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THE STUDY
Libya is central to the EU governance of migration
This is why this study investigates Unaccompained Minors’
(UMs) experience of migrating through Libya with a focus
on the multiple forms of (extreme) violence they suffer in
the country - and how these impact their Mental Health

THE STUDY
In practice, it combines both quantitative and qualitative insights
developed for two different works – one of which is already
published…

METHODS

FOR THE ANALYSIS OF
THE LIBYAN CONTEXT
AND UMs’ EXPERIENCES
OF IT WE ALSO RELIED
ON THE LONGITUDINAL
DATA COLLECTED FOR
THE BELGIAN (1) AND
ITALIAN (2) STUDIES

A CROSS-SECTIONAL STUDY
Recruitment and Study Setting
• Data collected by 3 researchers in AprilJune 2018 in 4 detention centrs around
Tripoli
• Access granted by Government of National
Accord (GNA) with the support of EU
delegation in Libya
Participants
• 99 UMs (93 male)

METHODS
A CROSS-SECTIONAL STUDY
Recruitment and Study Setting
Participants
• 99 UMs (93 male)
• Average flight duration of 22,74 months
(i.e., about 2 years)

RESULTS
TRAUMATIC EVENTS
• Pre-migration/Before departure: 1.77 events
• Peri-migration/After departure, before arriving in Libya: 1.59 events
• Post-migration/Since arrival in Libya: 4.21
the most frequent traumatic events recorded are Witnessing Physical Abuse (89)
and Experiencing Physical Abuse (80)

RESULTS
HOWEVER
Besides PHYSICAL violence – as any act which can result in pain or physical injury - UMs
suffer also other forms of (extreme) violence in Libya. These are:
VERBAL violence – e.g., the everyday experiences of racism and other derogatory ways
in which individuals might be addressed
“Yeah, in Libya [I felt I was treated differently because I am Nigerian]! […] It’s normal
they said we are black, we are Africans. There is what they say in Arab [that] Nigerians
are bad […] So, that is how they treated us. […] They treat us different.” (Adult female,
Italy)

RESULTS
SEXUAL violence – as any sexual act, attempt to obtain a sexual act,
unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic directed
against a person’s sexuality using coercion. This is especially
frequent among the girls interviewed in the Italian shelters:
“Once they see you are black and if they hear that you are from
Nigeria, it is even worse! They will beat you, rape you, shoot the
boys and nothing will happen!” (Adult female, Italy)

RESULTS
NON-LINEAR violence – it is about the disrupted potential for a life
with some stability and growth/life integrity, when personal
aspirations are frustrated or made simply impossible to achieve
(Dempsey, 2020)
“From [the Libyan city of] Sabratha we kept changing cars. From
one small car to […] another. […] When we arrived in Sabratha [the
smugglers] put us in a small room. [After they took us to the sea
the] boat started sinking. […] They took us back to the same room
and started beating us.” (Minor female, Libya)

RESULTS
PSYCHOLOGICAL violence - psychological
harm, such as symptoms of anxiety,
depression, or post-traumatic stress disorders
- e.g., imprisonment and forced labour
• All the UMs approached in Libya were
detained
• Many spent time in Bani Waled* (a city 180
km south-east from Tripoli) which is a “hub”
between the crossing of the Sahara and the
attempt(s) to cross of the Mediterranean

@ Antonis
Foradis

“In Bani
Waled*, we
worked against
our will… They
forced us to…
We worked in
carrying rocks
in house
building… and
they did not
pay” (Male
minor, Libya)

RESULTS
IMPORTANTLY
• In practice, there are several overlaps among these forms of
violence – e.g., non-linear and psychological violence.
• These typologies of violence often cumulate to form Loops of
Violence as sequences of violent events UMs go through
repeatedly, as they are perpetuated by institutional and noninstitutional actors who are in/directly involved in Europe’s
governance of migration

RESULTS
This is especially the case when UMs approach
key transitory spaces of their migration to
Europe – e.g., as they (try to) get closer to and
cross the EU external border in the Sicilian
Channel:
Smuggled – Kidnapped – Tortured

RESULTS
Violence comes from smugglers & traffickers
“When I entered Libya
…
through the desert,

thieves took our money
against our will, and
sometimes they kill others
in front of us… I saw it
with my own eyes more
than once: one was
talking in the car and they
shot him, those people
died in the desert” (Male
minor, Libya)

