
  
 

   

 

 

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ και ΕΝΤΑΞΗ 
Βελτίωση της πρόσβασης των απάτριδων στην πολιτογράφηση και την 

ένταξη 

Ποιο είναι το θέμα; 
Τι μπορώ να κάνω ως επαγγελματίας πρώτης γραμμής προσφύγων;  
Τι χρειάζεται να αλλάξει στο επίπεδο πολιτικής; 
Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα και επιπλέον πηγές 

Ποιο είναι το θέμα; 
Η μόνη λύση για την ανιθαγένεια είναι η απόκτηση ιθαγένειας. Τα εμπόδια στην πολιτογράφηση 
μπορούν να αφήσουν τους ανιθαγενείς ανίκανους να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να βρεθούν 
σε κοινωνικά μειονεκτική θέση. 

 Τα δικαιώματα των ανιθαγενών είναι περιορισμένα σε ορισμένα πλαίσια - όπως σε σχέση 
με την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τα κοινωνικά επιδόματα και την 
απασχόληση - και συμβάλλουν στην παρατεταμένη φτώχεια και προκαλούν άλλες βλάβες. 

 Οι ανιθαγενείς συνήθως δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν, να κατέχουν πολιτικά 
αξιώματα ή να συμμετέχουν πλήρως στις δημοκρατικές διαδικασίες. 

 Τα παιδιά ανιθαγενών μπορεί να γεννηθούν ανιθαγενή, εάν οι νόμοι δεν περιέχουν πλήρεις 
εγγυήσεις για την πρόληψη της παιδικής ανιθαγένειας, παραβιάζοντας το δικαίωμα των 
παιδιών στην ιθαγένεια. 

 Τα άτομα που παραμένουν ανιθαγενείς για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να 
αισθάνονται απομονωμένα και ανεπιθύμητα, προκαλώντας προβλήματα ψυχικής υγείας 
και αναστέλλοντας τις δυνατότητές τους να συνεισφέρουν στην κοινωνία. 

Τι μπορώ να κάνω ως επαγγελματίας πρώτης γραμμής 
προσφύγων; 
Οι 4 Αρχές: Αναγνώριση,Εγγραφή, Αναφορά και Ανάγνωση! 

1. Αναγνώριση της ανιθαγένειας και των επιπτώσεών της 

Μην υποθέτετε ότι όλοι έχουν ιθαγένεια, ότι όλοι οι ανιθαγενείς γνωρίζουν ότι είναι ανιθαγενείς ή 
ότι η ανιθαγένεια θα έχει εντοπιστεί κατά τη διαδικασία εξέτασης των προσφύγων ή προσδιορισμού 
του καθεστώτος. Εξετάστε κατά πόσον οι ανιθαγενείς αντιμετωπίζουν αυξημένα εμπόδια στην 
πολιτογράφηση και, εάν απαιτείται, διερευνήστε περαιτέρω. 

 Αντιμετωπίζουν οι ανιθαγενείς εμπόδια στην πολιτογράφηση, για παράδειγμα εάν δεν 
διαθέτουν ορισμένα έγγραφα, όπως πιστοποιητικά γέννησης και διαβατήρια; 

https://statelessjourneys.org/the-issues/childrens-rights-to-a-nationality/
https://statelessjourneys.org/the-issues/childrens-rights-to-a-nationality/
https://statelessjourneys.org/the-issues/asylum-registration-and-screening/
https://statelessjourneys.org/the-issues/refugee-reception-and-status-determination/
https://statelessjourneys.org/the-issues/refugee-reception-and-status-determination/
https://statelessjourneys.org/the-issues/refugee-reception-and-status-determination/


  
 

   

 

 

 Οι ανιθαγενείς αδυνατούν να αντέξουν το κόστος της πολιτογράφησης, και αυτό συνδέεται 
με τους περιορισμούς των δικαιωμάτων και των ευκαιριών τους στο παρελθόν; 

 Μπορεί να υπάρξει χαλάρωση/ απαλλαγή από οποιεσδήποτε απαιτήσεις; 

2. Καταγραφή έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων ιθαγένειας και ενδείξεων 
ανιθαγένειας 

Εάν διαπιστώσετε ότι ένα άτομο μπορεί να είναι ανιθαγενής, καταγράψτε αυτή τη σημαντική 
πληροφορία σε κάθε έγγραφο που σχετίζεται με το άτομο αυτό. Εάν ένα έντυπο δεν διαθέτει πεδία 
που να σας επιτρέπουν να καταγράψετε με ακρίβεια αυτές τις πληροφορίες, σημειώστε το κάπου 
στο έντυπο, ώστε να υπάρχει καταχωρημένο, και ενημερώστε το άτομο γι' αυτό, καθώς και για το ότι 
ενδέχεται να είναι σημαντικό στο μέλλον. Διατηρήστε επίσης αντίγραφα τυχόν σχετικών εγγράφων 
στο αρχείο σας, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά αργότερα, εάν χρειαστεί. 

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν διεθνείς υποχρεώσεις που τις υποχρεώνουν να 
διευκολύνουν την πολιτογράφηση ανιθαγενών, αν και στην πράξη οι ανιθαγενείς συχνά 
αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην απόκτηση ιθαγένειας. 

