχνότερη (περίπου το ήμισυ των ερωτηθέντων) και στα άτομα που προέρχονται από
το Μάγκρεμπ, την Εγγύς και Μέση Ανατολή ή την Ευρώπη η επιθυμία είναι πιο σπάνια (λιγότερο από το ένα τέταρτο των
ερωτηθέντων).
75- Επιθυμία πραγματοποίησης ανίχνευσης για τον ιό HIV ανά γεωγραφική προέλευση
Υποσαχάρια
Αφρική

Νότια και
κεντρική Αμερική

Ασία

ΕΕ

Μάγκρεμπ

Εγγύς και
Μέση Ανατολή

Ευρώπη εκτός ΕΕ Σύνολο

Εδώ πρέπει να υπογραμμιστεί η πολύ μικρή συχνότητα πραγματοποίησης της ανίχνευσης μεταξύ των ευρωπαίων
ερωτηθέντων, είτε ανήκουν στην κοινότητα είτε όχι, την ίδια στιγμή που η μετάδοση της νόσου μεταξύ ετερόφυλων
στους έφηβους στην κεντρική Ευρώπη συνιστά πλειοψηφία και η επίπτωση λοίμωξη από τον ιό HIV στην ανατολική
Ευρώπη είναι πολύ ισχυρή (τέσσερις φορές μεγαλύτερη το 2006 από εκείνη που παρατηρείται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση)95.
Η επιθυμία ανίχνευσης εξαρτάται επίσης από τη διάρκεια της παραμονής στη χώρα της έρευνας: Τα άτομα που έχουν
ήδη εκφράσει την επιθυμία να πραγματοποιήσουν το τεστ ανίχνευσης κατοικούν στη χώρα υποδοχής, όπως μπορούσε
να περιμένει κανείς, εδώ και πολύ περισσότερο καιρό συγκριτικά με τα άλλα (κατά μέσο όρο 57 μήνες έναντι 47 μήνες,
p=0,005). Η εν λόγω επιθυμία διαφέρει κατά πολύ, συνεπώς, ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τη γεωγραφική προέλευση
και τη διάρκεια παραμονής των ερωτηθέντων. Οι παρατηρούμενες προφανώς διαφορές μεταξύ των χωρών της έρευνας
πρέπει έτσι να αναλυθούν λαμβανομένων υπόψη τεσσάρων χαρακτηριστικών.

95. EuroHIV, «HIV/AIDS surveillance in Europe. End-year report 2006», Saint-Maurice, Institut de veille sanitaire, 2007, No. 75.
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Συνεπώς, σε ανάλυση με πολλαπλές μεταβλητές, όλα τα όμοια πράγματα όσον αφορά το φύλο, την ηλικία, τη διάρκεια
της παραμονής και τη γεωγραφική προέλευση, η πιθανότητα επιθυμίας πραγματοποίησης του τεστ ανίχνευσης έμοιαζε
σημαντικά υψηλότερη στην Ισπανία96 (τα άτομα έχουν 2,4 φορές περισσότερες ευκαιρίες να έχουν εκφράσει την
επιθυμία για πραγματοποίηση του τεστ από ότι στην Σουηδία η οποία επιλέχθηκε τυχαία ως χώρα αναφοράς για την
ταξινόμηση των υπολοίπων). Αντιθέτως, η εν λόγω πιθανότητα είναι σημαντικά μικρότερη στην Ιταλία και την Ελλάδα,
όπου τα άτομα έχουν τρεις με τέσσερις φορές λιγότερες πιθανότητες να έχουν να έχουν εκφράσει την επιθυμία για
πραγματοποίηση του εν λόγω τεστ (πάντα σε σχέση με την Σουηδία)97. Στη Γαλλία, η πιθανότητα είναι παρόμοια με
εκείνη που εκτιμήθηκε στη Σουηδία, καθώς και στο Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες. Είναι δύο φορές μικρότερη στο Ηνωμένο
Βασίλειο (αλλά για λόγους μεγέθους του δείγματος, η διαφορά δεν είναι σημαντική).
76- Εκτιμώμενη πιθανότητα επιθυμίας πραγματοποίησης τεστ ανίχνευσης του ιού HIV ανάλογα με τη χώρα της
έρευνας, κατόπιν προσαρμογής στην ηλικία, το φύλο, τη γεωγραφική προέλευση και την αρχαιότητα των
μεταναστών
ES

FR

BE

NL

UK

IT

EL

OR εκτιμώμενος ανά λογιστική αναγωγή, αναφορά = Σουηδία
Σημείωση: Σε σύγκριση με τη Σουηδία, οι ερωτηθέντες στην Ιταλία έχουν 3,6 φορές λιγότερες πιθανότητες να έχουν επιθυμήσει να πραγματοποιήσουν τεστ ανίχνευσης και
2,4 φορές περισσότερες πιθανότητες Στην Ισπανία (σε γκρι χρώμα, οι αριθμοί δεν είναι σημαντικοί από στατιστική άποψη).

Μεταξύ των ατόμων που έχουν επιθυμήσει να κάνουν το τεστ ανίχνευσης, το 72 % έκαναν πραγματικά ένα. Αντιθέτως, το
ένα τρίτο των ερωτηθέντων που έχει επιθυμήσει να κάνει το εν λόγω τεστ δεν συγκεκριμενοποίησε το διάβημά του. Το
εν λόγω ποσοστό αυξάνεται με την ηλικία και τη διάρκεια της παραμονής στη χώρα υποδοχής, αλλά δεν παρουσιάζει
διαφορά ανάλογα με το φύλο. Η μη συγκεκριμενοποίηση του τεστ τείνει να είναι λίγο συχνότερη στα άτομα που
προέρχονται από το Μάγκρεμπ (η διαφορά, ωστόσο, δεν είναι σημαντική). Όλα τα όμοια πράγματα όσον αφορά την
ηλικία, το φύλο και τη γεωγραφική προέλευση (όλα όπως στην «απλή» συγκριτική ανάλυση, όπως αυτή που αναφέρεται
στο γραφικό παρακάτω) είναι στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα όπου το ποσοστό
πραγματοποίησης του εν λόγω τεστ είναι το υψηλότερο και στην Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο98 όπου το εν
λόγω ποσοστό είναι το μικρότερο. Δηλαδή και στις δύο χώρες όπου οι θεραπείες κατά του ιού δεν είναι δωρεάν
προσβάσιμες για τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα.

96. H πλειονότητα των προγραμμάτων στην Ισπανία διαθέτει μία συνιστώσα για την πρόληψη του ιού HIV/AIDS
97. Δεν σημειώνεται σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των τριών χωρών και της Σουηδίας.
98.   μ μ          μ       (   μ    μ )   μ
μ  μ      .
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77- Ποσοστό των ατόμων που έχουν επιθυμήσει και τελικά πραγματοποίησαν τεστ ανίχνευσης για τον ιό HIV
ανάλογα με τη χώρα της έρευνας
IT

EL

FR

ES

BE

NL

SE

UK

Σύνολο

Μεταξύ των αναφερόμενων για την αιτιολόγηση της έλλειψης επιθυμίας πραγματοποίησης του τεστ ανίχνευσης του HIV
λόγων, η έλλειψη ανάγκης (που αισθάνονται) είναι μακράν ο συχνότερα αναφερόμενος λόγος. Ακόμη και εάν κανένα
ατομικό δεδομένο δεν επιτρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω για να κρίνουμε το επίπεδο κινδύνου έκθεσης των
ερωτηθέντων στον ιό HIV, η συχνότητα της αντιλαμβανόμενης έλλειψης ανάγκης έμοιαζε πολύ υψηλή. Ωστόσο, και εάν
παρακάμψουμε τις γλωσσικές αιτίες, το 16 % των αναφερόμενων λόγων, άγνοια, φόβος, λανθασμένα πιστεύω, θα
μπορούσε να ληφθεί υπόψη και θα μπορούσε να διορθωθεί με επαρκείς πληροφορίες. Τα εν λόγω αποτελέσματα
αντικατοπτρίζουν συνολικά τη μικρή πληροφόρηση καθώς και τη μικρή προώθηση του τεστ στο σύνολο των
ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα. Πολλά απομένουν να γίνου, κατά τρόπο προφανή, σε αυτόν τον τομέα για αυτούς τους
πληθυσμούς.
78- Συχνότητα αναφερόμενων λόγων για την έλλειψη επιθυμίας πραγματοποίησης τεστ ανίχνευσης HIV
Δεν νιώθει την ανάγκη
Έχει ήδη κάνει το τεστ και γνωρίζει τα αποτελέσματα
Είναι πολύ ακριβό ή νόμιζε ότι έπρεπε να πληρώσει
Άγνοια της ασθένειας ή του τεστ
Φόβος για τα αποτελέσματα, προτιμά να μην γνωρίζει
Φόβος καταγγελίας ή σύλληψης
Γλωσσικά εμπόδια
Δεν γνώριζε τι θα έκανε στην περίπτωση που τα αποτελέσματα ήταν θετικά
Φόβος διάκρισης ή κακής υποδοχής
Φόβος μη αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων
Δεν γνωρίζω
Άλλοι λόγοι

%
82,8
6,5
5,9
3,0
2,6
2,1
1,6
1,0
1,0
0,8
1,7
3,6

Άλλη έλλειψη πληροφόρησης, στο σύνολο του ερωτηθέντος πληθυσμού στις εννέα από τις έντεκα χώρες99, μόνον το
ένα τρίτο των ατόμων (29 %) γνωρίζει ότι ένα άτομο χωρίς νόμιμα έγγραφα επωφελείται δωρεάν από τη θεραπεία
κατά του έιτζ, το 13 % δηλώνει (άδικα) ότι δεν είναι η περίπτωση και το 56,1 % δεν γνωρίζει να απαντήσει στην ερώτηση.
Δεν υπάρχει διαφορά γνώσης όσον αφορά τη δωρεάν πρόσβαση στη θεραπεία μεταξύ των ανδρών και των γυναικών.
Τα άτομα ηλικίας από 35 έως 44 ετών είναι τα πλέον ενημερωμένα, καθώς και εκείνα που προέρχονται από τη νότια και
κεντρική Αμερική (και την Καραϊβική) και την υποσαχάρια Αφρική.

99. Η ερώτηση δεν τέθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο (όπου το κόστος της θεραπείας πρέπει να καταβληθεί εξολοκλήρου από τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα) και στη
Σουηδία (παράδοση από συγκεκριμένα δίκτυα).
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Στην Ελλάδα τα άτομα είναι λιγότερο ενημερωμένα όσον αφορά τη δυνατότητα θεραπείας (10, 4 %), οι διαφορές,
ωστόσο, μεταξύ των χωρών παραμονής δεν είναι χαρακτηριστικές μετά την προσαρμογή στη γεωγραφική προέλευση.
79- Γνώση του δικαιώματος αντιρετροϊκής αγωγής ανάλογα με τη γεωγραφική προέλευση (ποσοστό επί τοις
εκατό)
Ευρώπη εκτός ΕΕ
Υποσαχάρια Αφρική
Μάγκρεμπ
Ασία
Νότια και κεντρική
Αμερική
Άλλο
Σύνολο

Νομίζω πως
επωφεληθώ

μπορώ

να

Νομίζω πως δεν μπορώ να
επωφεληθώ

Εξαρτάται

Δεν γνωρίζω

Πέρα από τις θεραπεί κατά του ιού, η σημασία της συχνότητας των λανθασμένων απαντήσεων όσον αφορά την εν
λόγω σοβαρή ασθένεια αντικατοπτρίζει τη μεγάλη άγνοια των ερωτηθέντων και την έλλειψη πληροφόρησης για τα
δικαιώματά τους στην ιατρική περίθαλψη και τη θεραπεία.
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10. Τ Α ΕΜΠΟΔΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ
ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ

•

Τα αναφερόμενα από τα άτομα εμπόδια

Περίπου το 70 % του ερωτηθέντος πληθυσμού έρχεται αντιμέτωπο με τα εν λόγω εμπόδια για να λάβει την
απαραίτητη περίθαλψη. Η συχνότητά τους παρουσιάζεται στο επόμενο γραφικό (μεταξύ του συνόλου των
ερωτηθέντων και μεταξύ του συνόλου που δηλώνει τουλάχιστον ένα εμπόδιο). Ας θυμηθούμε ότι η ερώτηση για τα
εμπόδια ήταν ανοικτή, δηλαδή δεν προτείνονταν απαντήσεις (με κωδικοποίηση και ομαδοποίηση κατευθείαν από τον
ερευνητή των αυθόρμητα αναφερόμενων εμποδίων τα οποία ενδεχομένως συμπληρώνονταν εάν αναφέρονταν
ορισμένα άλλα επιπλέον, πάντα αυθόρμητα, σε μια άλλη στιγμή της συνέντευξης).
Τα διοικητικά και τα οικονομικά συνιστούν, μακράν, τα δύο συχνότερα αναφερόμενα εμπόδια. Παρατηρείται, επίσης,
ότι οι φόβοι (είτε αυτοί στηρίζονται σε μια βιωμένη εμπειρία είτε όχι) καταγγελίας, σύλληψης, διάκρισης ή άρνησης
πρόσβασης στην περίθαλψη αναφέρονται, επίσης, αρκετά συχνά.
80- Συχνότητα εμποδίων πρόσβασης στην περίθαλψη
%
Δεν υπήρξαν προβλήματα

31,6
26,4
38,6
21,2
30,9
20,7
30,3
19,5
28,5
11,8
17,3
11,7
17,2
8,5
12,4
7,7
11,2
5,5
8,1
2,2
3,3
2,0
2,9
1,9
2,7
1,6
2,3

Διοικητικές δυσκολίες
Πολύ ακριβή ιατρική εξέταση
Πολυπλοκότητα του συστήματος
Πολύ ακριβή θεραπεία
Φόβος καταγγελίας ή σύλληψης
Γλωσσικά εμπόδια
Φόβος διάκρισης, κακής υποδοχής ή άρνησης
Μου αρνήθηκαν την πρόσβαση
Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ/Έχω να
ασχοληθώ με άλλα πιο σοβαρά πράγματα
Δεν γνωρίζω
Λοιποί λόγοι
Ακατάλληλο ωράριο
Φόβος περίθαλψης

Μεταξύ του συνόλου των ερωτηθέντων

Μεταξύ των ατόμων που αναφέρουν τουλάχιστον ένα εμπόδιο

Σημείωση: Το 26,4 % του συνόλου των ερωτηθέντων αναφέρει τις διοικητικές δυσκολίες ως εμπόδιο πρόσβασης στην περίθαλψη. Η εν λόγω αιτία αναφέρεται από το 38,6
% των ατόμων που δηλώνουν την ύπαρξη τουλάχιστον ενός εμποδίου.
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Τα κύρια εμπόδια πρόσβασης στην περίθαλψη αναφέρονται με χαρακτηριστικά διαφορετική συχνότητα στις
διαφορετικές χώρες της έρευνας. Στο Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία οι διοικητικές δυσκολίες αναφέρονται
συχνότερα (από το ήμισυ των ατόμων). Στο Βέλγιο, επίσης, το ήμισυ των ατόμων κρίνει ότι το σύστημα είναι πολύπλοκο,
όπως και το ένα τρίτο των ερωτηθέντων στην Ισπανία και το ένα τέταρτο στην Ιταλία. Η Γαλλία και η Ελλάδα είναι οι δύο
χώρες όπου τα εν λόγω εμπόδια αναφέρονται λιγότερο συχνά.
81- Ποσοστό των ερωτηθέντων που αναφέρουν τις διοικητικές δυσκολίες ως εμπόδιο πρόσβασης στην
περίθαλψη
BE

UK

SE

ES

NL

IT

FR

EL

Σύνολο

82- Ποσοστό των ερωτηθέντων που αναφέρουν την πολυπλοκότητα του συστήματος ως εμπόδιο πρόσβασης
στην περίθαλψη
BE

>

UK

IT

ES

NL

FR

SE

EL

Σύνολο

«Πονούσα στο γόνατο και το στομάχι. Τους είπα ότι είχα πολλές κάρτες υγείας, αλλά όχι αυτή της Βαλένθια
και μου απάντησαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα αφού δεν είχα αυτήν την κάρτα η οποία είναι υπό
επεξεργασία εδώ και τέσσερις μήνες». Q., άνδρας από το Μάλι, 28 ετών, ζει στην Ισπανία.

Στην Ισπανία και την Ιταλία (εκεί όπου υπάρχουν δημόσια ιατρεία) το κόστος της ιατρικής επίσκεψης και της
θεραπείας αναφέρεται λιγότερο συχνά ως εμπόδιο πρόσβασης στην περίθαλψη. Διευκρινίζουμε ότι στην Ισπανία το
κόστος που απομένει για την αγορά αγορά φαρμάκων ποικίλει ανάλογα με την περιοχή. Είναι ασήμαντο στη Βαλένθια
αλλά 40% στο Μπιλμπάο στην πλειοψηφία των περιοχών.
Αντίθετα, το οικονομικό εμπόδιο αναφέρεται συχνότερα, από το 40 % των ατόμων, στο Βέλγιο και τη Γαλλία,
δηλαδή σε δύο χώρες όπου, όπως είδαμε προηγουμένως, ποσοστό μικρότερο από το 10 % των ερωτηθέντων
επωφελείται πραγματικά από την κάλυψη υγείας. Στη Γαλλία, η πληρωμή των γενικών ιατρικών κατά πράξη (και η
ολοένα και πιο επίμονη κάλυψη του κόστους από το μη πληρωμένο νοσοκομειακό προσωπικό) συγκλίνει, επίσης, σε
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αυτήν την άποψη από τη μεριά των μη ασφαλισμένων ατόμων. Στο Βέλγιο (και συγκεκριμένα στις Βρυξέλλες, όπου
διεξήχθη η έρευνα), η ύπαρξη πολλαπλών ιατρικών οίκων υγείας (όπου η περίθαλψη είναι δωρεάν και τα φάρμακα
ορισμένες φορές παρέχονται δωρεάν ανάλογα με την περίπτωση) δεν εμποδίζει την αρκετά συχνή αναφορά του εν
λόγω εμποδίου. Στις Κάτω Χώρες, όπου πραγματοποιείται η ανάληψη του κόστους της περίθαλψης, κατόπιν αίτησης των
γιατρών, ανάλογα με την περίπτωση, για τα άτομα χωρίς άδεια παραμονής, το εν λόγω οικονομικό εμπόδιο αναφέρεται
από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων.
83- Ποσοστό των ερωτηθέντων που αναφέρουν το κόστος της επίσκεψης ή της θεραπείας ως εμπόδιο
πρόσβασης στην περίθαλψη ανά χώρα της έρευνας
FR

>

BE

NL

EL

SE

UK

ES

IT

Σύνολο

«Η γυναικολόγος είπε ότι πρέπει να βοηθάει κανείς τις έγκυες γυναίκες σε έκτακτη κατάσταση. Αλλά είχα βίζα
και αυτό δεν ίσχυε στην περίπτωσή μου. Ο πατέρας μου ήταν υποχρεωμένος να δανείζεται χρήματα από
άλλους για να πληρώνει τα έξοδα, περίπου 800 ευρώ (επισκέψεις, υπερηχογραφίες που έπρεπε να κάνω κάθε
δεκαπέντε μέρες εξαιτίας της ασθένειάς μου) και τον τοκετό (1 145 ευρώ). Γέννησα στις τρεις η ώρα τα
ξημερώματα και βγήκα από το νοσοκομείο στις δέκα το πρωί. Δεν ήθελα να μείνω γιατί πίστευα ότι έπρεπε να
πληρώσω περισσότερα χρήματα (μου είπαν ότι μπορούσα να μείνω μέχρι τα μεσάνυχτα χωρίς να πληρώσω
αλλά ανησυχούσα). Μου έγραψαν κάποια φάρμακα (ενέσεις κάθε δεκαπέντε μέρες) που δεν μπόρεσα να
αγοράσω». Κ. B., Αλγερινή, 36 ετών, ζει στη Γαλλία εδώ και τέσσερις μήνες.

Αρκετά λογικό είναι το γεγονός ότι η κατανομή της συχνότητας του φόβου καταγγελίας, σύλληψης, διάκρισης ή
άρνησης πρόσβασης στην περίθαλψη στις διαφορετικές χώρες πλησιάζει αρκετά τη συχνότητα που παρατηρείται
όσον αφορά τις βιωμένες εμπειρίες ρατσιστικής συμπεριφοράς ή διάκρισης στο χώρο παροχής της περίθαλψης. Η
Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Κάτω Χώρες είναι οι τρεις χώρες όπου η κατηγορία αυτή των εμποδίων αναφέρεται
συχνότερα. Στις ίδιες χώρες, οι ερωτηθέντες ανέφεραν συχνότερα τέτοιες εμπειρίες, ενώ η Ισπανία, το Βέλγιο και η Γαλλία
είναι οι χώρες στις οποίες η συχνότητα των εν λόγω δύο δεικτών είναι η μικρότερη.
84- Ποσοστό των ερωτηθέντων που αναφέρουν το φόβο καταγγελίας, σύλληψης, διάκρισης ή άρνησης ως
εμπόδιο πρόσβασης στην περίθαλψη ανά χώρα της έρευνας
SE

UK

NL

IT

EL

BE

ES
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FR

Σύνολο
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Η κατάσταση στις διαφορετικές χώρες συνοψίζεται, επίσης, και αποτελεί αντικείμενο σύγκρισης στο κάτωθι σύνολο
διαγραμμάτων.
85- Συχνότητα των τεσσάρων κύριων κατηγοριών εμποδίων πρόσβασης στην περίθαλψη που αναφέρονται από
τους ερωτηθέντες (διάγραμμα σε ραντάρ για κάθε χώρα)
BE

EL

Διοικητικές δυσκολίες

Πολυπλοκότ
ητα του
Φόβοι
συστήματος

Φόβοι

Πολύ ακριβή ιατρική εξέταση ή θεραπεία

FR

Διοικητικές δυσκολίες

IT

Πολύ ακριβή ιατρική εξέταση ή θεραπεία

NL
Διοικητικές δυσκολίες

Πολύ ακριβή ιατρική εξέταση ή θεραπεία

SE

Διοικητικές δυσκολίες

Πολυπλοκότ
ητα του
συστήματος

Πολυπλοκό
τητα του Φόβοι
συστήματος

Πολυπλοκότ
ητα του
Φόβοι
συστήματος

Φόβοι

Πολυπλοκότ
ητα του
συστήματος

Πολυπλοκό
τητα του Φόβοι
συστήματος

Πολύ ακριβή ιατρική εξέταση ή θεραπεία

Διοικητικές δυσκολίες

Πολύ ακριβή ιατρική εξέταση ή θεραπεία

Πολύ ακριβή ιατρική εξέταση ή θεραπεία

UK
Διοικητικές δυσκολίες

Φόβοι

ES

Διοικητικές δυσκολίες

Διοικητικές δυσκολίες

Πολυπλοκότ
ητα του
Φόβοι
συστήματος

Πολύ ακριβή ιατρική εξέταση ή θεραπεία

Πολυπλοκό
τητα του
συστήματος

Πολύ ακριβή ιατρική εξέταση ή θεραπεία

Σημείωση: Οι χρωματισμένες επιφάνειας είναι αναλογικές ως προς τη συχνότητα των αναφερόμενων σε κάθε χώρα εμποδίων σχετικά με τις τέσσερις διαστάσεις που
τίθενται ως προμετωπίδα στα γραφικά. Το εύρος και η μορφή των επιφανειών επιτρέπουν την προβολή και την άμεση σύγκριση της περιγραφόμενης από τους
ερωτηθέντες σε κάθε χώρα κατάστασης.
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•

Η πρόσβαση στην περίθαλψη κατά το τελευταίο περιστατικό ασθένειας

Το θέμα της άρνησης πρόσβασης στην περίθαλψη αναφέρεται σε σχέση με το τελευταίο περιστατικό ασθένειας. Στην εν
λόγω περίπτωση, το 14 % των ενδιαφερόμενων ατόμων δηλώνει ότι έχει έρθει αντιμέτωπο με την άρνηση
πρόσβασης στην περίθαλψη100 . Το ποσοστό αυτό, στον ανδρικό και γυναικείο πληθυσμό, διαφέρει χαρακτηριστικά
ανάλογα με τη χώρα της έρευνας: Είναι υψηλότερο στις Κάτω Χώρες (το ένα τρίτο των ερωτηθέντων), όπου δεν
υπάρχουν συγκεκριμένες δομές για τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία
(το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων). Προσεγγίζει το 15 % στην Ισπανία και το Βέλγιο. Είναι μικρότερο ή μηδέν στις λοιπές
χώρες. Οι ελληνικές ομάδες αναφέρουν ότι τα άτομα δεν παρουσιάζονται ούτε στα δημόσια ιατρεία, γνωρίζοντας ότι δεν
θα γίνουν αποδεκτά, γεγονός που εξηγεί το χαμηλό ποσοστό άρνησης πρόσβασης στην περίθαλψη στην Ελλάδα.
86- Ποσοστό άρνησης πρόσβασης στην περίθαλψη κατά το τελευταίο περιστατικό ασθένειας
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SE
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Σύνολο

Η άρνηση πρόσβασης στην περίθαλψη είναι ιδιαίτερα συχνή για τα συμπτώματα ή τις ασθένειες που αφορούν τις
καρδιαγγειακές, πεπτικές ή γυναικολογικές σφαίρες. Διαπιστώνεται ότι δυστυχώς η άρνηση αυτή δεν εξαιρείται και στις
περιπτώσεις εγκυμοσύνης (το 18 % των γυναικών που έχει προβλήματα υγείας λόγω εγκυμοσύνης έρχεται αντιμέτωπο
με την άρνηση πρόσβασης στην περίθαλψη). Οι αριθμοί είναι μικροί και το εν λόγω μικρό ποσοστό στιγματίζεται από
μεγάλη στατιστική αβεβαιότητα. Ακόμη χειρότερα, η άρνηση πρόσβασης στην περίθαλψη δεν αφορά κατά προτίμηση
τις πολύ συνηθισμένες ασθένειες ή συμπτώματα. Το αντίθετο, μάλιστα, παρατηρείται όχι μόνον ανά σύστημα αλλά και
όσον αφορά τις λεπτομέρειες των διαγνώσεων: Όσο περισσότερο το σύστημα σχετίζεται με ζωτικές λειτουργίες
(καρδιολογία, αιματολογία κ.λπ.) ή όσο σοβαρότερη είναι η διάγνωση, τόσο σημαντικότερο είναι και το ποσοστό
άρνησης της πρόσβασης στην περίθαλψη.

100. Το ποσοστό αυτό που αφορά το τελευταίο περιστατικό ασθένειας πρέπει να συσχετιστεί με το ποσοστό των ατόμων (8 %) που αναφέρουν την άρνηση στην
περίθαλψη ως εμπόδιο πρόσβασης σε αυτήν κατά τρόπο γενικό (βλέπε παρακάτω).
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87- Ποσοστό άρνησης της πρόσβασης στην περίθαλψη κατά το τελευταίο περιστατικό ασθένειας, ανάλογα με τη
διάγνωση (ομαδοποιημένα κατά σύστημα)
%
Αιματολογικό/Ανοσοποιητικό σύστημα

25,0

Καρδιαγγειακό

20,4

Πεπτικό

19,4

Γυναικολογικό

19,2

Εγκυμοσύνη

17,9

Οφθαλμολογικό

16,7

Νευρολογικό

12,8

Ώτα

12,5

Οστεοαρθρικά

11,8

Ψυχολογικό

11,5

Αναπνευστικό

11,0

Δερματολογία

9,4

Γενικό και μη ειδικό

9,2

Μεταβολικό- ενδοκρινολογικό σύστημα

7,4

Ουρικό

5,6

Σύνολο

14,0

Σημείωση: μεταξύ των ατόμων που κατέφυγαν στην περίθαλψη για κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα κατά το τελευταίο περιστατικό ασθένειας, το 11, 8 % αυτών
αντιμετώπισε άρνηση όσον αφορά την παροχή περίθαλψης. Ωστόσο, το γεγονός αυτό αφορά έναν περιορισμένο αριθμό ατόμων, δηλαδή αφορά ποσοστό το οποίο
κυμαίνεται από 4 % έως 18 % (βλέπε τη γραμμή που δηλώνει το χάσμα εμπιστοσύνης).

>

«Πήγα σε ένα ιατρικό κέντρο στην πόλη μου. Είπα ότι είχα προβεί ήδη στα απαραίτητα διαβήματα για να
λάβω κάρτα περίθαλψης και ότι είχα μια δήλωση η οποία μου επέτρεπε να έρθω στα επείγοντα. Είχα πυρετό
και έμοιαζε με γρίπη, αλλά δεν είχαν φάρμακα ούτε και τις πληροφορίες για να γνωρίζω τι μπορούσα να
πάρω, Πήγα λοιπόν στο κέντρο αυτό και η κυρία στην υποδοχή με ρώτησε την καταγωγή μου. Κοίταξε την
πιστοποίηση που είχα (F6) και μου είπε ότι δεν μπορούσαν να με δεχτούν, επειδή η περίπτωσή μου δεν είναι
έκτακτη και για το λόγο αυτό υπάρχουν οι Γιατροί του Κόσμου. Της απάντησα ότι όταν έκανα τα χαρτιά μου
είχαν πει ότι μπορούσα να έρθω στα έκτακτα και καθώς δεν ένιωθα καλά αποφάσισα να πάω. Εκτός από τους
Γιατρούς του Κόσμου, είμαι πολύ απομονωμένη και δεν θα ήξερα πού να αφήσω τα κορίτσια μου. Τη
ρώτησα γιατί δεν μπορούσαν να ασχοληθούν με την περίπτωσή μου και μου απάντησε: «δεν είναι δωρεάν,
εμείς πληρώνουμε, δουλεύοντας». Της είπα ότι επρόκειτο για δημόσια υπηρεσία και ότι ήταν απαραίτητη για
τα άτομα. Μου απάντησε ότι δεν έπρεπε να πιστεύω ότι θα πλήρωναν όλα όσα ήθελαν οι μετανάστες.
Σοκαρίστηκα από αυτά που μου είπε. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι κάποιος με απέρριπτε». Γυναίκα
από την Αργεντινή, 23 ετών. ζει στην Ισπανία εδώ και δέκα μήνες.

Στην πραγματικότητα, δεν είναι τόσο η διάγνωση (ούτε ακόμη και η σοβαρότητά της) που καθορίζει την άρνηση
πρόσβασης στην περίθαλψη όσο το είδος της χρησιμοποιούμενης δομής. Ακόμη και εάν η δυνατότητα πολλαπλών
απαντήσεων όσον αφορά τη(τις) χρησιμοποιούμενη(ες) δομή(ες) παρεμποδίζει κάθε άμεση ανάθεση της ευθύνης,
παρατηρείται ότι τα άτομα τα οποία κατέφυγαν (τουλάχιστον) σε ιατρεία δημόσιου νοσοκομείου ή στα έκτακτα
νοσοκομείου δηλώνουν δύο φορές συχνότερα ότι έχουν έρθει αντιμέτωπα με την άρνηση πρόσβασης στην
περίθαλψη συγκριτικά με αυτά που κατέφυγαν (τουλάχιστον) σε ειδικό κέντρο παροχής περίθαλψης: Το ποσοστό
άρνησης είναι αντίστοιχα 20, 9 %, 20, 5 % και 11, 5 %.
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Προσαρμόζοντας στο είδος της χρησιμοποιούμενης δομής περίθαλψης την διάρκεια της παραμονής των μεταναστών
στη χώρα υποδοχής και την παρουσία ή μη διερμηνέα κατά την έγκριση του ερωτηματολογίου101, παρατηρείται πάντα η
ίδια κατάταξη των χωρών της έρευνας όσον αφορά τη συχνότητα άρνησης της πρόσβασης στην περίθαλψη.
88- Εκτίμηση του κινδύνου άρνησης της πρόσβασης στην περίθαλψη κατά το τελευταίο επεισόδιο της ασθένειας
ανάλογα με τη χώρα της έρευνας, κατόπιν της προσαρμογής στα χρησιμοποιούμενα είδη δομών περίθαλψης, την
διάρκεια της παραμονής των μεταναστών και τις συνθήκες της συνέντευξης (παρουσία ή μη διερμηνέα)
NL
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BE
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FR
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IT*

OR εκτιμώμενος ανά λογιστική αναγωγή, αναφορά = Σουηδία
* Ο κίνδυνος είναι, από στατιστικής άποψης, απείρως μικρός για την Ιταλία και το χάσμα εμπιστοσύνης σε αυτήν είναι μη εκτιμητέο, καθώς καμία περίπτωση άρνησης της
πρόσβασης στην περίθαλψη δεν αναφέρθηκε.
Σημείωση: Σε σύγκριση με τη Σουηδία, οι ερωτηθέντες στην Ισπανία έχουν 2,1 φορές λιγότερες πιθανότητες να έχουν έρθει αντιμέτωποι με την άρνησης της πρόσβασης
στην περίθαλψη (σε γκρι, οι αριθμοί δεν είναι σημαντική από στατιστική άποψη).

Παραμένει, ωστόσο, δύσκολη η ερμηνεία των διαφορών μεταξύ των χωρών της έρευνας. Είναι στην πραγματικότητα
πολύ πιθανό μεγάλος αριθμός αλλοδαπών χωρίς νόμιμα έγγραφα να προβλέπει την άρνησης της πρόσβασης στην
περίθαλψη και για το λόγο αυτό να μην προσπαθεί να συμβουλευτεί τις υπηρεσίες περίθαλψης, κυρίως του δημόσιου
τομέα. Το ποσοστό άρνησης αντικατοπτρίζει έτσι τη μη εξωτερίκευση της διάκρισης από τα ίδια τα άτομα, κυρίως
πιθανότητα στις χώρες όπου το εν λόγω ποσοστό είναι πολύ μικρό. Αντίθετα, η αρχή της καθολικότητας όσον αφορά
την πρόσβαση στην περίθαλψη στα συστήματα υγείας έμπνευσης του Beveridge102 προτρέπει ίσως λιγότερο τα
άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα να συμβουλευτούν τις δομές του δημόσιου τομέα. Φαίνεται, ωστόσο, να
αμφισβητείται από τη συχνότητα της άρνησης πρόσβασης στην περίθαλψη με την οποία έρχονται αντιμέτωπα.

