ΜΚΟ 4%

Αυτό το μέρος έχει
καταστρέψει τη ζωή μας.
Ο σύζυγός μου ήταν καλός
άνθρωπος και τώρα έχει
καταντήσει ναρκομανής.
Όλη αυτή η πίεση τον έχει
καταστρέψει. Κάνει μεγάλη
χρήση όπιου και πάντα
ξεμένει.
- Αφγανή, 26-35, Μαλακάσα

Όλοι έχουν εθιστεί σε
κάποιο είδος ναρκωτικού
εδώ. Στην αρχή υπήρχαν
πολλοί υγιείς, δυνατοί
νεαροί. Τώρα όλοι τους
έγιναν ταραχοποιοί, καταθλιπτικοί, εγκληματίες
και ναρκομανείς.
- Αφγανή, 26-35 ετών,
Μαλακάσα

Αργοπεθαίνουμε
όλοι εδώ, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Δεν γνωρίζουμε
πότε θα φύγουμε.
- Μαροκινός, 26-35
ετών, Μόρια

Δεν θυμάμαι
πόσο καιρό είμαι
εδώ. Δεν θυμάμαι
καν πότε ή πώς
φτάσαμε. Χάνω τη
μνήμη μου. Δεν είμαι η μόνη, όμως, οι
περισσότεροι εδώ
στον καταυλισμό
χάνουν και αυτοί τη
μνήμη τους.
- Αφγανή, 36-49
ετών, Μαλακάσα

Έχουμε φτάσει
στα πρόθυρα
αυτοκτονίας. Ο
θάνατος είναι πολύ
καλύτερος από
αυτό που ζούμε.
- Μαροκινός, 26-35
ετών, Μόρια

Έχουμε ικανότητες,
αλλά δεν μας δίνουν
καμία στήριξη οι ΜΚΟ.
Όλες οι ευκαιρίες
δίνονται σε γυναίκες και
παιδιά. Οι ασυνόδευτοι
άντρες στην Ευρώπη
είναι ένα τίποτα. Το
ίδιο συμβαίνει και στο
Αφγανιστάν, δεν υπάρχει
στήριξη για τη νέα γενιά.
- Αφγανός, 18-25 ετών,
Μαλακάσα

Οι ασυνόδευτοι
άντρες δεν έχουν τίποτα
να κάνουν εδώ, νιώθουν
πολύ άσχημα, έχουν κουραστεί και το μυαλό τους
έχει καταστραφεί.
- Αφγανός, 18-25 ετών,
Μαλακάσα

Όλοι οι ασυνόδευτοι
άντρες έχουν ψυχολογικά προβλήματα, δεν
υπάρχει καμία δραστηριότητα για μας, κανένα
άθλημα ούτε εκπαιδευτικά προγράμματα. Γι’
αυτό οι περισσότεροι από
αυτούς κάνουν χρήση
ναρκωτικών, επειδή νιώθουν απελπισμένοι.
- Αφγανός, 18-25 ετών,
Μαλακάσα

Αυτό το τεύχος του In The Loop βασίζεται σε 158 συνομιλίες που κατέγραψαν συνεργάτες της Internews, καθώς και
συντάκτες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι συνομιλίες καταγράφονται προσεκτικά και τα θέματα αναπτύσσονται με την τεχνική ανάλυσης περιεχομένου. Παρουσιάζεται ένας συνδυασμός θεμάτων, με σκοπό να παρουσιαστούν
οι κύριοι προβληματισμοί και να δοθεί διέξοδος έκφρασης στις φωνές της μειοψηφίας.

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

ηλικία:

* Το ποσοστό υποδεικνύει την αναλογία των προσωπικών και online επαφών, η οποία σχετίζεται με το αναφερόμενο θέμα

Νεαροί ασυνόδευτοι άντρες
στους καταυλισμούς ανέφεραν στο In the Loop ότι υπόκεινται σε κατώτερη μεταχείριση
από τους υπόλοιπους διαμένοντες. Λένε ότι νιώθουν παραμελημένοι και αποκλεισμένοι στον καταυλισμό, χωρίς
ευκαιρίες ή στήριξη από ΜΚΟ
ή από τη διοίκηση του καταυλισμού. Κάποιοι λένε ότι η
έλλειψη δραστηριοτήτων για
νεαρούς άντρες οδηγεί στη
χρήση ναρκωτικών.