@ Antonis Foradis

RESULTS
…but also from Libyan law enforcement
“When we were in prison a policeman came
with smugglers: we were five, three of us were
women and two of them were pregnant. They
beat and raped them, all of them died and only
me with another man [survived so that] they
asked us to pay 2.000$... When we [told them]
that we [did not] have any money they started
beating us” (Male minor, Libya)

@ Antonis Foradis

RESULTS
The presence of the UNHCR/IOM in detention facilities
does not guarantee UMs’ safety:
“[in the centre] we live with not enough food or water
and [the guards] beat us every day, and they only care
about money: I feel like I am still living with smugglers,
not with the UNHCR” (Male minor, Libya)

RESULTS
THE LOOPS OF VIOLENCE
Violence in Libya is not accidental, but rather structural, even more
since law enforcement officials and military forces governing
migration on behalf of the EU in Libya DO frequently collaborate
with so-called “smugglers/traffickers”
Within such a context, UMs are left with no institutional
support/resources to escape/exit these loops of violence

RESULTS
ACCORDING TO UMs’ ACCOUNTS
•

Rates of mental health difficulties are high in Libyan detention centres
•

•

HOWEVER

Surprisingly, trauma in Libya is not associated with mental health: levels of PTSD and
depression are significantly associated with traumatic experiences pre- and perimigration (i.e., before arriving in Libya).

RESULTS
Possible explanation -> Participants were into a
traumatic experience – i.e., detention – when they
were interviewed, and they knew they had to face
other traumatic experiences across potentially
several loops of violence – i.e., 44 URMs had
already tried to cross the Mediterranean at least
once. For this reason, we believe that:
a) UMs could hardly process traumas they were still experiencing;
b) UMs knew that they had to keep themselves mentally strong to enter
Europe – i.e., stay in a survival mode to move across the (many) Loops
of Violence which were awaiting them inside and outside detention

RECOMMENDATIONS
•

Adequate (preventive) interventions to support UMs must consider the impact of that their
experience of crossing Libya produce on their psychological wellbeing.

•

UMs in Libya are exposed to repeated experiences of different forms of violence and show
high levels of mental health problems. As foreseen in international law minors should never be
detained, even less in a war-torn country.

•

Detention in Libya needs to be ended in order to guarantee UMs’ safety and the respect of
their fundamental rights. The presence and monitoring of international agencies such as
UNHCR or IOM does not lead to significant improvements in this respect.

•

While border and migration control policies implemented in Libya impact severely the mental
health of UMs, these policies do not seem to discourage or deter UMs from trying to migrate
to the EU.
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Ποιος είναι ο πρόσφυγας;

«Ένα

άτομο που λόγω βάσιμου φόβου δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας,
εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών
πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του και δεν είναι σε
θέση ή, λόγω του φόβου, δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της
εν λόγω χώρας, ή που δεν έχει υπηκοότητα και είναι εκτός της χώρας της
προηγούμενης συνήθους διαμονής του, ως αποτέλεσμα των γεγονότων αυτών,
δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε
αυτή...»

άρθρο 1 της Σύμβασης της Γενεύης, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1967

Ασυνόδευτοι Ανήλικοι
Γιατί τα παιδιά ταξιδεύουν μόνα τους;
• Πόλεμος / πολιτική αναταραχή
• Φυσικές καταστροφές
• Φτώχεια / επιθυμία για καλύτερη ζωή
• Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (αναγκαστική στράτευση σε ένοπλες
ομάδες / δυνάμεις, επιθέσεις σε σχολεία, έμφυλη βία κ.λ.π.)
• Οικογενειακή διάλυση (θάνατος ή χωρισμός)
• Οικογενειακή επανένωση
Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εμπορία ανθρώπων και σε
άλλες μορφές βίας και εκμετάλλευσης!

Δουλεύοντας με ασυνόδευτους ανηλίκους
Πολιτισμικές διαφορές στον ορισμό της παιδικής ηλικίας.
Η έκθεση σε ευάλωτες καταστάσεις μπορεί να επηρεάσει την
αυτοβιογραφική μνήμη των παιδιών. Αυτό οδηγεί σε «γενική»
μνήμη, έναν τρόπο ανάμνησης που έχει περιορισμένες
λεπτομέρειες, είναι γεμάτος με γενικεύσεις και δεν είναι
συγκεκριμένη.
Η ικανότητα της συνεκτικής αφήγησης συμβάντων βελτιώνεται με
την ηλικία. Επαναλαμβανόμενο τραύμα από νεαρή ηλικία έχει
αρνητικές επιπτώσεις στη γενική ανάπτυξη της μνήμης.