>

«Ήταν πρακτικά αδύνατο να λάβω περίθαλψη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου. Τα άτομα τα οποία
γνωρίζω με φόβιζαν: «Εάν πας στο νοσοκομείο, θα σε απελάσουν!». Μια μέρα αισθανόμουν πραγματικά
άρρωστη και πήγα σε ένα ιατρείο ελεύθερης πρόσβασης (Walk-in Center) για έναν έλεγχο. Μου είπαν ότι δεν
μπορούσαν να με βοηθήσουν και ότι εάν αυτό χειροτέρευε, έπρεπε να πάω στα έκτακτα. Προσπάθησα,
έπειτα, να πάω στο ιατρείο γενικού ιατρού – ήμουν ήδη έγκυος πέντε μηνών – όπου μου αρνήθηκαν την
εγγραφή λόγω του ότι δεν είχαν τα απαιτούμενα νόμιμα έγγραφα. Μια γυναίκα μάλιστα πέταξε μια λέξη
εννοώντας ότι εάν ξαναπήγαινα, δεν θα έπρεπε να μου προσφέρουν περίθαλψη καθώς δεν είχα το δικαίωμα
σε αυτήν. Μου είπε: «Πρέπει να πληρώσετε 2 800 ευρώ και εμείς θα σας βρούμε μια μαία». Πήγα κατευθείαν
στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα. Μου είπαν λόγια όπως: «Γιατί έκανες παιδία σε
αυτή τη χώρα;» και το άτομο που ήταν υπεύθυνο για την κάλυψη των δαπανών για τους αλλοδαπούς με
απείλησε ότι θα με έβαζε σε ένα αεροπλάνο για την Ουγκάντα. Μου είπε να πληρώσω 2 800 ευρώ,
διαφορετικά θα με απέλασαν. Αυτή μου είπε ότι εάν έσπαγαν τα νερά, δεν μπορούσα να τηλεφωνήσω
ασθενοφόρο το οποίο θα κόστιζε 340 ευρώ. Όταν προσπάθησα να εξηγήσω ότι δεν είχα τόσα χρήματα, μου
απάντησαν ακριβώς: «Ε, σε αυτήν την περίπτωση δεν σου απομένει τίποτα άλλο από το να γεννήσεις στο

101. Η παρουσία διερμηνέα συνοδεύεται από χαρακτηριστικά υψηλότερο ποσοστό όσον αφορά την αναφερόμενη άρνηση της πρόσβασης στην περίθαλψη: 20,5 %
έναντι 12,7 %, p=0,02.
102. Στο σύστημα του Beveridge (από το όνομα του Λόρδου Beveridge, 1879-1963), η κοινωνική προστασία είναι παγκόσμια, βασισμένη στην αλληλεγγύη, εφαρμόζεται σε
κάθε '! μ$ «'$     » [ ' μ  #μ      !  &   μ μ   "&  '
μ' %  '$   $# % μ    ! 70 ( ',  ,  ,  )].
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σπίτι σου». Για αυτόν τον λόγο δεν παρακολούθησε κανείς την εγκυμοσύνη μου».F., γυναίκα την Ουγκάντα,
ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και δύο χρόνια (ήρθε για να δει την αδερφή που ξεψυχούσε).

•

>

Τον Σεπτέμβριο του 2006, η κ. Ο είχε ένα ατύχημα. Από τότε υπέφερε από πόνους στο κάτω μέρος της πλάτης.
Ο θεράπων ιατρός της την έστειλε στο νοσοκομείο για ραδιογραφίες. Κατά την άφιξή της στο νοσοκομείο,
της αρνήθηκαν την εν λόγω εξέταση επειδή δεν είχε ασφάλιση και δεν είχε αρκετά χρήματα για να πληρώσει
το συνολικό κόστος. Μερικές εβδομάδες αργότερα, ο θεράπων ιατρός της έστειλε ξανά στο νοσοκομείο,
αυτή τη φορά για εξετάσεις αίματος. Για ακόμη μια φορά, η κ. Ο δεν μπόρεσε να τις πραγματοποιήσει για
τους ίδιους με την πρώτη φορά λόγους. Εάν και είχε προβεί προηγουμένως σε οικονομικό συμβιβασμό τον
οποίο διαπραγματεύτηκε μια οργάνωση με τη διοίκηση των οικονομικών του νοσοκομείου κατόπιν μιας
επίσκεψης της κ. Ο στα επείγοντα, το νοσοκομείο αρνήθηκε τελικά να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις
αίματος. Μερικούς μήνες αργότερα, η κ. Ο υπέφερε από ταχυπαλμίες. Ο θεράπων ιατρός ήθελε να κάνει η
ασθενής τους τις εξετάσεις για να συγκεκριμενοποιήσει τη διάγνωση. Αλλά εκείνη δεν τολμά να ξαναπάει στο
νοσοκομείο μετά από δύο φορές απόρριψη. Και ο θεράπων ιατρός δεν ξέρει πια τι να κάνει. Τελικά, ο ιατρός
επικοινώνησε με έναν συνάδελφο καρδιολόγο ο οποίος συμφώνησε να την δεχτεί δωρεάν. Κ. O., γυναίκα
από τη Γκάνα, 48 ετών, ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και πέντε χρόνια.

>

Τον Οκτώβριο του 2007, η κ. Ζ. υπέφερε από έντονους πόνους στο στομάχι. Ο θεράπων ιατρός σκέφτηκε ότι
έπασχε πιθανώς από χολολιθίαση και την έστειλε να κάνει εξετάσεις στο νοσοκομείο. Εκείνη πήγε στο
νοσοκομείο αλλά της αρνήθηκαν τις εξετάσεις επειδή δεν είχε ασφάλιση και δεν μπορούσε να πληρώσει το
ποσό. Ο θεράπων ιατρός της έγραψε έτσι δυνατά αναλγητικά φάρμακα αλλά οι πόνοι επέμεναν. Ενάμιση
μήνα αργότερα, ο γιατρός έστειλε την κ. Ζ. στο νοσοκομείο μετά που επικοινώνησε με το προσωπικό του
ουρολογικού τμήματος. Στην υποδοχή του εν λόγω τμήματος, η κ. Ζ. ακούει να της λένε πάλι ότι δεν
μπορούν να της κάνουν τις εξετάσεις εάν δεν πληρώσει. Δέκα μήνες αργότερα, υποφέρει ακόμη και δεν έχει
πρόσβαση στην περίθαλψη. Κ. Z., γυναίκα από την Αρμενία, 32 ετών, ζει στις Κάτω Χώρες εδώ και τέσσερα
χρόνια.

Ο ρατσισμός στον οποίο υπόκεινται γενικά αλλά και στις δομές περίθαλψης

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια103, υπάρχει στον τομέα της δημόσιας υγείας ένας αυξανόμενος αριθμός επιδημιολογικών
εργασιών που αναφέρονται στον ρατσισμό και στις επιπτώσεις του στην υγεία και που θέτουν το ζήτημα, κυρίως, του
ρατσισμού στην αντικειμενική του διάσταση στο πλαίσιο μιας βιωματικής εμπειρίας. Εάν αυτός ο άξονας σκέψης
προσεγγίζει μόνον μία πολύ περισσότερο πολύπλοκη πτυχή από το σύνολο των πτυχών του φαινόμενου και εάν τα
αποτελέσματα αυτών των εργασιών δεν είναι πάντα συγκλίνοντα, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών καταλήγει στις
δηλητηριώδεις επιπτώσεις του στην υγεία (στη διανοητική υγεία βεβαίως αλλά επίσης και σε ορισμένες συμπεριφορές
που σχετίζονται με την υγεία καθώς και με την καρδιαγγειακή υγεία για παράδειγμα)104.
Μια ερώτηση για το ρατσισμό τέθηκε στο σύνολο του ερωτηθέντος πληθυσμού105. Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων
ήταν θύμα του ρατσισμού κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους [(36 %, IC95 % = (33,1 %-38,9 %)]: Το 10 % εκτιμά
ότι ήταν «συχνά» και το 26 % «περιστασιακά» χωρίς σημαντική διαφορά ανάλογα με το φύλο.

103. Το πρώτο άρθρο το οποίο καταπιάνεται με την επίπτωση του ρατσισμού στον υγειονομικό τομέα της δημόσιας υγείας δημοσιεύτηκε από τονKrieger και τους
συνεργάτες του το 1993 (Krieger N., Rowley D., Hermann A.A., Avery B., Phillips M.T., «Racism, sexism and social class: implications for studies of health, disease, and wellbeing», Am J Prev Med, 1993, 9: 82–122).
104.. Το 2006, 138 άρθρα βρέθηκαν στη βιβλιογραφία, εκ των οποίων μόνον τα 12 ευρωπαϊκά (Paradies Y., «A systematic review of empirical research on self-reported
racism and health», Int J Epidemiol, 2006, 35: 888-901.)
105. «Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους (στην Ελλάδα), σε διάφορα επίπεδα της ζωής σας– προσωπικό και κοινωνικό, έχετε υπάρξει, εσείς προσωπικά, θύμα
ρατσιστικής συμπεριφοράς; (διάκριση λόγω χρώματος, καταγωγής, γεωγραφικής προέλευσης κ.ά.»
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Μεταξύ του συνόλου των ερωτηθέντων, τα άτομα από την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική καθώς και
το Μάγκρεμπ δηλώνουν συχνότερα ότι έπεσαν θύματα ρατσισμού, ενώ οι Ευρωπαίοι και οι Ασιάτες μοιάζουν
λιγότερο εκτεθειμένοι.
89- Ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν ότι έχουν πέσει θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του
τρέχοντος έτους ανάλογα με τη γεωγραφική προέλευση
Υποσαχάρια Αφρική

Περιστασιακά

>

Νότια και κεντρική
Μάγκρεμπ
Αμερική

Ευρώπη εκτός ΕΕ

Άλλο

Ασία

Σύνολο

Συχνά

«Νιώθω στο περιθώριο καθημερινά. Σήμερα, για παράδειγμα, όπως κάθε μέρα στην αγορά, οι άλλοι δεν
θέλουν να εξυπηρετηθώ πρώτος επειδή είμαι μαύρη. Αυτό συμβαίνει επίσης στο λεωφορείο σε καθημερινή
βάση. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή λόγω της κρίσης, οι άνθρωποι θεωρούν ότι φταίνε οι μετανάστες
που είναι εδώ». Γυναίκα από τη Νιγηρία, 24 ετών, ζει στην Ισπανία στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα εδώ και τρία
χρόνια.

Σε ανάλυση με πολλαπλές μεταβλητές και λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα το φύλο, την ηλικία, τη γεωγραφική
προέλευση και την διάρκεια της παραμονής των μεταναστών στην χώρα της έρευνας παρατηρούμε τα εξής:

• Το ποσοστό των ανδρών και των γυναικών που θίγονται είναι το ίδιο,
• Τα άτομα ηλικίας από 25 έως 54 ετών θίγονται δύο φορές περισσότερο από τα νεότερ ή πιο ηλικιωμένα άτομα,
• Ο κίνδυνος του να είναι κανείς θύμα ρατσισμού συνδέεται με τη διάρκεια παραμονής σύμφωνα με την
καμπύλη σε σχήμα U: Είναι μέγιστος κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους παραμονής, ελάχιστη μεταξύ του ενός
και των δύο ετών παραμονής και έπειτα παρουσιάζει μια εκ νέου αύξηση, κατά τρόπο κανονικό, για να αγγίξει πάλι
το μέγιστο σημείο των έξι ετών. Αυτό θα μπορούσε να αιτιολογηθεί από το σύνολο των δύο φαινόμενων που
διαδραματίζονται σε αντίθετες κατευθύνσεις: Μείωση του αριθμού των καταστάσεων κατά τις οποίες το άτομο
έρχεται αντιμέτωπο με άλλα άτομα που εκδηλώνουν ρατσιστική συμπεριφορά ή/και προκαλούν εχθρικές
εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της παραμονής των μεταναστών στη χώρα (μέσω της εκμάθησης στρατηγικών
αποφυγής ή/και μέσω της ενσωμάτωσης πολιτιστικών κανόνων στη χώρα υποδοχής) και ευθιξία στις ρατσιστικές
εκδηλώσεις (και κατά συνέπεια το γεγονός να κρίνει κανείς τον εαυτό του θύμα ρατσισμού) η οποία με τη σειρά
της αυξάνεται με τη διάρκεια της παραμονής στη χώρα υποδοχής,

• Ο κίνδυνος είναι δύο φορές μεγαλύτερος στα άτομα που προέρχονται από την υποσαχάρια Αφρική [OR=1,88,
IC95 % = (1,22-2,90)] καθώς στα άτομα από το Μάγκρεμπ [OR=1,40, ακόμη και εάν η διαφορά δεν είναι
χαρακτηριστική: IC95 % = (0.84-2.34)]. Αντίθετα, ο κίνδυνος είναι δύο φορές μικρότερος για τα άτομα που
προέρχονται από τη Λατινική Αμερική [OR = 0,51, IC95 % = (0,28-0,91)].
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Τα εν λόγω ποσοστά διαφέρουν χαρακτηριστικά ανάλογα με τη χώρα της έρευνας. Στη Γαλλία παρατηρούνται τα
χαμηλότερα ποσοστά. Τα υψηλά ποσοστά που παρατηρούνται στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία σχετίζονται
επίσης με το γεγονός ότι πρόκειται για τρεις χώρες προορισμού των πρόσφατων μεταναστών, μετά από δεκαετίες
μετανάστευσης. Ωστόσο, φαίνεται πως στην Ισπανία η ερώτηση επί του εν λόγω θέματος επεκτάθηκε από τους
ερευνητές στον τομέα των διακρίσεων αντί να επικεντρωθούν μόνον στο θέμα του ρατσισμού.
Στο πλαίσιο της σύγκρισης, ας σημειωθεί για παράδειγμα ότι το 7 % του πληθυσμού της Σουηδίας ηλικίας από 18 έως 84
ετών (5 % άνδρες και 8 % γυναίκες δηλώνει ότι, το 2006, έπεσε θύμα διάκρισης (ανακατεμένοι λόγοι) κατά τη διάρκεια
των τελευταίων τριών μηνών106 και ένα ίσο ποσοστό έπεσε θύμα διάκρισης στον ιατρικό τομέα. Στη Γαλλία, έρευνα που
διεξήχθη στο αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού ηλικίας 18 ετών και περισσότερο στην περιοχή του Παρισιού
(που αριθμεί το 14 % των μεταναστών) το 2005 κατέδειξε ότι το 3 % των ατόμων δήλωνε ότι έπεφτε θύμα ρατσισμού σε
συχνή βάση και το 11 % περιστασιακά, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους107.
90- Ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν ότι έχουν πέσει θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του
τρέχοντος έτους στις διάφορες χώρες της έρευνας
ES

EL

IT

SE

UK

NL

BE

FR

Σύνολο

Για το 19 % των ατόμων που εκτιμά ότι έχει πέσει θύμα ρατσισμού, αυτό έλαβε χώρα τουλάχιστον μία φορά κατά
την προσφυγή του σε δομή υγειονομικής περίθαλψης ή σε επαγγελματία υγείας.
91- Ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν ότι έχουν πέσει θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του
τρέχοντος έτους κατά την προσφυγή τους σε δομή περίθαλψης
UK

SE

NL

EL

Μεταξύ των ατόμων που έχουν πέσει θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς

ES

BE

FR

Σύνολο

Στο σύνολο του πληθυσμού

106. Σχέδιο για την υγεία και τη διάκριση, «Discrimination, a threat to public health», Stockholm, National Institute of Public Health, 2007.
107. Chauvin P., Parizot I., «Les inégalités territoriales de santé dans l’agglomération parisienne», Paris, Editions de la DIV (coll. Etudes et recherches), 2008.
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Στη Σουηδία (13 % των ερωτηθέντων), το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα (11 %) ο αριθμός των ερωτηθέντων που
έχουν αντιμετωπίσει ρατσιστική συμπεριφορά σε ιατρικό περιβάλλον είναι ο υψηλότερος. Στη Γαλλία (2 %) και το Βέλγιο
(4 %), ο εν λόγω αριθμός είναι ο χαμηλότερος, ενώ στις Κάτω Χώρες108 και την Ισπανία εντοπίζεται στο μέσο109. Θα
μπορούσαμε να συσχετίσουμε τους αριθμούς αυτούς με την αντίστοιχη νομοθεσία των χωρών όσον αφορά το δικαίωμα
πρόσβασης στην περίθαλψη των αλλοδαπών χωρίς άδεια παραμονής. Διαπιστώνεται, πράγματι, ότι στη χώρα όπου η εν
λόγω νομοθεσία είναι η πλέον περιοριστική, ο αριθμός των ερωτηθέντων που έχουν πέσει θύμα ρατσιστικής
συμπεριφοράς κατά την προσφυγή τους στον τομέα της υγείας είναι ο υψηλότερος. Όπως καταλαβαίνουμε, τα εν λόγω
αποτελέσματα και διαφορές πρέπει να ερμηνευτούν με σύνεση, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο συστάθηκε το
δείγμα μας (στους μηχανισμούς και στα ειδικά προγράμματα περίθαλψης). Επιπλέον, η έρευνα δεν επιτρέπει να
γνωρίζουμε σε ποια είδη δομών ή με ποιους επαγγελματίες υγείας τα άτομα ήρθαν αντιμέτωπα κατά την εκδήλωση
ρατσιστικής συμπεριφοράς. Παρατηρείται ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του να έχει πέσει κανείς θύμα ρατσισμού
σε μια δομή περίθαλψης κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου και του να έχει αντιμετωπίσει την άρνηση όσον
αφορά την παροχή περίθαλψης κατά το τελευταίο περιστατικό ασθένειας [43, 4 % έναντι 7, 7 % όσον αφορά την
άρνηση παροχής περίθαλψης για εκείνους που δεν ανέφεραν ότι έπεσαν θύματα ρατσισμού, OR = 5,67, IC95 % = (3,309,72)].

•

Περιορισμός των μετακινήσεων ή των δραστηριοτήτων εξαιτίας του φόβου
σύλληψης

Ποσοστό υψηλότερο από το ήμισυ των ερωτηθέντων (60 %) υποστηρίζει ότι τους συμβαίνει να περιορίσουν τις
μετακινήσεις τους ή τις δραστηριότητές τους λόγω του φόβου σύλληψης110. Μεταξύ αυτών, το 26 % αναφέρει «πολύ
συχνά», το 17 % «συχνά» και το 17 % «μερικές φορές». Δεν παρατηρούνται σε αυτό το σημείο χαρακτηριστικές διαφορές
ανάλογα με το φύλο και την ηλικία (ακόμη εάν ο περιορισμός δραστηριοτήτων μοιάζει να μειώνεται όσο αυξάνεται η
ηλικία). Ο εν λόγω περιορισμός αφορά ποικίλους τομείς. Σύμφωνα με διάφορες μαρτυρίες θίγεται έτσι ο φόβος της
μετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς, επίσκεψης στον γιατρό ή στο σχολείο κ.λπ.

>

Περιμένει, κρυμμένη στη σκιά στη γωνία του δρόμου και πρέπει να πειστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και ότι
πρέπει να βρει το κουράγιο να εισέλθει στο χώρο μας. Έχει κυστίτιδα, έχει ανάγκη από γυαλιά και μια
σημαντική οφθαλμική πίεση. Έχει υψηλά ποσοστά σακχάρου στο αίμα, αρτηριακή πίεση και ανάγκη από
γυναικολογικό έλεγχο. Όταν την ρωτάμε πως ζούσε μέχρι τώρα με τα προβλήματα υγείας που έχει, απάντησε:
«Βοήθησα μόνη μου τον εαυτό μου». Ζει κρυμμένη αλλάζοντας συνεχώς στέγη. Δεν τολμά να πάει στο
κέντρο της πόλης εξαιτίας του φόβου της για τους αστυνομικούς. M., Περουβιανή, 44 ετών, ζει στη Γερμανία
εδώ και δεκατρία χρόνια.

>

Όταν η R. Ήρθε για πρώτη φορά στους Γιατρούς του Κόσμου στη Γερμανία, η ανησυχία της μας τρόμαξε.
Χρειάστηκε χρόνος για να γίνει λιγότερο φοβισμένη. Πριν ένα χρόνο, πήγε στο καθολικό νοσοκομείο όπου
της έδωσαν φάρμακα για το διαβήτη και την υπέρταση. Τα πήρε για δύο μήνες αλλά δεν είχε τα χρήματα για
να τα ξαναγοράσει και δεν τόλμησε να ξαναγυρίσει στο νοσοκομείο. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση γενικά
και πρέπει να λάβει άμεσα περίθαλψη. R., γυναίκα από την Κροατία, ζει στην Γερμανία εδώ και δεκατέσσερα
χρόνια.

108. Στις Κάτω Χώρες, μόνον ένας μικρός αριθμός επαγγελματιών υγείας δέχεται να παρέχει περίθαλψη σε άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα, καθώς η ανάληψη του κόστους
γίνεται ανά περίπτωση, ανά περίθαλψη, με την πρωτοβουλία και κατόπιν αίτησης του επαγγελματία (Oort M. van, et al., «Gezondheidsklachten van illegalen: een landelijk
onderzoek onder huisartsen en Spoedeisende Hulpafdelingen», Utrecht, NIVEL, 2001).
109. Στην Ιταλία, το θέμα του ρατσισμού κατά την προσφυγή σε δομές υγειονομικής περίθαλψης δεν έχει ακόμη διευρενηθεί.
110. Οι αριθμοί αυτοί αφορούν το σύνολο του δείγματος εκτός από τους ερωτηθέντες στην Ιταλία, στους οποίους δεν τέθηκε η σχετική ερώτηση.
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>

«Σήμερα υποφέρω πολύ. Όταν είμαι άρρωστη, δεν μπορώ να δουλέψω. Φοβάμαι, δεν βγαίνω έξω συχνά,
μόνον σε δύο δρόμους στη γειτονιά μου. Μου λείπει η οικογένειά μου, αλλά θέλω να ζήσω. Αγαπώ τη ζωή και
θέλω να ζήσω». Ινδή, 31 ετών, ζει στο Βέλγιο εδώ και ένα χρόνο.

>

Τρεις μήνες μετά την άφιξή του στις Κάτω Χώρες, ο Β. βρίσκεται σε ένα σταθμό του μετρό. Βλέπει δύο
αστυνομικούς που κατευθύνονται προς το μέρος του. Λόγω της αρνητικής εμπειρίας που έχει με την
αστυνομία στην Μάλτα (τον χτύπησαν με ρόπαλο και φέρει ακόμη υπολείμματα στους ώμους και στα
γόνατα), είναι φοβισμένος και έβαλε τα πόδια στον ώμο. Μέσα στη βιασύνη του, πέφτει στα σκαλοπάτια και
σπάει και τις δύο φτέρνες. Η αστυνομία καλεί ασθενοφόρο και οδηγείται στα επείγοντα του πιο κοντινού
νοσοκομείου. B., άνδρας από την Ακτή Ελεφαντοστού, 35 ετών, ζει στις Κάτω Χώρες

Σημαντικές διαφορές εντοπίζονται ανάλογα με τη χώρα της έρευνας. Στο Βέλγιο και τη Σουηδία, ποσοστό υψηλότερο
από το ήμισυ των ερωτηθέντων (56 % και 51 % αντίστοιχα) περιορίζει συχνά ή πολύ συχνά τις δραστηριότητές του
λόγου του φόβου σύλληψης..
92- Περιορισμός των μετακινήσεων ή των δραστηριοτήτων εξαιτίας του φόβου σύλληψης ανάλογα με τη χώρα
της έρευνας (ποσοστό επί τοις εκατό)
SE

Πολύ συχνά
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Συχνά
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Μερικές φορές

Κατόπιν της προσαρμογής στη χώρα της έρευνας, οι διαφορετικές ομάδες εθνικοτήτων δεν διαφοροποιούνται η
μία από την άλλη σημαντικά όσον αφορά το θέμα του περιορισμού (ορισμένες φορές ή συχνά) των
δραστηριοτήτων τους λόγω του φόβου σύλληψης – με εξαίρεση τους ερωτηθέντες νότιο αμερικανικής καταγωγής: Ο
κίνδυνος που αντιμετωπίζουν όσον αφορά τον περιορισμό των δραστηριοτήτων τους είναι στην πραγματικότητα δύο
φορές μικρότερος από αυτόν σε άλλες ομάδες.
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•

Η παραίτηση από την περίθαλψη

Στο σύνολο του πληθυσμού που συμμετείχε στην έρευνα, το 41 % των ερωτηθέντων παραιτήθηκε από την
πρόσβαση στην περίθαλψη κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών (το 53 % αυτών αναφέρει τουλάχιστον
ένα εμπόδιο πρόσβασης στην περίθαλψη) χωρίς χαρακτηριστική διαφορά ανάλογα με το φύλο ή την ηλικία.
Το ποσοστό των ατόμων που παραιτήθηκε από την πρόσβαση στην περίθαλψη κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες
ξεπερνάει τα δύο τρίτα στη Σουηδία και το 50 % στο Βέλγιο. Το εν λόγω ποσοστό αφορά το ένα τρίτο των ερωτηθέντων
στη Γαλλία111 και την Ισπανία.
93- Ποσοστό των ατόμων τα οποία παραιτούνται από την πρόσβαση στην περίθαλψη ανά χώρα της έρευνας
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Σύνολο

Το γεγονός παραίτησης από την περίθαλψη κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών εξαρτάται σημαντικά από
το εάν επωφελούνται ή όχι τα άτομα στην πράξη από ανάληψη του κόστους της παρεχόμενης περίθαλψης κατά την
ημέρα της έρευνας. Τα άτομα τα οποία δεν επωφελούνται από την εν λόγω ανάληψη παραιτήθηκαν από την
περίθαλψη τρεις φορές συχνότερα από εκείνα που επωφελούνται [OR = 3,07, IC95 % = (1,83 – 5,13)]. Ένας ίδιος
συσχετισμός παρατηρείται εάν λάβουμε υπόψη την κατάσταση όσον αφορά την ανάληψη του κόστους της περίθαλψης
όχι πια κατά την ημέρα της έρευνας αλλά κατά το τελευταίο περιστατικό ασθένειας [OR = 3,00, IC95 % = (1,91 – 4,65)],
γεγονός που επιβεβαιώνει το αποτέλεσμα αυτό. Η εν λόγω απουσία της ανάληψης του κόστους εξηγεί ένα μεγάλο μέρος
των παρατηρούμενων διεθνών διαφορών αλλά όχι του συνόλου: Κατόπιν της προσαρμογής στο ατομικό καθεστώς
όσον αφορά την ανάληψη του κόστους, παρατηρείται ότι οι ερωτηθέντες στην Ισπανία και τη Γαλλία παραιτήθηκαν
τέσσερις με πέντε φορές λιγότερο από την περίθαλψη συγκριτικά με τους ερωτηθέντες στο Βέλγιο και το Ηνωμένο
Βασίλειο (οι διαφορές, ωστόσο, δεν είναι χαρακτηριστικές καθώς οι αριθμοί είναι μικροί).

>

«Ήμουν 16 ετών την εποχή εκείνη και ήρθα ολομόναχη από τη Νιγηρία. Όταν έφτασα στο Λονδίνο, ζήτησα
άσυλο. Έξι μήνες αργότερα, έλαβα ένα γράμμα από την κυβέρνηση το οποίο μου ανακοίνωνε την άρνηση
παροχής ασύλου. Άλλαζα έτσι συνέχεια μέρος και πήγαινα σε άτομα που γνώριζα. Δεν είχα καμία ιατρική
παρακολούθηση τον καιρό εκείνο. Εάν ήμουν άρρωστη και είχα λίγα χρήματα, πήγαινα στο μαγαζί της
γωνίας και αγόραζα φάρμακα. Αλλά τον περισσότερο καιρό δεν είχα χρήματα, κι έτσι έμενα στο σπίτι,
έσφιγγα τα δόντια και ανεχόμουν τον πόνο. Κανένας γενικός γιατρός δεν δεχόταν να εγγραφώ στον
κατάλογό του, καθώς ζητούσαν πάντα διαβατήριο και δεν είχα να τους δείξω. Εάν δεν έχετε διαβατήριο στη
χώρα, δεν σας μιλάνε με τον ίδιο τρόπο». T., Νιγηριανή, 22 ετών, ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και έξι χρόνια.

111. Ήτοι ένα ποσοστό παρόμοιο με εκείνο που παρατηρείται στον γενικό πληθυσμό της Γαλλίας χωρίς επιπλέον ασφάλιση (το 32 % το 2006, πηγή:Irdes, 2008) ωστόσο με
παραιτήσεις σε αρκετά διαφορετικούς τομείς (οι τομείς αυτοί αφορούν, στον πληθυσμό της Γαλλίας, την οδοντιατρική περίθαλψη και την όραση που κατατάσσονται στην
πρώτη θέση ενώ, για τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα αφορούν επισκέψεις γενικής ιατρικής).
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Το είδος της περίθαλψης από το οποίο παραιτήθηκαν συχνότερα οι ερωτηθέντες είναι οι ιατρικές επισκέψεις
(αναφέρονται από το 30 % των ερωτηθέντων), τα φάρμακα (το 10 % των ερωτηθέντων) και η οδοντιατρική περίθαλψη
(το 9 % των ερωτηθέντων). Η παραίτηση από την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης αναφέρεται από το 8 % των
γυναικών που παραιτήθηκαν από την περίθαλψη (είτε το 4 % των ερωτηθεισών γυναικών) 112.
94- Συχνότητα των κατηγοριών περίθαλψης από τις οποίες τα άτομα παραιτήθηκαν
Ιατρικές επισκέψεις
Φάρμακα
Οδοντιατρική περίθαλψη
Ακτινογραφίες,
απεικονιστικές εξετάσεις
Ψυχολογική περίθαλψη
Παρακολούθηση
εγκυμοσύνης
Γυαλιά οράσεως
΄Αλλο
Φυσιοθεραπεία

%
72,4
42,0
25,9
15,0
21,3
12,4
17,2
10,0
12,4
7,2
8,4
2,4
7,2
4,2
6,7
3,9
5,2
3,0

Μεταξύ των ατόμων που παραιτήθηκαν από την περίθαλψη

Μεταξύ των διαφορετικών αναφερόμενων κατηγοριών περίθαλψης

* συχνότητα στον γυναικείο πληθυσμό που παραιτήθηκε από την περίθαλψη
Σημείωση: το 25, 9 % των ατόμων που παραιτήθηκε από την περίθαλψη, παραιτήθηκε από την αγορά φαρμάκων. Τα φάρμακα αντιπροσωπεύουν το 15 % των ειδών
περίθαλψης από τα οποία τα άτομα παραιτούνται.

Επιπλέον, το 29 % των γονιών έπρεπε να αρνηθεί την περίθαλψη για τα παιδιά του κατά τη διάρκεια των τελευταίων
δώδεκα μηνών. Το είδος της περίθαλψης από το οποίο το εν λόγω ποσοστό των γονιών παραιτείται είναι συχνότερα οι
ιατρικές επισκέψεις, οι επισκέψεις ή θεραπείες γιατρού καθώς και τα εμβόλια: Το 14 % των ερωτηθέντων που ζει με τα
ανήλικά παιδιά του υποστηρίζει ότι παραιτήθηκε από τον εμβολιασμό για αυτά κατά τη διάρκεια των τελευταίων
δώδεκα μηνών. Οι μικροί αριθμοί δεν επιτρέπουν μια πιο συγκεκριμένη ανάλυση των δεδομένων αυτών113.
95- Συχνότητα των κατηγοριών περίθαλψης από τα οποία τα άτομα παραιτήθηκαν
Ιατρικές επισκέψεις, επισκέψεις ή περίθαλψη γιατρού
Εμβολιασμοί
Οδοντιατρική περίθαλψη
Ακτινογραφίες, απεικονιστικές εξετάσεις
Φαρμακείο, φάρμακα
Γυαλιά οράσεως
Συνεδρίες στον φυσιοθεραπευτή
Περίθαλψη για τη διανοητική ή ψυχολογική υγεία
Άλλος τύπος περίθαλψης ή άγνωστο

Ποσοστό επί τοις εκατό των
ατόμων που παραιτήθηκαν
45
35
23
22
15
12
10
7
5

Ποσοστό επί τοις εκατό στο
σύνολο των γονιών
18
14
10
9
6
5
5
3
2

Το άθροισμα των ποσοστών υπερβαίνει το 100 διότι οι ερωτηθέντες μπορούσαν να δώσουν πολλαπλές απαντήσεις.

