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Η ιστορία μας 

Από τις απαρχές μας στη δεκαετία του 1880, σε ένα κατάστημα στο Lower East Side του 
Μανχάταν, όπου παρέχαμε τρόφιμα και καταφύγιο σε Εβραίους που διέφευγαν από τον 
αντισημιτισμό στην Ανατολική Ευρώπη, μέχρι το έργο μας σχεδόν 140 χρόνια αργότερα, 
όπου παρέχουμε κοινωνική, συναισθηματική, νομική και υπερασπιστική υποστήριξη σε 
όσους έχουν ανάγκη σε όλο τον κόσμο, η HIAS έχει λειτουργήσει ως καθοριστική δύναμη 
για τους εκτοπισμένους ανθρώπους εδώ και γενιές. Πράγματι, η HIAS ξεκίνησε το έργο της 
πριν ακόμη ο κόσμος αποκτήσει τη νομική έννοια του "πρόσφυγα". 
 
Έχοντας βοηθήσει περισσότερους από 4,5 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες να 
ξεφύγουν από τις διώξεις, η HIAS έχει τα μοναδικά προσόντα να αντιμετωπίσει τη 
σύγχρονη κατάσταση των προσφύγων, η οποία έχει μετατραπεί σε παγκόσμια 
ανθρωπιστική κρίση. Μετά από πάνω από 100 χρόνια εξυπηρέτησης των Εβραίων που 
φεύγουν από τις διώξεις σε όλο τον κόσμο, η HIAS, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 2000, 
επέκτεινε το έργο της στις ΗΠΑ για να συμπεριλάβει βοήθεια σε μη Εβραίους πρόσφυγες 
που καταστράφηκαν από τις συνέπειες των συγκρούσεων στο Αφγανιστάν, τη Βοσνία, τη 
Βουλγαρία, την Τσεχοσλοβακία, την Αιθιοπία, την Αϊτή, την Ουγγαρία, το Ιράν, το Μαρόκο, 
την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Τυνησία, το Βιετνάμ και τα διάδοχα κράτη της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης. 
 
Η HIAS ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο το 2002, όταν ίδρυσε επιχειρήσεις στην Κένυα για την 
παροχή προστασίας σε πρόσφυγες από αφρικανικές χώρες που μαστίζονται από 
συγκρούσεις, για την υπεράσπισή τους και για την επανεγκατάσταση των πιο ευάλωτων. 
Αμέσως μετά, ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε στη Λατινική Αμερική, εξυπηρετώντας 
ανθρώπους που εκτοπίστηκαν από συγκρούσεις σε διάφορες χώρες. Σήμερα η HIAS 
εργάζεται σε 16 χώρες, μεταξύ των οποίων η Αρούμπα, η Αυστρία, το Βέλγιο, το Τσαντ, η 
Κολομβία, η Κόστα Ρίκα, ο Ισημερινός, η Ελλάδα, η Γουιάνα, το Ισραήλ, η Κένυα, το Μεξικό, 
ο Παναμάς, το Περού, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βενεζουέλα. Ως ο μόνος παγκόσμιος 
εβραϊκός οργανισμός του οποίου η αποστολή είναι να βοηθά τους πρόσφυγες όπου κι αν 
βρίσκονται, η HIAS συνεχίζει να προστατεύει, να ενισχύει και να εγκαθιστά πρόσφυγες 
όλων των θρησκειών και εθνοτήτων από όλο τον κόσμο. 
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Όραμα, Αποστολή και Αξίες  
  
Όραμα  
ΗHIAS υποστηρίζει έναν κόσμο στον οποίο οι πρόσφυγες θα βρίσκουν ευπρόσδεκτη 
υποδοχή, ασφάλεια και ευκαιρίες   
  
Αποστολή  
Βασιζόμενη στις εβραϊκές αξίες και την ιστορία μας, η HIAS παρέχει ζωτικής σημασίας 
υπηρεσίες στους πρόσφυγες και τους 
αιτούντες άσυλο σε όλο τον κόσμο και υπερασπίζεται τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, ώστε 
να μπορέσουν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. 
  
Αξίες  
Παθιασμένοι από την αποστολή μας, φέρνουμε τα διδάγματα της ιστορίας της HIAS και την 
εβραϊκή ηθική και εμπειρία στη δέσμευσή μας να εξυπηρετούμε τους πρόσφυγες και 
άλλους εκτοπισμένους που μας ενδιαφέρουν σε όλο τον κόσμο μέσω των ακόλουθων 
αξιών:   
 
 
Καλώς ήρθατε • Acogimiento • Hospitalité •  אורחים הכנסת (Hachnasat Orchim) 
Καλωσορίζουμε τον ξένο 
 
Δικαιοσύνη • Justicia • Justice •  צדק  (Tzedek) 
Επιδιώκουμε τη Δικαιοσύνη 
 
Ενσυναίσθηση • Empatía • Empathie •  חסד (Chesed) 
Προσεγγίζουμε τους πελάτες μας με ενσυναίσθηση 
 
Συνεργασία • Compañerismo • Coopération •  חברותא (Chevruta) 
Πιστεύουμε στην αλλαγή του κόσμου μέσω της συνεργασίας 
 
Θάρρος • Coraje • Courage •  אומץ  (Ometz) 
Ενεργούμε με θάρρος για να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο 
 
Ανθεκτικότητα • Resiliencia • Résilience • רוח  (Ruach) 
Προσαρμοζόμαστε και ευδοκιμούμε, επιδεικνύοντας συνεχώς την ανθεκτικότητά 
μας 
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Φωτογραφίες: Glenna Gordon; Michael Datikash  
 
 