3. Παραπομπή σε συμβουλές, υποστήριξη και πληροφορίες εμπειρογνωμόνων 

Εάν εντοπίσετε πιθανή ανιθαγένεια ενός ατόμου που θέλει να πολιτογραφηθεί, παραπέμψτε το 
άτομο σε οργανισμούς που ειδικεύονται σε θέματα ανιθαγένειας και ιθαγένειας στη χώρα εργασίας 
σας για να δείτε εάν μπορούν να βοηθήσουν. Κάποια από τα μέλη μας μπορεί να είναι σε θέση να 
σας βοηθήσουν. Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε τον οδηγό/την αφίσα μας για τους φορείς 
αντιμετώπισης των προσφύγων και τον σύντομο οδηγό μας για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες 
άσυλο. 

4. Ενημερωθείτε για την ανιθαγένεια, την πολιτογράφηση και την ένταξη.  

Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες παρακάτω, καθώς και περισσότερες στις ιστοσελίδες μας 
(σύνδεσμοι παρακάτω). 

 Διευκόλυνση της πολιτογράφησης ανιθαγενών 
  Δικαίωμα Ψήφου των Προσφύγων 
 Η πρόσβαση στην ιθαγένεια και ο αντίκτυπός της στην ένταξη των μεταναστών 
 Πολλές μελέτες δείχνουν ότι η πολιτογράφηση έχει θετική σχέση με την ένταξη και τα 

κοινωνικοοικονομικά και άλλα αποτελέσματα- για παράδειγμα εδώ και εδώ 

Τι πρέπει να αλλάξει σε επίπεδο πολιτικής; 
 Τα κράτη θα πρέπει να συμμορφωθούν με τη Σύμβαση του 1954 σχετικά με το Καθεστώς 

των Ανιθαγενών και να προβλέψουν τη διευκόλυνση της πολιτογράφησης στη νομοθεσία 
και την πολιτική. 

 Τα κράτη θα πρέπει να διευκολύνουν στην πράξη την πρόσβαση των ανιθαγενών στην 
πολιτογράφηση, μεταξύ άλλων μέσω της διασφάλισης της ακριβής καταγραφής και του 
προσδιορισμού της ανιθαγένειας και μέσω της απαλλαγής των ανιθαγενών από τις 
απαιτήσεις τεκμηρίωσης, τα τέλη και τις απαιτήσεις γλωσσικών/δοκιμαστικών εξετάσεων, 
εάν απαιτείται. 

https://www.statelessness.eu/about/members
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-leaflet-actors.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-poster.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-leaflet-English.pdf
https://tilburglawreview.com/articles/10.1163/22112596-01902020/galley/69/download/
https://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/law/human-rights/voting-rights-refugees?format=HB&isbn=9781107159310
https://www.migpolgroup.com/_old/diversity-integration/access-to-citizenship-and-its-impact-on-immigrant-integration/
https://www.migpolgroup.com/_old/diversity-integration/access-to-citizenship-and-its-impact-on-immigrant-integration/
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/zfsoz-2015-1006/html?lang=en
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/naturalisation-a-passport-for-the-better-integration-of-immigrants_9789264099104-en#page5


  
 

   

 

 

 Τα κράτη θα πρέπει να εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους ιθαγένειας σχετικά με τις συνθήκες 
των ανιθαγενών και τα εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίζουν σε σχέση με τις απαιτήσεις 
για πολιτογράφηση. 

 Τα κράτη και άλλοι οργανισμοί θα πρέπει να προσαρμόσουν την πρόσβαση των 
ανιθαγενών στις υπηρεσίες ένταξης, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση στα 
δικαιώματα και τις ευκαιρίες. 

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα και πρόσθετες 
πηγές 
Το διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει ότι η κύρια λύση για την ανιθαγένεια είναι η πρόσβαση σε ιθαγένεια, 
αλλά οι ανιθαγενείς αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στην πολιτογράφηση. Η Σύμβαση του 1954 για 
το Καθεστώς των Ανιθαγενών απαιτεί από τα κράτη να διευκολύνουν την πολιτογράφηση και την 
ένταξη των ανιθαγενών. Αλλά πολύ λίγες χώρες τηρούν αυτή την υποχρέωση- ακόμη και όταν 
υπάρχουν νομικές διατάξεις, συχνά δενεφαρμόζονται πλήρως. 

Πολλοί ανιθαγενείς αποκλείονται συστηματικά από την επίσημη εκπαίδευση ή την εργασία στις 
χώρες καταγωγής τους. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα μαθήματα γλώσσας και η επαγγελματική 
κατάρτιση στην Ευρώπη είναι η πρώτη φορά που ένας ανιθαγενής έχει πρόσβαση στην επίσημη 
εκπαίδευση. Επιπλέον, οι ανιθαγενείς ενδέχεται να μην διαθέτουν έγγραφα που συνήθως 
απαιτούνται για την απόδειξη της επιλεξιμότητας για πολλές ευκαιρίες εκπαίδευσης ή εργασίας - για 
παράδειγμα, πιστοποιητικά γέννησης, πιστοποιητικά προηγούμενης εκπαίδευσης, αποδεικτικά 
στοιχεία επίσημης εργασιακής εμπειρίας ή συστατικές επιστολές. 