112. Προς υπενθύμιση, μία πρόσφατη μελέτη στην Ελβετία, η οποία διεξήχθη στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Γενεύης, παρατήρησε ότι οι μετανάστες χωρίς άδεια
παραμονής κατέφευγαν κατά μέσο όρο τέσσερις εβδομάδες αργότερα από τους άλλους για την αρχική επίσκεψη εγκυμοσύνης και ότι μόνον το 63 % πραγματοποίησε μια
πρώτη επίσκεψη κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου εγκυμοσύνης (Wolff H., Epiney M., Lourenco A.P. et al., «Undocumented migrants lack access to pregnancy care
and prevention», BMC Public Health 2008, 8: 93).
113. Ας θυμηθούμε σε αυτό το σημείο τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Πρόσβαση στην Περίθαλψη των Γιατρών του
Κόσμου η οποία δημοσιεύτηκε το 2007. Στο σύνολο του πληθυσμού που προβληματιζόταν για τον εμβολιασμό των παιδιών του (και που απάντησε στις σχετικές με τον
εμβολιασμό ερωτήσεις), μόνον μια μικρή πλειοψηφία (53,5 %) γνώριζε ότι το παιδί του μπορούσε να επωφεληθεί δωρεάν από τον εμβολιασμό ή/και σε ποιο μέρος ήταν
δυνατόν να απευθυνθεί για αυτό (51,5 %). Μεταξύ των εμποδίων για τον εμβολιασμό που αναφέρονται στην έρευνα στην πρώτη θέσηκατατάσσεται η άγνοια των τόπων
όπου αυτό θα ήταν δυνατόν (56 %) καθώς και ο φόβος καταγγελίας (24 %).
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Δεύτερο μέρος :
Ποιοτική έρευνα σε γονείς σχετικά με την
πρόσβαση στην περίθαλψη των παιδιών των
αλλοδαπών χωρίς άδεια παραμονής
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1. Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η στατιστική έρευνα που διεξήχθη το 2008 από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Πρόσβαση στην Περίθαλψη των
Γιατρών του Κόσμου αναφερόταν κυρίως στις συνθήκες ζωής, στην υγεία και την πρόσβαση στην περίθαλψη των
αλλοδαπών ενηλίκων χωρίς άδεια παραμονής στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε απαραίτητη η συμπλήρωση των
αποτελεσμάτων και των αναλύσεων με πληροφορίες για την πρόσβαση στην περίθαλψη των παιδιών των οποίων οι
γονείς δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα παραμονής. Κατά συνέπεια και παράλληλα με την ποσοτική έρευνα,
συγκεντρώθηκαν συνεντεύξεις και μαρτυρίες όσον αφορά τα άτομα χωρίς άδεια παραμονής στην Ευρώπη με ένα ή
περισσότερα παιδιά. Στόχος ήταν η καλύτερη κατανόηση της πρόσβασης στην περίθαλψη των παιδιών αυτών, θέτοντας
στους γονείς ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται για να παρέχουν στα παιδιά τους περίθαλψη
καθώς και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν τις καταστάσεις.
Δεν επρόκειτο για ποσοτική διάγνωση της πραγματικής εφαρμογής της νομοθεσίας για την πρόσβαση στην περίθαλψη
των παιδιών των αλλοδαπών χωρίς νόμιμα έγγραφα στις διαφορετικές χώρες, αλλά για τη συγκέντρωση των
διαφορετικών απόψεων των γονιών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται και προσεγγίζουν την πρόσβαση
στην περίθαλψη για τα παιδιά τους.
Τα άτομα ερωτήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων των Γιατρών του Κόσμου, εάν τα παιδιά τους επισκέπτονται
κάποιο γιατρό ή όχι. Επρόκειτο στην πραγματικότητα για διαφοροποίηση του δείγματος με στόχο τη συγκέντρωση,
επίσης, μαρτυριών σχετικά με τα παιδιά, για τα οποία οι γονείς κατάφεραν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους όσον
αφορά την προσφυγή στο σύστημα κοινού δικαίου.
Τα θέματα που θίχτηκαν αφορούσαν την κατάσταση και τις συνθήκες οικογενειακής ζωής, την κατάσταση της υγείας
των παιδιών και την πρόσβαση στην περίθαλψη. Η διάρκεια των συνεντεύξεων ποίκιλε σε μεγάλο βαθμό, εμβαθύνοντας
περισσότερο ή λιγότερο σε ορισμένα θέματα ανάλογα με την κατάσταση και τις επιθυμίες των ερωτηθέντων.
Συνολικά, 32 μαρτυρίες ή συνεντεύξεις συγκεντρώθηκαν σε 8 χώρες114 στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης:

• Γαλλία8 συνεντεύξεις (7 στο Σαν Ντενί και 1 στο Παρίσι),
• Ελλάδα8 συνεντεύξεις (4 στην Αθήνα και 4 στην Θεσσαλονίκη)
• Σουηδία 5 συνεντεύξεις στη Στοκχόλμη,
• Βέλγιο3 συνεντεύξεις στις Βρυξέλλες,
• Κάτω Χώρες3 συνεντεύξεις στο Άμστερνταμ,
• Ηνωμένο Βασίλειο2 συνεντεύξεις στο Λονδίνο,
• Ελβετία 2 συνεντεύξεις στο Φρίμπουργκ,
• Ισπανία1 συνέντευξη στις Κανάριες νήσους.
Όπως και για την ποσοτική έρευνα, δεν συναντάμε ξανά στο δείγμα συνεντεύξεις που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο των
προγραμμάτων των Γιατρών του Κόσμου των πλέον περιθωριοποιημένων ατόμων από το σύστημα υγειονομικής
περίθαλψης (οι οποίοι δεν προσφεύγουν καν στο εν λόγω είδος δομής) ούτε εκείνων που έχουν ενσωματωθεί με τον
καλύτερο τρόπο στο σύστημα περίθαλψης του κοινού δικαίου (και οι οποίοι δεν έχουν κατά συνέπεια πρόσβαση στα εν
λόγω προγράμματα).

114. Ο κατάλογος των συνεντεύξεων και των χαρακτηριστικών των ερωτηθέντων επισυνάπτεται στο παράρτημα
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2. Σ ΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ΙΚΑΝΕΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Το δικαίωμα στην υγεία δεν σχετίζεται μόνον με το δικαίωμα πρόσβασης στην περίθαλψη. Σχετίζεται, επίσης, με τη
δυνατότητα να ζει κανείς κάτω από μη επιβλαβείς συνθήκες. Επιπλέον, οι καταστάσεις με τις οποίες έρχονται
αντιμέτωποι οι μετανάστες χωρίς άδεια παραμονής καθώς και τα παιδιά τους είναι συχνά κρίσιμες. Ορισμένοι από τους
ερωτηθέντες γονείς λυπούνται όταν διαπιστώνουν τις συνθήκες ζωής που επηρεάζουν την υγεία των παιδιών του. Τόσο
η διανοητική όσο και η φυσική τους υγεία διατρέχουν τον κίνδυνο της διαταραχής.

•

Συχνά επιβλαβείς συνθήκες στέγασης

Οι οικονομικές δυσκολίες που σχετίζονται κυρίως με την νόμιμη απαγόρευση στην εργασία θίγονται από την
πλειοψηφία των ερωτηθέντων. Από την εν λόγω οικονομική ένδεια προκύπτουν πολύ συχνά οι δυσκολίες που
σχετίζονται με τη στέγαση. Ακόμη και όταν μπορούν να βασιστούν στη σημαντική στήριξη της οικογένειας, των φίλων ή
της κοινότητας, η στέγαση σε κοντινά πρόσωπα δεν είναι απαραιτήτως δυνατή ούτε σταθερή. Η πρόσβαση στη στέγαση
είναι ακόμη δυσκολότερη από την έλλειψη τίτλου παραμονής ή εγγράφων πληρωμής που έρχονται να προστεθούν
στην αβεβαιότητα των ατόμων. Ακόμη, ορισμένα από τα άτομα αυτά στεγάζονται σε καταλύματα ιδιαίτερα ανθυγιεινά,
παλιά ή με υπερβολικό αριθμό ατόμων.
Πολλοί γονείς ομολογούν ότι δεν μπορούν να μείνουν πουθενά αλλού παρά μόνο σε ανθυγιεινά καταλύματα. Θίγεται,
επίσης, το πρόβλημα της υγρασίας και της μούχλας παράλληλα με τις δυσκολίες θέρμανσης του καταλύματος.
Σκεφτόμαστε όμως και την έκθεση στα τοξικά προϊόντα (όπως για παράδειγμα βαφές από μόλυβδο που αποτελούν την
αιτία μολυβδίασης) ή ακόμη και τα προβλήματα που αφορούν τον εξοπλισμό των καταλυμάτων όπως εξοπλισμός
θέρμανσης ή ελαττωματικές εγκαταστάσεις υγιεινής.
Μπορούμε να αναφέρουμε, το παράδειγμα της γυναίκας ηλικίας 30 ετών η οποία ζει στην Ελλάδα με το γιό της 15
μηνών, τα τρία παιδιά της αδερφής της και τη μητέρα της 65 ετών. Και οι έξι κατοικούν σε ένα διαμέρισμα δύο δωματίων
το οποίο σύμφωνα με τις περιγραφές της ίδιας είναι παλιό, σκοτεινό, κρύο και γεμάτο υγρασία κατά τους χειμερινούς
μήνες. Εκτιμά ότι η κατάσταση του εν λόγω καταλύματος βλάπτει την υγεία των παιδιών για τα οποία είναι η ίδια
υπεύθυνη, αλλά αναγκαστικά ζει σε αυτό εδώ και επτά χρόνια καθώς το ενοίκιο είναι πολύ χαμηλό:

>

«Τα παιδιά αρρωσταίνουν συνέχεια, ακόμα και το καλοκαίρι. Η υγρασία και η μούχλα είναι σαν καρκίνος για
τα παιδιά, τα τρώει αργά…αλλά δεν έχω τα μέσα για να βρω κάτι καλύτερο…» Κ. S., Αλβανή, ζει στην Ελλάδα
εδώ και δώδεκα χρόνια, ζει με τον ενός έτους γιό της, τα τρία ανίψια και τη μητέρα της.

Μια άλλη γυναίκα θίγει τις συνθήκες στέγασης κατά τη μικρή ηλικία του παιδιού της:

>

Τότε ζούσε με τα δύο παιδιά της και τον πατέρα τους σε «πολύ μικρό στούντιο»: «η τουαλέτα ήταν μέσα στο
δωμάτιο, τα παιδιά έμεναν όλη τη μέρα στο κρεβάτι καθώς δεν είχε άλλο χώρο μέσα στο στούντιο. […] Είχε
πολύ σκόνη». Θεωρεί ότι αυτές οι συνθήκες συνιστούν την αιτία των αλλεργιών από τις οποίες υποφέρει το
παιδί της που ήταν πολύ μικρό την περίοδο εκείνη. Κ. Α. Αλβανή, ζει στο Βέλγιο εδώ και οκτώ χρόνια, μαζί με
το σύντροφό της και τα δύο τους παιδιά ηλικίας 7 και 5 ετών.
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Ο υπερβολικός αριθμός ατόμων στα καταλύματα φαίνεται πως είναι πολύ συχνό φαινόμενο115. Το γεγονός αυτό
μπορεί να έχει επιζήμιες επιπτώσεις στην υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών και των ενηλίκων λόγω, μεταξύ άλλων, της
έλλειψης ιδιωτικής ζωής, των δυσκολιών διατήρησης ενός ήσυχου μέρους για τη σχολική εργασία ή της έλλειψης χώρου
για την υποδοχή φίλων.
Σύμφωνα με μια μαρτυρία που αναφέρουν οι ερευνητές στη Σουηδία, υπάρχουν γονείς που υπερσιτίζουν το παιδί τους
για να κοιμάται βαθιά και να μην ξυπνάει τους υπόλοιπους ενοίκους με τους οποίους μοιράζονται το κατάλυμα, καθώς
αυτό θα επέφερε ως συνέπεια την έξωσή τους από αυτό.
Θα πρέπει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό την περίπτωση μιας γυναίκας 29 ετών και των δύο παιδιών της στις Κάτω
Χώρες.

>

Μετά από χρόνια ασταθούς στέγασης για σύντομες περιόδους με τα παιδιά της, κατοικεί πλέον για πρώτη
φορά σε ένα σταθερό μέρος εδώ και έξι μήνες, για το οποίο πληρώνει η ίδια από τους δικούς της
οικονομικούς πόρους: Ένα υπενοικιαζόμενο δωμάτιο σε ένα σπίτι. Η στενότητα του χώρου και η έλλειψη
προσωπικού χώρου μοιάζουν ωστόσο να αποτελούν προβληματικά σημεία για τις σωτήριες συνθήκες
ζωής, δεδομένου ότι ζει με ένα αυτιστικό αγόρι 9 ετών και ένα κορίτσι 7 ετών. Κ. V., Νιγηριανή, ζει στις Κάτω
Χώρες εδώ και έντεκα χρόνια μαζί με τα δύο της παιδιά 9 και 7 ετών.

Η παρουσία υπερβολικού αριθμού ατόμων σε ένα κατάλυμα δεν επιτρέπει την εφαρμογή των θεραπειών που απαιτούν
διαρρύθμιση του χώρου αλλά ούτε και την εύρεση ήσυχου και ιδιωτικού μέρους, απαραίτητου για την ανάρρωση.
Η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη όταν τα άτομα είναι άστεγα.

>

•

Είναι η περίπτωση της κ. C. η οποία έφτασε στις Βρυξέλλες πριν λίγο καιρό, μαζί με το σύντροφό της και τα έξι
τους παιδιά. Πέρασαν είκοσι μέρες κάτω από μια τέντα το φθινόπωρο, όταν «έκανε πολύ κρύο».
Υπογραμμίζει, επίσης, ότι δεν μπόρεσε να δώσει στα παιδιά της, για τρεις μέρες, τίποτα άλλο παρά ψωμί
πεταμένο από τρίτους. Κ C., Ρουμάνα, ζει στο Βέλγιο εδώ και μερικούς μήνες με τα έξι της παιδιά.

Η αστάθεια όσον αφορά τη στέγαση, παράγοντας που καθιστά τα παιδιά ευάλωτα

Η αστάθεια όσον αφορά τη στέγαση, μπορεί, επίσης, να προκαλέσει διαταραχές στα παιδιά. Ορισμένος αριθμός
ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα πρέπει να αλλάζει τακτικά στέγη λόγω των απελάσεων, της προσωρινής φύσης των
καταλυμάτων σε κοντινά πρόσωπα ή ιδρύματα ή λόγω των ευκαιριών εργασίας που απαιτούν τη μετακίνηση τους.
Πολλά άτομα στεγάστηκαν εναλλάξ σε φίλους, σε μέλη οικογενειών ή σε γνωστούς, σε κέντρα, εκκλησίες ή ενώσεις. Η
αστάθεια όσον αφορά τη στέγαση μπορεί να προκαλέσει άγχος στα παιδιά, καθώς και δυσκολία στην εύρεση
σημείων αναφοράς ή στην προσαρμογή τους. Υπάρχει, επίσης, ο κίνδυνος επηρεασμού της υγείας τους.
Μια γυναίκα 22 ετών θυμάται την ανησυχία που της προκαλούσε η μη εύρεση σταθερής κατοικίας, ενώ ζούσε με το
τριών μηνών κοριτσάκι της.

>

Προς το παρόν φιλοξενείται στο σπίτι φίλων οι οποίοι δεν επιθυμούν να την φιλοξενήσουν περισσότερο.
«Με τόσο κρύο, φοβάμαι τόσο πολύ. Εδώ, τα μωρά αρρωσταίνουν από το κρύο ». Πρέπει να αφήσει τη στέγη
των φίλων της σύντομα αλλά δεν ξέρει πού να πάει. Πληροφορείται επί του παρόντος για τα κέντρα παροχής
στέγασης για νέες μητέρες, αλλά επιθυμεί κυρίως να βρει μια σταθερή κατοικία και να σταματήσει το
νομαδισμό. «Πρέπει τουλάχιστον να βρω μια σταθερή γωνιά, μια γωνιά όπου να μπορώ να βάλω το κεφάλι

115. Σύμφωνα με την έρευνα μέσω ερωτηματολογίων, ο υπερβολικός αριθμός ατόμων σε καταλύματα αφορά το 86 % των ερωτηθέντων ενηλίκων που ζει με ένα ή
περισσότερα από τα παιδιά του (και δεν είναι άστεγοι).
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μου. Αλλού να μένω σήμερα και αλλού αύριο: Με ένα μωρό, αυτό με τρομάζει...». Κ. G., από την Ακτή
Ελεφαντοστού, ζει στη Γαλλία εδώ και δύο χρόνια, μαζί με το τριών μηνών κοριτσάκι της.
Οι ατελείωτες μετακομίσεις είναι δυνατόν να προκαλέσουν διαταραχές και μάλιστα να θέσουν υπό αμφισβήτηση
την ιατρική παρακολούθηση των παιδιών. Αυτό μας εξηγεί μια γυναίκα από την Ερυθραία, την οποία συναντήσαμε στο
Λονδίνο, για τον τεσσάρων ετών γιό της.

>

Μετά την λεκτική και σωματική κακοποίηση που υπέστη από το σύντροφό της, η Κ. S.F., τον παράτησε
παίρνοντας μαζί της των δύο ετών γιό της. Από τότε ζουν σε κέντρα στέγασης για αιτούντες άσυλο, όπου δεν
τους εξουσιοδότησαν ποτέ να παραμείνουν για περισσότερο από μερικούς μήνες. Αυτές οι αλλαγές στέγης
τους αναγκάζουν να εγγράφονται εκ νέου και κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε νέο γενικό ιατρό. Το παιδί
της έπρεπε να αλλάξει παιδικό σταθμό, να γνωρίσει νέους παιδαγωγούς και να κάνει καινούριους φίλους.
Εκτιμά ότι η εν λόγω έλλειψη σταθερότητας διατάραξε την ανάπτυξη του παιδιού της και αγανακτά με τον
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα άτομα των οποίων η αίτηση για άσυλο απορρίπτεται από τους
φορείς, που τους στέλνουν από το ένα κέντρο στο άλλο χωρίς να τους επιτρέπουν να προετοιμάζονται για
την αλλαγή αυτή: «Υποστηρίζουν ότι όταν είμαστε "τμήμα IV" δεν έχουμε επιλογή, πρέπει να μετακινούμαστε.
Αυτό είναι όλο. Εγώ λέω ότι είμαστε άνθρωποι! Έχουμε πολλούς δεσμούς εδώ, έχουμε φίλους, επισκέπτες
υγείας, γιατρούς. Γνωρίζουν την κατάστασή μας. Βλεπόμαστε καθημερινά εδώ και καιρό. Και μας μετακινούν
προειδοποιώντας μας δύο ή τρεις μέρες νωρίτερα... Είμαστε άνθρωποι όχι ζώα! …Λένε ότι πρέπει να είμαστε
ευχαριστημένοι που δεν μας έχουν πετάξει έξω από τη χώρα, που δεν μας έχουν εξορίσει και που έχουμε
ακόμη ελπίδα». Κ. S.F., από την Ερυθραία, ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο με των τεσσάρων ετών γιό της ο οποίος
γεννήθηκε στη χώρα.

Να θυμηθούμε, επίσης, την περίπτωση του παιδιού της κ. Ι, ενός νέου άντρα ηλικίας 18 ετών του οποίου η ιατρική
θεραπεία έπρεπε να διακοπεί κατόπιν μετακόμισης.

>

•

Γεννήθηκε στη Ρουμανία και ζει στη Γαλλία από τα δεκαπέντε του. Δύο χρόνια πριν, λόγω καθυστέρησης της
ήβης, η μητέρα του τον συνόδευσε σε έναν γιατρό ο οποίος του έγραψε μια ορμονική θεραπεία η οποία
περιλάμβανε τρεις ενέσεις την εβδομάδα για δύο χρόνια. Ακολούθησε την εν λόγω θεραπεία μόνον για έξι
μήνες, καθώς η οικογένειά του επέστρεψε στη Ρουμανία προτού η μητέρα του να βρει τη διεύθυνση του
γιατρού για να ανανεώσει τη συνταγή. Σήμερα βρίσκονται πίσω στη Γαλλία και η μητέρα επιθυμεί να
ξαναρχίσει ο γιος της την θεραπεία αλλά πρέπει για το σκοπό αυτό, ωστόσο, να επωφεληθούν εκ νέου από
την ιατρική βοήθεια του κράτους την οποία έχασαν λόγω της επιστροφής τους στη Ρουμανία. Οι δυσκολίες
οργάνωσης της κ. I. όσον αφορά την ιατρική παρακολούθηση του παιδιού της μοιάζουν κατά μέρος να
σχετίζονται με την αβεβαιότητα των συνθηκών ζωής, και κυρίως με την υποχρέωση να μετακομίζουν συχνά
και έκτακτα ανάλογα με τις απελάσεις από τους καταυλισμούς των Ρομά. Η δυσκολία χρήσης της γαλλικής
γλώσσας, την οποία καταλαβαίνει αρκετά καλά αλλά μιλάει πολύ λίγο επιδεινώνει τις δυσκολίες
αντιμετώπισης της κατάστασης. Κ. I., Ρουμάνα Ρομ, ζει στη Γαλλία εδώ και τρία χρόνια, μαζί με τα τρία της
παιδιά ηλικίας από 14 έως 20 ετών.

Τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το άγχος

Εκτός από τις οικονομικές δυσκολίες και τις δυσκολίες στέγασης, η κατάσταση της μη νομιμότητας οδηγεί τα άτομα
στην υποχρέωση να «κρύβονται», να ζουν με την υποβόσκουσα απειλή της σύλληψης ή με το φόβο αποχωρισμού
από τις οικογένειες τους, γεγονός που αποτελεί προβληματικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των παιδιών. Ορισμένοι
θεωρούν ότι η εν λόγω κατάσταση ανακλάται στην νοητική ή φυσική υγεία των παιδιών τους.
Αυτή είναι η περίπτωση μιας γυναίκας που ζει στην Ελβετία εδώ και εννέα χρόνια με τον δεκαπέντε ετών γιό της.
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Εκτιμά ότι τα γαστρικά προβλήματα και τα προβλήματα υπερβολικού βάρους από τα οποία υποφέρειo ο
γιος της, καθώς και τα καρδιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει, συνδέονται με το άγχος που προκαλείται
από την αβεβαιότητα: «Τρεις αστυνομικοί συνέλαβαν το γιο μου κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης
απέλασης. Έτσι τον αναγκάζω να μην πει τίποτα σε περίπτωση που κάτι τέτοιο τύχει ξανά... Δεν πρέπει να
αποκαλύψει πού μένουμε προκειμένου να προστατεύσει, επίσης, τα άτομα που μας υπενοικίασαν το
διαμέρισμα. […] Ο γιος μου είναι για το λόγο αυτό αγχωμένος και για να αντιμετωπίσει το άγχος του τρώει
[...]. Είμαι πάντα σε επιφυλακή. Κάθε φορά που ακούω την πόρτα ενός αυτοκινήτου, τρέχω στο παράθυρο να
δω ποιος είναι. Είμαι πολύ νευρική, γεγονός που μου προκάλεσε καρδιακές ενοχλήσεις». Κ. SD., ζει στην
Ελβετία εδώ και εννέα χρόνια, μαζί με των δεκαπέντε ετών γιό της.

Ακόμη, η εμπιστοσύνη και η αυτοεκτίμηση των παιδιών είναι δυνατόν να διαταραχθούν από την αβεβαιότητα των
συνθηκών ζωής της οικογένειας, από την έλλειψη δικαιωμάτων και προσοχής καθώς και από τις διακρίσεις των οποίων
αποτελούν αντικείμενο. Ακόμη και οι γονείς που δημιούργησαν ένα σχετικά σταθερό πλαίσιο ζωής δεν καταφέρνουν να
προστατεύσουν τα παιδιά τους από το άγχος, τα ψυχολογικά προβλήματα ή τα προβλήματα νοητικής υγείας.
Αυτή είναι η περίπτωση μιας Βολιβιανής οικογένειας η οποία ζει στη Σουηδία εδώ και δύο χρόνια αλλά έχασε τον τίτλο
παραμονής λίγο περισσότερο από έξι μήνες πριν.

>

Οι γονείς και τα τέσσερα παιδιά κατοικούν σε ένα διαμέρισμα με ένα άλλο ζευγάρι. Ο πατέρας εργάζεται και η
μητέρα εκτιμά ότι είναι τυχεροί που μπορούν να μείνουν σε αυτό το διαμέρισμα μακροπρόθεσμα. Τα δύο
έφηβα κορίτσια πηγαίνουν στο σχολείο, αλλά, σύμφωνα με τη μητέρα τους, φοβούνται και έχουν ορισμένες
φορές κατάθλιψη. Κ. X., Βολιβιανή, ζει στη Σουηδία εδώ και δύο χρόνια, μαζί με τον σύντροφό της, τα πέντε
τους παιδιά ηλικίας από 3 έως 16 ετών και κοντινά πρόσωπα.

Μια γυναίκα μετανιώνει που τα παιδιά της έρχονται αντιμέτωπα με το ρατσισμό και τις διακρίσεις.

>

•

Κυρίως ο επτά ετών γιος της, ο οποίος πιάστηκε στα χέρια δύο φορές με έναν άλλο μαθητή επειδή τον
αποκαλούσε «παράνομο». Κ. B., Αλγερινή, ζει στο Βέλγιο εδώ και τέσσερα χρόνια, μαζί με το σύντροφό της και
τα δύο τους παιδιά ηλικίας 7 και 4 ετών.

Μια ιδιαίτερη σχέση γονέων-παιδιών χωρίς άδεια παραμονής

Σχετίζεται συχνά η κατάσταση της υγείας των ενηλίκων με αυτή των παιδιών. Όποιες και εάν είναι οι προσπάθειες που
καταβάλλουν οι γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά τους, οι αντίστοιχες δυσκολίες αναμειγνύονται. Η ανησυχία και η
σύγχυσή είναι συχνά τέτοιες που επηρεάζουν τη δική τους νοητική υγεία, γεγονός που διαισθάνονται τα παιδιά τα οποία
με τη σειρά τους επηρεάζονται.

>
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Ένα αγόρι εννέα ετών, που γεννήθηκε στην Αμερική και ήρθε στη Σουηδία στην ηλικία των τριών ετών,
υποφέρει από σοβαρά προβλήματα υγείας τα οποία σχετίζονται με την αβέβαιη κατάσταση της οικογένειάς
τους καθώς και με τις συνεχείς μετακομίσεις. Έζησαν σε πολλές πόλεις στη Σουηδία και έπειτα στη
Φινλανδία, πριν επιστρέψουν στη Σουηδία και πάλι λόγω της σύμβασης του Δουβλίνου. Για πολλά χρόνια,
το αγόρι δεν μιλούσε και έδειχνε σημάδια κατάθλιψης. Τα προβλήματά του είναι δυνατόν να παραπέμπουν
σε διάφορους παράγοντες. Μπορούμε, ωστόσο, να σκεφτούμε ότι η σοβαρή κατάθλιψη από την οποία
υποφέρει η μητέρα του (η οποία έκανε πολλές απόπειρες αυτοκτονίας) δεν συμβάλλει στη βελτίωση της
υγείας του. Σήμερα, πηγαίνει στο σχολείο και παρακολουθείται από ομάδα συμβούλων μαζί με τους γονείς
του. Η αδερφή του έχει χρόνιο πρόβλημα στους πνεύμονες. Ο πατέρας ανησυχεί πολύ για την υγεία των
παιδιών του και θεωρεί ότι η κατάθλιψη της γυναίκας του περιπλέκει ακόμη περισσότερο την αναζήτηση
εργασίας από μέρους του και δυσχεραίνει κατά συνέπεια τις οικονομικές τους δυσκολίες. Παρά τη
Έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου - Γιατροί του Κόσμου

δυσκολία της κατάστασης, έχει υιοθετήσει μια θετική συμπεριφορά και είναι ευγνώμων για τη βοήθεια που
βρήκε στη Σουηδία κυρίως στους Γιατρούς του Κόσμου και στην επιτροπή ασύλου. Η Κ. S.B., Αρμένισα, ζει
στη Σουηδία εδώ και έξι χρόνια, μαζί με το σύντροφό της, τα δύο τους παιδιά ηλικίας 9 και 6 ετών και κοντινά
πρόσωπα, απελάθηκε λίγους μήνες μετά την έρευνα.
Επιπλέον, οι κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες, η ελλιπής γνώση της γλώσσας της χώρας εγκατάστασης ή η
απομόνωση των γονιών θέτουν τα παιδιά σε μια λεπτή κατάσταση, κυρίως καθώς καλούνται να διαδραματίσουν το
ρόλο μεσολαβητή μεταξύ των γονιών και της κοινωνίας στην οποία ζουν. Δεν είναι σπάνια η περίπτωση κατά την οποία
τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο και χειρίζονται πολύ καλύτερα τη γλώσσα της χώρας υποδοχής συγκριτικά με τους
γονείς τους, να διαδραματίζουν το ρόλο μεταφραστή ή διερμηνέα. Ορισμένα, αποτελούν, επιπλέον, πραγματικό
στήριγμα για τους γονείς τους και αναλαμβάνουν για το λόγο αυτό ευθύνες ενηλίκων...

>

Η κ. U. άφησε την κόρη της, Μ. στο Μαρόκο και πήγε στην Ευρώπη δίνοντάς της την υπόσχεση ότι θα
ξανασυναντηθούν. Μετά από προσπάθειες τεσσάρων χρόνων, κατάφερε να την φέρει στις Κάτω Χώρες, πριν
από δύο χρόνια. Η μητέρα της λέει ότι από τη στιγμή εκείνη, η κόρη της, η οποία σήμερα είναι 14 ετών, έγινε
«πραγματικά το δεξί της χέρι», βοηθώντας την να χειριστεί τις δυσκολίες που σχετίζονται με τη ζωή των
ατόμων σε παράνομη κατάσταση, την ίδια στιγμή που ένα από τα παιδιά της πάσχει από διανοητική
καθυστέρηση και το άλλο από διαταραχές ελλειμματικής προσοχής και από υπερκινητικότητα. Η Κ. U.
ανησυχεί πολύ για το μέλλον της κόρης της, στην οποία ήθελε να προσφέρει την δυνατότητα να συνεχίσει
πέρα από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γεγονός που είναι αδύνατον για τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα
στις Κάτω Χώρες. Ανησυχεί επίσης για το γεγονός ότι η κόρη της υποφέρει σιωπηλά καθώς και για τα
τραύματα του παρελθόντος της, για τα οποία αισθάνεται υπεύθυνη. Κ. U., Μαροκινή, ζει στις Κάτω Χώρες
εδώ και έξι χρόνια μαζί με τα τρία της παιδιά ηλικίας από 3 έως 14 ετών.

Πολλοί γονείς εκφράζουν κάποια δυσφορία λόγω του ότι δεν μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους αυτό που θα
επιθυμούσαν, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν για να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Ανησυχούν για το παρόν και
για το μέλλον των παιδιών τους.

>

Ο Κ. R. ζει στην Ελλάδα με τις τέσσερις κόρες του και λυπάται που «δεν έχει τα μέσα να τους αγοράσει ρούχα
και άλλα πράγματα που έχουν ανάγκη για το σχολείο και τις δραστηριότητές τους...». Είναι χαρούμενος που
είναι καλά στην υγεία τους, υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι «το μόνο πρόβλημα [υγείας] των κοριτσιών του είναι
ότι είναι πολύ αδύνατες. Και οι τέσσερις είναι αδύνατες επειδή δεν έχω πολλά μέσα για να εξασφαλίσω την
τροφή μας [...]. Στην Ελλάδα, η ζωή μας είναι δύσκολη αλλά είμαστε ασφαλείς. Δεν φοβόμαστε για τη ζωή
μας, αλλά ανησυχούμε γιατί δεν γνωρίζουμε εάν θα έχουμε να φάμε». Κ. R., Υεμενίτης, ζει στην Ελλάδα εδώ και
δύο χρόνια με τη σύντροφό του και τα τέσσερα παιδιά τους ηλικίας από 1 έως 9 ετών.

Καθώς οι συνθήκες ζωής τους είναι ιδιαίτερα δύσκολες, οι γονείς διχάζονται μεταξύ της ανησυχίας, και ιδιαίτερα ενός
αισθήματος ενοχής απέναντι στα παιδιά τους και του φόβου επιστροφής στη χώρα προέλευσης. Παρά τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν, ένας ορισμένος αριθμός ατόμων υπογραμμίζει στην πραγματικότητα τη σημασία του να παραμένει
κανείς στη χώρα εγκατάστασης. Τα κίνητρα είναι βέβαια πάντα πολύπλοκα και ιδιαίτερα για τον καθένα. Ωστόσο,
εντοπίζουμε δύο μεγάλες κατηγορίες επιχειρημάτων ανάλογα με το εάν τα εν λόγω επιχειρήματα παραπέμπουν σε
προβλήματα στη χώρα προέλευσης ή σε θετικά στοιχεία στη χώρα υποδοχής. Μέρος των κινήτρων παραμονής στη
χώρα υποδοχής αφορά ειδικά το μέλλον των παιδιών τους. Στόχος τους είναι να τους προσφέρουν ένα καλύτερο μέλλον
από εκείνο που θα είχαν στη χώρα προέλευσης. Μερικοί θίγουν, επίσης, τα προβλήματα υγείας, τα οποία εάν δεν είχαν
αντιμετωπιστεί στην Ευρώπη, θα αποτελούσαν απειλή ακόμη και για τις ζωές των παιδιών τους. Πολλοί, επίσης,
αναφέρονται στις καλύτερες συνθήκες ζωής, στην καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση ή στις ελευθερίες που
παραχωρούνται στη χώρα υποδοχής ή ακόμη και στη δυνατότητα διαφυγής από τον πόλεμο ή τη βία στη χώρα
προέλευσης:
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Η κ. S.-C. προέρχεται από τη Μογγολία και ζει εδώ και έξι μήνες στην Ελβετία όπου ήρθε αρχικά λόγω
σπουδών. Τονίζει την ελευθερία που απολαμβάνουν οι γυναίκες στην Ελβετία, αντίθετα με την κατάσταση
που συνεπάγεται η κουλτούρα στη χώρα προέλευσης της. Επιθυμεί οι κόρες της να μπορέσουν να ζήσουν
σε μια χώρα όπου η θέση της γυναίκας δεν υποτιμάται: «Θα ήθελα να μείνουν εδώ, αυτό είναι ελευθερία. […[
Ακόμη και εάν πρέπει να φύγω από την Ελβετία, θα ήθελα τα παιδιά μου να παραμείνουν εδώ». Κ S.-C., από τη
Μογγολία, ζει στην Ελβετία εδώ και έξι χρόνια μαζί με τον σύντροφό της, τις κόρες τους 10 και 2 ετών και
άλλους γονείς.

>

Κ. S.-D. ζει στην Ελβετία εδώ και εννιά χρόνια με το γιό της. Λυπάται για το άγχος το οποίο της προκαλεί η μη
νομιμότητα, υπογραμμίζει ωστόσο ότι η κατάστασή της θα ήταν χειρότερη στη χώρα προέλευσης. Ο
πόλεμος σκόρπισε την οικογένειά της και οι συνθήκες ζωής εκεί ήταν επικίνδυνες: Ενοικίαζε μια γωνιά ενός
διαμερίσματος με αλκοολικά άτομα και άτομα που υπέφεραν από ψυχιατρικές ασθένειες. Ο γιος της
πιθανόν έπαιρνε φάρμακα και διέτρεχε τον κίνδυνο επίθεσης «μόνον για να του πάρουν το σακάκι το οποίο
δεν ήταν καν καινούργιο». Κ. S.-D., ζει στην Ελβετία εδώ και εννιά χρόνια με τον δεκαπέντε χρονών γιό της.

Ο αντίκτυπος της κατάστασης της υγείας στην κοινωνική κατάσταση

Εάν πολλά άτομα θίγουν την επίδραση των συνθηκών ζωής τους στην κατάσταση της υγείας τους καθώς και σε
αυτήν των παιδιών τους, ορισμένα διαπιστώνουν, αντιστρόφως, ότι μια κακή κατάσταση υγείας είναι δυνατόν να
συμβάλει, επίσης, στην επιδείνωση της κοινωνικής κατάστασης της οικογένειας. Ο εν λόγω κίνδυνος υφίσταται για
κάθε άτομο, ανεξαρτήτως από το εάν είναι ή όχι μετανάστης και ανεξαρτήτως από το κοινωνικό του περιβάλλον.
Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους αλλοδαπούς χωρίς άδεια παραμονής και των οποίων η κατάσταση είναι
αβέβαιη, η κοινωνική στήριξη η οποία είναι συχνά εύθραυστη, καθώς και η βοήθεια από διάφορους φορείς που τους
παρέχονται σε μικρότερο βαθμό συγκριτικά με τους άλλους πολίτες.
Σε περίπτωση ασθένειας των ενηλίκων, υπάρχει η πιθανότητα ανικανότητας εργασίας και κατά συνέπεια αδυναμία
εξασφάλισης εισοδήματος. Σε περίπτωση ασθένειας των παιδιών, υπάρχει η πιθανότητα χαλάρωσης της
κοινωνικής στήριξης ή πολυπλοκότητας της στέγασης σε κοντινά πρόσωπα, για παράδειγμα. Ο αντίκτυπος αφορά
στην πραγματικότητα όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.
Στο παρακάτω παράδειγμα, τα προβλήματα υγείας του γιου της κ. V. συμβάλλουν στην επιδείνωση της ήδη
προβληματικής, λόγω της απουσίας πρόσβασης στην περίθαλψη και νόμιμης εργασίας, κοινωνικής τους κατάστασης.