Ο αντίκτυπός μας  
 
Σε όλο τον κόσμο, η HIAS επιφέρει απτές αλλαγές στις ζωές των προσφύγων και άλλων 
βίαια εκτοπισμένων ανθρώπων, προωθώντας τα νομικά, κοινωνικά και οικονομικά τους 
δικαιώματα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση, καθώς και η ενσωμάτωση των 
βέλτιστων διεθνών πρακτικών, επιτρέπουν στο έργο μας να έχει πραγματικό και βιώσιμο 
αντίκτυπο. Συνεργαζόμαστε με κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλες ανθρωπιστικές 
οργανώσεις για να προσεγγίσουμε τον μεγαλύτερο αριθμό όσων έχουν ανάγκη. Οι βασικοί 
τομείς στους οποίους εργαζόμαστε περιλαμβάνουν:   
 

1. Νομική προστασία   
2. Αντιμετώπιση της βίας με βάση το φύλο και μείωση του κινδύνου  
3. Κοινοτική ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη  
4. Οικονομική ένταξη  

  
Νομική προστασία  
Οι πρόσφυγες και άλλα άτομα που εκτοπίστηκαν βίαια από την πατρίδα τους διαφεύγουν 
από διώξεις και βία. Πρέπει να μπορούν να διασχίζουν με ασφάλεια τα σύνορα σε χώρες 
όπου η ζωή τους δεν κινδυνεύει. Μόλις περάσουν τα σύνορα, χρειάζονται πληροφορίες και 
νομική εκπροσώπηση για να εξασφαλίσουν νομικό καθεστώς και πρόσβαση στα 
δικαιώματά τους. Χωρίς αυτό το καθεστώς, οι πρόσφυγες αναγκάζονται να ζουν στο 
περιθώριο της κοινωνίας, μερικές φορές για πολλές γενιές, χωρίς πρόσβαση σε 
υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, αξιοπρεπή εργασία ή ασφαλές καταφύγιο. Η HIAS 
ξεκινάει με την ενημέρωση των προσφύγων για τα δικαιώματά τους και στη συνέχεια 
εξασφαλίζει την προστασία τους με την άσκηση συνηγορίας, τη νομική εκπροσώπηση και 
τη στρατηγική δικαστική διαμάχη, καθώς και με τη συνεργασία με τις κυβερνητικές αρχές.   
  
Αντιμετώπιση της βίας με βάση το φύλο και μείωση του κινδύνου  
Σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη ανισότητα των φύλων, η αναγκαστική μετανάστευση και 
ο εκτοπισμός διαβρώνουν γρήγορα την περιορισμένη προστασία που έχουν οι γυναίκες, τα 
κορίτσια και οι ΛΟΑΤΚΙ πληθυσμοί, ακόμη και σε περιόδους σταθερότητας. Η HIAS 
καθοδηγείται από τις φωνές και τις ανάγκες τους, εργάζεται για την ενδυνάμωσή τους και 
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τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινότητας για τη μείωση του κινδύνου βίας λόγω φύλου. 
Ευαισθητοποιούμε ώστε οι επιζώντες να γνωρίζουν πού και πώς να ζητήσουν βοήθεια 
αφού βιώσουν βία. Εκπαιδεύουμε συνηγόρους και υποστηρίζουμε τις υπάρχουσες 
υπηρεσίες, ώστε κανένας επιζών -ανεξάρτητα από την ηλικία, τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου- να μην υποφέρει μόνος του. Βοηθάμε τις 
κοινότητες να ξεκινήσουν το είδος του μετασχηματιστικού έργου που οδηγεί σε 
μακροπρόθεσμες αλλαγές. Παραμένουμε συνδεδεμένοι και υψώνουμε τη συλλογική μας 
φωνή μαζί με εκείνες των εκτοπισμένων γυναικών, των κοριτσιών και των ΛΟΑΤΚΙ 
πληθυσμών παγκοσμίως.   
  
Κοινοτική ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
Η βία, οι συγκρούσεις και ο εκτοπισμός διαταράσσουν τις σχέσεις και την καθημερινή ζωή, 
διαλύουν τα υπάρχοντα συστήματα υποστήριξης και έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην 
ψυχική υγεία, τη συνολική ευημερία και την αποκατάσταση. Ένα υποστηρικτικό 
περιβάλλον είναι απαραίτητο για την επούλωση και την αποκατάσταση των προσφύγων 
και άλλων ανθρώπων που εκτοπίστηκαν βίαια από τις εστίες τους. Ένας από τους 
καλύτερους τρόπους για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος είναι η 
ενίσχυση των υφιστάμενων σχέσεων, δικτύων και πρακτικών που προάγουν την ψυχική 
υγεία και ευημερία και επιτρέπουν στις κοινότητες να αντιμετωπίσουν και να 
θεραπευτούν. Διευκολύνουμε τις ομάδες υποστήριξης της κοινότητας και την ψυχολογική 
υποστήριξη τόσο από λαϊκούς όσο και από επαγγελματίες παρόχους και εξασφαλίζουμε 
την πρόσβαση σε υπηρεσίες για πιο εντατική υποστήριξη της ψυχικής υγείας. Είναι πολύ 
σημαντικό ότι στηρίζουμε τις προσπάθειές μας ενισχύοντας την ψυχοκοινωνική επάρκεια 
του προσωπικού της HIAS και των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να ανταποκρίνονται στην 
οξεία δυσφορία των βίαια εκτοπισμένων ατόμων.  
  

Οικονομική ένταξη  
Όταν οι πρόσφυγες και οι βίαια εκτοπισμένοι φτάνουν στις χώρες ασύλου, συχνά πρέπει 
να προσαρμόσουν τις δεξιότητές τους για να αποκτήσουν βιώσιμα και ασφαλή μέσα 
διαβίωσης. Η HIAS υποστηρίζει τους πρόσφυγες στο δρόμο τους προς την αυτοδυναμία, 
βοηθώντας τους να βρουν προγράμματα που επικεντρώνονται στην εξάλειψη της 
φτώχειας, την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 
Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα τόσο των προσφύγων όσο και των τοπικών κοινοτήτων 
υποδοχής να έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή, βιώσιμη και ασφαλή εργασία, παράλληλα με 
την οικονομική ανάπτυξη.   
 
Ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
Το 2021, με την υποστήριξη μιας μετασχηματιστικής επιχορήγησης από την MacKenzie Scott, 
η HIAS ξεκίνησε μια νέα συναρπαστική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της παγκόσμιας 
ικανότητάς μας να ανταποκρινόμαστε γρήγορα σε νέες ανθρωπιστικές καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης. Το Τμήμα Έκτακτης Ανάγκης της HIAS θα συνεργαστεί στενά με τα γραφεία των 
χωρών για τη δημιουργία σχεδίων ετοιμότητας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και την 
παροχή καθοδήγησης για την προσαρμογή των βασικών προγραμμάτων σε συνθήκες 
έκτακτης ανάγκης. Η HIAS θα εκπαιδεύσει επίσης μια ομάδα προσωπικού με εξειδικευμένες 
δεξιότητες που θα είναι σε θέση να αναπτυχθεί γρήγορα κατά τη διάρκεια έκτακτων 
αναγκών για αξιολογήσεις, δραστηριότητες αντιμετώπισης, δέσμευση δωρητών, εξωτερική 
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επικοινωνία και συνηγορία. Μέσω αυτής της πολυετούς πρωτοβουλίας, η HIAS θα αναπτύξει 
τις δεξιότητες, τα συστήματα και την οργανωτική κουλτούρα που απαιτούνται για τον 
αποτελεσματικό συντονισμό και την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

  
Λογοδοσία έναντι των πληγέντων πληθυσμών  

Το πλαίσιο της HIAS Υπευθυνότητα απέναντι στους πληγέντες πληθυσμούς (AAP)  
διασφαλίζει τη συμπερίληψη των προσφύγων, άλλων βίαια εκτοπισμένων ατόμων και των 
ευάλωτων κοινοτήτων υποδοχής καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου του προγράμματος. Με 
βάση τα βασικά ανθρωπιστικά πρότυπα και την αρχή "Μην κάνεις κακό", οι πυλώνες του 
πλαισίου είναι οι εξής: επικοινωνία και διαφάνεια, ανατροφοδότηση και ανταπόκριση, 
συμμετοχή και ένταξη, μάθηση και προσαρμογή.  

Η HIAS διασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός των προγραμμάτων βασίζεται σε στοιχεία που 
προκύπτουν από εκτιμήσεις αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συμμετοχικής 
εκτίμησης αναγκών της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, και σε 
διαβουλεύσεις με τις πληγείσες κοινότητες. Η HIAS μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με τις 
δεσμεύσεις λογοδοσίας της και τις διαθέσιμες υπηρεσίες σε όλα τα γραφεία της χώρας. Η 
HIAS προσκαλεί προληπτικά τους πληγέντες να παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τις 
προγραμματισμένες και τρέχουσες δραστηριότητες μέσω κατάλληλων για το πλαίσιο, 
προσβάσιμων διαύλων, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πληγέντες μπορούν να εκφράσουν 
ανατροφοδότηση, συστάσεις και ανησυχίες με ασφάλεια και ισότητα. Η HIAS χρησιμοποιεί 
την ανατροφοδότηση που λαμβάνει για να προσαρμόσει τα τρέχοντα προγράμματα και να 
διαμορφώσει το σχεδιασμό και την υλοποίηση του μελλοντικού προγραμματισμού.  

 
Διακυβέρνηση, δομή και πολιτικές 
 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η HIAS απασχολεί πάνω από 1.300 υπαλλήλους σε 16 χώρες, με 
έδρα το Silver Spring, Maryland (ΗΠΑ). 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της HIAS αποτελείται από 22 μέλη, εκ των οποίων 10 γυναίκες. 
Συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τρεις 
αξιωματούχους και λειτουργεί με έξι ενεργές επιτροπές που συνεδριάζουν τακτικά. Τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικής και 
επιχειρηματικής εμπειρίας στην υπηρεσία τους, συμπεριλαμβανομένης της νομικής, της 
οικονομικής, της εκπαιδευτικής και της ηγεσίας μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και της 
υπεράσπισης των προσφύγων.  
  
Το προσωπικό τουHIAS υπόκειται σε έναν ισχυρό κώδικα δεοντολογίας και ένα σύνολο 
εσωτερικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών PSEA, μη διάκρισης και 
παρενόχλησης, σύγκρουσης συμφερόντων, προστασίας προσωπικών δεδομένων, 
καταγγελίας, ασφάλειας και ετοιμότητας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ασφάλειας 
πληροφοριών, παραβίασης δεδομένων, οικονομικών και λογιστικής, καθώς και άλλων που 
αφορούν τις προμήθειες, τα ταξίδια και τις αποζημιώσεις.  
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Πρόσφυγες από τον καμένο καταυλισμό της Μόριας στη Λέσβο και από άλλα ελληνικά νησιά στέκονται στο 
λιμάνι του Λαυρίου κοντά στην Αθήνα. Οι ελληνικές αρχές μετέφεραν περίπου 1.000 μετανάστες, κυρίως 
οικογένειες και αναγνωρισμένους πρόσφυγες, στην ηπειρωτική χώρα για να βελτιώσουν τις συνθήκες στους 
υπερπλήρεις καταυλισμούς των νησιών. Φωτογραφία: Σωκράτης Μπαλταγιάννης/picture alliance μέσω της 
Getty Images 
 
 
 

Πλαίσιο για ευάλωτους πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα φιλοξενεί περίπου 120.000 πρόσφυγες, το 
40% των οποίων είναι κάτω των 18 ετών. Η διαδρομή 
της Ανατολικής Μεσογείου, από την Τουρκία προς τα 
ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη 
συνέχεια προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι μία από 
τις πιο διαδεδομένες διαδρομές που ακολουθούν οι 
πρόσφυγες που διαφεύγουν από τη βία στη Συρία, το 
Ιράκ, το Αφγανιστάν και πολλές άλλες χώρες της Μέσης 
Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας. Στα νησιά του 
Αιγαίου υπάρχουν σχεδόν 25.000 πρόσφυγες, οι οποίοι 
ζουν σε "hotspots" -καθορισμένα σημεία υποδοχής 
όπου περιορίζονται για επεξεργασία οι νεοαφιχθέντες 
στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η κάλυψη των βασικών αναγκών σε αυτά τα 
hotspots είναι δύσκολη λόγω του συνωστισμού και των μη ασφαλών συνθηκών.   
  