Ξεκινώντας το πρόγραμμα
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Συμβουλευτική Ημερίδα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, Αθήνα – 3/7/2017
Επίσκεψη σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων
Έγκριση από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Έγκριση από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επικοινωνία με Αρμόδιες Αρχές και ΜΚΟ υπεύθυνες για ξενώνες ανηλίκων
Επικοινωνία με επαγγελματίες διερμηνείς
Επαφή και εξερεύνηση ενδιαφέροντος ομάδας στόχου
Αρχή της έρευνας: Οκτώβριος 2017

Πεδίο έρευνας
Αττική – The Home Project,
MedIN, Ηλιακτίδα
Ελληνική Αστυνομία:
Προαναχωρησιακό κέντρο
Αμυγδαλέζας
Σάμος – Κέντρο Πρώτης
Υποδοχής και Καταγραφής,
Βαθύ Σάμου, Γιατροί Χωρίς
Σύνορα, MedIn, ΠΡΑΚΣΙΣ
Θεσσαλονίκη – Ωραιόκαστρο,
ΑΡΣΙΣ
Πάτρα – Κέντρο Ημέρας ΠΡΑΚΣΙΣ, Εργοστάσια – Λιμάνι

Παιδιά σε κίνηση...
• Πρόσβαση σε ξενώνες και κέντρα
φιλοξενίας/κράτησης. Ασφαλής
πρόσβαση σε παιδιά σε αστεγία, ασφαλή
πλαίσια για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων
• Θέματα γλώσσας/επικοινωνίας,
συνεργασία με επαγγελματίες διερμηνείς
• Περιορισμοί ως προς το επίπεδο
υποστήριξης που μπορούμε να
παρέχουμε στους συμμετέχοντες.
• Απογοήτευση, αίσθημα αδυναμίας
παροχής βοήθειας από την πλευρά μας,
καθώς και από τα παιδιά και τους
φροντιστές
• Απόσταση - έλλειψη τακτικής επαφής με
τους ανήλικους
• Απόρριψη - τα παιδιά αλλάζουν γνώμη
για τη συνέντευξη ή απλά εξαφανίζονται

Συμμετέχοντες μέσα στο χρόνο
Σ1
10/2017-11/2018

45 παιδιά
12 σε
κράτηση

Σ2
4/2018-2/2020

25 παιδιά

Σ3
4/2019-10/2020

21 παιδιά

Ελλάδα
Ελλάδα,
Ιταλία,
Ισπανία
Γερμανία,
Ελλάδα,
Ολλανδία
Ιταλία,
Ισπανία
Γερμανία,
Ολλανδία
Γαλλία

1. Κοινωνική εργασία στα κέντρα πρώτης υποδοχής και
ταυτοποιήσης

Συμμετοχ
ική
Παρατήρ
ηση
Αυτοσυμπληρούμενα
Έρευνα
Πεδίου
Βιβλιογραφική
‘Ερευνα

Ερωτηματολόγια

Αφηγήσει
ς ζωής
Ανάλυση
graffiti
Φωτογραφία Μ.Ρώτα- Γραφείο Κοινωνικών λειτουργών – Ξενώνας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, 2018

Σάμος, Βαθύ– Νοέμβριος 2017
Το πλαίσιο
• Χωρητικότητα = 650 άτομα
• Πραγματικός αριθμός = 2000
άτομα συμπ. 63 Ασ.Αν.
• Χιλιάδες άνθρωποι σε
παραπήγματα στο βουνό
• 3 γεύματα την ημέρα συν 1,5
λίτρο νερό ανά άτομο - μέσος
χρόνος αναμονής 1,5 έως 2
ώρες
• Τουαλέτες και μπάνια μόνο
μέσα στο «επίσημο» κέντρο και
τα περισσότερα κατεστραμμένα