>
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Η κ. V. αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την εύρεση στέγης λόγω της παράνομης κατάστασης στην
οποία βρίσκεται και της έλλειψης οικονομικών μέσων. Οι εν λόγω δυσκολίες επιτείνονται ακόμη
περισσότερο λόγω της συμπεριφοράς του εννιάχρονου γιου της, που είναι αυτιστικός: Τα προβλήματα
αυτά εξάντλησαν στην πραγματικότητα περισσότερες από μία φορές τα άτομα που τους φιλοξενούσαν,
αναγκάζοντάς τους να φύγουν από το μέρος όπου φιλοξενούνταν και να βρουν νέο κατάλυμα. Γενικά, το
ίδιο το γεγονός έλλειψης επίσημων εγγράφων επηρεάζει σημαντικά την υγεία τη δική της και αυτή των
παιδιών της. Εάν είχε ασφάλιση για την περίθαλψη, η οικογένειά της θα είχε πρόσβαση σε καλύτερες
θεραπείες και κυρίως η κόρη της, της οποίας το πρόβλημα στους γοφούς απαιτούσε θεραπεία την οποία
δεν κάλυπτε το ολλανδικό σύστημα φροντίδας των ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα. Κατά τον ίδιο τρόπο, εάν
είχε άδεια εργασία, θα μπορούσε να κερδίσει χρήματα και να προσφέρει στα παιδιά της ένα σταθερό,
ευρύχωρο, αξιοπρεπές, καθώς και ωφέλιμο για τον αυτιστικό γιό της χώρο διαβίωσης. Συνοψίζει: «Όταν σου
αρνούνται όλα τα δικαιώματα, ζεις κάτω από άθλιες συνθήκες ζωής και ζητιανεύεις χρήματα και
φαγητό…πώς αυτό να μην επηρεάσει την υγεία σου;» Κ. V., Νιγηριανή, ζει στις Κάτω Χώρες εδώ και έντεκα
χρόνια με τα δύο της παιδιά ηλικίας 9 και 7 ετών.
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3. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

•

Διαφορετικά προφίλ της σχέσης γονέων/συστήματος περίθαλψης

Η ανάλυση των μαρτυριών και των συνεντεύξεων οδηγεί στη διάκριση τριών ιδεωδών-τύπων σχέσης όσον αφορά την
περίθαλψη των παιδιών116.

• Αποπροσανατολισμός: Το εν λόγω είδος σχέσης αφορά τα άτομα που αισθάνονται «χαμένα» στο υγειονομικό
ή/και διοικητικό σύστημα της χώρας. Δεν γνωρίζουν ούτε τα δικαιώματά τους ούτε αυτά των παιδιών τους όσον
αφορά την πρόσβαση στην περίθαλψη. Για τα παιδιά τους, συμβουλεύονται πολύ σπάνια τους επαγγελματίες
υγείας και γενικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

• Προσαρμογή: Αυτός ο τύπος σχέσης αφορά τα άτομα που καταφέρνουν να εξασφαλίσουν περίθαλψη στα παιδιά
τους σχεδόν τόσο συχνά όσον κρίνεται απαραίτητο, αντιμετωπίζουν, ωστόσο, δυσκολίες για την επίτευξη του
στόχου τους (εμπόδια, παραλείψεις κ.λπ.) διαφορετικής φύσης.

• Ενσωμάτωση: Ο τρίτος τύπος σχέσης αφορά τα άτομα τα οποία δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα για
την περίθαλψη των παιδιών τους. Εννοείται ότι γνωρίζουν και χειρίζονται πολύ καλά το σύστημα υγείας της χώρας
και το σύστημα κάλυψης ασθενειών για τα παιδιά των αλλοδαπών χωρίς άδεια παραμονής.
Η εν λόγω τυπολογία στοχεύει στην κατάταξη σε κατηγορίες των ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα. Επιτρέπει, ωστόσο, να
κατανοήσουμε πώς βιώνουν την ιατρική περίθαλψη των παιδιών τους, εντοπίζοντας σημαντικά είδη συμπεριφοράς και
γνωρίζοντας ότι διαφέρουν συχνά ανάλογα το υπάρχον πρόβλημα υγείας και κυρίως γνωρίζοντας ότι εξελίσσονται,
ιδιαίτερα ανάλογα με το διάστημα που πέρασαν στη χώρα και τις διαδοχικές εμπειρίες προσφυγής στο σύστημα υγείας.
Πολλοί ερωτηθέντες μαρτυρούν ότι πέρασαν από τρία είδη σχέσης στο σύστημα υγείας από την άφιξή του στη
χώρα: Πρώτα απ’ όλα ένιωσαν αποπροσανατολισμένοι και αγνοούσαν τι έπρεπε να κάνουν. Σταδιακά έμαθαν να
προσανατολίζονται και να διεκδικούν τα δικαιώματα των παιδιών τους όσον αφορά την πρόσβαση στην περίθαλψη, εάν
και ορισμένα άτομα δεν αντιμετωπίζουν πλέον ιδιαίτερες δυσκολίες σχετικά με τις ιατρικές επισκέψεις και τις θεραπείες
(τουλάχιστον για τις συνηθισμένες) των παιδιών τους.

>

Το παιδί της κ. U. γεννήθηκε στο Μαρόκο, όπου διαγνώστηκε με νεφρωσικό σύνδρομο στην ηλικία των 2
ετών. Ακολουθεί θεραπεία αλλά η κ. U. βλέποντας τα όρια της περίθαλψης που παρέχεται στο Μαρόκο, έχει
αποφασίσει να καταφύγει στη Γαλλία μαζί με το γιό της. Κατόπιν της υποχρέωσης να φύγουν από την
επικράτεια, εγκαταστάθηκε στις Κάτω Χώρες στην οικογένεια των συμπεθέρων της. Κατά τους πρώτους
μήνες στο Άμστερνταμ, δεν επισκέφθηκε κανέναν γιατρό για το παιδί της. Οι συμπέθεροί της εξηγούν ότι δεν
έχει πρόσβαση στην περίθαλψη καθώς δεν έχει τα απαιτούμενα έγγραφα. Η ίδια δεν γνωρίζει το ολλανδικό
σύστημα υγείας, δεν μιλάει ολλανδικά και δεν έχει άλλη στήριξη πέρα από την οκογένειά της. Συνεχίζει κατά
συνέπεια να δίνει στο γιό της τα φάρμακα που του είχε συνταγογραφήσει ο γιατρός στο Μαρόκο και που
της φέρνουν οι συμπατριώτες της. Επτά μήνες μετά την άφιξή τους, ο γιος της παθαίνει «κρίση». Ανήσυχη, η
κ. U. πηγαίνει σε μια δομή περίθαλψης για μειονεκτούντα άτομα η οποία με τη σειρά της τους στέλνει στο
νοσοκομείο. Με μεγάλη δυσκολία, καταφέρνει να βρει στο νοσοκομείο έναν γιατρό ο οποίος ακροάζεται το
παιδί και έπειτα του δίνει μια επιστολή ιατρικών συστάσεων για να προσκομίσει στον γιατρό στο Μαρόκο:
«Θα σας βοηθήσουμε αλλά στη χώρα σας!». Ο γιος της έπειτα πάθαινε «συνεχείς κρίσεις» και πήγαιναν
συχνά στο νοσοκομείο και ξαναέβλεπαν «πάντα τον ίδιο τόσο αντιπαθητικό» γιατρό.

116. α ιδεώδη-τύποι πρέπει να νοηθούν όχι ως ακριβής αντικατοπτρισμός της κατάστασης των ατόμων, αλλά ως μεγάλες και χαρακτηριστικές τάσεις. Η εν λόγω διάκριση
προσφέρει ένα μέσο σαφήνειας των βιωμάτων των μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη των παιδιών τους.
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>

Χωρίς ιατρική κάλυψη, πληρώνει κάθε ιατρική επίσκεψη σε ρευστό και δεν της προτείνει κανείς την ανάληψη
των δαπανών υγείας από το κράτος όπως προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία για τους φτωχούς
αλλοδαπούς σε παράνομη κατάσταση. Σε ένα άλλο νοσοκομείο που πήγε για επείγον περιστατικό, και μετά
που συνάντησε έναν και μετά έναν δεύτερο κοινωνικό λειτουργό, πληροφορήθηκε τελικά για το δικαίωμά
της στη δωρεάν περίθαλψη, δεδομένης της οικονομικής και κοινωνικής της κατάστασης.

>

Τα παιδιά της κ. U. επωφελούνται σήμερα από ικανοποιητική πρόσβαση στην περίθαλψη, μετά από μια
μακρά περίοδο αναζήτησης περίθαλψης διάσπαρτη με δυσκολίες. Η εν λόγω περίθαλψη θα είχε κοστίσει
στην οικογένεια πολύ ενέργεια, χρόνο, ανησυχία, και μάλιστα χρήματα όσον αφορά την περίθαλψη.
Απολαμβάνουν στο εξής βασική ιατρική περίθαλψη, απαραίτητη και προσαρμοσμένη στην κατάσταση του
καθενός: Οικογενειακός γιατρός, παιδίατρος, ορθοπεδικός. Κ. U., Μαροκινή ζει στις Κάτω Χώρες εδώ και έξι
χρόνια μαζί με τα τρία της παιδιά ηλικίας από 3 έως 14 ετών.

Ο απαραίτητος ρόλος της πληροφόρησης

Οι αναφερόμενες δυσκολίες πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη είναι πολυάριθμες και ποικίλες. Ένα από τα
βασικά διδάγματα της ανάλυσης των μαρτυριών παραπέμπει στην ουσιώδη σημασία της πληροφόρησης όσον
αφορά την υγεία, το σύστημα της υγείας και τα δικαιώματα των μεταναστών.
Η συλλογή πληροφοριών για το σύστημα περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας πραγματοποιείται από πολύ
διαφορετικές πηγές: Κοντινά πρόσωπα, συμπατριώτες, άτομα «που συναντήσαμε τυχαία», καθώς επίσης και από άτομα
που συναντήσαμε σε οργανισμούς, σε μέρη για αίτηση ασύλου, σε ενώσεις για μετανάστες ή άτομα σε δύσκολη
κατάσταση. Ορισμένοι μετανάστες για την πληροφόρησή τους απευθύνονται απευθείας σε νοσοκομεία. Αλλά ακόμη και
όταν κατέχουν ορισμένες πληροφορίες, η ελλιπής γνώση του συστήματος και η πολυπλοκότητα των διαβημάτων στα
οποία πρέπει να προβούν για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους ενέχουν δυσκολίες πρόσβασης στην περίθαλψη ή
στον τομέα της υγείας.
Η εξάρτηση από τις πληροφορίες που αντλούνται με ακρίβεια από τις συζητήσεις με το περιβάλλον προκαλεί επιπλέον
διαφορετικά προβλήματα. Οι πληροφορίες είναι συχνά λανθασμένες, αντιφατικές, ελλιπείς ή δεν ανταποκρίνονται
στην ιδιαίτερη κατάσταση του ατόμου ή του παιδιού. Ωστόσο, όπως είδαμε προηγουμένως, ακόμη και στα δημόσια
ιδρύματα ή στις ενώσεις, οι επαγγελματίες ή οι εθελοντές δεν είναι πάντα (ή ορισμένες φορές σπάνια)
πληροφορημένοι για τα δικαιώματα πρόσβασης στην περίθαλψη των αλλοδαπών χωρίς άδεια παραμονής, ούτε και
για τις συγκεκριμένες δυνατότητες που αφορούν την περίθαλψή τους. Ορισμένοι αποδεικνύονται επιπλέον ελάχιστα
πρόθυμοι να βοηθήσουν ή να στηρίξουν τους αλλοδαπούς που προσφεύγουν σε αυτούς.
Το γεγονός ότι δεν υπάρχει πάντα σεβασμός για τα δικαιώματα των παιδιών έρχεται επιπλέον να μπερδέψει την
πληροφόρηση των γονιών όσον αφορά τον τρόπο φροντίδας της υγείας τους. Μετά που ήρθαν αντιμέτωποι με την
άρνηση πρόσβασης στην περίθαλψη σε μέρη όπου θεωρητικά θα έπρεπε να δεχτούν τα παιδιά, ορισμένα άτομα
άρχισαν να αμφιβάλλουν για τα δικαιώματά τους στον τομέα της περίθαλψης.
Οι δυσκολίες που σχετίζονται με την έλλειψη πληροφόρησης οδηγούν ορισμένες φορές σε παραίτηση ή σε
καθυστερημένη πρόσβαση στην περίθαλψη. Η περίπτωση αυτή, αλλά όχι μόνον, συναντάται κατά τον πρώτο καιρό
εγκατάστασης στη χώρα. Τα άτομα που μεταναστεύουν δεν είχαν στην πραγματικότητα ακόμα το χρόνο να γνωρίσουν
και να κατανοήσουν το ισχύον σύστημα υγείας. Το γεγονός, επίσης, ότι δεν μιλάνε συχνά τη γλώσσα της χώρας
περιπλέκει ακόμη όχι μόνον την πρόσβαση στην πληροφόρηση αλλά και την επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας.
Επιπλέον, οι καθυστερήσεις έχουν εμφανείς συνέπειες όσον αφορά την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας τους.
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Ορισμένες φορές, επίσης, οι συνέπειες είναι διοικητικές και κοινωνικές. Αυτή ήταν η περίπτωση για έναν ανάπηρο νέο
άνδρα ηλικίας 18 ετών ο οποίος πέρασε στο περιθώριο των δυνατοτήτων παροχής περίθαλψης για ανήλικους:

>

Ο γιος της κ. S.-A. ο οποίος είναι 18 ετών πάσχει από κάποιο νόσημα των μυών. Είναι ανάπηρος και βρίσκεται
σε αναπηρική καρέκλα, η οποία πλέον είναι πάρα πολύ μικρή καθώς την έχει από όταν ήταν μικρός. Οι
γονείς του δεν έχουν τολμήσει να ζητήσουν βοήθεια από φόβο και λόγω έλλειψης πληροφόρησης.
Πρόσφατα μόνον κάποιο άτομο τους πληροφόρησε για τις υπάρχουσες ευκαιρίες. Αλλά ο νέος άνδρας
είναι προς το παρόν πάνω από 18 ετών και δεν επωφελείται κατά συνέπεια πλέον από τα δικαιώματα των
ανηλίκων, με βάση τα οποία θα του επιτρεπόταν να αποκτήσει ένα αναπηρικό καροτσάκι κατάλληλο για την
κατάστασή του. Μία από τις αδερφές του, ηλικίας 8 ετών, πάσχει από σοβαρά προβλήματα όρασης και εδώ
και πολύ καιρό δεν έχει λάβει τη σχετική περίθαλψη, ελλείψει επίσης πληροφόρησης. Ο γιατρός των Γιατρών
του Κόσμου τους προσανατόλισε προς ένα κέντρο οφθαλμολογίας για παιδιά. Παρά τη συστατική επιστολή
του γιατρού, και την υποχρέωση περίθαλψης, η νεαρή δεν εξετάστηκε με το πρόσχημα έλλειψης τίτλου
παραμονής. Αφού επικοινώνησε πολλές φορές με τους Γιατρούς του Κόσμου, έγινε τελικά δεκτή στο ειδικό
κέντρο όπου διέγνωσαν τρία πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία χωρίς θεραπεία υπήρχε ο κίνδυνος να
οδηγήσουν σε τύφλωση. Η κ. S.-A., από το Σαλβαδόρ, ζει στη Σουηδία εδώ και τρία χρόνια, μαζί με τον
σύντροφό της και τα οκτώ τους παιδιά τα πέντε από τα οποία είναι ηλικίας από 2 έως 18 ετών.

Το παράδειγμα των δύο αυτών αδερφών υπογραμμίζει πώς μια καθυστερημένη φροντίδα των προβλημάτων υγείας
μπορεί να έχει επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία ή την αναπηρία. Επίσης, η έλλειψη γνώσεων όσον αφορά το δικαίωμα
πρόσβασης στην περίθαλψη, σε συνδυασμό με το φόβο ή τη ντροπή για βοήθεια, προκαλεί τον κίνδυνο επιδείνωσης της
υγειονομικής και κοινωνικής κατάστασης των οικογενειών.
Απουσία πληροφοριών για τα δικαιώματα πρόσβασης στην περίθαλψη, η αυτοθεραπεία είναι μια λύση που υιοθετείται
από ορισμένους. Οι γονείς δίνουν έτσι στα παιδιά τους, χωρίς ιατρική συμβουλή, φάρμακα που έχουν απομείνει από
προηγούμενες ασθένειες ή που τους έδωσαν φίλοι των οποίων τα παιδιά είχαν τα ίδια συμπτώματα.
Ορισμένοι γονείς που επιθυμούν να επισκεφτούν ένα γιατρό για τα παιδιά τους πληρώνουν τις επισκέψεις και τις
θεραπείες και καταβάλλουν οι ίδιοι το αντίστοιχο το κόστος της περίθαλψης στην οποία θα είχαν ωστόσο δικαίωμα
δωρεάν πρόσβασης. Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει απαραίτητα την διασφάλιση της συνολικής θεραπείας του παιδιού.
Επιπλέον, τα εν λόγω έξοδα είναι σημαντικά και απειλούν την ήδη εύθραυστη οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

>

Ο κ. F. ζει στη Γαλλία εδώ και έντεκα χρόνια χωρίς άδεια παραμονής μαζί με τη γυναίκα του και τα πέντε
παιδιά τους που γεννήθηκαν στη χώρα. Εάν και έχουν θεωρητικά πρόσβαση στην ιατρική βοήθεια του
κράτους, δεν γνωρίζουν πραγματικά τα δικαιώματά τους στην ιατρική κάλυψη. Όταν μια δασκάλα
ειδοποίησε τον κ. F. για τα προβλήματα όρασης της κόρης του ηλικίας 9 ετών, εκείνος επισκέφτηκε μαζί της
ένα οφθαλμολόγο στην πόλη την επίσκεψη στον οποίο πλήρωσε ο ίδιος. Πλήρωσε ακόμη με δικά του
χρήματα τα γυαλιά που της έγραψε ο γιατρός, ποσό που ανερχόταν σε 300 ευρώ. Λίγο καιρό αργότερα, η
κόρη του έσπασε τα γυαλιά της και ο πατέρας της δεν είχε άλλα χρήματα για να πληρώσει για καινούρια
γυαλιά. Το σχολείο έτσι τους προσανατόλισε στους Γιατρούς του Κόσμου όπου έλαβε ένα καινούριο
ζευγάρι γυαλιά. Κ. F. ζει στη Γαλλία εδώ και έντεκα χρόνια μαζί με τη σύντροφό του και τα πέντε τους παιδιά
ηλικίας από 8 μηνών έως 11 χρονών.

Ορισμένες φορές, τα δίκτυα αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης κινητοποιούνται για την πληρωμή των δαπανών
αυτών: Κοντινά πρόσωπα, συμπατριώτες, μέλη της θρησκευτικής κοινότητας είναι δυνατόν να δεχτούν άτομα που
ζητούν τη χρηματοδότηση ακριβώς μιας φροντίδας. Σε περίπτωση προβλήματος υγείας σε περισσότερο
μακροπρόθεσμη βάση, ο κίνδυνος είναι ότι οι αιτήσεις αυτές εξαντλούν ή εξασθενούν τις εν λόγω φιλικές ή
οικογενειακές σχέσεις.
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>

•

Η κ. V. είναι Νιγηριανή. Ήρθε στις Κάτω Χώρες στην ηλικία των 18 ετών. Κατά τη διάρκεια της πρώτης
εγκυμοσύνης, εννέα χρόνια πριν, παρακολουθούνταν από μία μαιευτήρα και γέννησε στο νοσοκομείο. Όλα
τα ιατρικά έξοδα πληρώθηκαν από την εκκλησία παρά τη νομική δυνατότητα οικονομικής αποζημίωσης
που χορηγείται από το κράτος στους επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν
από την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης γυναίκας χωρίς νόμιμα έγγραφα αδυνατώντας να πληρώσει
μόνη της το ποσό. Η κ. V., ζει στις Κάτω Χώρες εδώ και έντεκα χρόνια μαζί με τα δύο της παιδιά 9 και 7 ετών.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για την ιατρική περίθαλψη των παιδιών τους

Αριθμός ατόμων έρχεται αντιμέτωπος με ποικίλες δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στην περίθαλψη των παιδιών
του. Είναι αδύνατον να αναφερθούν στο παρόν όλα αυτά τα εμπόδια κατά τρόπο εξαντλητικό. Επιπλέον, οι καταστάσεις
είναι πάντα ιδιαίτερες ανάλογα με τα ενδιαφερόμενα άτομα, το πρόβλημα υγείας, τη νομοθεσία της χώρας, τον τύπο της
δομής περίθαλψης στην οποία καταφεύγουν κ.λπ. Θα αναφέρουμε, ωστόσο, ορισμένα σημαντικά σημεία για την
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η σχέση με το σύστημα της υγείας και η περίθαλψη των παιδιών δομούνται
σιγά σιγά πλαισιωμένες από τις πιέσεις που κατορθώνουν οι γονείς λιγότερο ή περισσότερο (κατά τη διάρκεια του
χρόνου) να διαπραγματευτούν ή να παρακάμψουν.
Ανεξάρτητα από τη φύση των δικαιωμάτων πρόσβασης στην περίθαλψη, σε καθεμία χώρα, η υλοποίηση των
δικαιωμάτων δεν είναι (το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε) συστηματική. Πολλά άτομα μαρτυρούν έτσι την
εμπειρία τους όσον αφορά την άρνηση ανάληψης του κόστους ή παροχής περίθαλψης ή αναφέρουν ότι το παιδί τους
επισκέφτηκε γιατρό αλλά με τίμημα τις διακρίσεις, τις ταπεινώσεις και μάλιστα τις συμβουλές που οι ίδιοι θεωρούν
«προχειροδουλειές»:

>

«Στο σύστημα ΙΚΑ117, δεν μας συμβουλεύουν τι πρέπει ή πως πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα για τα
παιδιά μας. Οι γιατροί μοιάζουν να ενοχλούνται από τα προβλήματά μας… Η αλήθεια είναι ότι δεν επιθυμώ
να πάω στο ΙΚΑ, ακόμη και εάν είχα τη δυνατότητα, επειδή ανησυχώ για τις θεραπείες… Ο παιδίατρος δεν
έμοιαζε να υπολογίζει τις κόρες μου, δεν μας κοίταξε μάλιστα καθόλου! Ευτυχώς, τα κορίτσια δεν
αρρώσταιναν πολύ συχνά κι έτσι δεν έπρεπε να συμβουλευόμαστε το ΙΚΑ συνέχεια. Στην πολυκλινική των
Γιατρών του Κόσμου, το περιβάλλον είναι ζεστό και φιλικό, τα παιδιά μου γελάνε και μοιάζουν να
αισθάνονται καλά. Οι παιδίατροι εκτιμούν πραγματικά αυτό που κάνουν. Θεωρώ ότι ήθελαν να
προσφέρουν εθελοντική εργασία και ότι αγαπούν τα παιδιά...». Η κ. R., από την Υεμένη, ζει στην Ελλάδα, στη
Θεσσαλονίκη, εδώ και δύο χρόνια μαζί με το σύντροφό της και τα τέσσερα παιδιά τους ηλικίας από 1 έως 9
ετών.

Οι γονείς υπογραμμίζουν ότι εκτός από το σύστημα περίθαλψης λίγο πολύ νοσοκομειακό ανάλογα με τη χώρα, η
υποδοχή που τους επιφυλάσσεται, όπως στην περίπτωση της ιατρικής περίθαλψης και της ανάληψης του κόστους,
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον συνομιλητή τους (πρόκειται για γιατρό, άτομο στην υποδοχή, κοινωνικό
λειτουργό κ.λπ.). Οι δυσκολίες αυτές σχετίζονται κατά ένα μέρος με τις γνώσεις που έχουν οι εν λόγω επαγγελματίες για
τα ισχύοντα δικαιώματα, αλλά επίσης και με την ευαισθησία τους και την συμπεριφορά τους απέναντι στους αλλοδαπούς
χωρίς άδεια παραμονής. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι λίγες οι φορές που με αυτήν τη σημαντική στήριξη ενός ατόμου ή
μιας οργάνωσης οι μετανάστες καταφέρνουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

>

Στη Σουηδία, ένα νέο αγόρι ηλικίας 14 ετών μπόρεσε να λάβει περίθαλψη στα πρώτα στάδια εκδήλωσης της
φυματίωσης χάρη στη συνεργασία και την επιμονή του σχολικού γιατρού. Τον είδε ο σχολικός γιατρός (λίγο
καιρό αφότου η οικογένειά του έχασε το δικαίωμα παραμονής) ο οποίος υποψιάστηκε φυματίωση. Ο
σχολικός γιατρός προσανατόλισε το αγόρι σε ένα μεγάλο νοσοκομείο για παιδιά ώστε να βγάλει

117. Κοινωνική ασφάλιση εργαζομένων στην Ελλάδα.
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ακτινογραφία στους πνεύμονες. Αλλά, εκεί, του αρνήθηκαν την παροχή περίθαλψης. Ο σχολικός γιατρός
τηλεφώνησε έτσι στο νοσοκομείο αλλά το αγόρι ήρθε για δεύτερη φορά αντιμέτωπο με την άρνηση.
Χρειάστηκε να τηλεφωνήσει ο διευθυντής του σχολείου στον γιατρό του νοσοκομείου και να του
διευκρινίσει το δικαίωμα που υφίσταται στη Σουηδία σχετικά με την πρόσβαση στην περίθαλψη για τα
παιδιά, υπό την προϋπόθεση ότι ήταν προηγουμένως αιτούντες άσυλο, για να μπορέσει τελικά το αγόρι να
κάνει την ακτινογραφία. Η κ. Z., Βολιβιανή ζει στη Σουηδία μαζί με τον σύντροφό της και των δεκατεσσάρων
ετών γιό τους.

>

Η κ. U. γνώρισε τις δύο όψεις της πρόσβασης στην περίθαλψη στις Κάτω Χώρες καθώς ανήκε στα άτομα
χωρίς νόμιμα έγγραφα: Αφενός την απόρριψη, την άρνηση, την ταπείνωση επειδή δεν είχε ιατρική κάλυψη
και δεν μπορούσε να πληρώσει και αφετέρου την αντιστοιχία της φροντίδας, της στήριξης και της
εμπιστοσύνης, όταν κατάφερε να διεκδικήσει τα δικαιώματά της. Εκτιμά ότι τα πράγματα μπορούν να
εξελιχθούν «λίγο πολύ καλά, λίγο πολύ εύκολα», ανάλογα με το άτομο με το οποίο έχει να κάνει. Καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι στις Κάτω Χώρες υπάρχουν πολλές δυνατότητες για τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα
όσον αφορά την περίθαλψη αλλά, παρά τα δικαιώματα αυτά, πρέπει να «παλέψει κανείς» για να έχει
πρόσβαση σε αυτήν. Ο εννέα ετών γιος της παρακολουθείται και λαμβάνει περίθαλψη σε ένα νοσοκομείο
εδώ και πέντε χρόνια, μηνιαία ή εβδομαδιαία ανάλογα με τις ανάγκες. Υποφέρει από νεφρωσικό σύνδρομο
και σοβαρή διανοητική καθυστέρηση. Παρά το γεγονός ότι παρακολουθείται πολύ καιρό, το νοσοκομείο
συνεχίζει να στέλνει λογαριασμούς ζητώντας τη διευθέτηση του ποσού της παρεχόμενης περίθαλψης. Η κ.U.
λαμβάνει σήμερα στήριξη από μία οργάνωση η οποία απαντά συστηματικά στο νοσοκομείο μέσω
ταχυδρομείου υπενθυμίζοντας την κατάσταση και το δικαίωμα του παιδιού να επωφελείται από την
ανάληψη του κόστους της θεραπείας. Παρά το εν λόγω διάβημα, το νοσοκομείο συνεχίζει την τιμολόγηση
και το χρέος της κ. U. στο νοσοκομείο δεν σταματά να αυξάνεται. Κ. U., Μαροκινή, ζει στις Κάτω Χώρες εδώ και
έξι χρόνια μαζί με τα τρία της παιδιά ηλικίας από 3 έως 14 ετών.

Η καταπάτηση του δικαιώματος των παιδιών στην περίθαλψη επηρεάζει την εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας
γενικά καθώς και στην παρεχόμενη περίθαλψη. Ορισμένα άτομα θέτουν ακόμη υπό αμφισβήτηση την
καταγεγραμμένη διάγνωση και αμφιβάλλουν για τις συνταγές που τους έχει γράψει ο γιατρός:

>

Η κ. Α. και ο σύζυγός της περίμεναν δύο ώρες στα επείγοντα ενός νοσοκομείου στις Βρυξέλλες για να δει ο
γιος τους έναν γιατρό, αλλά ο τελευταίος τους γνωστοποίησε ότι δεν επρόκειτο να ασχοληθεί μαζί τους
επειδή δεν είχαν νόμιμα έγγραφα. Ο σύζυγός της εκνευρίστηκε και του είπε ότι έπρεπε να τους δεχτεί. Ο
γιατρός τελικά τους δέχτηκε και αφού διέγνωσε μόλυνση, τους έγραψε φάρμακα. Η κ. Α. ,ωστόσο, δεν του είχε
εμπιστοσύνη και δεν ήθελε να δώσει στο γιό της τα φάρμακα που έγραψε ο γιατρός. Τον συνόδεψε την
επομένη σε έναν άλλο γιατρό. Η κ. Α., Αλβανή, ζει στο Βέλγιο εδώ και οκτώ χρόνια,μαζί με το σύντροφό της και
τα δύο τους παιδιά ηλικίας 7 και 5 ετών.

Απέναντι στη διαπίστωση ότι τα δικαιώματά τους καταπατούνται, ορισμένα άτομα προτιμούν να μην διακινδυνεύσουν
μια ακόμη άρνηση παροχής περίθαλψης ή να έρθουν ξανά αντιμέτωποι με διακρίσεις ή στηλιτευτικά λόγια και
στρέφονται κατά συνέπεια στο σύστημα περίθαλψης του κοινού δικαίου. Ο φόβος ελέγχου ή σύλληψης από την
αστυνομία ή καταγγελίας παρεμποδίζει επίσης την προσφυγή στην περίθαλψη. Οι συλλογικές δομές όπως οι Γιατροί
του Κόσμου παρουσιάζουν έτσι το πλεονέκτημα ότι γίνονται αντιληπτές από τον κόσμο ως περισσότερο καταδεκτικές,
αμερόληπτες και καθησυχαστικές σε αντίθεση με τις δημόσιες δομές.

>

«Για τα εμβόλια ή άλλα προβλήματα υγείας των παιδιών, ερχόμαστε στην πολυκλινική των Γιατρών του
Κόσμου. Πήγα μερικές φορές στο νοσοκομείο αλλά μας συμπεριφέρονται με αδιαφορία. Τα νοσοκομεία
είναι κρύα και είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί. Δεν καταλαβαίνω πώς εργάζονται και ειλικρινά φοβάμαι ότι
θα με καταγγείλουν. Στους Γιατρούς του Κόσμου, νιώθω ότι είμαι ιδιαίτερη και ότι με σέβονται. Επιπλέον, δεν
έχω εμπιστοσύνη στους γιατρούς των νοσοκομείων. Πέρυσι, έπρεπε να πάω στα επείγοντα ενός
νοσοκομείου επειδή ο γιος μου ήταν πολύ άρρωστος και ήταν ήδη αργά τη νύχτα. Έβηχε και έκλαιγε για δύο
μέρες, δεν έτρωγε τίποτα και είχε υψηλό πυρετό. Ανησυχούσα πραγματικά πολύ και τον πήγα στο
παιδιατρικό κέντρο που διανυκτέρευε τη νύχτα εκείνη. Ο παιδίατρος δεν μας βοήθησε καθόλου. Είπε ότι το
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παιδί δεν είχε τίποτα που έπρεπε να μας ανησυχεί και ότι υπερέβαλα και μας έδιωξε. Το παιδί δεν κοιμήθηκε
όλη τη νύχτα και έκλαιγε μέχρι την επομένη. Είχε μελανιάσει. Ευτυχώς, τον πήγα την επομένη στους Γιατρούς
του Κόσμου όπου διέγνωσαν βρογχίτιδα». Η κ. S., Αλβανή, ζει στην Ελλάδα εδώ και δώδεκα χρόνια, μαζί με
τον ενός έτους γιό της, τέσσερις ανιψιούς ηλικίας από 6 έως 17 ετών και τη μητέρα της.
Οι διαφορετικές ιδιότητες που αποδίδονται στα κέντρα περίθαλψης των Γιατρών του Κόσμου υπογραμμίζουν εις βάθος
τις δυσκολίες ή τις δυσχέρειες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι ορισμένοι γονείς στο σύστημα περίθαλψης των
κρατικών νοσοκομείων, και κυρίως την έλλειψη εμπιστοσύνης στο εν λόγω σύστημα, τη μη προσαρμογή των ωραρίων
στις ασκήσεις πιέσεων, την έλλειψη κατανόησης ή/και σεβασμού που αντιμετωπίζουν. Αντίθετα, εκτιμούν ιδιαίτερα στα
συνεταιριστικά κέντρα περίθαλψης τις εξατομικευμένες σχέσεις, την πολλαπλή και ολοκληρωμένη φροντίδα (ιατρική,
κοινωνική, ψυχολογική, με τη μορφή ηθικής στήριξης).

>

Μια γυναίκα 29 ετών από τη Μογγολία, πηγαίνει με τις δύο κόρες της στο FriSanté118 «εάν δεν είναι πολύ
σοβαρό» και «στο γιατρό» εάν η κατάσταση της υγείας τους είναι πιο ανησυχητική. Ανέπτυξε
εξατομικευμένες σχέσεις με τον μεσολαβητή του FriSanté: «Στο σχολείο, η κόρη μου γνωρίζει τις απαντήσεις
αλλά είναι πολύ ντροπαλή, επειδή στο σπίτι δεν μπορεί να μιλήσει πολύ. Δεν έχει πολλούς φίλους. Η κ. Χ. από
το FriSanté παίρνει ορισμένες φορές την κόρη μου μαζί με τη δική της. Τις προάλλες, πήγε να δει το βουνό.
Ήταν σαν όνειρο». Η κ. A, 29 ετών, Αλβανή, ζει στην Ελβετία εδώ και έξι χρόνια με τον σύντροφό της και τις δύο
της κόρες ηλικίας 2 και 10 ετών.