Το δικαίωμα αίτησης ασύλου απειλείται όλο και περισσότερο στην Ελλάδα. Η τιμωρητική 
νομοθεσία συντομεύει πλέον τις προθεσμίες για την καταγραφή του ασύλου και καθιστά 
πιο περίπλοκη και δύσκολη την παροχή νομικής συνδρομής. Από την έναρξη ισχύος της 
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μεταναστευτικής συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας στις 20 Μαρτίου 2016, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο διεξάγει συνεντεύξεις για το παραδεκτό στα ελληνικά hotspots 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ένας αιτών άσυλο επιτρέπεται να υποβάλει αίτημα στην 
Ελλάδα. Οι διαδικασίες αυτές συχνά παραβιάζουν το δικαίωμα των αιτούντων άσυλο σε 
δίκαιη ακρόαση. Στις 7 Ιουνίου 2021, η Ελλάδα εξέδωσε κοινή υπουργική απόφαση που 
ορίζει την Τουρκία ως "ασφαλή τρίτη χώρα" για αιτούντες άσυλο από τη Συρία, το 
Αφγανιστάν, τη Σομαλία και το Μπαγκλαντές, επιτείνοντας τις υφιστάμενες προκλήσεις και 
απειλές που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά.    
 
 

 
 
Σκηνή μέσα στον καταυλισμό προσφύγων της Μόριας στο νησί της Λέσβου, Μάιος 2018. Φωτογραφία: Bill 
Swersey 
 
 
Η κυβέρνηση της Ελλάδας και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής έχουν κατηγορηθεί ότι πραγματοποιούν αυξημένες απωθήσεις στα θαλάσσια 
σύνορα με την Τουρκία, ιδίως στα ανοικτά των ακτών της Λέσβου και της Σάμου. Υπάρχουν 
επίσης περιπτώσεις παράνομων επαναπροωθήσεων που συμβαίνουν αφού οι αιτούντες 
άσυλο έχουν φτάσει στο ελληνικό έδαφος, ενώ υπάρχουν ακόμη και περιπτώσεις 
αναγνωρισμένων προσφύγων που έχουν επαναπροωθηθεί με τη βία στην Τουρκία. Η 
Ελλάδα πιθανότατα θα δει μια αύξηση των αφίξεων το 2022, λόγω των πολιτικών και 
οικονομικών πιέσεων εντός της Τουρκίας, καθιστώντας ζωτικής σημασίας να μπορούν οι 
αιτούντες άσυλο να έχουν πρόσβαση σε ασφάλεια και δίκαιες διαδικασίες ασύλου.   
  
Οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2020 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας 
και η πανδημία COVID-19 αποσταθεροποίησαν περαιτέρω τη ζωή των προσφύγων και των 
μεταναστών στην Ελλάδα, αποκόπτοντας την πρόσβαση στο εισόδημα και αυξάνοντας την 
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ευπάθειά τους στη βία. Το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μαυροβουνίου, ο νέος 
"καταυλισμός" που στεγάζει τους πρώην κατοίκους της Μόριας, εξακολουθεί να μην είναι 
εξοπλισμένο με ασφαλείς κοινόχρηστους χώρους ή κατάλληλες εγκαταστάσεις υγείας και 
υγιεινής. Όλες αυτές οι συνθήκες αυξάνουν τους κινδύνους για την ασφάλεια, ιδίως για τις 
γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία. Οι σχετικές με το COVID-19 πολιτικές θα 
εξακολουθήσουν να απαιτούν στενή παρακολούθηση, καθώς οι πρόσφυγες και άλλοι βίαια 
εκτοπισμένοι άνθρωποι συχνά υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες και επιβολή. Οι 
πρόσφυγες αντιμετωπίζουν γενικά ένα άνισο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης με αυξημένες 
ποινές και πρόστιμα που είναι δυσανάλογα με τα φερόμενα εγκλήματα. Ταυτόχρονα, οι 
ρατσιστικές επιθέσεις κατά των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο συνεχίζονται 
αμείωτες, χωρίς επαρκή απόδοση ευθυνών στους δράστες.  
 

Προγράμματα της HIAS στην Ελλάδα 

Πρωταρχικός στόχος της HIAS στην Ελλάδα είναι η παροχή υψηλής ποιότητας δημόσιας 
νομικής πληροφόρησης και εκπροσώπησης, καθώς και, πιο πρόσφατα, προγράμματα 
ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (MHPSS) με βάση την κοινότητα. Η HIAS 
στην Ελλάδα εστιάζει στους πρόσφυγες που είναι πιο ευάλωτοι, συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών και των επιζώντων βασανιστηρίων ή βίας λόγω φύλου (ΒΒΦ). Με την 
περιορισμένη νομική βοήθεια που είναι διαθέσιμη για τους πρόσφυγες και άλλους βίαια 
εκτοπισμένους σε ολόκληρη τη χώρα, η HIAS Ελλάδας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο 
βοηθώντας τους πρόσφυγες να εξασφαλίσουν νομικό καθεστώς, το πρώτο βήμα για την 
ανάκτηση του ελέγχου και της σταθερότητας στη ζωή τους. Επί του παρόντος, η HIAS 
Ελλάδος εξυπηρετεί πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο κυρίως στη Λέσβο, με μικρότερο όγκο 
υποθέσεων στην Αθήνα. Περίπου το 70% των πελατών της HIAS Ελλάδας είναι από το 
Αφγανιστάν, ενώ άλλοι πληθυσμοί που εξυπηρετούνται περιλαμβάνουν Σύρους, Ιρακινούς 
και διάφορες εθνικότητες από όλη την Ασία και την Αφρική. Μόνο το 2021, η HIAS Ελλάδας 
παρείχε εντατικές νομικές υπηρεσίες σε 534 πελάτες. Η HIAS αντιλαμβάνεται ότι οι 
άνθρωποι φέρουν μια ποικιλία εμπειριών και διασταυρούμενων ταυτοτήτων που απαιτούν 
μοναδική υποστήριξη και λύσεις. Ως εκ τούτου, η HIAS υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση 
στις παρεμβάσεις της και προσφέρει ολοκληρωμένο προγραμματισμό στην πρόληψη και 
αντιμετώπιση της ΒΚΠ, την κοινοτική ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την 
οικονομική ένταξη και τη νομική προστασία. 
 