Εργασία 5%

Πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες εξέφρασαν στο In the
Loop την τεράστια απόγνωση στην οποία βρίσκονται.
Εξήγησαν ότι ο αποκλεισμός
τους, σε συνδυασμό με την
παντελή έλλειψη πληροφόρησης για τις μελλοντικές προοπτικές τους, έχει καταστεί
ανυπόφορος. Αποτελεί την
αιτία σοβαρών ψυχολογικών
και ψυχιατρικών διαταραχών.
Κάποιοι από αυτούς ανέφεραν ακόμη και κάποια τραγικά
περιστατικά αυτοκτονίας.

Ασφάλεια 5%

Σε συγκεκριμένους καταυλισμούς, πρόσφυγες και μετανάστες εκφράζουν παράπονα
για τη μεγάλη διάθεση ναρκωτικών. Έχουν αναφέρει στο In
the Loop ότι υπάρχει εύκολη
πρόσβαση σε κάποια σκληρά
ναρκωτικά, όπως είναι το όπιο,
το οποίο μερικές φορές διατίθεται ακόμη και σε χαμηλότερη τιμή εντός καταυλισμού
παρά εκτός (ένα - δυο ευρώ για
μια δόση). Οι βλαβερές επιπτώσεις από τη χρήση ναρκωτικών
προκαλούν μεγάλη ανησυχία
για τους ερωτηθέντες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

14
ηλεκτρονικά

Διαμονή 5%

ΝΕΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΣΕ
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ:
«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΑΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ»

Φαγητό και άλλα είδη 8 %

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΥΓΕΙΑ:
«ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ
ΟΛΟΙ ΕΔΩ»

Ψυχοκοινωνική υγεία 11%

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΕ
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ:
«ΟΛΟΙ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ
ΕΘΙΣΜΕΝΟΙ»

144
αυτοπροσώπως

Ναρκωτικά
4%

Η έκδοση In The Loop εξετάζει τους προβληματισμούς και τις αντιλήψεις των ανθρώπων που επηρεάζει η προσφυγική κρίση στην ΕΕ. Η
Internews καταγράφει σχόλια εντός και εκτός διαδικτύου, τα οποία συγκεντρώνει από πρόσφυγες και μετανάστες σε καθημερινή βάση. Στόχος
της έκδοσης είναι, μέσω της ανάλυσης αυτών των σχολίων, να ενισχύσει τη φωνή προσφύγων και μεταναστών και να βοηθήσει να εισακουστούν
τα συγκεκριμένα μηνύματα, δίνοντας φωνή σε ανθρώπους που βρίσκονται υπό τη μέριμνα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Βρίσκουμε πολλά είδη
ναρκωτικών εδώ. Ναρκωτικά που δεν μπορείς
να βρεις σε όλη τη χώρα,
αλλά τα βρίσκεις εδώ, σε
χαμηλότερη τιμή. Οι περισσότεροι από τους νεαρούς
που δεν έχουν τίποτα να
κάνουν, κοιμούνται όλη
μέρα και το βράδυ κάνουν
χρήση ναρκωτικών.
- Αφγανός, 18-25 ετών,
Μαλακάσα

ΠΟΙΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΥ

Έλλειψη
πληροφόρησης 4%

Σχόλια από πρόσφυγες

Συνθήκες στους
καταυλισμούς 10%

Refugee Feedback Review

Δημοφιλή
θέματα*:
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Οικογενειακή επανένωση 3%

#34

κάτω των
16 ετών

1

16 - 25

23

26 - 35

77

36 - 49

26

άνω των
50 ετών
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τοποθεσίες:

5
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

γλώσσα:

51%

49%

Αραβικά Περσικά

φύλο:

18
%

82
%