Το γλωσσικό θέμα θίχτηκε ήδη. Το γεγονός της κακής γνώσης της γλώσσας της χώρας παραμονής περιπλέκει την
πρόσβαση στην πληροφόρηση και επίσης τη διαδρομή στο σύστημα περίθαλψης. Ορισμένα άτομα τα οποία είναι
υπεύθυνα για την υγεία των παιδιών ζητούν έτσι από κοντινά πρόσωπα, συχνά από τα ίδια τους τα παιδιά, να τους
συνοδεύσουν στον γιατρό διαδραματίζοντας ρόλο διερμηνέα. Το γεγονός αυτό απαιτεί ειδική οργάνωση. Η εν λόγω
λύση είναι δυνατόν να δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα, και κυρίως στην περίπτωση που οι γονείς επιθυμούν να
κρατήσουν μυστική την ανησυχία τους για την κατάσταση της υγείας τους (είτε αφορά είτε όχι στιγματισμένες
ασθένειες). Σε ορισμένες περιπτώσεις, το συνεταιριστικό δίκτυο κινητοποιείται για να επωφεληθεί από διερμηνείς.

•

>

Ο κ. R., για παράδειγμα εξηγεί ότι επιβαρύνεται με το χρέος να συνοδεύει τις κόρες του στο γιατρό, αλλά ότι
τα ωράρια εργασίας συμφωνούν με δυσκολία με αυτά των δομών περίθαλψης: «Στο σύστημα του ΙΚΑ, τα
ραντεβού με τους παιδιάτρους πραγματοποιούνται μόνον κατά τις πρωινές ώρες, γεγονός που είναι πολύ
δύσκολο για εμάς καθώς δουλεύουμε τα πρωινά. Και είμαι ο μόνος που συνοδεύει τις κόρες μου στον
γιατρό επειδή η γυναίκα μου δεν μιλάει ελληνικά». Ο κ. R., ζει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη εδώ και δύο
χρόνια και είναι πατέρας τεσσάρων κοριτσιών ηλικίας από 1 έως 9 ετών.

>

Η οικογένεια του Ο. έφτασε στην Ελλάδα πριν από δύο μήνες και κανένα μέλος της οικογένειας δεν μιλάει
ελληνικά. Όταν ο γιος αρρώστησε, η μητέρα του τον συνόδευσε σε έναν οργανισμό για αιτούντες άσυλο και
πρόσφυγες, οποίος τους παρέπεμψε σε ένα κέντρο περίθαλψης μαζί με έναν διερμηνέα. Ο Ο., Αφγανός, 12
ετών, ζει στην Ελλάδα εδώ και δύο μήνες με τους γονείς του και τα πέντε αδέρφια του.

Η αυτονομία ορισμένων γονέων στο σύστημα περίθαλψης

Όλα τα άτομα δεν αισθάνονται στερημένα ή χαμένα στο σύστημα περίθαλψης. Η ικανότητα προσανατολισμού και
εξέλιξης χωρίς πρόβλημα στο σύστημα υγείας εξαρτάται κατά ένα μέρος από τα χορηγούμενα στις διαφορετικές χώρες
δικαιώματα. Εξαρτάται επίσης από το χρονικό παραμονής στη χώρα, από την κοινωνική στήριξη από την οποία
μπορούν να επωφεληθούν τα άτομα, καθώς επίσης και από τις ικανότητές τους και την προσωπική τους δύναμη. Το να
118. Το FriSanté διαθέτει νοσηλευτές που παρέχουν συμβουλές (βλέπε επεξηγήσεις για την Ελβετία στην αρχή της έκθεσης).
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έχει ζήσει κανείς για πολλά χρόνια σε νόμιμη κατάσταση συνιστά επίσης ένα πλεονέκτημα: Τα εν λόγω άτομα γνωρίζουν
κατά συνέπεια ήδη το σύστημα περίθαλψης και το γεγονός ότι έχουν επικοινωνήσει με τους γιατρούς στη χώρα τους
παρέχει κάποια διασφάλιση όσον αφορά τη δυνατότητα παροχής περίθαλψης στα παιδιά τους.
Πολλοί γονείς όταν ερωτήθηκαν σχετικά απάντησαν ότι δεν συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την προσφυγή τους
σε γιατρό. Εκτιμούν ότι η διοικητική τους κατάσταση και οι δυσκολίες που σχετίζονται με αυτήν δεν επηρεάζουν
καθόλου τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται περίθαλψη στα παιδιά τους. Πληροφορημένοι για τα δικαιώματά τους,
προσανατολίζονται λιγότερο ή περισσότερο στο διοικητικό σύστημα, γνωρίζουν συχνά σχετικά καλά το
υγειονομικό σύστημα της χώρας ή γνωρίζουν καλά τη δομή περίθαλψης ή έναν γιατρό που θα τους χρειαστεί ως
σημείο αναφοράς.
Επωφελούμενοι από κάλυψη ασθενείας, συνοδεύουν τα παιδιά τους στον γιατρό κάθε φορά που το κρίνουν
απαραίτητο. Μια μητέρα θεωρεί ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα και προσθέτει αστειευόμενη:

>

«Άλλωστε είμαι ο τύπος ανθρώπου που πηγαίνει στον γιατρό υπερβολικά συχνά! Μόλις η κόρη μου νιώσει
άσχημα, πηγαίνω στον γιατρό». Η κ. L., Φιλιππινέζα ζει στη Γαλλία εδώ και τρία χρόνια μαζί με το σύντροφό
της και την εξάχρονη κόρη τους.

Ας σταθούμε στη μαρτυρία μιας άλλης γυναίκας, η οποία προσανατολίζεται καλά στο γαλλικό σύστημα υγείας. Η κάλυψη
ασθενείας από την κρατική ιατρική βοήθεια, η καλή πληροφόρηση, το γεγονός ότι μιλάει πολύ καλά τα γαλλικά καθώς
και η ύπαρξη γενικού γιατρού αναφοράς συμβάλλουν στη σωστή περίθαλψη των παιδιών της.

>

Τα παιδιά της κ. Κ., που καλύπτονται από την κρατική ιατρική βοήθεια, παρακολουθούνται από έναν γενικό
γιατρό καθώς και στο κέντρο προστασίας μητρότητας και παιδιών της κοινότητάς τους. Είναι απόλυτα
ικανοποιημένη με τον θεράποντα ιατρό της, «ένας γιατρός τόσο κοντά μας που εμπίπτει στην ιατρική
κρατική βοήθεια» που φροντίζει να μας γράφει παράλληλα φάρμακα το κόστος των οποίων δεν
αποζημιώνεται. «Πάντα επιλέγει φάρμακα τα οποία παίρνω με τη βοήθεια της κρατικής ιατρικής βοήθειας».
Για την πιο ακριβή περίθαλψη καθώς και για αυτήν της οποίας το κόστος καλύπτεται λιγότερο από την
κρατική ιατρική βοήθεια, η κ. Κ κινητοποίησε το συνεταιριστικό δίκτυο: Ο γιος της παρακολουθείται από
τους Γιατρούς του Κόσμου για τα προβλήματα όρασης που αντιμετωπίζει. Λέει ότι δεν ένιωσε ποτέ διάκριση
από μέρους του προσωπικού του τομέα υγείας ή του ιατρικού προσωπικού ούτε απέναντι στην ίδια ούτε
απέναντι στα παιδιά της. Η κ. Κ., Αλγερινή, ζει στη Γαλλία εδώ και οκτώ χρόνια, μαζί με το σύντροφό της και τα
τρία τους παιδιά ηλικίας από 4 έως 7 ετών.

Όπως αυτή η γυναίκα, ορισμένοι γονείς κάνουν συχνά έκκληση σε κέντρα περίθαλψης ειδικά για άτομα σε αβέβαιη
κατάσταση ή χωρίς νόμιμα έγγραφα. Το γεγονός αυτό μπορεί να αντιπροσωπεύει μία από τις επιλογές για τη διασφάλιση
της καλής περίθαλψης των παιδιών τους. Ορισμένα άτομα απευθύνονται έτσι στους Γιατρούς του Κόσμου για να
εξασφαλίσουν την περίθαλψη η οποία είναι ακριβή και κακής ποιότητας στο σύστημα ιατρικής κάλυψης. Άλλα ζητάνε
πληροφορίες για τον τομέα υγείας ή το σύστημα περίθαλψης για να τον ανακαλύψουν ή να προσανατολιστούν σε
αυτόν. Πρόκειται ορισμένες φορές για συμπλήρωση μιας πληροφορίας την οποία έλαβαν από επαγγελματίες υγείας και
την οποία δεν κατάλαβαν σωστά ή δεν επεξηγήθηκε επαρκώς.
Η εγγονή του κ. Η. παρακολουθείται συχνά στο κέντρο προστασίας μητρότητας και παιδιών. Η σύντροφός του η οποία
μόλις νοσηλεύτηκε για πνευμονική φυματίωση, απευθύνθηκε στους Γιατρούς του Κόσμου για συμβουλή σχετικά με τις
εξετάσεις ανίχνευσης που έπρεπε να κάνει η εγγονή της. Η κ. Η. Ζει στη Γαλλία εδώ και έξι μήνες με τη σύντροφό του και
την τριών ετών εγγονή του.
Το όφελος της ιατρικής ασφάλισης και η γνώση του συστήματος περίθαλψης επιτρέπουν στους γονείς να διατηρούν ένα
μέρος της αυτονομίας τους όσον αφορά τη διαχείριση της υγείας των παιδιών τους. Υιοθετώντας μια
αποστασιοποιημένη προσέγγιση, και μάλιστα κριτική, για το σύστημα υγείας, ορισμένα άτομα είναι δυνατόν να
συγκρίνουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με τις διαφορετικές δυνατότητες περίθαλψης για
τα παιδιά τους. Πολλά άτομα αξιολογούν κατά συνέπεια τις διαφορετικές δομές με μέτρο τα δικά τους κριτήρια και
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προτεραιότητες και επιλέγουν να καταφύγουν σε μία τέτοια δομή περίθαλψης ανάλογα με το πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν ή τη διαίσθησή τους:

>

Η κ. Α. γνωρίζει καλά το σύστημα υγείας και το σύστημα ιατρικής κάλυψης στις Βρυξέλλες. Εξηγεί ότι το
πλεονέκτημα που αφορά την προσφυγή στα επείγοντα του νοσοκομείου για μια συμβουλή είναι η μη
αναγκαιότητα κατοχής κάποιου εγγράφου το οποίο να δηλώνει την ανάγκη για παροχή επείγουσας
περίθαλψης. Η ίδια προσέχει ιδιαίτερα να έχει αυτό το έγγραφο και προτιμά έτσι να μην συμβουλεύεται τα
επείγοντα του νοσοκομείου, με εξαίρεση προφανώς τα σαββατοκύριακα κατά το οποία ο γενικός γιατρός
της δεν είναι διαθέσιμος. Η κ. Α., Αλβανή, ζει στο Βέλγιο εδώ και οκτώ χρόνια, μαζί με το σύντροφό της και τα
δύο τους παιδιά ηλικίας 7 και 5 ετών.

>

«Η αλήθεια είναι ότι επιλέγω τον παιδίατρο, και η επιλογή μου βασίζεται στην πρώτη εντύπωση. Είδα τρεις
παιδιάτρους για να βρω αυτόν που θα μου ταίριαζε και τελικά εξασφάλισα στον εαυτό μου τον καλύτερο.
[…] Ένα παράδειγμα: ένας μικρός σκύλος δάγκωσε την κόρη μου και πήγαμε να δούμε τον παιδίατρο ο
οποίος δεν μου είπε τίποτα και έπειτα άλλαξα γιατρό». Η κ. D., από την Αργεντινή, ζει στην Ισπανία εδώ και
δέκα μήνες μαζί με το σύντροφό της και τα παιδιά τους ηλικίας 5 και 2 ετών.

Το γεγονός, ωστόσο, ότι τα παραπάνω άτομα δεν αναφέρουν κανένα πρόβλημα όσον αφορά την περίθαλψη δεν
σημαίνει απαραίτητα ότι καμία δυσκολία δεν εντοπίζεται στη διαδρομή τους. Στην πραγματικότητα είναι πιθανόν
ορισμένοι γονείς να έχουν εσωτερικοποιήσει το γεγονός ότι όντας αλλοδαποί χωρίς άδεια παραμονής, πρέπει να
αντιμετωπίσουν ορισμένα εμπόδια ή διοικητικές ανησυχίες. Ορισμένοι μοιάζουν τόσο ανακουφισμένοι που
κατάφεραν να παρέχουν περίθαλψη στα παιδιά τους που «ξεχνούν» (ή δεν γνωρίζουν) ότι αυτό είναι πιο πολύπλοκο για
τους ίδιους παρά για άλλους.

>

Η κ. Α. για παράδειγμα επωφελείται για εκείνη και τα παιδιά της από την έκτακτη ιατρική βοήθεια. Η κάρτα
υγείας της προσφέρει «χωρίς δυσκολία» δωρεάν πρόσβαση στην περίθαλψη και τη θεραπεία. Θεωρεί ότι η
διαδρομή για να επωφεληθεί από την εν λόγω βοήθεια είναι πολύπλοκη και ενοχλητική και κυρίως η
πληθώρα των διοικητικών διαβημάτων όπως η τρίμηνη δικαιολόγηση της έκτακτης περίθαλψης και η
ετήσια ανανέωση της ιατρικής κάλυψης: «Είναι κουραστικό…Αλλά χωρίς το χαρτί αυτό, πού θα βρω τα
χρήματα να πληρώσω την περίθαλψη;». Η κ. Α., Αλβανή, ζει στο Βέλγιο εδώ και οκτώ χρόνια μαζί με τον
σύντροφό της και τα δύο τους παιδιά ηλικίας 7 και 5 ετών.

Επιπλέον, ακόμη και όταν τα παιδιά λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, είναι δυνατόν να προκύψουν δυσκολίες όταν
εμφανίζονται πολύπλοκα προβλήματα υγείας. Η βασική περίθαλψη για τα οξεία προβλήματα υγείας είναι στην
πραγματικότητα ευκολότερα προσβάσιμη από τις ειδικές θεραπείες. Οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι στις δομές δεν
γνωρίζουν συχνά εάν αυτές αποζημιώνονται ή όχι και μάλιστα σε ορισμένες χώρες το κόστος αυτών δεν καταβάλλεται
από το κράτος. Με μια τέτοια περίπτωση ήρθε αντιμέτωπη η κ. V. στις Κάτω Χώρες.

>
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Τα παιδιά της κ. V. υποφέρουν από σημαντικά προβλήματα υγείας. Ο γιος της πάσχει από αυτισμό και
έκζεμα, ενώ η κόρη της έχει πρόβλημα στο γοφό. Φοιτούν και οι δύο: Εκείνος παρακολουθεί ειδική
εκπαίδευση και εκείνη γενική εκπαίδευση. Μετά από πολλά χρόνια δυσκολιών πρόσβασης, και μάλιστα
παραιτήσεων, όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη η δωρεάν βασική πρόσβαση στην περίθαλψη έχει πλέον
εξασφαλιστεί. Η οικογένεια συμβουλεύεται εδώ και ένα χρόνο ένα γενικό γιατρό ο οποίος (έχει πρόσβαση
στα ταμεία που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το ολλανδικό σύστημα) δεν ζητάει πληρωμή ούτε για
τις επισκέψεις ούτε για τις θεραπείες. Συναντά, ωστόσο, προβλήματα όσον αφορά την υλοποίηση της
ειδικής περίθαλψης και ιδιαίτερα όσον αφορά την φυσιοθεραπεία που έχει γράψει ο γιατρός στην κόρη της
για το πρόβλημα που έχει στους γοφούς. Στην πραγματικότητα, οι πόροι που προορίζονται για την κάλυψη
των ιατρικών δαπανών των αλλοδαπών χωρίς νόμιμα έγγραφα δεν αποζημιώνουν το εν λόγω είδος
θεραπείας, σε τουλάχιστον όχι περισσότερο από μερικές συνεδρίες. Κ. V., Νιγηριανή, ζει στις Κάτω Χώρες εδώ
και έντεκα χρόνια μαζί με τα δύο της παιδιά 9 και 7 ετών.
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•

«Στιγμές κλειδιά» στη διαδρομή πρόσβασης στην περίθαλψη

Σε πολλές συνεντεύξεις, οι ερωτηθέντες θίγουν ορισμένες «στιγμές κλειδιά» που αποτελούν τα διαφορετικά στάδια
προς τη βελτίωση της πρόσβασης τους στην περίθαλψη και τον τομέα της υγείας. Πρόκειται συχνά για τη συνάντηση
με ένα άτομο το οποίο δίνει μια ουσιώδη πληροφορία για τα δικαιώματα σχετικά με την κάλυψη ασθενείας ή
υποδεικνύει μια δομή περίθαλψης η οποία υποδέχεται μετανάστες χωρίς άδεια παραμονής. Πρόκειται συχνά επίσης για
συναντήσεις με έναν επαγγελματία ή έναν εργαζόμενο σε μια δομή που προσανατολίζει προς το σύστημα υγείας ή
παρέχει επαρκείς συμβουλές ή τους βοηθάει στα διαβήματά τους για τη βελτίωση της διοικητικής και κοινωνικής τους
κατάστασης.

>

Η εγκυμοσύνη της κ. G. αποτελεί μία από αυτές τις στιγμές κλειδιά. Ζούσε στη Γαλλία για δύο χρόνια αλλά
δεν είχε ποτέ συμβουλευτεί κάποιον γιατρό, καθώς δεν γνώριζε ούτε πού να πάει ούτε πώς να κινηθεί όταν
ήταν άρρωστη. «Όταν είμαι άρρωστη, ξαπλώνω και περιμένω να γιατρευτώ». Όταν έμεινε έγκυος, ο
σύντροφός της αρνήθηκε να δεχτεί το παιδί και χώρισαν. Ήθελε να βάλει τέλος στην εγκυμοσύνη της αλλά
δεν είχε ιατρική παρακολούθηση. «Δεν ήξερα πού να πάω, ανησυχούσα πολύ». Μόνον στον όγδοο μήνα της
εγκυμοσύνης της μία από τις φίλες της την πήγε σε έναν γιατρό επειδή ήταν άρρωστη. Ο γιατρός ήθελε να
επικοινωνήσει με το νοσοκομείο αλλά η κοπέλα αρνιόταν και τελικά την δέχτηκαν στα επείγοντα του
νοσοκομείου στο Παρίσι. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε η φροντίδα της εγκυμοσύνης της και κατά τον τοκετό
ένας κοινωνικός λειτουργός ξεκίνησε τα απαραίτητα διαβήματα για την κρατική ιατρική βοήθεια. Της είπαν
επίσης ότι ήταν δυνατή η δωρεάν παρακολούθηση της κόρη της σε ένα κέντρο προστασίας μητέρων κα
νεογνών. Από τότε, η κόρη της παρακολουθείται στο εν λόγω κέντρο κοντά στην κατοικία τους. «Όταν το
μωρό μου αρρωσταίνει, το φέρνω εδώ». Όσον αφορά την υγεία της ίδιας, το εν λόγω κέντρο την
πληροφόρησε ότι το κέντρο υποδοχής, περίθαλψης και προσανατολισμού των Γιατρών του Κόσμου
μπορούσε να την περιθάλψει δωρεάν περιμένοντας την ολοκλήρωση της αίτησης κρατικής βοήθειας. Η κ.
G., από την Ακτή Ελεφαντοστού ζει στη Γαλλία εδώ και δύο χρόνια μαζί με την τριών μηνών κόρη της.

Οι οργανώσεις όπως οι Γιατροί του Κόσμου διαδραματίζουν ένα ισχυρό ρόλο όσον αφορά την πληροφόρηση και τον
προσανατολισμό βοήθεια χάρη στην οποία τα άτομα γίνονται πιο αυτόνομα έναντι του συστήματος υγείας.

>

Ο κ. Ε. ζει στη Γαλλία εδώ και οκτώ μήνες χωρίς άδεια παραμονής. Παρά το γεγονός ότι πάσχει από
δερματικές παθήσεις, δεν επισκέφτηκε μέχρι σήμερα κανένα γιατρό στη Γαλλία. «Δεν ήξερα πού να πάω, πού
μπορούσα να απευθυνθώ». Ένας συμπατριώτης του τού μίλησε για τους Γιατρούς του Κόσμου όπου τον
βοήθησαν να λάβει την έκτακτη κρατική βοήθεια. Η εν λόγω πληροφορία μοιάζει να αποτελεί το σημείο
εκκίνησης για τη βελτίωση της πρόσβασης στην περίθαλψη του κ. Ε. και της οικογένειάς του. Πήγε πράγματι
στην οργάνωση όπου του εξήγησαν την λειτουργία των Caso και όπου ξεκίνησαν τα διαβήματα για την
απόκτηση της εν λόγω βοήθειας. Δηλώνει, επίσης, υπόχρεος για τις παρεχόμενες πληροφορίες όσον αφορά
τον δύο ετών γιό του: Ο γιος του παρακολουθούνταν συχνά στη Μολδαβία από τον «οικογενειακό γιατρό»
αλλά δεν επισκέφτηκαν κανένα γιατρό από την άφιξή τους στη Γαλλία οκτώ μήνες πριν, καθώς οι γονείς δεν
γνώριζαν πού να απευθυνθούν. Το προσωπικό των Γιατρών του Κόσμου τον πληροφόρησε για τις
δυνατότητες παρακολούθησης σε κέντρα προστασίας μητρότητας και παιδιών. Κ. E., ζει στη Γαλλία εδώ και
οκτώ μήνες μαζί με την σύντροφό του και τον δύο ετών γιό τους.

Τα παραπάνω παραδείγματα υπογραμμίζουν σε ποιο βαθμό οι πληροφορίες και η παροχή στήριξης συνιστούν
αποφασιστικούς παράγοντες για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και της υγείας των παιδιών και των οικογενειών τους.
Αντίθετα, τα εν λόγω παραδείγματα μας οδηγούν να ανακαλύψουμε έναν πολύ σημαντικό αριθμό «χαμένων
ευκαιριών», δηλαδή στιγμών κατά τις οποίες οι μετανάστες ήρθαν σε επικοινωνία με τα άτομα που θα μπορούσαν να
τους πληροφορήσουν και τα οποία, ωστόσο, δεν σκέφτηκαν, δεν θέλησαν ή δεν είχαν τον χρόνο να παράσχουν τις
απαιτούμενες πληροφορίες. «Χαμένες ευκαιρίες» επίσης υπήρξαν όταν οι μετανάστες ήρθαν σε επικοινωνία με τους
φορείς ή τους οργανισμούς που δεν διέθεταν πληροφορίες που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες. Για παράδειγμα, η
πλειονότητα των ερωτηθέντων είχαν παιδιά που φοιτούσαν στη χώρα παραμονής, αλλά πολύ μικρός αριθμός αυτών
φαίνεται ότι δέχτηκε συμβουλές και πληροφορίες από το κοινωνικοεκπαιδευτικό προσωπικό όσον αφορά την
πρόσβαση στην περίθαλψη των μεταναστών χωρίς άδεια διαμονής.
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Η

νέα αυτή έρευνα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Πρόσβαση στην Περίθαλψη των Γιατρών του Κόσμου
αποτελεί πρώτα από όλα μια φανταστική συλλογική περιπέτεια.
Σαράντα περίπου άτομα, παράγοντες του τομέα στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ενώθηκαν για να συνεργαστούν με
τη βοήθεια δύο ερευνητών, οι οποίοι είναι γνωστοί για το έργο τους και επενδύουν από το 2007. Από κοινού, μετέτρεψαν
την εμπειρία τους σε προβληματική και την προβληματική σε εργαλεία έρευνας, επισημαίνοντας αυτό που έπρεπε
απαραιτήτως να καταγραφεί. Έπειτα, συνέκριναν τα καθαρά αποτελέσματα με την πραγματικότητα των πεδίων της
έρευνας ώστε να βελτιώσουν την ανάλυση σχετικά με την έκθεση. Ούτε ακαδημαϊκή γνώση, ούτε ιδεολογία ούτε εκ των
προτέρων αξιώσεις. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Πρόσβαση στην Περίθαλψη των Γιατρών του Κόσμου
τρέφεται καθημερινά από τις δράσεις που πραγματοποιούνται στον τομέα από τις 11 οργανώσεις στην Ευρώπη, με τις
ατομικές και συλλογικές εξεγέρσεις απέναντι στις δυσχέρειες εκείνων από τους οποίους ήθελαν να αφαιρέσουν τη
νομιμότητα να είναι ανθρώπινα όντα χαρακτηρίζοντάς τους παράνομους.
Η εν λόγω δεύτερη έκθεση αφιερώνεται εκ νέου σε αυτά άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα που ζουν υπό επισφαλείς
συνθήκες, με στόχο την αποσαφήνιση των αποτελεσμάτων της πρώτης έρευνας. Φέρνει στο φως μια βροχή εμποδίων
όσον αφορά την προστασία της υγείας τους, τα οποία συναντάνε τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα στα διάφορα
προγράμματα.
Όλα τα φώτα των καθοριστικών παραγόντων στον τομέα της υγείας χτυπάνε κόκκινο: στέγαση, εργασία, απομόνωση,
βία, ένδεια, έλλειψη πληροφοριών. Οι συνθήκες ζωής των ατόμων χωρίς άδεια παραμονής στην Ευρώπη είναι
παθογενείς, την ίδια στιγμή που η πρότερη διαδρομή παρουσίασε, για τα καλά, κινδύνους μη αμελητέους για την υγεία
τους (στερήσεις, ένοπλες συγκρούσεις, φυσική και ψυχολογική βία, κίνδυνοι κατά τη μεταναστευτική διαδρομή κ.λπ.). Οι
αριθμοί μας και οι μαρτυρίες το καταδεικνύουν: Όχι τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα που συναντήσαμε δεν είναι
άρρωστα άτομα που έρχονται στην Ευρώπη για να λάβουν περίθαλψη. Είναι άτομα κυρίως νέα που έρχονται στην
Ευρώπη για να χτίσουν το μέλλον τους και είναι η υποδοχή καθώς και οι συνθήκες ζωής που τους επιφυλάσσονται εδώ
που τους αρρωσταίνουν!
Για έναν τόσο ολιγάριθμο πληθυσμό (οι υψηλότερες εκτιμήσεις των χωρών παρέχουν ποσοστά της τάξης του 1, 5 % του
πληθυσμού τους) θα μπορούσαμε να περιμένουμε από τις χώρες πιο σαφείς απαντήσεις για την υγεία και συστήματα
υγείας πιο προσιτά και περισσότερο αποδοτικά για τη στήριξη αυτών των τόσο ταλαιπωρημένων ατόμων.
Αντίθετα, μάλιστα, σήμερα, διαπιστώνουμε πληθώρα εμποδίων όσον αφορά την πρόσβαση στην προληπτική και
θεραπευτική περίθαλψη. Τα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα, τα οποία συναντούν οι ομάδες των Γιατρών του Κόσμου,
συχνά δεν έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη. Όταν το καταφέρνουν είναι συχνά για τις σοβαρές ασθένειες αφού έχουν
ήδη περιμένει πριν πραγματοποιήσουν την επίσκεψη. Επιπλέον, περίπου το ήμισυ αυτών δεν καταφέρνει να
παρακολουθείται σωστά. Θα ήταν χρήσιμες, πιο συγκεκριμένες μελέτες για τις επιπτώσεις στην υγεία αυτών των μη
παρακολουθούμενων ασθενειών.

Αυτό που αποδεικνύεται πραγματικά σοκαριστικό κατά τις εν λόγω ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες είναι να δούμε ότι
συχνά δεν παρέχεται περίθαλψη ούτε στα παιδιά. Και αυτό συμβαίνει τη στιγμή που κανονικά τα παιδιά προστατεύονται
από τη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (1989)119 η οποία αναφέρει σαφώς στο άρθρο 24 ότι «τα
Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατόν επίπεδο υγείας και να
επωφελείται από τις υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας και αποκατάστασής αναπήρων. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επιδιώκουν να
διασφαλίσουν το ότι κανένα παιδί δεν θα στερείται το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές».

119. http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm
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Μια άλλη πολύ άσχημη έκπληξη ήταν εκείνη του 48 % των έγκυων γυναικών χωρίς παρακολούθηση της εγκυμοσύνης
τους καθώς και οι συγκλονιστικές μαρτυρίες τους που συγκεντρώθηκαν. Προστατεύονται εξίσου κανονικά από την ίδια
διεθνή σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού το ίδιο άρθρο της οποίας ορίζει ότι «τα κράτη παίρνουν τα κατάλληλα
μέτρα για να εξασφαλίσουν στις μητέρες κατάλληλη περίθαλψη πριν και μετά από τον τοκετό» (εδάφιο Δ).
Περιμένουμε από τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση του σεβασμού των
εν λόγω δικαιωμάτων.
Τόσο η συχνότητα της κακοποίησης στην οποία υπόκεινται οι γυναίκες όσο και οι ιδιαίτερες δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν όσον αφορά την πρόσβαση τους στην περίθαλψη θα καθιστούσαν απαραίτητες ολοένα και ευρύτερες
έρευνες για την προστασία της υγείας των πλέον ευάλωτων γυναικών, κυρίως των γυναικών των Ρομά, των θυμάτων
ιδιαίτερων διακρίσεων, αλλά εκείνων χωρίς σταθερή κατοικία ή ακόμη και των αιτουσών άσυλο.

Ελπίζουμε ότι η εν λόγω έκθεση θα επιτρέψει να βγάλουμε το πέπλο που καλύπτει συνεχώς την πραγματικότητα της
ζωής των ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα και τους οποίους συναντάμε καθημερινά. Καταδεικνύουν, με το κουράγιο τους,
την επιμονή τους και τις στρατηγικές επιβίωσης που έχουν αναπτύξει, τα οποία έχουμε, συλλογικά και ατομικά,
μεγαλύτερο όφελος να μάθουμε από τα εν λόγω άτομα παρά να τα απορρίψουμε ή να τα κρατήσουμε στη σκιά και τη
μη χορήγηση δικαιώματος που απορρέει από το διοικητικό τους καθεστώς.
Όπως είδαμε, δεν είναι τα προβλήματα υγείας που ωθούν τη μετανάστευση στην Ευρώπη. Αντίθετα, οι συνθήκες ζωής
καθώς και τα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στην περίθαλψη που αντιμετωπίζουν τα άτομα χωρίς άδεια
παραμονής αποτελούν επιβλαβείς παράγοντες για την υγεία τους και αντιτίθενται στα ανθρώπινα δικαιώματα και την
ιατρική δεοντολογία.
Περιμένουμε ότι σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, η πρόσβαση στην πρόληψη και την περίθαλψη θα είναι προσιτή σε
όλους τους πληθυσμούς, στα άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα όμοια με τους υπόλοιπους, χωρίς διάκριση σχετικά με το
καθεστώς ή την οικονομική κατάσταση.
Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, ζητάμε από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να σταματήσουν να επιβάλλουν τις
πολιτικές υγείας υπό την επιρροή των πολιτικών μετανάστευσης Συγκεκριμένα, πρέπει να προστατεύεται το ιατρικό
απόρρητο, ανεξάρτητο από την εμπιστοσύνη ανάμεσα στον ασθενή και τον θεράποντα γιατρό. Δεν δεχόμαστε κατά
συνέπεια καμία πιθανότητα καταγγελίας κατά την πράξη περίθαλψης όποια κι αν είναι αυτή.
Οι αιτήσεις μας προϋποθέτουν ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα θέσουν σε εφαρμογή ή θα ενισχύσουν τους
μηχανισμούς κάλυψης ασθενείας και πρόσβασης στην περίθαλψη για τα άτομα που ζουν στην αβεβαιότητα,
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα
Μόνον έτσι θα εδραιώσουμε την ιδέα της ισότιμης πρόσβασης στην υγεία και στο σύστημα περίθαλψης.
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Π ΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Ε ΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2008

Έρευνα για την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη 2007 - 2008

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:
- Σας προσκαλούμε σε μια έρευνα . Δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε.
- Η συμμετοχή σας δεν έχει καμία επίπτωση στην περίθαλψη που σας προσφέρετε από τους
Γιατρούς του Κόσμου, είστε ελεύθεροι να απαντήσετε ή να μην απαντήσετε στις ερωτήσεις.
- Αυτή η έρευνα είναι απολύτως ανώνυμη και εμπιστευτική.
- Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας για να βελτιώσουμε την
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη των μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα παραμονής στην
Ευρώπη.
- Θα προσεγγίσουμε μαζί διάφορα θέματα: Υγεία, συνθήκες διαβίωσης, έσοδα, μετανάστευση,
κακοποίηση, κ.λ.π..
- Θυμηθείτε ότι είστε ελεύθεροι να επιλέξετε να μην απαντήσετε σε οποιαδήποτε ερώτηση και
μπορείτε να σταματήσετε το ερωτηματολόγιο οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.
να καταχωρηθει από τον εξεταστη
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Θέλετε να προσθέσετε και την εθνότητά σας;
 μια απάντηση
 δυνατότητα πολλών απαντήσεων
Χώρα :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Πόλη: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Πρόγραμμα: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Όνομα ερευνητή: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Όνομα ιατρού: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Διερμηνεία:
1  ναι
2  όχι
1. Αριθμός αρχείου: _ _ / _ _ / _ _ / _ _ _
Ο αριθμός αρχείου θα δοθεί από τον λογισμικό καταγραφής, και το άτομο που έχει αναλάβει την
καταγραφή πρέπει να το σημειώσει στο ερωτηματολόγια (για να υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού)
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ:_ _ / _ _ / _ _ _ _ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
3. ΏΡΑ εναρξησ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: _ _ . _ _
ΣΕ 24 ΩΡΗ ΜΟΡΦΗ ( π.χ. 20.30 και όχι 8 :30pm)
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
4. ΦΥΛΟ:
1Α
2Θ
3  Διαφυλοφιλοσ
Σημείωση: Στην περίπτωση αυτή, είναι υποχρεωτικές δύο απαντήσεις: γενετική μορφή και
φαινομενικό φύλο
5. Ημερομηνία γέννησης:
Σημείωση : καταγράψτε μονο το μηνα και το ετοσ
_ _ / _ _ _ _ μμ/εεεε
Ή ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ: _ _ ΕΤΩΝ ( Ή ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ)
6. Ποια είναι η υπηκοότητα σας; (συμπεριλαμβανομένων και των απάτριδων)
____________________________