Φώτο Μαρίνα Ρώτα– Σάμος, 2017

Εργασιακό πλαίσιο

• 5 κοινωνικοί λειτουργοί
για 2000 άτομα
• Έλλειψη διερμηνέων
• Έλλειψη χώρου
• Έλλειψη ιδιωτικότητας
• Έλλειψη χρόνου
Photo M.Rota – Samos camp, 2017

«Όταν σκέφτομαι όλα όσα μας έμαθαν στη σχολή,
μου έρχεται
να γελάσω.
Κανείς από εμάς δεν ήταν
Συνθήκες
εργασίας
έτοιμος να εργαστεί σε μια κατάσταση όπως αυτή. Οι
περισσότεροι από τους συναδέλφους δεν έχουν
εργασιακή εμπειρία και ξαφνικά αναγκάζονται να
•εργαστούν
Στρεσογόνο
εργασιακό
στη μέση μιας εμπόλεμης ζώνης. Γιατί έτσι
περιβάλλον
είναι εδώ. Πράγματα που βλέπαμε μόνο στην
που νομίζαμεευθύνες
ότι συνέβαιναν αλλού. Όσο
•τηλεόραση,
Αδιευκρίνιστες
κι αν αγαπάς τη δουλειά σου, δεν την αντέχεις για
•πολύ.
Έλλειψη
Γι' αυτό οισταθερού
περισσότεροι έρχονται και φεύγουν.
Πρέπει
είτε να χρειάζεσαι
πραγματικά απεγνωσμένα
ωραρίου
εργασίας
το μισθό είτε να έχεις βάλει ένα στοίχημα με τον
• Έλλειψη
υποστήριξης
εαυτό σου να
αντέξεις... Κάθεκαι
πρωί ξυπνάς
εποπτείας/καθοδήγησης
κουρασμένη
και μετά πηγαίνεις στη δουλειά για να
άδεια και απογοητευμένη,
• επιστρέψεις
Έλλειψηνιώθοντας
εκπαίδευσης
νιώθοντας δεν ύπάρχει κανένα νόημα»
(Κοινωνική λειτουργός –Βαθύ)

Μ.Ρώτα – Σπασμένο παράθυρο Κοινωνική Υπηρεσία, Βαθύ,Νοέμβριος 2017

Αποτελέσματα
Έλλειψη
«Είναι δύσκολο,
δεν θυμάμαι
υποστήριξη
ς και όνομα, αλλά όταν
σχεδόν κανένα
εποπτείας
με χαιρετάνε στο camp, θέλω να
Φόρτος
ξέρωεργασίας
ποιοι είναι, να θυμάμαι την
και τους. Η δουλειά μας είναι
ιστορία
έλλειψη
πόρων
με ανθρώπους,
με τη ζωή τους.
Συναισθηματικ
εξάντληση &
Είναι μέρος τηςή δουλειάς
μας να
επαγγελματική
ματαίωση
θυμόμαστε»
(Κοινωνική Λειτουργός, Βαθύ)

Ψυχική και
σωματική
κούραση

Απογοήτευση

Αίσθημα
αδυναμίας να
ανταπεξέλθουν
στις ανάγκες

Επαγγελματική
Εξουθένωση

Αυτή είναι η ευχή µου.
Αυτή είναι η ευχή µου, η µοναδική
µου ευχή, να σε ξαναδώ σύντοµα.
Ξέρω ότι η ευχή µου θα
πραγµατοποιηθεί κάποια µέρα, αλλά
µέχρι τότε θα φυλάω τη µνήµη σου
στην καρδιά µου και δεν θα την
αφήσω ποτέ να φύγει.

Μ.Ρώτα– Mήνυμα προς τους κοινωνικούς λειτουργούς της οργάνωσης ΠΡΑΚΣΙΣ– Πάτρα,
2018

2. Μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ και Ασυνόδευτοι Ανηλίκοι – τα
«hotspot» της Λέσβου και της Σάμου
Συμμετοχι
κή
Παρατήρ
ηση
Αυτοσυμπληρούμενα
Έρευνα
Πεδίου
Βιβλιογραφική
‘Ερευνα

