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 Το προφίλ των προσφύγων

Έρευνα της ΕΝΠΕ και της «Κάπα Research»

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 06|04|2016 14:16

H Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και η «Κάπα Research» ανέλαβαν την πρωτοβουλία να διερευνήσουν το προσφυγικό
ζήτημα στην «πηγή», δηλαδή να προσεγγίσουν τους πρόσφυγες που βρίσκονται στο Ελληνικό, στο λιμάνι του Πειραιά, στο
Σχιστό και στον Ελαιώνα -και οι οποίοι, πριν καταλήξουν σε αυτά τα κέντρα φιλοξενίας, είχαν περάσει απ’ τα νησιά μας και
κυρίως από τη Λέσβο- και να επιχειρήσουν μια πρώτη «χαρτογράφηση» του πληθυσμού αυτού, ακολουθώντας το
ερευνητικό τρίπτυχο προέλευση - ταξίδι - προορισμός (Ποιοι είναι οι πρόσφυγες; Ποιοι λόγοι τους οδήγησαν στην Ελλάδα;
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Πώς κρίνουν την παραμονή τους εδώ; Πού θέλουν να καταλήξουν; κ.λπ.), διεξάγοντας κάθε συνέντευξη ανώνυμα και
εξατομικευμένα στα Αραβικά, τα Αφγανικά και τα Αγγλικά και ακολουθώντας τους κανόνες δεοντολογίας που υπαγορεύει η
«ESOMAR» για την προσέγγιση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. 
Στην πλειοψηφία τους είναι Σύροι (74%), άνδρες (73,8%), νέοι (72,2% έως 35 ετών) και με περιορισμένη μόρφωση (61,3% με
καθόλου ή έως 9ετή εκπαίδευση).

Επίσης, οι πρόσφυγες που διαμένουν στα ειδικά διαμορφωμένα καταλύματα του Λεκανοπεδίου Αττικής είναι Σουνίτες
(83%) και η θρησκευτική πίστη καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητά τους, αφού προσεύχονται καθημερινά (58,1%).

Οι περισσότεροι επικοινωνούν επαρκώς μόνο στα Αραβικά, ενώ το 25% περίπου μιλά και Αγγλικά. Αναφορικά με τις
επαγγελματικές τους δεξιότητες, τα 2/3 δηλώνουν οικονομικά ενεργοί. Στη χώρα τους απασχολούνταν στη βιοτεχνία
(19,6%), στο δημόσιο τομέα (12,5%), στο εμπόριο (11%), σε τράπεζα ή άλλη ιδιωτική επιχείρηση (7,5%), ενώ σε γεωργικά/
κτηνοτροφικά επαγγέλματα δραστηριοποιούνταν ένα 10% περίπου. Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός (37,5%)
αποτελείται από μαθητές/φοιτητές (15,5%), ανέργους (10,8%) και νοικοκυρές (11,2%). 

Τα αίτια της μετανάστευσης 
Η εικόνα που σκιαγραφούν οι πρόσφυγες για την κατάσταση που επικρατούσε στη χώρα τους είναι εφιαλτική: συνεχείς
βομβαρδισμοί (65,4%), εμφύλιος πόλεμος (33,5%), κλίμα τρομοκρατίας (32,7%) και συχνές εχθροπραξίες (28,8%). Δεν
αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι οι 7 στους 10 προτάσσουν τον κίνδυνο για τη ζωή τους ή της οικογένειάς τους -
την επιβίωσή τους- ως το πιο σημαντικό αίτιο μετανάστευσης.

Οι 6 στους 10 έχουν χάσει κάποιο οικείο ή γνωστό τους πρόσωπο από βομβαρδισμούς (26,2%), αδέσποτα πυρά (14,4%)
ένοπλες συγκρούσεις (10,5%), τρομοκρατικές επιθέσεις (10,1%) ή χτυπήματα κυβερνητικών δυνάμεων (9%). Δευτερεύοντα
αίτια μετανάστευσης αποτελούν η αποφυγή της στράτευσης, η φτώχεια και οι ελλείψεις βασικών αγαθών και υποδομών
αλλά και η περιστολή των ατομικών/πολιτικών δικαιωμάτων ή η ανάγκη οικογενειακής συνένωσης.
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