9. Έχετε παιδιά ( κάτω των 18 ετών);
1  ναι
2  όχι
Εάν ναι: 10. Μένετε μαζί τους ή με κάποιο από αυτά;
1  ναι
2  όχι
11. Ποιες είναι οι τωρινές σας συνθήκες στέγασης;
( Σημειώστε μόνο μία απάντηση)
1  Άστεγος ( στον δρόμο ή εκτάκτως σε ξενώνα για μία νύχτα μόνο )
2  Σε κατάλυμα για μικρό χρονικό διάστημα (ξενοδοχεία, ξενώνες για αστέγους, για γυναίκες ή
για μετανάστες, και για διάστημα μικρότερο του ενός μηνός )
3  Σε κατάλυμα μεσαίου χρονικού διαστήματος (ίδιοι χώροι, χρονικό διάστημα ενός μηνός και
πλέον)
4  Ασταθής διαμονή
4.1  Προσωρινά σε συγγενείς ή σε φίλους
4.2  Κατάληψη ( διαμονή χωρίς νόμιμα έγγραφα ενοικίου η ιδιοκτησίας)
4.3  Παράνομη κατάληψη υπαίθριου χώρου (παράνομη κατασκήνωση)
4.4  Υπό καθεστώς απέλασης ή έξωσης από τον χώρο
5  Σταθερό κατάλυμα (ιδιωτικό κατάλυμα η μακροπρόθεσμη φιλοξενία σε συγγενείς/φίλους)
6  Άλλο (διευκρινίστε): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Εάν το άτομο δεν είναι άστεγο
12. Έχετε πρόσβαση στον χώρο διαμονής σας στα παρακάτω;
(Σημείωση : εάν η τουαλέτα βρίσκεται εκτός του σπιτιού, θεωρείται ότι βρίσκεται εκτός του
καταλύματος = απαντήστε όχι)
12.1. Τρεχούμενο νερό
12.2. Τουαλέτα (WC)
12.3. Κουζίνα ή καμινέτο
12.4. Σύστημα θέρμανσης
12.5. Ηλεκτρικό ρεύμα

1  Ναι
1  Ναι
1  Ναι
1  Ναι
1  Ναι

2  Όχι
2  Όχι
2  Όχι
2  Όχι
2  Όχι

13. Πόσα δωμάτια υπάρχουν στο σπίτι σας; ( Μην περιλάβετε την κουζίνα , την τουαλέτα ή το χολ σημείωση : εάν το άτομο μένει σε ξενώνα σημειώστε μόνο το δωμάτιο του /της )
________ δωμάτια
14. Συνολικά πόσα άτομα μένουν στο σπίτι (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού σας);
(σημείωση: τουλάχιστον ένα άτομο από τη στιγμή που μετράται και ο συνεντευξιαζόμενος - εάν το
άτομο μένει σε ξενώνα, μετρήστε μόνο τα άτομα που μένουν στο ίδιο δωμάτιο)
________ άτομα
15. Κατά την γνώμη σας, πιστεύετε ότι οι συνθήκες διαμονής σας επηρεάζουν την υγεία σας ή/ και
των παιδιών σας; ( υγρασία, κρύο, καθαριότητα χώρου, κ.α.)
1  ναι
2  όχι

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Θέλετε να προσθέσετε και την εθνότητά σας;
7. Εάν συμφωνείτε, θα μπορούσατε να μας πείτε σε ποια εθνότητα ανήκετε;
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

16. Έχετε κάποια μόνιμη ή προσωρινή δουλειά ή κάποια άλλη δραστηριότητα που να σας
εξασφαλίζει κάποιο εισόδημα;
1  ναι, μόνιμη
2  ναι, περιστασιακή
3  όχι
4  ( δεν επιθυμεί να απαντήσει )

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
8. Ζείτε:
1  μόνος ( με ή χωρίς παιδιά)
2  με τον σύντροφο σας
3  με συγγενείς ή φίλους

Εάν έχετε μια επαγγελματική δραστηριότητα:
17. Ποια είναι αυτή;
(σημείωση: αναφέρετε την βασική απασχόληση)
_____________________________
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να καταχωρηθει από τον εξεταστη
18. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΤΟΜΕΑ;
(μην θέτετε απ’ ευθείας την ερώτηση. Διευκρινίστε την ερ. 17 και
κωδικοποιείστε ή αναφέρετε «άλλο»’)
01  Γεωργική εργασία, δασοπονία, αλιεία
02  βιομηχανία γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
03  Βιομηχανία καταναλωτικών αγαθών (συμπεριλαμβάνεται η
ένδυση)
04  Άλλες βιομηχανίες: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
05  οικοδομική εργασία, δημόσια έργα
06  Εμπορικός τομέας
07  Ξενοδοχείο ή εστιατόριο
08  Καθαριότητα
09  Μεταφορές
10  Υπηρεσία σε ιδιώτες
11  Άλλο: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Όσον αφορά την κύρια δραστηριότητα …
19. Η δραστηριότητά σας είναι νυχτερινή; (Aπό τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί)
1  Σχεδόν σε καθημερινή βάση
2  Αρκετές φορές την εβδομάδα
3  Αρκετές φορές τον μήνα
4  Σπάνια ή ποτέ
20. Εργάζεστε περισσότερο από δέκα ώρες την ημέρα;
1  Σχεδόν καθημερινά
2  Αρκετές φορές την εβδομάδα
3  Αρκετές φορές τον μήνα
4  Σπάνια η ποτέ
αφορα ολουσ τους ερωτηθεντεσ:
21. Από τότε που ήρθατε στην Ελλάδα, ήσασταν θύμα εργατικού ατυχήματος;
(Ατύχημα στον χώρο εργασίας, στην διαδρομή, για όλες τις δραστηριότητες, νόμιμες ή όχι..)
1  ναι
2  όχι
Εάν ναι:
22. Πόσο καιρό μετά την άφιξή σας; _ _ _ _ _
23. Εσείς προσωπικά έχετε και κάποιες άλλες οικονομικές πηγές; (οικονομική υποστήριξη από το
περιβάλλον, από ανθρωπιστικές οργανώσεις, οικονομική βοήθεια από κοινωνικές υπηρεσίες..)
1  ναι
2  όχι
3  (δεν επιθυμεί να απαντήσει)
24. Γενικά στην οικογένεια σας υπάρχουν και άλλες οικονομικές πηγές (που προέρχονται από άλλα
μέλη της οικογένειας);
1  ναι
2  όχι
3  δεν γνωρίζω
4  (δεν επιθυμεί να απαντήσει)
25. Ποιο ήταν το συνολικό εισόδημα της οικογένειάς σας τον προηγούμενο μήνα,
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών πηγών όλων των μελών της; (συμπεριλαμβάνονται το
οικογενειακό επίδομα, τα κοινωνικά επιδόματα κ.λ.π.)
ή :  περίπου _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [τοπικό νόμισμα] τον μήνα
ή :  δεν γνωρίζω
ή :  δεν επιθυμεί να απαντήσω
26. Πόσα άτομα συνολικά (συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας) ζουν με αυτό το εισόδημα;
(τουλάχιστον 1 άτομο, μιας και συμπεριλαμβάνεται και ο ερωτώμενος)
( συνυπολογίστε όλα τα άτομα που ζουν απ’ αυτό το εισόδημα)
______ άτομα
27. Πόσα απ’ αυτά τα άτομα είναι παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών;
(βεβαιωθείτε ότι όλα να αναφερόμενα άτομα έχουν συμπεριληφθεί στην αρίθμηση των ατόμων του
εισοδήματος)
________ παιδιά
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
28. Γενικά, θα λέγατε ότι αισθάνεστε …
1  Πολύ μόνος
2  Αρκετά μόνος
3  Λίγο μόνος
4  Καθόλου μόνος

29. Εδώ στην Ελλάδα, έχετε κάποιον που να μπορεί να σας στηρίξει ψυχολογικά ή να βασιστείτε σε
αυτόν εάν έχετε κάποιο πρόβλημα;
1  Πολύ συχνά
2  Συχνά
3  Μερικές φορές
4  Ποτέ
Εάν ναι:
30. Σε ποιον; (μπορείτε να σημειώσετε όσες απαντήσεις επιθυμείτε)
1  Οικογένεια
2  Φίλοι, συμπατριώτες, μέλη της κοινότητας, γείτονες
3  διαμεσολαβητές του κράτους, του ιδιωτικού τομέα, των ανθρωπιστικών οργανώσεων
4  Άλλο, προσδιορίστε: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
31. Πότε φύγατε από την χώρα προέλευσής σας;
Σημείωση : Σημειώστε μονο το μηνα και το ετοσ
_ _ / _ _ _ _ μμ/εεεε
32. Συνολικά πόσο καιρό βρίσκεστε στην Ελλάδα;
_ _ _ _ μήνες ή _ _ _ _ έτη
33. Συνολικά πόσο καιρό βρίσκεστε στη Ελλάδα χωρίς να έχετε άδεια παραμονής;
_ _ _ _ μήνες ή _ _ _ _ έτη
34. Για ποιο λόγο φύγατε από την πατρίδα σας; (μπορείτε να σημειώσετε όσες απαντήσεις
επιθυμείτε)
1  Για οικονομικούς λόγους
2  Για πολιτικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς, για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή
εξαιτίας πολεμικών συγκρούσεων…
3  Εξαιτίας οικογενειακής διαμάχης
4  Για να εξασφαλίσω το μέλλον των παιδιών μου
5  Για λόγους υγείας
7  Για να συναντήσω ή να συνοδεύσω κάποιον
8  Για λόγους σπουδών
9  Άλλο, διευκρινίστε: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
35. Στους επόμενους μήνες σκοπεύετε να εγκαταλείψετε την Ελλάδα για να εγκατασταθείτε σε μια
άλλη χώρας;
1  ναι
2  όχι
36. Εάν ναι, σε ποια χώρα θέλετε να πάτε;
_______________________________
37. Πόσο συχνά περιορίζετε τις δραστηριότητες σας και τις κινήσεις σας εξαιτίας του φόβου
σύλληψης;
1  Πολύ συχνά
2  Συχνά
3  Κάποιες φορές
4  Ποτέ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
38. /
39. ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ;
1  ναι
2  όχι
40 – 45. /
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
46. Την τελευταία φορά που αισθανθήκατε άρρωστος στην Ελλάδα, ποιο ήταν το πρόβλημα υγείας
που είχατε;
ή 1  ποτέ δεν αισθάνθηκα άρρωστος στην Ελλάδα = παραπομπή στην ερώτηση 51
ή _______________________________
Κώδικας ICPC _ _ _
47. ΕΙΧΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΤΑΝ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ;
1  ναι
2  όχι
3  δεν γνωρίζω
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48. Όσον αφορά αυτό το τελευταίο πρόβλημα υγείας, τι κάνατε ή που απευθυνθήκατε; (δυνατότητα
πολλαπλών απαντήσεων)
1  αυτοθεραπεία
2  επίσκεψη σε γιατρό/οδοντίατρο, νοσηλευτή ή άλλον επαγγελματία υγείας
3  συμβουλές από το φαρμακείο
4  επίσκεψη δε παραδοσιακό θεραπευτή
5  απευθύνθηκα σε γείτονα, φίλο ή στην οικογένεια
6  δεν έκανα τίποτα
7  άλλο, διευκρινίστε : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
49. Εάν επισκέφτηκε έναν επαγγελματία υγείας, που έγινε αυτό (απαντήσεις 2 και 3):
Που τον επισκεφτήκατε; (αφορά όλες τις επισκέψεις για το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας)
(Δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων)
1  στα επείγοντα νοσοκομείου
2  στα εξωτερικά ιατρεία δημόσιου νοσοκομείου
3  στα ιατρεία ειδικών δομών όπως στο πολυιατρεία των Γιατρών του Κόσμου (αφορά τους
πτωχούς, τους άστεγους ή αυτούς που δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα παραμονής)
50. Όσον αφορά αυτό το τελευταίο πρόβλημα υγείας, μήπως ένας επαγγελματίας υγείας ή μια δομή
περίθαλψης (συμπεριλαμβάνεται η γραμματεία) αρνήθηκε να σας δεχτεί;
1  ναι
2  όχι
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ HIV / AIDS
51. Γνωρίζετε ότι στην ___________(Αθήνα, Θεσσαλονίκη), ένα άτομο χωρίς έγγραφα
παραμονής μπορεί να κάνει δωρεάν ανίχνευση HIV-AIDS;
1  ναι, μπορεί να κάνει δωρεάν ανίχνευση
2  όχι, δεν έχει το δικαίωμα
3  εξαρτάται
4  δεν γνωρίζω
Σε όλες τις πόλεις
52. Από τότε που είσαστε στην Ελλάδα, είχατε ποτέ την επιθυμία να πραγματοποιήσετε μια
ανίχνευση HIV/AIDS;
1  ναι
2  όχι
Εάν όχι στην 52 :
53. Γιατί; ( Μην αναφέρετε τις πιθανές απαντήσεις. Απαντήστε από τα συνφραζόμενα)
01  το έχει ήδη κάνει και γνωρίζει τα αποτελέσματα
02  δεν νομίζει ότι είναι απαραίτητο
03  φοβάται ότι δεν θα τηρηθεί το απόρρητο των αποτελεσμάτων
04  το τεστ στοιχίζει ακριβά και νόμιζε ότι πρέπει να το πληρώσει
05  φόβος για τα αποτελέσματα, προτιμά να μην γνωρίζει
06  δεν γνωρίζει τι να κάνει εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό (δεν γνωρίζει ή είναι επιφυλακτικός
για την θεραπεία)
07  γλωσσικά εμπόδια
08  φόβος διάκρισης ή μη αποδοχής
09  φόβος καταγγελίας ή σύλληψης

60. Διάγνωση
(αναφέρατε την διάγνωση ή αν αυτό δεν είναι
δυνατόν, την συμπτωματολογία)
60bis.κώδικασ ICPC
61. Ακολουθεί θεραπεία;

Εάν ναι στην 52:
54. Μπορέσατε να πραγματοποιήσετε το τεστ;
1  ναι
2  όχι
Οδηγίες προς τον εξεταστη: μην ξεχασετε να ενημερωσετε τον ασθενη ότι έχει δικαιωμα δωρεαν
ανιχνευσης και θεραπειασ και που μπορει να γινει αυτο
55. Κατά την γνώμη σας, μπορεί κάποιος που δεν έχει έγγραφα παραμονής να κάνει δωρεάν
θεραπεία στην Ελλάδα;
1  ναι, μπορεί να κάνει δωρεάν θεραπεία
2  όχι, δεν έχει το δικαίωμα
3  εξαρτάται
4  δεν γνωρίζω
μην ξεχνατε να ενημερωσετε τον ασθενη για το δικαιωμα θεραπειασ και επισης που μπορει να την
πραγματοποιήσει και τι απαιτειται γι’ αυτο
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
56. Γενικά, πως θα περιγράφατε την υγεία σας; Είναι…
1  πολύ καλή
2  καλή
3  ικανοποιητική
4  κακή
5  πολύ κακή
6  δεν γνωρίζω
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
57. Είστε έγκυος;
1  ναι (συμβοyλευτειτε τον επομενο πναικα, ακομα και εάν δεν προκειται για παθολογικη
εγκυμοσυνη)
2  όχι
3  δεν γνωρίζω
58. Εάν ναι, έχετε πρόσβαση στην προγεννητική περίθαλψη σ’ αυτήν την εγκυμοσύνη;
1  ναι
2  όχι
Nα απαντηθει από τον εξεταστη
59. πληροφορια από επαγγελματια υγειασ:
1  γιατρος
2  οδοντιατροσ
3  νοσηλευτησ/τρια
4  άλλος επαγγελματιασ υγειασ
Ερ. 60 to 70 : Να ερωτηθούν εάν είναι δυνατόν από έναν επαγγελματία υγείας
Από ποια ασθένεια ή ποια είναι τα ιατρικά προβλήματα που σας απασχολούν τώρα; Σημείωση: μην
ξεχάσετε να ρωτήσετε τους ασθενείς για ενδεχόμενες χρόνιες παθήσεις, ακόμα και εάν δεν είναι
αυτές ο λόγος της επίσκεψής του.

1ο πρόβλ/διάγνωση

2ο πρόβλ/διάγνωση

3ο πρόβλ/διάγνωση

4ο πρόβλ/διάγνωση

1  ναι, συνολική
2  ναι, μερική
3  όχι
4  δεν γνωρίζει

1  ναι, συνολική
2  ναι, μερική
3  όχι
4  δεν γνωρίζει

1  ναι, συνολική
2  ναι, μερική
3  όχι
4  δεν γνωρίζει

1  ναι, συνολική
2  ναι, μερική
3  όχι
4  δεν γνωρίζει

1  ναι
2  όχι
3  δεν γνωρίζει

1  ναι
2  όχι
3  δεν γνωρίζει

1  ναι
2  όχι
3  δεν γνωρίζει

1  οξύ
2  χρόνιο
3  δεν γνωρίζει
1  απαραίτητη
2  αναγκαία
3  προτιμητέα
4  προφυλακτική
5  μη χρήσιμη/δεν υπάρχει
6  δεν γνωρίζει
1  ναι
2  όχι
3  μη σχετική/μη εφαρμόσιμη

1  οξύ
2  χρόνιο
3  δεν γνωρίζει
1  απαραίτητη
2  αναγκαία
3  προτιμητέα
4  προφυλακτική
5  μη χρήσιμη/δεν υπάρχει
6  δεν γνωρίζει
1  ναι
2  όχι
3  μη σχετική/μη εφαρμόσιμη

1  οξύ
2  χρόνιο
3  δεν γνωρίζει
1  απαραίτητη
2  αναγκαία
3  προτιμητέα
4  προφυλακτική
5  μη χρήσιμη/δεν υπάρχει
6  δεν γνωρίζει
1  ναι
2  όχι
3  μη σχετική/μη εφαρμόσιμη

62. Από τότε ήρθατε στην Ελλάδα, σας έχει τύχει
1  ναι
τουλάχιστον μια φορά να προσφύγετε σε
2  όχι
επαγγελματία υγείας γι’ αυτό το πρόβλημα με
3  δεν γνωρίζει
καθυστέρηση;
1  οξύ
63. Το πρόβλημα είναι οξύ ή
2  χρόνιο
χρόνιο;
3  δεν γνωρίζει
1  απαραίτητη
2  αναγκαία
64. η θεραπεια η η
3  προτιμητέα
παρακολουθηση κρινεται..
4  προφυλακτική
Ανεξάρτητα αν χορηγήθηκε ή όχι
5  μη χρήσιμη/δεν υπάρχει
6  δεν γνωρίζει
65. Γνωρίζετε αν είχατε αυτήν την ασθένεια πριν 1  ναι
έλθετε στην Ελλάδα;
2  όχι
Υπέφερε απ’ αυτήν και το γνώριζε
3  μη σχετική/μη εφαρμόσιμη
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Σημείωση: μην ξεχάσετε να ρωτήσετε τον ασθενή για χρόνια προβλήματα, ανεξάρτητα αν μας
επισκέφτηκε γι’ αυτά ή όχι.
Εάν το θέμα HIV/AIDS δεν συζητήθηκε, ρωτήστε:
Έχετε κάνει ποτέ ανίχνευση HIV; Γνωρίζετε το αποτέλεσμα;
1  ναι
2  όχι
3  δεν γνωρίζω
Εάν τα αποτελέσματα είναι θετικά, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα και απαντήστε στις 3
παρακάτω ερωτήσεις
Εάν ο ασθενής είναι οροθετικός
66. Σας έχει ποτέ ενημερώσει γιατρός ότι πρέπει να σας χορηγηθεί αντιρετροική θεραπεία;
1  ναι
2  όχι (δεν την χρειάζεται)
3  δεν γνωρίζω
67. Εάν ναι, ακολουθείτε την αντιρετροιική αγωγή;
1  ναι
2  όχι
68. Εάν 2 : Εάν δεν ακολουθείτε αντιρετροική αγωγή, ποιος είναι ο λόγος;
1  η αγωγή δεν συνταγογραφήθηκε
2  η αγωγή είναι πολύ ακριβή
3  φοβάμαι τις παρενέργειες
4  φοβάμαι ότι θα στιγματιστώ
5  δυσκολία στην συμμόρφωση των κανόνων της αγωγής
6  δεν επιθυμώ θεραπεία
7  άλλο: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΌ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
Σημείωση: αυτή η ερώτηση μπορεί να κωδικοποιηθεί χωρίς την παρουσία του ασθενή
69. συνολικαl: επιπεδο ζωτικου κινδυνου(χωρισ θεραπεια)
0.  Κανένας ζωτικός κίνδυνος
1.  Πρόγνωση ελαφρώς απαισιόδοξη
2.  Πρόγνωση πιθανώς απαισιόδοξη
3.  Πρόγνωση απαισιόδοξη
4.  Πρόγνωση πιθανώς κακή
5.  Πρόγνωση κακή σημείωση. (Προσδόκιμο ζωής μικρότερο των 5
ετών)

ΝΑΙ

Κατά τη διάρκεια
της διαδρομής

ΟΧΙ

ΠΡΙΝ

Μορφή βίας

70.1. Έχετε ζήσει σε χώρα κατά τη διάρκεια
1
πολέμου ;
70.2. Έχετε υπάρξει θύμα ενδοοικογενειακής
1
βίας ή βίαιης επίθεσης ;
70.3 Σας έχει απαγορευτεί ή άσκηση κάποιας
απασχόλησης ή σας έχουν αρνηθεί χρήματα από 1
εργασία που έχετε κάνει;
70.4. Έχετε βιώσει συνθήκες πείνας η είχατε
1
ποτέ ανεπαρκή σίτιση;
70.5. Έχετε απειληθεί ή φυλακιστεί για τις ιδέες
1
σας;
70.6. Υπήρξε ποτέ παρακολούθηση ή
απαγόρευση των δραστηριοτήτων σας.(ακόμα 1
και από μέλη της οικογένειάς σας)
70.7. Έχετε υπάρξει ποτέ θύμα κακοποίησης
από τις δυνάμεις τάξεως ( αστυνομία ή από
1
στρατιωτικές δυνάμεις);
70.8. Έχετε υπάρξει ποτέ θύμα σεξουαλικής
1
κακοποίησης ;
70.9. Έχετε υπάρξει ποτέ θύμα βασανιστηρίων
1
;
70.10. Έχετε υποστεί κάποιου άλλου είδους
1
κακοποίηση που δεν έχει αναφερθεί στις

Από την χρονολογία
άφιξης στην Ελλάδα

ΒΙΑ - Ο εξεταστής θα αποφασίσει αν θα θέσει αυτές τις ερωτήσεις ή όχι
Θα ασχοληθούμε τώρα με ερωτήσεις που αφορούν σε διάφορες μορφές που μερικοί ασθενείς
υπέστησαν πριν και μετά την άφιξή τους στην Ευρώπη.
70. Εσείς οι ίδιοι, κατά την διάρκεια της ζωής σας (κυκλώστε τις σχετικές απαντήσεις)
Εάν ναι, χρονολογία σχετικά
με την άφιξή σας στην
Ελλάδα

2

3

4

-

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

παραπάνω ερωτήσεις;
70.11. Ποιου είδους ; Διευκρινίστε εάν είναι
δυνατόν: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
71. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους (στην Ελλάδα), σε διάφορα επίπεδα της ζωής σας –
προσωπικό και κοινωνικό, έχετε υπάρξει, εσείς προσωπικά, θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς;
( διάκριση λόγω χρώματος, καταγωγής, γεωγραφικής προέλευσηςκ.α.)
1  ναι συχνά
2  ναι περιστασιακά
3  όχι
Εάν απαντήσατε ναι στην 71:
72. Αυτό συνέβη έστω και μια φορά ενώ ζητούσατε ιατρικές συμβουλές; ( ιατρός, νοσοκομείο,
κρατικό σύστημα υγείας)
1  ναι
2  όχι
ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
73. Σε γενικές γραμμές ποιά είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζετε, εσείς και τα παιδιά σας όσον
αφορά την περίθαλψη όσο είσαστε στην Ελλάδα;
(σημείωση: ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ. Απλά επαναλάβετε την ερώτηση «συναντήσατε άλλες δυσκολίες;))
01  δεν υπήρξαν προβλήματα
02  πολύ ακριβή ιατρική εξέταση
03  πολύ ακριβή θεραπεία
04  ακατάλληλο ωράριο
05  δεν έχω χρόνο, ή έχω να ασχοληθώ με άλλα, πιο σοβαρά πράγματα (στέγαση, διατροφή,
κλπ)
06  διοικητικές δυσκολίες
07  πολυπλοκότητα του συστήματος (άγνοια δικαιωμάτων και τόπου)
08  γλωσσικά εμπόδια
09  μου αρνήθηκαν την πρόσβαση
10  φόβος διάκρισης, κακής υποδοχής, ή άρνησης
11  φόβος καταγγελίας ή σύλληψης
12  καχυποψία όσον αφορά την επίσκεψη ή τις εξετάσεις, δεν του αρέσει να πηγαίνει σε γιατρό
13  άλλη αιτία : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14  Δεν γνωρίζω
Nα απαντηθεί από τον εξεταστη
73 bis.Συμπέρασμα: ποιά είναι τα πιο σημαντικά εμπόδια που
αναφέρθηκαν από την ασθενή κατά την διάρκεια της συνέντευξης;
01  δεν υπήρξαν προβλήματα
02  πολύ ακριβή ιατρική εξέταση
03  πολύ ακριβή θεραπεία
04  ακατάλληλο ωράριο
05  δεν έχει χρόνο, ή έχει να ασχοληθεί με άλλα, πιο σοβαρά πράγματα
(στέγαση, διατροφή, κλπ)
06  διοικητικές δυσκολίες
07  πολυπλοκότητα του συστήματος (άγνοια δικαιωμάτων και τόπου)
08  γλωσσικά εμπόδια
09  του αρνήθηκαν την πρόσβαση
10  φόβος διάκρισης, κακής υποδοχής, ή άρνησης
11  φόβος καταγγελίας ή σύλληψης
12  καχυποψία όσον αφορά την επίσκεψη ή τις εξετάσεις, δεν του
αρέσει να πηγαίνει σε γιατρό
13  άλλη αιτία : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14  Δεν γνωρίζει
Στην περίπτωση ύπαρξης έστω και ενός εμποδίου :
74. Αυτό ή αυτά τα εμπόδια σας οδήγησαν να μην ζητήσετε για το πρόβλημά σας ιατρική συμβουλή
ή θεραπεία κατά την διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών;
(Εάν ο ασθενής είναι στην Ελλάδα λιγότερο από έναν χρόνο, ρωτήστε τον για την χρονική περίοδο
που βρίσκεται εδώ. Αν ας πει ότι δεν χρειάστηκε περίθαλψη, απαντήστε όχι)
1  ναι
2  όχι
Εάν ναι :
75. Από τι κατηγορία περίθαλψης παραιτηθήκατε;
(Μην αναφέρετε τις κατηγορίες. Ρωτήστε 2 φορές αν παραιτήθηκε από άλλη περίθαλψη »)
1  Οδοντιατρική περίθαλψη
2  Γυαλιά οράσεως ,φακούς επαφής
3  Φυσιοθεραπεία
4  Ιατρικές επισκέψεις
5  Παρακολούθηση εγκυμοσύνης
6  Εργαστηριακές αναλύσεις, αιμοληψίες, ακτινογραφίες ή άλλες απεικονιστικές εξετάσεις
7  Φαρμακείο, φάρμακα
8  Ψυχολογική ή ψυχιατρική περίθαλψη οποιαδήποτε μορφής
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9  Άλλο τύπο περίθαλψης
76. Αυτά τα εμπόδια σας οδήγησαν να παραιτηθείτε από την περίθαλψη των παιδιών σας κατά την
διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών;
1  ναι
2  όχι
3  δεν με αφορά, δε έχω παιδιά, δεν ήταν άρρωστα

2  Γυαλιά οράσεως ,φακούς επαφής
3  Φυσιοθεραπεία
4  Ιατρικές επισκέψεις
5  Παρακολούθηση εγκυμοσύνης
6  Εργαστηριακές αναλύσεις, αιμοληψίες, ακτινογραφίες ή άλλες απεικονιστικές εξετάσεις
7  Φαρμακείο, φάρμακα
8  Ψυχολογική ή ψυχιατρική περίθαλψη οποιαδήποτε μορφής
9  Άλλο τύπο περίθαλψης _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Εάν ναι :
77. Τι είδους περίθαλψη για τα παιδιά σας δεν κάνατε;
(Μην αναφέρετε τις κατηγορίες. Ρωτήστε 2 φορές αν παραιτήθηκε από άλλη περίθαλψη »)
1  Οδοντιατρική περίθαλψη
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Π ΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Μ ΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

•

ΒΕ / BEΛΓΙΟ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓτΚ ΒΕΛΓΙΟ
Πόλη(εις)
Πρόγραμμα(άμματα)
Αριθμός των ερωτηματολογίων στα οποία ανατρέξαμε
Ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης
Επιλεχθείσες ημέρες

Μέθοδος επιλογής

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Κέντρο υποδοχής, περίθαλψης και προσανατολισμού (Caso - Γιατροί του Κόσμου)
112
Από τις 23/4/2008 έως τις 4/8/2008
Τρίτη και Πέμπτη (πρωί και απόγευμα) είτε 4 φορές κατά τις ώρες λειτουργίες στις 7 ανά εβδομάδα
Σε διώνυμα
Προφίλ των ερευνητών για το κοινωνικό μέρος: Νοσηλευτές, γιατροί, άτομα επί της υποδοχής, παρασκευαστές, διαχειριστές σχεδίου κ.ά.
Προφίλ του ερευνητή για το ιατρικό μέρος: Μόνον ένας γιατρός
Κάθε άτομο που κατέφθασε στην υπηρεσία και ανταποκρινόταν στα κριτήρια συμπερίληψης

Σε ποια στιγμή του κύκλου περίθαλψης του ατόμου;

Πρώτα, έγκριση του κοινωνικού μέρος από την κοινωνική βοηθό και έπειτα έγκριση του ιατρικού μέρους κατά την ιατρική επίσκεψη

Ερευνητές

Αριθμοί κλειδιά για τον ερωτηθέντα πληθυσμό στο Βέλγιο
Άνδρες
Γυναίκες
Μέση ηλικία (έτη)
Οι 5 πλέον εκπροσωπούμενες εθνικότητες
Μαρόκο
Βραζιλία
ΛΔΚ
Αλγερία
Γουινέα
Άσκηση δραστηριότητας για την εξασφάλιση εισοδήματος
Μόνιμη δραστηριότητα
Περιστασιακή δραστηριότητα
Καμία δραστηριότητα
Δεν επιθυμεί να απαντήσει
Συχνότητα νυχτερινής εργασίας
Πολλές φορές/εβδομάδα, σχεδόν καθημερινά
Αρκετές φορές το μήνα
Σπάνια ή ποτέ
Το χρονικό της μετανάστευσης
Λιγότερο από 2 χρόνια
2 έως 5 χρόνια
6 ή περισσότερα χρόνια
Αιτίες μετανάστευσης
Για οικονομικούς λόγους, για να εξασφαλίσουν κάποιο εισόδημα
Για πολιτικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς λόγους και για λόγους
σεξουαλικού προσανατολισμού ή εξαιτίας πολεμικών
συγκρούσεων
Εξαιτίας οικογενειακών συγκρούσεων
Για το μέλλον των παιδιών τους
Για λόγους υγείας
Για να ξαναβρούν ή να ακολουθήσουν κάποιον
Για λόγους σπουδών
Λοιποί λόγοι

%
67,6
32,4

Αριθ.
75
36
36
38
12
9
7
5

7,1
40,2
52,7
0

8
45
59
0

Αριθ.
Αριθ.
Αριθ.

Αριθ.
Αριθ.
Αριθ.