Τα προγράμματα νομικής προστασίας της HIAS Ελλάδος προωθούν τα δικαιώματα των 
προσφύγων μέσω της ατομικής νομικής εκπροσώπησης κατά τη διάρκεια των διαδικασιών 
ασύλου και οικογενειακής επανένωσης για: αιτούντες άσυλο (συμπεριλαμβανομένων όσων 
βρίσκονται υπό διοικητική κράτηση), ασυνόδευτους ανηλίκους, επιζώντες ΒΒΦ και άτομα 
με αναπηρία. Οι πρόσφυγες έχουν παρουσιαστεί λανθασμένα ως η αιτία της 
εγκληματικότητας και της οικονομικής παρακμής, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ευρέως 
διαδεδομένες διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της εθνοτικής σκιαγράφησης και της 
ξενοφοβίας. 
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Ο Βασίλης Κερασιώτης, διευθυντής της HIAS στην Ελλάδα, μιλάει με πρόσφυγες σε μια σκηνή έξω από τον 
καταυλισμό της Μόριας, 2018. 
Φωτογραφία: Bill Swersey 
 
 
Λόγω αυτής της πραγματικότητας, η HIAS Ελλάδας εκπροσωπεί επίσης πρόσφυγες που 
έχουν υποστεί διακρίσεις ή εγκλήματα μίσους, καταγγέλλει περιστατικά στο Δίκτυο 
Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας και παρέχει νομικές συμβουλές στα θύματα. Η HIAS Ελλάδος 
συμμετέχει ενεργά σε στρατηγικές δικαστικές διαδικασίες για την αύξηση της πρόσβασης 
των προσφύγων στα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα και την απόδοση ευθυνών σε 
όσους εμπλέκονται σε εγκλήματα μίσους στα τοπικά και εθνικά δικαστήρια, στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς 
θεσμούς.  
   
Η HIAS Ελλάδος παρέχει προγράμματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
με βάση την κοινότητα για βίαια εκτοπισμένους και πρόσφυγες που υφίστανται 
αντιξοότητες και ακραίους στρεσογόνους παράγοντες, όπως η απώλεια αγαπημένων 
προσώπων, η βία και οι διαταραχές στην καθημερινή ζωή. Οι πρόσφυγες επωφελούνται 
από υπηρεσίες όπως ατομικές αξιολογήσεις, συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
και παραπομπές ανάλογα με τις ανάγκες. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε ένα ασφαλές 
και προστατευμένο περιβάλλον όπου οι ευάλωτοι άνθρωποι, οι οποίοι συχνά διαφεύγουν 
από το στίγμα και τις διακρίσεις, μπορούν να αρχίσουν να θυμούνται ποιοι ήταν και ποιοι 
θέλουν να γίνουν πέρα από την ταυτότητα του "πρόσφυγα". Η HIAS Ελλάδος συνεργάζεται 
με άλλες υπηρεσίες για να διευκολύνει την πρόσβαση και την παραπομπή σε υπηρεσίες 
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που κυμαίνονται από τις βασικές ανάγκες και την ασφάλεια μέχρι πιο εξειδικευμένη 
θεραπεία για άτομα που έχουν εκτοπιστεί βίαια.  
 
Η HIAS Ελλάδος εφαρμόζει το παγκόσμιο πλαίσιο της HIAS για τη λογοδοσία στους 
πληγέντες πληθυσμούς (Accountability to Affected Populations - AAP) και το προσωπικό 
εκπαιδεύεται στις αρχές και τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας του AAP. Η HIAS 
Ελλάδος αναρτά τον Κώδικα Δεοντολογίας σε κάθε γραφείο και μοιράζεται πληροφορίες 
σχετικά με τις δεσμεύσεις λογοδοσίας και τις διαθέσιμες υπηρεσίες της μέσω γραπτών 
πληροφοριών και μέσω τυποποιημένων λειτουργικών διαδικασιών για τη διαχείριση των 
υποθέσεων με τους πελάτες. Η HIAS Ελλάδας χρησιμοποιεί μηχανισμούς 
ανατροφοδότησης και ανταπόκρισης που είναι προσβάσιμοι και κατάλληλοι για το 
πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης μιας ειδικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας αναφοράς για την υποβολή ανατροφοδότησης, ανησυχιών 
και προτάσεων. Η HIAS διεξάγει συχνά ομάδες εστίασης με τους ηγέτες της κοινότητας στη 
Λέσβο για να λαμβάνει επικαιροποιημένες πληροφορίες και να δημιουργεί έναν σύνδεσμο 
με την κοινότητα, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πληγέντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις 
υπηρεσίες.   
 