Σε πολλά πλαίσια, παραμένουν σημαντικά εμπόδια για τους ανιθαγενείς που εμποδίζουν την 
πολιτογράφηση και ενσωμάτωσή τους. Για παράδειγμα, σε ορισμένες χώρες απαιτείται 
πιστοποιητικό γέννησης για την αίτηση πολιτογράφησης. Σε άλλες χώρες, απαιτείται διαβατήριο ή 
αποδεικτικό αποποίησης της προηγούμενης ιθαγένειας. Σε ορισμένες χώρες οι διαδικασίες 
πολιτογράφησης είναι πολύ δαπανηρές και τα τέλη δεν απαλλάσσονται από τους ανιθαγενείς 
αιτούντες (π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο). Ενδέχεται, επίσης, να υπάρχει εξέταση ιθαγένειας, γλωσσικές 
απαιτήσεις ή απαιτήσεις ελάχιστου εισοδήματος. Όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν εμπόδια για 
τους ανιθαγενείς που επιθυμούν να πολιτογραφηθούν.

  

https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf
https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf
https://index.statelessness.eu/
https://index.statelessness.eu/
https://www.statelessness.eu/updates/blog/citizenship-sale-cost-stateless-people-can-ill-afford
https://caselaw.statelessness.eu/caselaw/germany-federal-administrative-court-judgment-1-c-2314


  
 

 

 

Λάβετε περισσότερες πληροφορίες 

European Network on Statelessness (Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανιθαγένεια) 

Stateless Journeys  

Statelessness Index (ΕυρετήριοΑνιθαγένειας) 

UNHCR’s Ending Statelessness (Ιστότοπος της ΥΑ/ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες — Εξάλειψη της 
Ανιθαγένειας) 

UNHCR’s Self-Study Module on Statelessness (Ενότητα αυτοδιδασκαλίας για την Ανιθαγένεια από 
την ΥΑ/ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες)  

Institute on Statelessness and Inclusion (Ινστιτούτο Ανιθαγένειας και Ενσωμάτωσης) 

Statefree 

Besuchen Sie einen Kurs am Institut für Staatenlosigkeit und Inklusion oder an der Universität von 
Melbourne. 

Παρακολουθήστε ένα μάθημα στο Ινστιτούτο Ανιθαγένειας και Ενσωμάτωσης ή στο Πανεπιστήμιο 
της Μελβούρνης. 

Οι οργανισμοί στην Ευρώπη μπορούν να επικοινωνήσουν με το ENS σχετικά με τις δυνατότητες 
κατάρτισης.  

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στη λίστα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας/newsletter, να μας 
ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να υποστηρίξετε τηνεκστρατεία της Stateless 

Journeys. 

 
 

 

https://www.statelessness.eu/
https://statelessjourneys.org/
https://index.statelessness.eu/
https://www.unhcr.org/uk/ending-statelessness.html
https://www.unhcr.org/uk/ending-statelessness.html
https://www.refworld.org/pdfid/50b899602.pdf
https://www.institutesi.org/
https://statefree.world/
https://www.institutesi.org/courses
https://law.unimelb.edu.au/centres/statelessness/engage/statelessness-intensive-course
https://law.unimelb.edu.au/centres/statelessness/engage/statelessness-intensive-course
https://www.institutesi.org/courses
https://law.unimelb.edu.au/centres/statelessness/engage/statelessness-intensive-course
https://law.unimelb.edu.au/centres/statelessness/engage/statelessness-intensive-course
mailto:info@statelessness.eu
https://www.statelessness.eu/get-involved/subscribe-to-updates
http://www.statelessjourneys.org/
http://www.statelessjourneys.org/
https://twitter.com/ENStatelessness
https://www.instagram.com/enstatelessness/
https://www.facebook.com/ENStatelessness
https://www.youtube.com/@enstatelessness
https://www.linkedin.com/company/10463498/


  
 

Λονδίνο, Ηνωμένο  
Βασίλειο Επικοινωνία:: +44 7522 525673 
info@statelessness.eu 
www.statelessness.eu 

  

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανιθαγένεια (ENS) είναι ένας αναγνωρισμένος φιλανθρωπικός οργανισμός (Charitable Incorporated 
Organisation / CIO) στην Αγγλία. Αρ. Μητρώου1158414. 

 

 

«Θα είμαστε πάντα Παλαιστίνιοι και δεν πρέπει ποτέ 
να εγκαταλείψουμε τον παλαιστινιακό αγώνα για το 
δικαίωμά μας να επιστρέψουμε στην αρχαία πατρίδα 
μας. Ωστόσο, το να γίνω Ολλανδή πολίτης μου έδωσε 
τη δυνατότητα να αξιοποιήσω καλύτερα τις 
δυνατότητές μου....» 

~  (Πρώην ανιθαγενής) Παλαιστίνια, πολιτογραφημένη ως Ολλανδή πολίτης 
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