%
Περιορισμός των κινήσεων ή δραστηριοτήτων εξαιτίας του φόβου σύλληψης
Πολύ συχνά
31,3
Συχνά
25
Μερικές φορές
8,9
Ποτέ
34,8
Στέγαση
Χωρίς σταθερή κατοικία
4,5
Κέντρα παρέχοντα στέγαση μικρής/μεσαίας διάρκειας
4,5
Ασταθές κατάλυμα
49
Σταθερό κατάλυμα
42
Συχνότητα των κύριων κατηγοριών εμποδίων πρόσβασης στην περίθαλψη
Διοικητικές δυσκολίες
53,6
Πολυπλοκότητα του συστήματος
49,1
Κόστος επισκέψεων ή θεραπειών
39,3
Φόβος καταγγελίας, σύλληψης, διάκρισης ή άρνησης
19,6
παροχής περίθαλψης

Αριθ.
35
28
10
39
5
5
55
47

30,6
36,9
32,4
46,4

52

34,8

39

11,6
6,3
6,3
12,5
4,5
18,8

13
7
7
14
5
21
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•

CH / EΛΒΕΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓτΚ ΕΛΒΕΤΙΑ
Πόλη(εις)
Πρόγραμμα(άμματα)
Αριθμός των ερωτηματολογίων στα οποία ανατρέξαμε
Ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης
Επιλεχθείσες ημέρες
Ερευνητές
Μέθοδος επιλογής
Σε ποια στιγμή του κύκλου περίθαλψης του ατόμου;

ΦΡΙΜΠΟΥΡΓΚ
Υπηρεσία FriSanté (συνεταιριστική δομή)
11
Από τις 15/06/2008 έως τις 17/09/2008
Δευτέρα και Πέμπτη (πρωί και απόγευμα) είτε στις ώρες λειτουργίας
Ένας μόνον ερευνητής πληροφορεί τα ερωτηματολόγια.
Προφίλ ερευνητή: Μία νοσηλεύτρια
Κάθε άτομο που κατέφθασε στην υπηρεσία και ανταποκρινόταν στα κριτήρια συμπερίληψης
Κατόπιν ιατρικής επίσκεψης

Αριθμοί κλειδιά για τον ερωτηθέντα πληθυσμό στην Ελβετία
Άνδρες
Γυναίκες
Μέση ηλικία (έτη)
Οι 8 πλέον εκπροσωπούμενες εθνικότητες
Βραζιλία
Μογγολία
Καμερούν
Κοσσυφοπέδιο, Γκαμπόν, Μαρόκο, Ισημερινός, Αλγερία
Άσκηση δραστηριότητας για την εξασφάλιση εισοδήματος
Μόνιμη δραστηριότητα
Περιστασιακή δραστηριότητα
Καμία δραστηριότητα
Δεν επιθυμεί να απαντήσει
Συχνότητα νυχτερινής εργασίας
Πολλές φορές/εβδομάδα, σχεδόν καθημερινά
Αρκετές φορές το μήνα
Σπάνια ή ποτέ
Το χρονικό της μετανάστευσης
Λιγότερο από 2 χρόνια
2 έως 5 χρόνια
6 ή περισσότερα χρόνια
Αιτίες μετανάστευσης
Για οικονομικούς λόγους, για να εξασφαλίσουν κάποιο εισόδημα
Για πολιτικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς λόγους και για λόγους
σεξουαλικού προσανατολισμού ή εξαιτίας πολεμικών
συγκρούσεων
Εξαιτίας οικογενειακών συγκρούσεων
Για το μέλλον των παιδιών τους
Για λόγους υγείας
Για να ξαναβρούν ή να ακολουθήσουν κάποιον
Για λόγους σπουδών
Λοιποί λόγοι
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%
45,5
54,5

Αριθ.
5
6
35

2
2
2
1 ανά εθνικότητα
18,2
36,3
45,5
0

2
4
5
0

0
20
80

0
1
4

%
Αριθ.
Περιορισμός των κινήσεων ή δραστηριοτήτων εξαιτίας του φόβου σύλληψης
Πολύ συχνά
27,3
3
Συχνά
45,4
5
Μερικές φορές
27,3
3
Ποτέ
0
0
Στέγαση
Χωρίς σταθερή κατοικία
0
0
Κέντρα παρέχοντα στέγαση μικρής/μεσαίας διάρκειας
0
0
Ασταθές κατάλυμα
45,5
5
Σταθερό κατάλυμα
54,5
6
Συχνότητα των κύριων κατηγοριών εμποδίων πρόσβασης στην περίθαλψη
Διοικητικές δυσκολίες
Αριθ.
Πολυπλοκότητα του συστήματος
Αριθ.
Κόστος επισκέψεων ή θεραπειών
Αριθ.
Φόβος καταγγελίας, σύλληψης, διάκρισης ή άρνησης
Αριθ.
παροχής περίθαλψης

18,2
54,5
27,3
90,9

10

18,2

2

0
0
9,1
0
0
18 ,2

0
0
1
0
0
2
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DE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πρωτόκολλο Γερμανίας
Πόλη(εις)
Πρόγραμμα(άμματα)
Αριθμός των ερωτηματολογίων στα οποία ανατρέξαμε
Ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης
Επιλεχθείσες ημέρες

Μέθοδος επιλογής

ΜΟΝΑΧΟ
Κέντρο περίθαλψης για τα άτομα χωρίς ασφάλιση ασθενείας (Open Med - Γιατροί του Κόσμου))
24
Από τις 4/1/2008 έως τις 8/8/2008
Τρίτη (τέλος της ημέρας) και Παρασκευή (πρωί) είτε στις ώρες λειτουργίας
Σε διώνυμα
Προφίλ των ερευνητών: για το κοινωνικό μέρος: ένας φοιτητής της ιατρικής, δύο φοιτητές κοινωνικοί βοηθοί, ένας
κοινωνιολόγος, ένας φοιτητής στην εθνολογία, ένας διερμηνέας και για το ιατρικό μέρος: γιατροί
Κάθε άτομο που κατέφθασε στην υπηρεσία και ανταποκρινόταν στα κριτήρια συμπερίληψης

Σε ποια στιγμή του κύκλου περίθαλψης του ατόμου;

Κατά προτίμηση κατόπιν της ιατρικής επίσκεψης

Ερευνητές

Αριθμοί κλειδιά για τον ερωτηθέντα πληθυσμό στη Γερμανία
Άνδρες
Γυναίκες
Μέση ηλικία (έτη)
Οι 5 πλέον εκπροσωπούμενες εθνικότητες
Βραζιλία
Περού
Κροατία
Κένυα
Τογκό
Άσκηση δραστηριότητας για την εξασφάλιση εισοδήματος
Μόνιμη δραστηριότητα
Περιστασιακή δραστηριότητα
Καμία δραστηριότητα
Δεν επιθυμεί να απαντήσει
Συχνότητα νυχτερινής εργασίας
Πολλές φορές/εβδομάδα, σχεδόν καθημερινά
Αρκετές φορές το μήνα
Σπάνια ή ποτέ
Το χρονικό της μετανάστευσης
Λιγότερο από 2 χρόνια
2 έως 5 χρόνια
6 ή περισσότερα χρόνια
Αιτίες μετανάστευσης
Για οικονομικούς λόγους, για να εξασφαλίσουν κάποιο εισόδημα
Για πολιτικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς λόγους και για λόγους
σεξουαλικού προσανατολισμού ή εξαιτίας πολεμικών
συγκρούσεων
Εξαιτίας οικογενειακών συγκρούσεων
Για το μέλλον των παιδιών τους
Για λόγους υγείας
Για να ξαναβρούν ή να ακολουθήσουν κάποιον
Για λόγους σπουδών
Λοιποί λόγοι

%
16,7
83,3

Αριθ.
4
20
38
3
3
2
2
2

25
12,5
62,5
0

6
3
15
0

0
22,2
77,8

0
2
7

%
Αριθ.
Περιορισμός των κινήσεων ή δραστηριοτήτων εξαιτίας του φόβου σύλληψης
Πολύ συχνά
29,2
7
Συχνά
25
6
Μερικές φορές
20,8
5
Ποτέ
25
6
Στέγαση
Χωρίς σταθερή κατοικία
0
0
Κέντρα παρέχοντα στέγαση μικρής/μεσαίας διάρκειας
8,3
2
Ασταθές κατάλυμα
25
6
Σταθερό κατάλυμα
66,7
16
Συχνότητα των κύριων κατηγοριών εμποδίων πρόσβασης στην περίθαλψη
Διοικητικές δυσκολίες
Αριθ.
Πολυπλοκότητα του συστήματος
Αριθ.
Κόστος επισκέψεων ή θεραπειών
Αριθ.
Φόβος καταγγελίας, σύλληψης, διάκρισης ή άρνησης
Αριθ.
παροχής περίθαλψης

45,8
25,0
29,2
54,2

13

12,5

3

12,5
0
16,7
12,5
0
33,3

3
0
4
3
0
8
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•

ΕL / EΛΛΑΔΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πόλη(εις)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγραμμα(άμματα)
Πολυκλινική (Ανοιχτή πολυκλινική – Γιατροί του Κόσμου)
Αριθμός των ερωτηματολογίων στα
68
οποία ανατρέξαμε
Ημερομηνίες
έναρξης
και
Από τις 8/1/2008 έως τις 24/7/2008
ολοκλήρωσης
Επιλεχθείσες ημέρες
Από Δευτέρα έως Πέμπτη (πρωί και απόγευμα) είτε στις ώρες λειτουργίας
Σε διώνυμα
Ερευνητές
Προφίλ των ερευνητών για το κοινωνικό μέρος: κοινωνικός ανθρωπολόγος
Προφίλ του ερευνητή για το ιατρικό μέρος: γιατρός
Κάθε άτομο που κατέφθασε στην υπηρεσία και ανταποκρινόταν στα κριτήρια
Μέθοδος επιλογής
συμπερίληψης
(χωρίς γλωσσικό εμπόδιο)
Σε ποια στιγμή του κύκλου
Κατόπιν ιατρικής επίσκεψης
περίθαλψης του ατόμου;

Αριθμοί κλειδιά για τον ερωτηθέντα πληθυσμό στην Ελλάδα
Άνδρες
Γυναίκες
Μέση ηλικία (έτη)
Οι 5 πλέον εκπροσωπούμενες εθνικότητες
Αλβανία
Βουλγαρία
Γεωργία
Νιγηρία
Αφγανιστάν
Άσκηση δραστηριότητας για την εξασφάλιση εισοδήματος
Μόνιμη δραστηριότητα
Περιστασιακή δραστηριότητα
Καμία δραστηριότητα
Συχνότητα νυχτερινής εργασίας
Πολλές φορές/εβδομάδα, σχεδόν καθημερινά
Αρκετές φορές το μήνα
Σπάνια ή ποτέ
Το χρονικό της μετανάστευσης
Λιγότερο από 2 χρόνια
2 έως 5 χρόνια
6 ή περισσότερα χρόνια
Αιτίες μετανάστευσης
Για οικονομικούς λόγους, για να εξασφαλίσουν κάποιο εισόδημα
Για πολιτικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς λόγους και για λόγους
σεξουαλικού προσανατολισμού ή εξαιτίας πολεμικών
συγκρούσεων
Εξαιτίας οικογενειακών συγκρούσεων
Για το μέλλον των παιδιών τους
Για λόγους υγείας
Για να ξαναβρούν ή να ακολουθήσουν κάποιον
Για λόγους σπουδών
Λοιποί λόγοι
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%
37,6
62,4

Αριθ.
44
73
39
30
20
8
8
7

16,1
32,2
51,7

19
38
61

27,3
9,1
63,6

15
5
35

ΑΘΗΝΑ
Πολυκλινική (Ανοιχτή πολυκλινική – Γιατροί του Κόσμου)
50
Από τις 1/3/2008 έως τις 26/8/2008
Από Δευτέρα έως Πέμπτη (πρωί και απόγευμα) είτε στις ώρες λειτουργίας
Σε διώνυμα
Προφίλ των ερευνητών: Ψυχολόγοι, γιατροί (επικύρωση του ιατρικού μέρους)
και κοινωνικός λειτουργός
Αβέβαιο
(χωρίς γλωσσικό εμπόδιο)
Στην αίθουσα αναμονής

%
Αριθ.
Περιορισμός των κινήσεων ή δραστηριοτήτων εξαιτίας του φόβου σύλληψης
Πολύ συχνά
17,8
21
Συχνά
17,8
21
Μερικές φορές
22
26
Ποτέ
42,4
50
Στέγαση
Χωρίς σταθερή κατοικία
2,6
3
Κέντρα παρέχοντα στέγαση μικρής/μεσαίας διάρκειας
13,7
16
Ασταθές κατάλυμα
14,5
17
Σταθερό κατάλυμα
65,8
77
Άλλο
3,4
4
Συχνότητα των κύριων κατηγοριών εμποδίων πρόσβασης στην περίθαλψη
Διοικητικές δυσκολίες
7,6
Πολυπλοκότητα του συστήματος
10,2
Κόστος επισκέψεων ή θεραπειών
28,8
Φόβος καταγγελίας, σύλληψης, διάκρισης ή άρνησης
27,1
παροχής περίθαλψης

22,4
33,6
44,0
55,9

66

22

26

5,1
11
8,5
11
1,7
3,4

6
13
10
13
2
4
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ES / ΙΣΠΑΝΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓτΚ ΙΣΠΑΝΙΑ
Πόλη(εις)

ΤΕΝΕΡΙΦΗ

ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Πρόγραμμα(άμματα)

Cassim

Cassim

Αριθμός των ερωτηματολογίων στα
39
οποία ανατρέξαμε
Ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης Έναρξη: 01/05/2008
Κέντρα Cassim Βόρεια: Δευτέρα και Παρασκευή
απόγευμα και Τρίτη πρωί
Επιλεχθείσες ημέρες
Κέντρα Cassim Νότια: Δευτέρα και Πέμπτη πρωί
Στις ώρες λειτουργίας

ΤΟΛΕΔΟ
Πρόγραμμα
μεσολάβησης

36

ΓΑΛΙΚΙΑ (Corrogne και Vigo)

Πρόγραμμα(άμματα)

Κινητή μονάδα για τα άτομα που εκδίδονται

Αριθμός των ερωτηματολογίων στα
25
οποία ανατρέξαμε
Ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης Έναρξη: 5/5/2008

Στις 10 ημέρες [Δευτέρα Τρίτη (+ βραδινές
ώρες) και Τετάρτη, Πέμπτη το βράδυ]
Δραστηριότητα: 3 βάρδιες/εβδομάδα

Ερευνητές

Προφίλ των ερευνητών: Ένας εθελοντής του
ιατρικού τομέα και ένας κοινωνιολόγος με τη
βοήθεια κοινωνικών βοηθών, νοσηλευτών κ.λπ.

Μέθοδος επιλογής

Κάθε άτομο που παρακολουθείται στο πλαίσιο
του προγράμματος

Πόλη(εις)

ΜΠΙΛΜΠΑΟ

Πρόγραμμα(άμματα)

Cassim (Γιατροί του Κόσμου)

Ερευνητές

Προφίλ των ερευνητών: 2 διαπολιτισμικοί
διαμεσολαβητές, 1 κοινωνικός βοηθός

Κάθε άτομο που φθάνει
Μετά την επίσκεψη των ατόμων

ΑΛΙΚΑΝΤΕ
Cassim και Casspep
(Γιατροί του Κόσμου)

23 (15 Casspep και 8 Dones del mon)

21 (16 Cassim και 5 Casspep)

των

επισκέψεων

Μάιος και Ιούνιος 2008
- 8 ημέρες το Μάιο (Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα
και Πέμπτη και Παρασκευή πρωί)
- 7 ημέρες τον Ιούνιο (Τρίτη και Πέμπτη πρωί και
Σε 15 ημέρες το πρωί
Τετάρτη και Πέμπτη βράδυ)
Casspep και Dones del mon 9 βάρδιες/εβδομάδα
Δραστηριότητα:
Cassim: 5 βάρδιες/εβδομάδα
Casspep: 6 βάρδιες/εβδομάδα
Ένας μόνον ερευνητής πληροφορεί τα Προφίλ των ερευνητών: Κοινωνικός βοηθός,
ερωτηματολόγια.
φοιτητές κοινωνικοί λειτουργοί, ανθρωπολόγοι,
Προφίλ ερευνητή: Μία νοσηλεύτρια
εκπαιδευτές, νοσηλευτές κ.λπ.
Κάθε άτομο που λαμβάνει κάποια ιατρική ή
Αβέβαιο
κοινωνική συμβουλή και επιθυμεί να συμμετάσχει
Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του ερευνητή και
στην έρευνα. Κατά την πλειοψηφία τους γυναίκες για
τόπου
το πρόγραμμα Casspep
Κατά την υποδοχή

Στις 16 μισές ημέρες (Δευτέρα και Πέμπτη απόγευμα)
Δραστηριότητα: 2 βάρδιες/εβδομάδα
Ένας μόνον ερευνητής πληροφορεί τα ερωτηματολόγια.
Προφίλ των ερευνητών: γιατροί
Κάθε άτομο που φθάνει

Μέθοδος επιλογής
Σε ποια στιγμή του κύκλου περίθαλψης
Κατόπιν ιατρικής επίσκεψης
του ατόμου;

- 1 ημέρα την εβδομάδα (ημέρα) είτε 2 βάρδιες στις
7/εβδομάδα

ΒΑΛΕΑΡΙΔΕΣ ΝΗΣΟΥΣ (Πάλμα ντε Μαγιόρκα)
Casspep και «Dones del mon»
(Γιατροί του Κόσμου)

Αριθμός των ερωτηματολογίων στα
21
οποία ανατρέξαμε
Ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης
Έναρξη: 28/04/2008

Επιλεχθείσες ημέρες

Έναρξη: 23/05/2008

Έναρξη: Ιούνιος 2008

Επιλεχθείσες ημέρες

Σε ποια στιγμή του κύκλου περίθαλψης Κατά τη διάρκεια
του ατόμου;
παρακολούθησης

διαπολιτισμικής

30

Από τις 1/5/2008έως τις 15/6/2008
- 11 ημέρες το μήνα Μάιο και 5 ημέρες το μήνα
Ιούνιο (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη πρωί καθώς και
Πέμπτη απόγευμα)
Δραστηριότητα: 5 βάρδιες/εβδομάδα
Ένας μόνον ερευνητής πληροφορεί τα
Σε διώνυμα
ερωτηματολόγια
Προφίλ ερευνητή: 1 κοινωνικός βοηθός και 1
Προφίλ των ερευνητών: Κοινωνικοί βοηθοί,
Ερευνητές
νοσηλευτής ή εθελοντής της ομάδας και 1
νοσηλευτές, εκπαιδευτές, άτομα επί της
γιατρός υπεύθυνος για την ιατρική επίσκεψη
υποδοχής, φοιτητής-ασκούμενος
Αβέβαιο
Κάθε άτομο που έρχεται για ιατρική επίσκεψη
Μέθοδος επιλογής
Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των ατόμων που ή/και κοινωνική επίσκεψη, Δύο ερωτώμενοι ανά
παίρνουν συνέντευξη
ημέρα
Σε ποια στιγμή του κύκλου περίθαλψης Μετά ή πριν την υποδοχή. Σε όλες τις
Κατά την υποδοχή
του ατόμου;
περιπτώσεις πριν την ιατρική επίσκεψη
Πόλη(εις)

υγειονομικής

Κατά την υποδοχή

ΜΑΔΡΙΤΗ
Κοινωνικο-ιατρική επίσκεψη για τα τρανσεξουαλικά άτομα και κινητή
μονάδα
21
Έναρξη: 27 Μαΐου 2008
Στις 8 μισές ημέρες ανά εβδομάδα (το πρωί και επίσης το βράδυ για την
κινητή μονάδα)
Δραστηριότητα:
Κινητή μονάδα: 4 βάρδιες/εβδομάδα
Πρόγραμμα για τα τρανσεξουαλικά άτομα 1 βάρδια/εβδομάδα
Ένας μόνον ερευνητής πληροφορεί τα ερωτηματολόγια
Προφίλ ερευνητή: Κοινωνικός βοηθός και εκπαιδευτής
Κάθε άτομο που φθάνει
Κατά τη διάρκεια της υποδοχής, της ιατρικής επίσκεψης και της συνέντευξης
πρόληψης κινδύνων
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Αριθμοί κλειδιά για τον ερωτηθέντα πληθυσμό στην Ισπανία
Άνδρες
Γυναίκες
Μέση ηλικία (έτη)
Οι 5 πλέον εκπροσωπούμενες εθνικότητες
Βραζιλία
Βολιβία
Σενεγάλη
Μαρόκο
Νιγηρία
Άσκηση δραστηριότητας για την εξασφάλιση εισοδήματος
Μόνιμη δραστηριότητα
Περιστασιακή δραστηριότητα
Καμία δραστηριότητα
Δεν επιθυμεί να απαντήσει
Συχνότητα νυχτερινής εργασίας
Πολλές φορές/εβδομάδα, σχεδόν καθημερινά
Αρκετές φορές το μήνα
Σπάνια ή ποτέ
Το χρονικό της μετανάστευσης
Λιγότερο από 2 χρόνια
2 έως 5 χρόνια
6 ή περισσότερα χρόνια
Αιτίες μετανάστευσης
Για οικονομικούς λόγους, για να εξασφαλίσουν κάποιο εισόδημα
Για πολιτικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς λόγους και για λόγους
σεξουαλικού προσανατολισμού ή εξαιτίας πολεμικών
συγκρούσεων
Εξαιτίας οικογενειακών συγκρούσεων
Για το μέλλον των παιδιών τους
Για λόγους υγείας
Για να ξαναβρούν ή να ακολουθήσουν κάποιον
Για λόγους σπουδών
Λοιποί λόγοι
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%
39,4
60,6

Αριθ.
85
131
33
28
25
21
20
18

41,2
35,2
22,7
0,9

89
76
49
02

38,8
6,1
55,1

57
9
81

%
Αριθ.
Περιορισμός των κινήσεων ή δραστηριοτήτων εξαιτίας του φόβου σύλληψης
Πολύ συχνά
25,2
54
Συχνά
14
30
Μερικές φορές
12,7
27
Ποτέ
48,1
103
Στέγαση
Χωρίς σταθερή κατοικία
3,2
7
Κέντρα παρέχοντα στέγαση μικρής/μεσαίας διάρκειας
6
13
Ασταθές κατάλυμα
12
26
Σταθερό κατάλυμα
73,1
158
Άλλο
5,7
12
Συχνότητα των κύριων κατηγοριών εμποδίων πρόσβασης στην περίθαλψη
Διοικητικές δυσκολίες
27,3
Πολυπλοκότητα του συστήματος
20,4
Κόστος επισκέψεων ή θεραπειών
7,5
Φόβος καταγγελίας, σύλληψης, διάκρισης ή άρνησης
12
παροχής περίθαλψης

45,8
37,5
16,7
76,4

165

9,3

20

5,6
11,6
4,2
4,6
6
8,3

12
25
9
10
13
18
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FR / ΓΑΛΛΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΑΛΛΙΑΣ
Πόλη(εις)
Πρόγραμμα(άμματα)

ΣΑΝ ΝΤΕΝΙ
ΠΑΡΙΣΙ
ΛΥΩΝ
Caso: Κέντρο υποδοχής, περίθαλψης και Caso: Κέντρο υποδοχής, περίθαλψης και Caso: Κέντρο υποδοχής, περίθαλψης και
προσανατολισμού Γιατροί του Κόσμου)
προσανατολισμού Γιατροί του Κόσμου)
προσανατολισμού Γιατροί του Κόσμου)

Αριθμός των ερωτηματολογίων στα οποία
72
71
56
ανατρέξαμε
Ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης
Από τις 10/12/2007 έως τις 8/8/2008
Από τις 10/12/2007 έως τις 8/8/2008
Από τις 12/2/2008 έως τις 8/8/2008
Πέμπτη πρωί και Τρίτη (πρωί και απόγευμα) Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη πρωί είτε 3 3 με 4 μισές ημέρες/εβδομάδα είτε 3/4 βάρδιες
Επιλεχθείσες ημέρες
είτε 3 βάρδιες στις 8/εβδομάδα
βάρδιες στις 8/εβδομάδα
στις 5/εβδομάδα
Σε διώνυμο ή μόνον ο ερευνητής.
Σε διώνυμο ή μόνον ο ερευνητής.
Σε διώνυμα
Προφίλ των ερευνητών: Για το κοινωνικό Προφίλ των ερευνητών για το κοινωνικό
Προφίλ των ερευνητών για το κοινωνικό μέρος:
Ερευνητές
μέρος: άτομα επί της υποδοχής, ασκούμενοι μέρος: Μία κοινωνική βοηθός, ένας γιατρός
Άτομα επί της υποδοχής, νοσηλευτές
και άτομα επί της υποδοχής
νοσηλευτές και γιατροί
Για το ιατρικό μέρος: γιατροί
Για το ιατρικό μέρος: γιατροί
Για το ιατρικό μέρος: γιατροί
Αβέβαιο: 1 άτομο στα 3 και 1 άτομο στα 5
Αβέβαιο: 1 άτομο στα 2 κατά αντίστροφη Κάθε άτομο που κατέφθασε στην υπηρεσία και
Μέθοδος επιλογής
(ανάλογα με τη δραστηριότητα και των
σειρά άφιξης στο κέντρο
ανταποκρινόταν στα κριτήρια συμπερίληψης
ατόμων που κατέφθασαν στον οργανισμό)
Σε ποια στιγμή του κύκλου περίθαλψης του Πρώτα, έγκριση του κοινωνικού μέρους του ερωτηματολογίου κατά την άφιξη του ατόμου στο κέντρο και έπειτα έγκριση του ιατρικού μέρους κατά
ατόμου;
την ιατρική επίσκεψη

Αριθμοί κλειδιά για τον ερωτηθέντα πληθυσμό στη Γαλλία
Άνδρες
Γυναίκες
Μέση ηλικία (έτη)
Οι 5 πλέον εκπροσωπούμενες εθνικότητες
Καμερούν
Ρουμανία
Αλγερία
Ακτή Ελεφαντοστού
Κονγκό
Άσκηση δραστηριότητας για την εξασφάλιση εισοδήματος
Μόνιμη δραστηριότητα
Περιστασιακή δραστηριότητα
Καμία δραστηριότητα
Συχνότητα νυχτερινής εργασίας
Πολλές φορές/εβδομάδα, σχεδόν καθημερινά
Αρκετές φορές το μήνα
Σπάνια ή ποτέ
Το χρονικό της μετανάστευσης
Λιγότερο από 2 χρόνια
2 έως 5 χρόνια
6 ή περισσότερα χρόνια
Αιτίες μετανάστευσης
Για οικονομικούς λόγους, για να εξασφαλίσουν κάποιο εισόδημα
Για πολιτικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς λόγους και για λόγους
σεξουαλικού προσανατολισμού ή εξαιτίας πολεμικών
συγκρούσεων
Εξαιτίας οικογενειακών συγκρούσεων
Για το μέλλον των παιδιών τους
Για λόγους υγείας
Για να ξαναβρούν ή να ακολουθήσουν κάποιον
Για λόγους σπουδών
Λοιποί λόγοι

%
43,9
56,1

Αριθ.
86
110
37
34
26
16
14
9

7,5
37,7
54,8

15
75
109

7,1
14,3
78,6

8
12
66

%
Αριθ.
Περιορισμός των κινήσεων ή δραστηριοτήτων εξαιτίας του φόβου σύλληψης
Πολύ συχνά
22,8
45
Συχνά
19,3
38
Μερικές φορές
17,8
35
Ποτέ
40,1
79
Στέγαση
Χωρίς σταθερή κατοικία
8
16
Κέντρα παρέχοντα στέγαση μικρής/μεσαίας διάρκειας
8,5
17
Ασταθές κατάλυμα
54,3
108
Σταθερό κατάλυμα
29,1
58
Συχνότητα των κύριων κατηγοριών εμποδίων πρόσβασης στην περίθαλψη
Διοικητικές δυσκολίες
13,1
Πολυπλοκότητα του συστήματος
13,6
Κόστος επισκέψεων ή θεραπειών
41,7
Φόβος καταγγελίας, σύλληψης, διάκρισης ή άρνησης
8
παροχής περίθαλψης

57,3
27,1
15,6
51,3

102

21,6

43

9,5
4,5
10,1
15,1
4,5
15,1

19
9
20
30
9
30
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•

ΙΤ / ITΑΛΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓτΚ ΙΤΑΛΙΑΣ
Πόλη(εις)
Πρόγραμμα(άμματα)
Αριθμός των ερωτηματολογίων στα οποία ανατρέξαμε
Ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης
Επιλεχθείσες ημέρες
Ερευνητές
Μέθοδος επιλογής
Σε ποια στιγμή του κύκλου περίθαλψης του ατόμου;

ΜΙΛΑΝΟ
ΜΙΛΑΝΟ
ΜΙΛΑΝΟ
Κινητή μονάδα για τα άτομα που βρίσκονται
Κέντρο υποδοχής κατά τις ώρες της ημέρας Κινητή μονάδα για τα άτομα που βρίσκονται
στο δρόμο
για χρήστες ναρκωτικών
στο δρόμο (το βράδυ)
(το βράδυ)
(συνεταιριστική δομή)
(συνεταιριστική δομή)
(συνεταιριστική δομή)
43
33
23
Από τις 22/04/08 έως τις 31/08/2008
Δεν καταγράφηκε
Ένας μόνον ερευνητής πληροφορεί τα ερωτηματολόγια. Προφίλ ερευνητή: Γιατρός-ψυχολόγος
Δεν καταγράφηκε
Δεν καταγράφηκε

Αριθμοί κλειδιά για τον ερωτηθέντα πληθυσμό στην Ιταλία
Άνδρες
Γυναίκες
Μέση ηλικία (έτη)
Οι 7 πλέον εκπροσωπούμενες εθνικότητες
Μαρόκο
Ουκρανία
Αίγυπτος
Αλβανία
Νίγηρας
Νιγηρία
Τυνησία
Άσκηση δραστηριότητας για την εξασφάλιση εισοδήματος
Μόνιμη δραστηριότητα
Περιστασιακή δραστηριότητα
Καμία δραστηριότητα
Δεν επιθυμεί να απαντήσει
Συχνότητα νυχτερινής εργασίας
Πολλές φορές/εβδομάδα, σχεδόν καθημερινά
Αρκετές φορές το μήνα
Σπάνια ή ποτέ
Το χρονικό της μετανάστευσης
Λιγότερο από 2 χρόνια
2 έως 5 χρόνια
6 ή περισσότερα χρόνια
Αιτίες μετανάστευσης
Για οικονομικούς λόγους, για να εξασφαλίσουν κάποιο εισόδημα
Για πολιτικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς λόγους και για λόγους
σεξουαλικού προσανατολισμού ή εξαιτίας πολεμικών
συγκρούσεων
Εξαιτίας οικογενειακών συγκρούσεων
Για το μέλλον των παιδιών τους
Για λόγους υγείας
Για να ξαναβρούν ή να ακολουθήσουν κάποιον
Για λόγους σπουδών
Λοιποί λόγοι
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%
87,5
12,5

Αριθ.
84
12
32
19
13
11
8
5
5
5

2,1
32,3
54,1
11,5

2
31
52
11

6,3
37,4
56,3

2
12
18

%
Περιορισμός των κινήσεων ή δραστηριοτήτων εξαιτίας του φόβου σύλληψης
Πολύ συχνά
Αριθ.
Συχνά
Αριθ.
Μερικές φορές
Αριθ.
Ποτέ
Αριθ.
Στέγαση
Χωρίς σταθερή κατοικία
44,4
Κέντρα παρέχοντα στέγαση μικρής/μεσαίας διάρκειας
12,1
Ασταθές κατάλυμα
17,2
Σταθερό κατάλυμα
25,3
Άλλο
1
Συχνότητα των κύριων κατηγοριών εμποδίων πρόσβασης στην περίθαλψη
Διοικητικές δυσκολίες
17,2
Πολυπλοκότητα του συστήματος
26,3
Κόστος επισκέψεων ή θεραπειών
7,1
Φόβος καταγγελίας, σύλληψης, διάκρισης ή άρνησης
31,3
παροχής περίθαλψης

50,0
22,4
27,6
92,9

92

7,1

7

12,1
1
1
4
3
0

12
1
1
4
3
0
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Αριθ.
Αριθ.
Αριθ.
Αριθ.
44
12
17
25
1

•

NL / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓτΚ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Πόλη(εις)
Πρόγραμμα(άμματα)

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
EINDHOVEN
Het Kerkhuis / Filipino Domestic Workers / Stichting
Sikaman / ASKV / De Open Deur / Centrum 45 / Casa Πρόγραμμα «Vluchtelingen in de Knel»
Migrante / Wereldpand / Het Wereldhuis

Αριθμός των ερωτηματολογίων
62
στα οποία ανατρέξαμε
Het Kerhuis: Από τις 20/2/2008 έως τις 28/5/2008
Filipino Domestic Workers: Από τις 5/3/2008 έως τις
12/4/2008
Stichting Sikaman: 16/4/2008
Ημερομηνίες έναρξης και ASKV: 26/4/2008
De Open Deur: Από τις 27/5/2008 έως τις 28/7/2008
ολοκλήρωσης
Centrum 45: Από τις 6/6/2008 έως τις 11/7/2008
Casa Migrant: Από τις 17/6/2008 έως τις 9/7/2008
Wereldpand: 14/4/2008
Het Wereldhuis: 2/7/2008
Het Kerhuis: 7 ημέρες κατά τη διάρκεια της περιόδου
έγκρισης (εκ των οποίων 6 το πρωί και 1 το βράδυ)
Filipino Domestic Workers: 7 ημέρες κατά την περίοδο
έγκρισης (το βράδυ) Stichting Sikaman: 1 ημέρα
(απόγευμα)
ASKV: 1 ημέρα (το βράδυ)
Επιλεχθείσες ημέρες
De Open Deur: 7ημέρες (εκ των οποίων οι 6 το
απόγευμα και 1 το βράδυ)
Centrum 45: 3 ημέρες (απόγευμα)
Casa Migrant: 6 ημέρες (το βράδυ)
Wereldpand: 1 ημέρα (απόγευμα)
Het Wereldhuis: 1 ημέρα (το πρωί)
Ένας μόνον ερευνητής πληροφορεί τα ερωτηματολόγια
Προφίλ των ερευνητών:
Het Kerhuis: Ανθρωπολόγος, φοιτητής στην
ανθρωπολογία, επαγγελματίας υγείας, ιατρικός
βοηθός, ψυχολόγος
Filipino Domestic Workers: Φοιτητής στην
ανθρωπολογία, επαγγελματίας υγείας, φοιτητής στην
ιατρική
Ερευνητές
Stichting Sikaman: ανθρωπολόγος
ASKV: φοιτητής στην ιατρική
De Open Deur: Δικηγόρος και ψυχολόγος
Centrum 45: Επαγγελματίας υγείας
Casa Migrant: ψυχολόγος
Wereldpand: φοιτητής στην ιατρική
Het Wereldhuis: ανθρωπολόγος
Het Kerhuis – Het Wereldhuis: όλα τα άτομα
Filipino Domestic Workers, Stichting Sikaman, ASKV,
Μέθοδος επιλογής
De Open Deur, Centrum 45, Casa Migrant,
Wereldpand: Τα άτομα που συναντήσαμε με ραντεβού
Σε ποια στιγμή του κύκλου
Δεν καταγράφηκε
περίθαλψης του ατόμου;
Πόλη(εις)
Πρόγραμμα(άμματα)
Αριθμός των ερωτηματολογίων
στα οποία ανατρέξαμε
Ημερομηνίες
έναρξης
και
ολοκλήρωσης
Επιλεχθείσες ημέρες
Ερευνητές

Μέθοδος επιλογής

10

Από τις 25/3/2008 έως τις 21/4/2008

4 ημέρες (το πρωί)

ΟΥΤΡΕΧΤΗ
Huize Agnes / STIL
10

Huize Agnes: Από τις 18/4/2008 έως τις 25/4/2008
STIL: Από τις 09/04/ έως τις 07/05/2008

Huize Agnes: 2 ημέρες (απόγευμα)
STIL: 3 ημέρες (το πρωί)

Προφίλ των ερευνητών:
Huize Agnes: Φοιτητής στην ανθρωπολογία, φοιτητής
Προφίλ των ερευνητών: Επαγγελματίας υγείας,
στην ιατρική
φοιτητής στην ανθρωπολογία, φοιτητής στην
STIL: Φοιτητής στην ανθρωπολογία, φοιτητής στην
ιατρική
ιατρική

Huize Agnes: Τα άτομα που συναντήσαμε και
Η έρευνα προτάθηκε σε κάθε άτομο το οποίο
ανταποκρίνονταν στα κριτήρια συμπερίληψης και
παρουσιάστηκε στην δομή και μίλησε μία από τις
μιλούσαν αγγλικά ή ολλανδικά ; STIL: Τα άτομα που
γλώσσες των ερευνητών
κατέφθασαν για κάποια νομική ή κοινωνική συμβουλή

DEN-HAAG
Paardenberg/Oase Stek

ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ
ROS

ΧΑΑΡΛΕΜ
De Huiskamer/Stem in de Stad

6

6

3

Paardenberg: 09/04/2008
Oase Stek: Από τις 17/04/2008 έως τις 24/04/2008
Paardenberg: 1 ημέρα (το πρωί)
Oase Stek: 2 ημέρες (κατά τις πρωινές ώρες)
Προφίλ των ερευνητών:
Paardenberg: Επαγγελματίας υγείας
Oase Stek: Επαγγελματίας υγείας
Paardenberg – Oase Stek: Τα άτομα που
συναντήσαμε και ανταποκρίνονταν στα κριτήρια
συμπερίληψης και μιλούσαν αγγλικά ή ολλανδικά

De Huiskamer: 23/04/2008 Stem in de Stad:
10/04/2008 και 17/07/2008
14/03/2008
De Huiskamer: 1 ημέρα (απόγευμα)
2 ημέρες (το πρωί)
Stem in de Stad: 1 ημέρα (το πρωί)
Προφίλ των ερευνητών:
Προφίλ των ερευνητών: Επαγγελματίας υγείας,
De Huiskamer: Ιατρικός βοηθός φοιτητής και ψυχολόγος
Stem in de Stad: ανθρωπολόγος
De Huiskamer: Προτάθηκε σε όλα τα άτομα
Τα άτομα που συναντήσαμε με ραντεβού
Stem in de Stad: Άτομα που μιλούν μία από τις
γλώσσες των ερευνητών

Σε ποια στιγμή του κύκλου
Δεν καταγράφηκε
περίθαλψης του ατόμου;
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Πόλη(εις)

LEIDSCHENDAM

TILBURG

Πρόγραμμα(άμματα)

Stichting Noodopvang

VLOT

Αριθμός των ερωτηματολογίων στα οποία
2
ανατρέξαμε
Ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης
19/05/2008 και 13/06/2008
Επιλεχθείσες ημέρες
2 ημέρες (το πρωί)
Προφίλ των ερευνητών: Φοιτητής
Ερευνητές
στην ιατρική, ιατρικοί βοηθοί
Τα άτομα που συναντήσαμε με
Μέθοδος επιλογής
ραντεβού
Σε ποια στιγμή του κύκλου περίθαλψης του
Δεν καταγράφηκε
ατόμου;

Αριθμοί κλειδιά για τον ερωτηθέντα πληθυσμό στις Κάτω
Χώρες
Άνδρες
Γυναίκες
Μέση ηλικία (έτη)
Οι 7 πλέον εκπροσωπούμενες εθνικότητες
Φιλιππίνες
Γκάνα
Σιέρα Λεόνε
Ουγκάντα
Σουδάν
Κίνα
Βραζιλία
Άσκηση δραστηριότητας για την εξασφάλιση εισοδήματος
Μόνιμη δραστηριότητα
Περιστασιακή δραστηριότητα
Καμία δραστηριότητα
Δεν επιθυμεί να απαντήσει
Συχνότητα νυχτερινής εργασίας
Πολλές φορές/εβδομάδα, σχεδόν καθημερινά
Αρκετές φορές το μήνα
Σπάνια ή ποτέ
Το χρονικό της μετανάστευσης
Λιγότερο από 2 χρόνια
2 έως 5 χρόνια
6 ή περισσότερα χρόνια
Αιτίες μετανάστευσης
Για οικονομικούς λόγους, για να εξασφαλίσουν κάποιο εισόδημα
Για πολιτικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς λόγους και για λόγους
σεξουαλικού προσανατολισμού ή εξαιτίας πολεμικών
συγκρούσεων
Εξαιτίας οικογενειακών συγκρούσεων
Για το μέλλον των παιδιών τους
Για λόγους υγείας
Για να ξαναβρούν ή να ακολουθήσουν κάποιον
Για λόγους σπουδών
Λοιποί λόγοι
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ARNHEM
LEIDEN
Blankenspoor Huisarts – Eigen
Fabel van de Illegaal
Praktijk

2

1

16/6/2008
1 ημέρα (απόγευμα)

12/4/2008
1 ημέρα (απόγευμα)

1

22/05/2008
1 ημέρα (το πρωί)
Προφίλ ερευνητή: φοιτητής στην
Προφίλ ερευνητή: δικηγόρος
Προφίλ ερευνητή: γιατρός
ιατρική
Τα άτομα που συναντήσαμε με Τα άτομα που συναντήσαμε με Τα άτομα που συναντήσαμε με
ραντεβού
ραντεβού
ραντεβού

%

Αριθ.