Κοιτάζοντας μπροστά στα προγράμματα, η HIAS Ελλάδος θα συνεχίσει να παρέχει υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες νομικής βοήθειας και MHPSS σε πρόσφυγες και άλλους βίαια 
εκτοπισμένους, ενώ παράλληλα θα υπερασπίζεται ένα δίκαιο σύστημα ασύλου, θα κινεί 
στρατηγικές δικαστικές διαδικασίες και θα εργάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της 
συμμετοχής της σε περιφερειακά δίκτυα υπεράσπισης των προσφύγων. Μετά τις 
πυρκαγιές στη Μόρια, η HIAS Ελλάδος τροποποίησε τις υπηρεσίες της, εφαρμόζοντας εξ 
αποστάσεως υποστήριξη και αναπτύσσοντας άλλες καινοτόμες λύσεις. Η HIAS Ελλάδας θα 
συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε μελλοντικές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, αξιοποιώντας αυτές τις εμπειρίες. Με πρόσθετους πόρους, η HIAS 
Ελλάδας σχεδιάζει να ανοίξει νέα γραφεία στη Σάμο και τον Έβρο για να καλύψει τις 
αυξανόμενες ανάγκες. Η HIAS Ελλάδος θα ήθελε να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των 
υπηρεσιών MHPSS με την προσαρμογή ενός ολοκληρωμένου μοντέλου παροχής 
υπηρεσιών και την ενίσχυση της υπεράσπισης του MHPSS, καθώς και την ανάληψη 
πρωτοβουλιών για την κοινότητα και την ανάπτυξη ικανοτήτων τα επόμενα χρόνια. Η HIAS 
Ελλάδος θα σχεδιάσει επίσης μια σταδιακή στρατηγική για την αντιμετώπιση της ΒΚΠ που 
θα είναι σχετική με το πλαίσιο και θα εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. Η HIAS 
Ελλάδος θα συνεργαστεί με υφιστάμενες οργανώσεις που εργάζονται στον τομέα αυτό και 
θα αναζητήσει ευκαιρίες για την εξεύρεση πόρων και την υλοποίηση δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τη ΒΒΦ Τέλος, η HIAS Greece ελπίζει να καθιερώσει ολοκληρωμένο 
προγραμματισμό για τη ΜΑΠΣ και τη μείωση του κινδύνου και την αντιμετώπιση της ΒΒΦ, 
μαζί με προγράμματα οικονομικής ένταξης.  
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Διάγραμμα 1: Εξυπηρετούμενοι πληθυσμοί το 2021 

 
 
Συντονισμός: Συνεργάτες και δίκτυα ομότιμων 
 
Η HIAS Ελλάδος διατηρεί και θα αναπτύξει ισχυρές σχέσεις συνεργασίας με σχετικούς 
τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς για την προώθηση της προστασίας των προσφύγων 
και των αιτούντων άσυλο. Οι στρατηγικοί εταίροι της HIAS Ελλάδας περιλαμβάνουν ηγέτες 
της προσφυγικής κοινότητας, διεθνείς και εθνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, ομάδες της 
κοινωνίας των πολιτών, κυβερνητικές υπηρεσίες, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες, σχολεία, πανεπιστήμια, ομάδες και δίκτυα γυναικών, δικηγόρους και άλλες 
επαγγελματικές ομάδες. Η HIAS Ελλάδος συμμετέχει σε όλα τα σχετικά συντονιστικά 
όργανα στην Αθήνα και τη Λέσβο, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων εργασίας για την 
προστασία των παιδιών, τη ΒΒΦ, τη νομική βοήθεια, το ΜΗΠΕΣ, την προστασία και τη 
συνηγορία. Η HIAS Ελλάδας ήταν επίσης ένα από τα ιδρυτικά μέλη του πρόσφατα 
εγκαινιασθέντος Μηχανισμού Καταγραφής για την Τεκμηρίωση Περιπτώσεων Άτυπων 
Αναγκαστικών Επιστροφών. Η HIAS Ελλάδος είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας του 
Κεντρικού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (CEAS) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους 
Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ένταξης. Η HIAS 
Ελλάδος συμμετέχει στην υπο-ομάδα εργασίας του CEAS της Ομάδας Εργασίας 
Προάσπισης της Αθήνας και στις ομάδες εργασίας που διοργανώνει ανά δύο εβδομάδες το 
ECRE για το CEAS και το Νέο Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση. Η HIAS Greece 
συμμετέχει επίσης σε ομάδα συντονισμού σχετικά με το Μητρώο ΜΚΟ και τη συρρίκνωση 
του χώρου για την κοινωνία των πολιτών, καθώς και σε μηνιαία συνάντηση που 
διοργανώνει ο Εθνικός Μηχανισμός για την Πρόληψη της Εμπορίας Ανθρώπων.   
  
Προχωρώντας προς τα εμπρός, η HIAS Greece θα προωθήσει επίσης το έργο της για την 
ανάπτυξη της ικανότητας της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών να ενσωματώσει τις 
βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ΒΒΦ, ψυχικής υγείας και προγραμματισμού με επίκεντρο το 
παιδί στο έργο της με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.  
 

Αφγανιστάν Συρία ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ Ιράκ Άλλα (Παλαιστίνη, Ιράν, Σομαλία κ.λπ.)
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Η Sandy Spinner, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της HIAS, και το προσωπικό της Islamic Relief USA, στο 
γραφείο της HIAS στη Λέσβο για την έναρξη της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων στην 
Ελλάδα, ένα πρώτο στο είδος του διαθρησκευτικό πρόγραμμα για τα δικαιώματα των προσφύγων. 
Φωτογραφία: Bill Swersey 
 

 
Επιχειρησιακή υποστήριξη προγραμμάτων 
 
Καθώς τα προγράμματα της HIAS επεκτείνονται για να καλύψουν νέες παγκόσμιες ανάγκες, 
η HIAS παραμένει προσηλωμένη στην παροχή της υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών σε 
όσους επιδιώκει να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει. Για να μπορέσουν οι ομάδες των 
χωρών να επιτύχουν και να ευδοκιμήσουν, η HIAS θα επενδύσει νέους επιχειρησιακούς 
πόρους στα προγράμματα, τις διαδικασίες και τους ανθρώπους μας.   
 