54,4
45,6

56
46
37
14
10
7
6
5
5
5

23,8
17,8
57,4
1

24
18
58
1

4,9
4,9
90,2

2
2
37

%
Περιορισμός των κινήσεων ή δραστηριοτήτων εξαιτίας του φόβου σύλληψης
Πολύ συχνά
29
Συχνά
16
Μερικές φορές
22
Ποτέ
33
Στέγαση
Χωρίς σταθερή κατοικία
2,7
Κέντρα παρέχοντα στέγαση μικρής/μεσαίας διάρκειας
14,7
Ασταθές κατάλυμα
27,5
Σταθερό κατάλυμα
54,9
Άλλο
0
Συχνότητα των κύριων κατηγοριών εμποδίων πρόσβασης στην περίθαλψη
Διοικητικές δυσκολίες
18,6
Πολυπλοκότητα του συστήματος
17,6
Κόστος επισκέψεων ή θεραπειών
33,3
Φόβος καταγγελίας, σύλληψης, διάκρισης ή άρνησης
33,3
παροχής περίθαλψης

10,3
25,8
63,9
36,3

37

44,1

45

4,9
9,8
4,9
3,9
3,9
11,8

5
10
5
4
4
12
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Αριθ.
29
16
22
33
3
15
28
56
0

•

PT / ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
Πόλη(εις)
Πρόγραμμα(άμματα)
Αριθμός των ερωτηματολογίων στα οποία ανατρέξαμε
Ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης
Επιλεχθείσες ημέρες
Ερευνητές
Μέθοδος επιλογής
Σε ποια στιγμή του κύκλου περίθαλψης του ατόμου;

ΛΙΣΑΒΟΝΑ
LOURES
Noite Saudavel (Γιατροί του Κόσμου)
Bairro Quinta da Serra (Γιατροί του Κόσμου)
21
7
Στις 06, 14, 18, 28, 30 Απριλίου 2008, στις 04, Στις 02, 07, 09 Απριλίου 2008, στις
07, 09, 14 Μαΐου 2008 και στις 20/06/2008
07/05/2008 και στις 09/09/2008
Από Δευτέρα έως Παρασκευή (το βράδυ) Είτε Από Δευτέρα έως Παρασκευή (το πρωί) είτε 5
κατά τις ώρες λειτουργίας
βάρδιες στις 6/εβδομάδα
Προφίλ των ερευνητών: accueillants et
Προφίλ των ερευνητών: νοσηλευτές
médecins
Κάθε άτομο που κατέφθασε στην υπηρεσία και ανταποκρινόταν στα κριτήρια συμπερίληψης
Στο τέλος της επίσκεψης

Αριθμοί κλειδιά για τον ερωτηθέντα πληθυσμό στην
Πορτογαλία
Άνδρες
Γυναίκες
Μέση ηλικία (έτη)
Οι 5 πλέον εκπροσωπούμενες εθνικότητες
Βραζιλία
Πράσινο Ακρωτήριο
Γουινέα
Αγκόλα
Ουκρανία
Άσκηση δραστηριότητας για την εξασφάλιση εισοδήματος
Μόνιμη δραστηριότητα
Περιστασιακή δραστηριότητα
Καμία δραστηριότητα
Δεν επιθυμεί να απαντήσει
Συχνότητα νυχτερινής εργασίας
Πολλές φορές/εβδομάδα, σχεδόν καθημερινά
Αρκετές φορές το μήνα
Σπάνια ή ποτέ
Το χρονικό της μετανάστευσης
Λιγότερο από 2 χρόνια
2 έως 5 χρόνια
6 ή περισσότερα χρόνια
Αιτίες μετανάστευσης
Για οικονομικούς λόγους, για να εξασφαλίσουν κάποιο εισόδημα
Για πολιτικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς λόγους και για λόγους
σεξουαλικού προσανατολισμού ή εξαιτίας πολεμικών
συγκρούσεων
Εξαιτίας οικογενειακών συγκρούσεων
Για το μέλλον των παιδιών τους
Για λόγους υγείας
Για να ξαναβρούν ή να ακολουθήσουν κάποιον
Για λόγους σπουδών
Λοιποί λόγοι

%

Αριθ.

77,4
22,6

24
7
40
14
4
4
3
3

31,3
15,6
50
3,1

10
5
16
1

26,7
13,3
60

4
2
9

LOURES
Crescer em saude ( Γιατροί του κόσμου)
4
Στις 27/04/2008, στις 14 , 21 και 28 Μαΐου
2008
Τετάρτη (απόγευμα) είτε 1 βάρδια στις
5/εβδομάδα
Προφίλ των ερευνητών: νοσηλευτές

%
Περιορισμός των κινήσεων ή δραστηριοτήτων εξαιτίας του φόβου σύλληψης
Πολύ συχνά
9,4
Συχνά
3,1
Μερικές φορές
9,4
Ποτέ
78,1
Στέγαση
Χωρίς σταθερή κατοικία
21,9
Κέντρα παρέχοντα στέγαση μικρής/μεσαίας διάρκειας
21,9
Ασταθές κατάλυμα
37,5
Σταθερό κατάλυμα
18,8
Συχνότητα των κύριων κατηγοριών εμποδίων πρόσβασης στην περίθαλψη
Διοικητικές δυσκολίες
Αριθ.
Πολυπλοκότητα του συστήματος
Αριθ.
Κόστος επισκέψεων ή θεραπειών
Αριθ.
Φόβος καταγγελίας, σύλληψης, διάκρισης ή άρνησης παροχής
Αριθ.
περίθαλψης

Αριθ.
3
1
3
25
7
7
12
6

22,6
25,8
51,6
62,5

20

6,3

2

0
0
0
12,5
3,1
18,8

0
0
0
4
1
6
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•

SE / ΣΟΥΗΔΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
Πόλη(εις)
Πρόγραμμα(άμματα)
Αριθμός των ερωτηματολογίων στα οποία ανατρέξαμε
Ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης
Επιλεχθείσες ημέρες
Ερευνητές
Μέθοδος επιλογής
Σε ποια στιγμή του κύκλου περίθαλψης του ατόμου;

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
Κέντρο περίθαλψης μεταναστών χωρίς άδεια παραμονής (Γιατροί του Κόσμου)
103
Από τις 16/1/2008 έως τις 24/7/2008
Το βράδυ = Είτε κατά τις ώρες λειτουργίας
Ένας μόνον ερευνητής πληροφορεί τα ερωτηματολόγια
Προφίλ των ερευνητών: 2 φοιτητές της ιατρικής, νοσηλευτής, 2 φοιτητές στις πολιτικές επιστήμες
Αβέβαιο
1 ασθενής στους 3 κι έπειτα 1 ασθενής στους 2
Τα άτομα επιλέχθηκαν κατά την άφιξή τους στην κλινική και ερωτήθηκαν αργότερα μετά από ραντεβού

Αριθμοί κλειδιά για τον ερωτηθέντα πληθυσμό στη Σουηδία
Άνδρες
Γυναίκες
Μέση ηλικία (έτη)
Οι 5 πλέον εκπροσωπούμενες εθνικότητες
Μογγολία
Μπαγκλαντές
Αζερμπαϊτζάν
Βολιβία
Φιλιππίνες
Άσκηση δραστηριότητας για την εξασφάλιση εισοδήματος
Μόνιμη δραστηριότητα
Περιστασιακή δραστηριότητα
Καμία δραστηριότητα
Συχνότητα νυχτερινής εργασίας
Πολλές φορές/εβδομάδα, σχεδόν καθημερινά
Αρκετές φορές το μήνα
Σπάνια ή ποτέ
Το χρονικό της μετανάστευσης
Λιγότερο από 2 χρόνια
2 έως 5 χρόνια
6 ή περισσότερα χρόνια
Αιτίες μετανάστευσης
Για οικονομικούς λόγους, για να εξασφαλίσουν κάποιο
εισόδημα
Για πολιτικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς λόγους και για
λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή εξαιτίας
πολεμικών συγκρούσεων
Εξαιτίας οικογενειακών συγκρούσεων
Για το μέλλον των παιδιών τους
Για λόγους υγείας
Για να ξαναβρούν ή να ακολουθήσουν κάποιον
Για λόγους σπουδών
Λοιποί λόγοι
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%
44,7
55,3

Αριθ.
46
57
35
20
13
11
10
7

18,4
44,7
36,9

19
46
38
Αριθ.
Αριθ.
Αριθ.

%
Περιορισμός των κινήσεων ή δραστηριοτήτων εξαιτίας του φόβου σύλληψης
Πολύ συχνά
34,4
Συχνά
16,7
Μερικές φορές
21,6
Ποτέ
27,5
Στέγαση
Χωρίς σταθερή κατοικία
0
Κέντρα παρέχοντα στέγαση μικρής/μεσαίας διάρκειας
9,7
Ασταθές κατάλυμα
62,1
Σταθερό κατάλυμα
28,2
Συχνότητα των κύριων κατηγοριών εμποδίων πρόσβασης στην περίθαλψη
Διοικητικές δυσκολίες
42,7
Πολυπλοκότητα του συστήματος
12,6
Κόστος επισκέψεων ή θεραπειών
28,2
Φόβος καταγγελίας, σύλληψης, διάκρισης ή άρνησης παροχής
43,7
περίθαλψης

13,6
67,0
19,4
27,2

28

54,4

56

9,7
5,8
7,8
6,8
6,8
11,7

10
6
8
7
7
12
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Αριθ.
35
17
22
28
0
10
64
29

•

UK / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Πόλη(εις)
Πρόγραμμα(άμματα)
Αριθμός των ερωτηματολογίων στα οποία ανατρέξαμε
Ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης
Επιλεχθείσες ημέρες
Ερευνητές
Μέθοδος επιλογής
Σε ποια στιγμή του κύκλου περίθαλψης του ατόμου;

ΛΟΝΔΙΝΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ
Κέντρο περίθαλψης (Project London – Γιατροί του
New North London Synagogue (NNLS – Συνεταιριστική
Κόσμου)
δομή)
101
7
Από τις 23/1/2008 έως τις 19/6/2008
Από τις 23/1/2008 έως τις 19/6/2008
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή (απόγευμα) είτε κατά
Μία Κυριακή απόγευμα κάθε μήνα
τις ώρες λειτουργίας
Ένας μόνον ερευνητής πληροφορεί τα ερωτηματολόγια
Προφίλ των ερευνητών: Φοιτητές, άτομα υποδοχής ειδικά καταρτισμένα για τη διεξαγωγή της έρευνας. Το ιατρικό μέρος
διεξήχθη μόνον από την ιατρική ομάδα κατά τη διάρκεια της ιατρικής επίσκεψης.
Κάθε άτομο που κατέφθασε στό κέντρο και
Αβέβαιο
ανταποκρινόταν στα κριτήρια συμπερίληψης
Μετά την κοινωνική επίσκεψη και πριν από την ιατρική
Μόνον το κοινωνικό μέρος του ερωτηματολογίου
επίσκεψη Εάν το άτομο δεν είχε χρόνο, προγραμματίστηκε
πληροφορήθηκε
ραντεβού για τις επόμενες ημέρες

Αριθμοί κλειδιά για τον ερωτηθέντα πληθυσμό στο Ηνωμένο
Βασίλειο
Άνδρες
Γυναίκες
Μέση ηλικία (έτη)
Οι 5 πλέον εκπροσωπούμενες εθνικότητες
Ινδία
Φιλιππίνες
ΛΔΚ
Κίνα
Βραζιλία
Άσκηση δραστηριότητας για την εξασφάλιση εισοδήματος
Μόνιμη δραστηριότητα
Περιστασιακή δραστηριότητα
Καμία δραστηριότητα
Δεν επιθυμεί να απαντήσει
Συχνότητα νυχτερινής εργασίας
Πολλές φορές/εβδομάδα, σχεδόν καθημερινά
Αρκετές φορές το μήνα
Σπάνια ή ποτέ
Το χρονικό της μετανάστευσης
Λιγότερο από 2 χρόνια
2 έως 5 χρόνια
6 ή περισσότερα χρόνια
Αιτίες μετανάστευσης
Για οικονομικούς λόγους, για να εξασφαλίσουν κάποιο εισόδημα
Για πολιτικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς λόγους και για λόγους
σεξουαλικού προσανατολισμού ή εξαιτίας πολεμικών
συγκρούσεων
Εξαιτίας οικογενειακών συγκρούσεων
Για το μέλλον των παιδιών τους
Για λόγους υγείας
Για να ξαναβρούν ή να ακολουθήσουν κάποιον
Για λόγους σπουδών
Λοιποί λόγοι

%

Αριθ.

53,7
46,3

58
50
37
15
13
12
9
7

18,5
18,5
63
0

20
20
68
0

18,9
5,4
75,7

7
2
28

%
Περιορισμός των κινήσεων ή δραστηριοτήτων εξαιτίας του φόβου σύλληψης
Πολύ συχνά
25,7
Συχνά
7,6
Μερικές φορές
16,2
Ποτέ
50,5
Στέγαση
Χωρίς σταθερή κατοικία
0,9
Κέντρα παρέχοντα στέγαση μικρής/μεσαίας διάρκειας
1,9
Ασταθές κατάλυμα
60,7
Σταθερό κατάλυμα
35,5
Άλλο
0,9
Συχνότητα των κύριων κατηγοριών εμποδίων πρόσβασης στην περίθαλψη
Διοικητικές δυσκολίες
51,9
Πολυπλοκότητα του συστήματος
31,5
Κόστος επισκέψεων ή θεραπειών
25,9
Φόβος καταγγελίας, σύλληψης, διάκρισης ή άρνησης παροχής
39,8
περίθαλψης

Αριθ.
27
8
17
53
1
2
65
38
1

29,0
45,8
25,2
38

41

46,3

50

8,3
4,6
3,7
10,2
2,8
12

9
5
4
11
3
13
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Π ΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Κ ΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙ ΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Καταγωγή

Χρονικό
διάστημα
παραμονής
στη χώρα

Ηλικία

Άτομα με τα οποία ζει

Κ. Μ.
Κ. Ν.
Ο.
Κ. P.
Κ. Q.
Κ. R.
Κ. S.
Κ. T.
Κ. Ε.
Κ. F.
Κ. G.
Κ. H.
Κ. Ι.
Κ. J.
Κ. Κ.
Κ. L.
Κ. U.
Κ. V.
Κ. W.
Κ. D.
Κ. Χ.
Κ. Z.
Κ. S-B
Κ. Y.

Αφγανιστάν
Αφγανιστάν
Αφγανιστάν
Ρωσία
Αλβανία
Υεμένη
Αλβανία
Ρωσία
Μολδαβία
Γουινέα
Ακτή Ελεφαντοστού
Καμερούν
Ρουμανία/καταυλισμοί Ρομά
Ρουμανία/καταυλισμοί Ρομά
Αλγερία
Φιλιππίνες
Μαρόκο
Νιγηρία
Γκάνα
Αργεντινή
Βολιβία
Βολιβία
Αρμενία
Μογγολία

4 μήνες
2 μήνες
2 μήνες
15 χρόνια
9 χρόνια
2 χρόνια
12 χρόνια
15 χρόνια
8 μήνες
11 χρόνια
2 χρόνια
6 μήνες
3 χρόνια
4 χρόνια
8 χρόνια
3 χρόνια
6 χρόνια
11 χρόνια
15 χρόνια
10 μήνες
2 χρόνια
2,5 χρόνια
6 χρόνια
4 χρόνια

35 χρόνια
12 χρόνια
19 χρόνια
38 χρόνια
26 χρόνια
30 χρόνια
19 χρόνια
24 χρόνια
49 χρόνια
22 χρόνια
34 χρόνια
39 χρόνια
46 χρόνια
38 χρόνια
30 χρόνια
29 χρόνια
23 χρόνια
-

Σουηδία

Κ. S.-A.

Ελ Σαλβαδόρ

3 χρόνια

-

Ελβετία
Ελβετία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο
Βέλγιο
Βέλγιο
Βέλγιο

Κ. S.-C.
Κ. S.-D.
Κ. S.-E.
Κ. S.-F.
Κ. Α.
Κ. Β.
Κ. C.

Μογγολία

6 χρόνια
9 χρόνια
8 χρόνια
4 χρόνια

2 αγόρια ηλικίας 6 και 2 ετών
Σύντροφος και 6 παιδιά ηλικίας από 14 έως 6 χρονών
Γονείς και 5 αδερφούς
Σύντροφος και ένα μωρό κορίτσι
Σύντροφος και 3 παιδιά ηλικίας από 8 έως 15 χρονών
Σύντροφος και 4 κορίτσια ηλικίας 9, 7, 5 και 1 χρόνου
1 αγόρι 15 μηνών και 4 ανίψια και ανιψιές από 6 έως 17 χρονών
Σύντροφος και κόρη 2 χρονών
Σύντροφος και γιος 2 χρονών
Σύντροφος και 5 παιδιά ηλικίας από 8 μηνών έως 11 χρονών
Σύντροφος και κόρη 3 μηνών
Σύντροφος και τρίχρονη κόρη της γυναίκας του
3 παιδιά ηλικίας από 14 έως 14 χρονών
Σύντροφος και 7 παιδιά ηλικίας από 6 έως 23 χρονών
3 παιδιά ηλικίας από 4 έως 7 χρονών
Σύντροφος και κόρη 6 χρονών
3 παιδιά ηλικίας από 3 έως 14 χρονών
2 παιδιά ηλικίας 7 και 9 χρονών
1 αγόρι 6 χρονών
Σύντροφος και 2 κόρες ηλικίας 5 και 3 χρονών
Σύντροφος και 5 παιδιά ηλικίας από 3 χρονών έως νέος ενήλικας
Σύντροφος και ένας γιος 14 χρονών
2 παιδιά ηλικίας 9 και 6 χρονών και μία άλλη οικογένεια
1 παιδί 4 χρονών
8 παιδιά: 4 ανήλικα παιδιά ηλικίας από 11 έως 2 χρονών, 1 σε αναπηρική
καρέκλα
Σύντροφος και 2 κόρες ηλικίας 10 και 2 χρονών και 3 ενήλικες
1 αγόρι 15 χρονών
1 αγόρι 2 μηνών
1 αγόρι 4 χρονών
2 παιδιά ηλικίας 7 και 5 χρονών και ο σύντροφος
2 παιδιά ηλικίας 7 και 4 χρονών και ο σύντροφος
8 παιδιά

Χώρα και πόλη όπου
Όνομα
διεξήχθη η συνέντευξη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ελλάδα, Αθήνα
Ελλάδα, Αθήνα
Ελλάδα, Αθήνα
Ελλάδα, Αθήνα
Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
Γαλλία, Σαν Ντενί
Γαλλία, Σαν Ντενί
Γαλλία, Σαν Ντενί
Γαλλία, Σαν Ντενί
Γαλλία, Σαν Ντενί
Γαλλία, Σαν Ντενί
Γαλλία, Σαν Ντενί
Γαλλία, Παρίσι
Κάτω Χώρες
Κάτω Χώρες
Κάτω Χώρες
Ισπανία, Κανάριες νήσοι
Σουηδία
Σουηδία
Σουηδία
Σουηδία

25
26
27
28
29
30
31
32
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Φιλιππίνες
Ερυθραία
Αλβανία
Αλγερία
Ρουμανία

29 χρόνια
47 χρόνια
22 χρόνια
27 χρόνια
41 χρόνια
Μερικοί μήνες 36 χρόνια
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Π ΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Α ΚΡΩΝΥΜΙΑ
Ακρωνύμια
AME
AMU
ASL
Caso
Casspep
Cassim
CPAS
CMU
Fedasil
ΓτΚ
ΓΧΣ
OR
PMI
STP
ΕΕ

Σημασία
Κρατική ιατρική βοήθεια (FR)
Επείγουσα ιατρική βοήθεια (BE)
Τοπικοί υγειονομικοί οργανισμοί (IT)
Κέντρο υποδοχής, περίθαλψης και προσανατολισμού (FR)
Centro de Atención Socio-Sanitaria a Personas que Ejercen la Prostitución (ES)
Centro de Atención Socio-Sanitaria a Immigrantes (ES)
Centre public d’action sociale (BE)
Παγκόσμια ιατρική κάλυψη (FR)
Ομοσπονδιακή οργάνωση για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο (BE)
Γιατροί του Κόσμου
Γιατροί Χωρίς Σύνορα
Odds Ratio
Κέντρο προστασίας μητρότητας και παιδιών (FR)
Προσωρινά παρόντες αλλοδαποί (IT)
Ευρωπαϊκή Ένωση
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Π ΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Σ ΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
96- Εθνικότητα ερωτηθέντων (αρίθμηση κατά φθίνουσα σειρά)
Εθνικότητα
Μαρόκο
Βραζιλία
Καμερούν
Αλβανία
Νιγηρία
Βολιβία
Ρουμανία
Αλγερία
Φιλιππίνες
Ουκρανία
Δομινικανή του Κονγκό
Σενεγάλη
Βουλγαρία
Αίγυπτος
Μογγολία
Ακτή Ελεφαντοστού
Μπαγκλαντές
Ινδία
Κίνα
Γκάνα
Τυνησία
Περού
Μάλι
Αφγανιστάν
Ιράν
Γουινέα
Ουγκάντα
Πακιστάν
Κονγκό Μπραζαβίλ
Γεωργία
Ρωσία
Αζερμπαϊτζάν
Κολομβία
Εκουαδόρ
Αρμενία
Αγκόλα
Σουδάν
Αργεντινή
Αιθιοπία
Νίγηρας
Σιέρα Λεόνε
Σομαλία
Μολδαβία
Κοσσυφοπέδιο
Ερυθραία
Τογκό
Μαυριτανία
Κομόρες
Ιράκ
Βοσνία-Ερζεγοβίνη

162

Συνολικός
αριθ.
92
73
45
40
39
39
36
36
36
25
25
25
24
23
23
21
19
19
18
17
16
16
15
15
15
13
13
13
12
11
11
11
11
11
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
7
7
7
6
6
5

Άνδρες

Γυναίκες

72
20
17
16
14
8
13
27
8
9
14
20
4
21
3
9
18
14
10
12
11
5
10
13
11
9
4
13
5
6
2
6
4
4
4
7
8
5
2
9
5
6
3
6
5
4
5
2
5
2

20
53
28
24
25
31
23
9
28
16
11
5
20
2
20
12
1
5
8
5
5
11
5
2
4
4
9
0
7
5
9
5
7
7
6
3
2
5
7
0
4
3
5
2
2
3
2
4
1
3

Συνολικός
αριθ.
Πράσινο Ακρωτήριο
5
Ισημερινή Γουινέα
5
Σρι Λάνκα
5
Χιλή
5
Κούβα
5
Παραγουάη
5
Δομινικανή Δημοκρατία
5
Πολωνία
4
Μπουρκίνα Φάσο
4
Κένυα
4
Μαδαγασκάρη
4
Κροατία
3
Υποσαχάρια Αφρική (άνευ διευκρίνισης)
3
Μπενίν
3
Κεντρική Αφρική
3
Συρία
3
Μεξικό
3
Απάτριδες
3
Μαυροβούνιο
2
Σερβία
2
Τουρκία
2
Τουρκία-Κουρδιστάν
2
Μπουρούντι
2
Λιβερία
2
Ρουάντα
2
Τσαντ
2
Λίβανος
2
Παλαιστίνη
2
Νεπάλ
2
Ουζμπεκιστάν
2
Βιετνάμ
2
Γουατεμάλα
2
Νικαράγουα
2
Σαλβαδόρ
2
Ουρουγουάη
2
Βενεζουέλα
2
Λετονία
1
Ευρώπη εκτός ΕΕ (άνευ διευκρίνισης)
1
Τζιμπουτί
1
Γκαμπόν
1
Γουινέα Μπισσάου
1
Ζιμπάμπουε
1
Συρία-Κουρδιστάν
1
Ινδονησία
1
Ταϊλάνδη
1
Αϊτή
1
Ονδούρα
1
Σουρινάμ
1
ΣΥΝΟΛΟ
1108
Εθνικότητα
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άνδρες

Γυναίκες

4
4
3
1
1
1
1
1
2
0
0
1
3
2
0
2
3
1
1
1
2
2
1
2
1
0
1
1
1
1
1
1
2
1
2
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
567

1
1
2
4
4
4
4
3
2
4
4
2
0
1
3
1
0
2
1
1
0
0
1
0
1
2
1
1
1
1
1
1
0
1
0
2
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
541

97- Κατάλογος χρόνιων διαταραχών και διαγνώσεων
Αριθ.
Άλλα συμπτώματα/ενοχλήσεις οστεοαρθρικών ασθενειών
Συμπτώματα/ενοχλήσεις πεπτικού συστήματος Πεπτικό
Συμπτώματα/Ενοχλήσεις σπονδυλικής στήλης
Diabète (insulino-dépendant et non insulino-dépendant)
Αρτηριακή υπέρταση
Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών (ναρκωτικές ουσίες)
Εγκυμοσύνη και τοκετός χωρίς επιπλοκές
Σύνδρομο κατάθλιψης
Άλλες διαγνώσεις του πεπτικού συστήματος Πεπτικό
Τραυματισμοί
Συμπτώματα/Ενοχλήσεις νευρικού συστήματος
Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού
Παθήσεις δοντιών-ούλων
Άλλες διαγνώσεις κινητικού συστήματος
Συμπτώματα/Ενοχλήσεις δερματικών παθήσεων
Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού
Διοικητικά
Άσθμα
Άλλα ψυχολογικά προβλήματα
Αγγειακές ασθένειες
Συμπτώματα/ενοχλήσεις πεπτικού συστήματος Γεννητικών οργάνων της Γυναίκας
Συμπτώματα/Ενοχλήσεις ουρικού συστήματος
Άγχος-Στρες-Σωματικά προβλήματα
Άλλες καρδιαγγειακές διαγνώσεις
Άλλες διαγνώσεις μεταβολικών διαταραχών
Άλλες διαγνώσεις για τα μάτια
Άλλες διαγνώσεις του πεπτικού συστήματος Γεννητικών οργάνων της Γυναίκας
Υπερβολικό βάρος-Παχυσαρκία
Γενικά συμπτώματα/ενοχλήσεις
Διαταραχές εμμηνορρυσίας
Αναιμία
Διαγνώσεις NOS
diareg_vide
Δερματικές λοιμώξεις
Αποτελέσματα
Σύνδρομο ράχης και οσφυϊκής χώρας
Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών (αλκοόλ)
Άλλες νευρολογικές διαγνώσεις
Άλλες διαγνώσεις του αναπνευστικού συστήματος
Άλλες διαδικασίες
Λοιμώδης ηπατίτιδα
Ουρικές/Νεφρικές λοιμώξεις
Φόβοι/Ανησυχίες
Συμπτώματα/Ενοχλήσεις για τα μάτια
Βήχας
Άλλες διαγνώσεις του πεπτικού συστήματος Génital Homme
Άλλες διαγνώσεις του ουρικού συστήματος και νεφρολογικές διαγνώσεις
Άλλα συμπτώματα/ενοχλήσεις για το αναπνευστικό σύστημα
Γνωμοδότηση/Παροχή συμβουλών
Καρδιοπάθειες, διαταραγμένος καρδιακός ρυθμός
Ατοπική δερματίτιδα και επαφή
Επιληψία
Εγκυμοσύνη και τοκετός με επιπλοκές
Λοιμώξεις οφθαλμών
Γαστρεντερικές λοιμώξεις
Λοιμώξεις των ώτων
Σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις- γυναίκες
…

26
22
18
17
17
16
15
15
12
12
11
10
9
9
8
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

% μεταξύ των ασθενών
που πάσχουν από
τουλάχιστον μία χρόνια
ασθένεια
7,2
6,1
5,0
4,7
4,7
4,4
4,2
4,2
3,3
3,3
3,1
2,8
2,5
2,5
2,2
1,9
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

% άθροισμα*
7,2
13,3
18,3
23,1
27,8
32,2
36,4
40,6
43,9
47,2
50,3
53,1
55,6
58,1
60,3
62,2
63,9
65,6
67,2
68,9
70,6
72,2
73,6
75,0
76,4
77,8
79,2
80,6
81,9
83,3
84,4
85,6
86,7
87,8
88,9
90,0
91,1
91,9
92,8
93,6
94,4
95,3
96,1
96,9
97,8
98,3
98,9
99,4
100
100,6
101,1
101,7
102,2
102,8
103,3
103,9
104,4
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Στο σύνολο
του
πληθυσμού
της έρευνας
2,3
2,0
1,6
1,5
1,5
1,4
1,3
1,3
1,1
1,1
1,0
0,9
0,8
0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

% άθροισμα*
2,3
4,3
5,9
7,4
8,9
10,3
11,7
13,0
14,1
15,1
16,1
17,0
17,8
18,6
19,3
19,9
20,5
21,0
21,5
22,1
22,6
23,1
23,6
24,0
24,5
24,9
25,4
25,8
26,2
26,7
27,0
27,4
27,8
28,1
28,5
28,8
29,2
29,4
29,7
30,0
30,2
30,5
30,8
31,0
31,3
31,5
31,7
31,9
32,0
32,2
32,4
32,6
32,7
32,9
33,1
33,3
33,5

163

98- Κατάλογος διαταραχών και διαγνώσεων που αποτέλεσαν συχνότερα το αντικείμενο καθυστέρησης όσον
αφορά την πρόσβαση στην περίθαλψη στη χώρα υποδοχής κατά φθίνουσασειρά (αναφέρονται τουλάχιστον 2
φορές)
Διαταραχές συμπεριφοράς
Επιπλεγμένη αρτηριακή υπέρταση
Πεπτικές διαταραχές
Γαστραλγίες
Πόνοι πρωκτού
Διαταραχές κατάποσης
Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης
Δυσουρία
Θωρακικοί πόνοι
Άλλο ψγχολογικό σύμπτωμα
Μυϊκοί πόνοι
Μη επιθυμητή εγκυμοσύνη
Αλλεργική ρινίτιδα
Ασθένειες του στόματος
Οσφυαλγίες
Οξύ στρες
Χρόνιος αλκοολισμός
Δύσπνοια
Σύνδρομο μετατραυματικού στρες
Πυρετός
Ανορεξία, βουλιμία
Αδυναμία
Μη επιπλεγμένη αρτηριακή υπέρταση
Ορθοστατική υπόταση
Αιμορροΐδες
Κεφαλαλγίες
Χρόνια βρογχίτιδα
Γρίπη
Τύφλωση
Πόνοι στα γόνατα
Πόνος στα οστά και τις αρθρώσεις
Απώλεια λίμπιντο
Διαταραχές άγχους
Βήχας

164

Αριθ.
16- 164 12
12
10
10
10
10
10
9
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3

%
4,02
3,02
3,02
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,26
1,76
1,76
1,76
1,51
1,51
1,26
1,26
1,26
1,26
1,26
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Συνέχεια
Χρόνια κολπίτιδα
Λαρυγγίτιδα
Υποθυροειδισμός
Δυσλιπιδαιμία
Πυελονεφρίτιδα
Φόβος για τον ιό HIV
Αναιμία
HIV/AIDS
Γαστρεντερική λοίμωξη
Καρκίνος στομάχου
Πεπτικό έλκος
Ωτόρροια
Εξωτερική ωτίτιδα
Ισχαιμική καρδιοπάθεια
Πόνος στον ώμο
Πόνος στο πόδι
Συγγενής ανωμαλία οστών και αρθρώσεων
Σύνδρομο στη ράχη και την οσφυϊκή χώρα
Τενοντίτιδα
Αρθροπάθεια
Οστεοπόρωση
Αγγειαλγία προσώπου
Ημικρανία
Κατάθλιψη
Σωματόμορφες διαταραχές
Οξεία λοίμωξη των ανώτερων αναπνευστικών οδών
Άσθμα
Δερματικές διογκώσεις
Δερματική λοίμωξη
Έρπης
Κυστίτιδα
Ουρική λιθίαση
Άλλη ουρική ασθένεια
Καλοήθης όγκος των γεννητικών οργάνων

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου - Γιατροί του Κόσμου

Αριθ.
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

%
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