Η ομάδα της HIAS στην Ελλάδα αποτελείται από 20 υπαλλήλους σε δύο τοποθεσίες. Ο 
Διευθυντής Χώρας της HIAS Ελλάδας, ο Διευθυντής Προγραμμάτων και ο Οικονομικός 
Διευθυντής αποτελούν την ηγετική ομάδα. Κάθε μέλος του προσωπικού της HIAS Ελλάδας 
τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας της HIAS  και άλλες πολιτικές και διαδικασίες σύμφωνα με 
τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές . Όλα τα μέλη του προσωπικού έχουν ολοκληρώσει 
εκπαιδεύσεις σχετικά με την προστασία από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και 
κακοποίηση (PSEA). Οι εκπαιδεύσεις αυτές επικαιροποιούνται και επαναλαμβάνονται 
τακτικά, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η πρόληψη όσο και η αντιμετώπιση τυχόν 
αναφερόμενων περιστατικών ΣΕΑ. Η HIAS εφαρμόζει την οπτική του φύλου κατά την 
ανάλυση, τον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων σε όλες τις δραστηριότητές της, 
προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια, την προστασία και την ευημερία όλου του 
προσωπικού της οργάνωσης.  
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Για την υποστήριξη της ευημερίας του προσωπικού, η HIAS έχει συνάψει παγκόσμιο 
συμβόλαιο με τον όμιλο Konterra, ο οποίος παρέχει υποστήριξη για εργασιακές και 
προσωπικές προκλήσεις. Η HIAS Ελλάδας παρέχει μηνιαίες συνεδρίες υποστήριξης στο 
προσωπικό για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας και της ευημερίας του. Η HIAS επενδύει 
επίσης στις δεξιότητες και τις ικανότητες του προσωπικού παγκοσμίως, υποστηρίζοντας 
ένα ευρύ φάσμα τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και διεθνών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για το προσωπικό. Μελλοντικά, η HIAS θα διασφαλίσει ότι το προσωπικό 
θα έχει εκπαίδευση σε θέματα ποικιλομορφίας, ισότητας, ένταξης και δικαιοσύνης (DEIJ). Η 
HIAS Ελλάδας θα ζητήσει πρόσθετους πόρους κατάρτισης σύμφωνα με τις αναδυόμενες 
ανάγκες προγραμματισμού και λειτουργίας.   
  
Η HIAS έχει δεσμευτεί να αναπτύξει ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο σύστημα διαχείρισης 
κινδύνων για την ασφάλεια και την προστασία, το οποίο να συνάδει με τις αξίες και την 
αποστολή της. Οι εντάσεις μεταξύ ντόπιων και προσφύγων στη Λέσβο και τη Σάμο 
σημαίνουν ότι η ασφάλεια της κοινότητας για τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο 
Μαυροβούνι και σε άλλες τοποθεσίες του καταυλισμού είναι δύσκολη. Οι επιθέσεις κατά 
προσφύγων και ΜΚΟ από αντιμεταναστευτικούς ακτιβιστές δεν είναι κάτι το ανήκουστο, 
γεγονός που καθιστά το περιβάλλον ασφάλειας και αποδοχής περίπλοκο. Η HIAS Ελλάδας 
συνεχίζει να αναπτύσσει την προσέγγισή της για την ασφάλεια και την προστασία ως 
απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις και στην πανδημία COVID-19. Εάν ο προγραμματισμός 
και το προσωπικό επεκταθούν, το ίδιο θα συμβεί και με την ανάγκη για επενδύσεις σε 
υποδομές επιχειρησιακής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της 
ασφάλειας.   
 
Η HIAS Greece έχει λάβει εκπαίδευση και συμμορφώνεται στενά με τον Γενικό Κανονισμό 
της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Σε παγκόσμιο επίπεδο, η HIAS αναπτύσσει 
μια στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού για να διασφαλίσει ότι οι προσωπικές 
πληροφορίες των συμμετεχόντων διασφαλίζονται και προστατεύονται ψηφιακά και 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ. Η στρατηγική θα δημιουργήσει επίσης μία καθολική 
πηγή πληροφοριών και συνεργασίας- θα διασφαλίσει ότι όλη η οργανωτική γνώση είναι 
τυποποιημένη, ψηφιοποιημένη, οργανωμένη και ανιχνεύσιμη- θα διασφαλίσει ότι τα 
δεδομένα γύρω από τις εισροές, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο είναι εύκολα 
προσβάσιμα- θα βοηθήσει τους εργαζόμενους να συνεργαστούν για τη συλλογή και τη 
δημιουργία πόρων σε αυτή την πλατφόρμα πληροφοριών- και θα μοιράζεται και θα 
αξιοποιεί εύκολα δεδομένα από εταίρους και συνεργάτες. Η HIAS θα παρέχει ετήσια 
επανεκπαίδευση σε όλα τα γραφεία της χώρας σχετικά με τα εργαλεία και τις διαδικασίες 
πληροφορικής.  
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Διάγραμμα 2: Άνθρωποι που προσεγγίστηκαν ανά τομέα προγράμματος το 2021 

 
 

Με την υποστήριξη των κεντρικών γραφείων, η HIAS Ελλάδας θα συνεχίσει επίσης να 
αναθεωρεί και να ενισχύει τις διαδικασίες και τα εργαλεία που σχετίζονται με τα δεδομένα 
και την υποβολή εκθέσεων, καθώς και με τα οικονομικά και τη συμμόρφωση, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις των δωρητών και τα διεθνή πρότυπα. Η HIAS Ελλάδας θα συνεργαστεί με τα 
κεντρικά γραφεία για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 
(ERP). Το σύστημα ERP θα βελτιώσει την ευθυγράμμιση των λειτουργιών, των οικονομικών, 
των προγραμμάτων και των ανθρώπινων πόρων, επιτρέποντας πιο αποτελεσματικές και 
οικονομικά αποδοτικές επιχειρήσεις της χώρας. 

 

Χορηγοί και Ανάπτυξη 
 
Η HIAS έχει δεσμευτεί να αυξήσει και να διαφοροποιήσει τη βάση δωρητών του σε κάθε 
χώρα λειτουργίας του. Με την υποστήριξη των κεντρικών γραφείων, η HIAS Ελλάδας 
αναπτύσσει μια στρατηγική κινητοποίησης πόρων για τη διατήρηση, αύξηση και 
διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης, βασιζόμενη στη μακρόχρονη φήμη της για 
ολοκληρωμένο και ευέλικτο προγραμματισμό σε ένα δύσκολο περιβάλλον λειτουργίας. Η 
HIAS Ελλάδος συνεχίζει να οικοδομεί ισχυρές σχέσεις με τους σημερινούς δωρητές, 
συμπεριλαμβανομένων των Open Society Foundations, της δικηγορικής εταιρείας Jones 
Day, του Εθελοντικού Ταμείου του ΟΗΕ για τα θύματα των βασανιστηρίων και του Jewish 
Coalition for Disaster Relief. Η HIAS ευελπιστεί ότι η συνεχιζόμενη διαθρησκευτική 
συνεργασία με την Islamic Relief USA - η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Προσφύγων 
στην Ελλάδα - θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί πέρα από τη νομική βοήθεια, ώστε να 
συμπεριλάβει προγράμματα οικονομικής ένταξης και ΒΒΦ. Το 2022, η HIAS Ελλάδας θα 
επιδιώξει επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση από την Islamic Relief Worldwide μετά από 
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εξωτερική αξιολόγηση. Η HIAS Greece θα αξιοποιήσει τις υπάρχουσες συνεργασίες και την 
τεχνογνωσία στη Λέσβο και την Αθήνα για να συγκεντρώσει κεφάλαια για την αναμενόμενη 
εισροή Αφγανών που θα φτάσουν την άνοιξη του 2022 και θα αναζητήσει πρόσθετη 
πολυετή χρηματοδότηση για να σταθεροποιήσει και να επεκτείνει τον προγραμματικό 
αντίκτυπο τα επόμενα χρόνια.   
 

 
 
Ένας διερμηνέας της HIAS Ελλάδας συνομιλεί με τη διευθύνουσα δικηγόρο Έλλη Κριόνα-Σαράντη κατά τη 
διάρκεια μιας ενημερωτικής νομικής συνεδρίασης στα γραφεία της HIAS. Φωτογραφία: Bill Swersey 
 
 
 
Επικοινωνία, πολιτική και συνηγορία 

Η HIAS Ελλάδος συμμετέχει στην υπεράσπιση σε πολλαπλά επίπεδα για την προώθηση της 
προστασίας των προσφύγων σε επίπεδο πολιτικής και πρακτικής. Οι στόχοι της συνηγορίας 
της HIAS περιλαμβάνουν τις τοπικές και εθνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δίκτυα 
και οι συνεργασίες της HIAS Ελλάδος επιτρέπουν στη HIAS να ηγηθεί των προσπαθειών για 
την αλλαγή της πολιτικής με στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων των προσφύγων, να 
προωθεί την πρόσβαση στο άσυλο, να εντοπίζει υποθέσεις που θα επωφεληθούν από 
στρατηγικές δικαστικές διαδικασίες, να παραπέμπει τους πελάτες στις απαραίτητες 
υπηρεσίες και να ενισχύει την ικανότητα του τομέα. Η HIAS Ελλάδος συνεργάζεται με 
εταίρους του συνασπισμού για να αντιταχθεί στην ξενοφοβία και να αναπτύξει και να 
εφαρμόσει στρατηγικές συνηγορίας για την πρόληψή της. Οι πρόσφυγες και οι αιτούντες 
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άσυλο αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης και του 
συνεταιρίζεσθαι και υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες σχετικά με το πώς το νέο μητρώο 
ΜΚΟ ξεχωρίζει τους υποστηρικτές των ευάλωτων μεταναστών.  
 
 Με το βλέμμα στο μέλλον, η HIAS Ελλάδος θα δώσει προτεραιότητα στη συνηγορία με τις 
εθνικές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σε βασικά ζητήματα, όπως: 
ποινικοποίηση της μετανάστευσης, παράνομες επαναπροωθήσεις, κλείσιμο των κέντρων 
υποδοχής στα νησιά hotspot, πρόσβαση στο άσυλο και δίκαιες διαδικασίες ασύλου, 
συνθήκες υποδοχής, το Σύμφωνο της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση και το Μητρώο 
ΜΚΟ και τα αναχαιτιστικά του αποτελέσματα. Η HIAS Ελλάδας σχεδιάζει να ενταχθεί 
επίσημα σε πρόσθετα βασικά ευρωπαϊκά δίκτυα συνηγορίας που σχετίζονται με την 
πολιτική ασύλου και μετανάστευσης, όπως η Πλατφόρμα για τη Διεθνή Συνεργασία για 
τους μετανάστες χωρίς χαρτιά και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ ΜΚΟ για το Άσυλο και τη 
Μετανάστευση.   
  
Η περιφερειακή ομάδα της HIAS αναπτύσσει σχέδια για την ενίσχυση της εσωτερικής και 
εξωτερικής επικοινωνίας, με βάση τις στρατηγικές που αναπτύχθηκαν για την Ελλάδα το 
2020. Η HIAS Ελλάδας χρησιμοποιεί επί του παρόντος το Facebook, το Twitter και άλλες 
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να προσεγγίσει το κοινό καθώς και τους 
συμμετέχοντες με βασικά μηνύματα. Περιφερειακά, η HIAS θα εργαστεί για να 
διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι που ταξιδεύουν στην Αφρική και την Ευρασία γνωρίζουν τις 
υπηρεσίες και τις τοποθεσίες της HIAS και άλλους διαθέσιμους πόρους σε διάφορες χώρες 
μέσω ψηφιακών και άλλων εργαλείων πληροφόρησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φωτογραφία εξώφυλλου: Δήμητρα Μάντζαρη 
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