Ερωτηματολόγια

Αφηγήσει
ς ζωής
Ανάλυση
graffiti
Μ. Ρώτα – Μόρια, Λέσβος, 2019

‘Εγκαταλείψτε κάθε ελπίδα, όσοι εισέρχεστε εδώ’
Dante Alighieri, Η Θεία Κωμωδία

23 Ασυνόδευτοι Ανήλικοι
Μόρια, Λέσβος

Οκτώβριος 2015– πιλοτικό κέντρο στη Μόρια
και στο Καρά Πετέ - χωρητικότητα 2.800
άνθρωποι, πραγματικός αριθμός 10.000
•
Φεβρουάριος/Μάρτιος 2016 – Κλείσιμο του
λεγόμενου «Βαλκανικού δρόμου», Συμφωνία
ΕΕ/Τουρκίας– Μόρια χωρητικότητα 3000,
πραγματικός αριθμός 6.000.
•
Συμμετοχική παρατήρηση–Μάρτιος 2019,
χωρητικότητα 3.000, πραγματικός αριθμός
άγνωστος, εκτιμώμενος αριθμός 13,800
•
8 & 10 Σεπτεμβρίου 2020 – καταστροφή της
Μόριας από δύο συνεχόμενες φωτιές–
12.000 άνθρωποι -406 ασυνόδευτοι ανήλικοι
•

Βαθύ, Σάμος

•
•
•
•
•

Χωρητικότητα 650 άνθρωποι
Φεβρουάριος/Μάρτιος 2016 – Κλείσιμο του
λεγόμενου «Βαλκανικού δρόμου», Συμφωνία
ΕΕ/Τουρκίας – 2.000 άνθρωποι
Επιτόπια έρευνα Νοέμβριος 2017, 63 ασυνόδευτοι
ανήλικοι
Επίσκεψη πεδίου Φεβρουάριος 2019, εκτιμώμενος
αριθμός 8.000 άνθρωποι οι οποίοι ζουν ανάμεσα σε
τρωκτικά, σκουπίδια και φίδια.
Επίσκεψη πεδίου Απρίλιος 2022 – Νέα κλειστή δομή

Ταυτοποίηση Ασυνόδευτων Ανηλίκων

“Είχα την αφγανική μου ταυτότητα,

•
•

Ανήλικοι ταυτοποιούνται
λανθασμένα ως ενήλικες
Ανήλικοι δηλώνουν ψευδή ηλικία
ώστε να μην τεθούν υπό κράτηση
όσο περιμένουν θέση σε ξενώνα
ασυνόδευτων ανηλίκων.

ήμουν 15. Μετά πήγα στην Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
και τους έδειξα το χαρτί. Και μου είπαν
«Πρέπει να περιμένεις. Είμαστε
υποχρεωμένοι να το στείλουμε στα
κεντρικά μας γραφεία στην Αθήνα. Αν
πουν ναι, τότε είναι εντάξει.» Έλαβα μια
απάντηση μετά από τρεις μήνες
λέγοντας ότι το έχουν αποδεχτεί… τρεις
μήνες, ναι! Με είχαν δεχτεί ως ανήλικο.
Μέχρι τότε ζούσα με τους μεγάλους.”
(Αγόρι, 16 ετών Μόρια)

Νομικές διαδικασίες - αίτηση ασύλου και οικογενειακή επανένωση

•

•

•

•

Ν. 4375/2016 – αίτηση ασύλου είτε
μέσω του νόμιμου εκπροσώπου τους
εάν ήταν κάτω των 15 ετών, είτε μόνοι
τους έαν ήταν άνω των 15 ετών
Κανένα από τα παιδιά που
συναντήσαμε δεν είχε νόμιμο
εκπρόσωπο ή επίτροπο κατά τη
διαμονή τους στα hotspots
Αίτηση για άσυλο με βάση
πληροφορίες από την αστυνομία συχνά αναφερόμενα περιστατικά
εξαπάτησης και εκφοβισμού
Οι καθυστερήσεις στη διαδικασία
εγγραφής συχνά υπονόμευαν τις
διαδικασίες οικογενειακής
επανένωσης

«Τους έδειξα την ταυτότητά μου. Μου

είχανείπαν
πει να
το κάνω,
για να κάνουμε
‘Μας
πίσω
στη Μυτιλήνη
ότι για να
υποβάλετε
αίτηση
για οικογενειακή
αίτηση
για άσυλο.
Μου
είπαν: η ηλικία
επανένωση, πρέπει να περάσετε
στο χαρτί είναι
σωστή,
αλλά
αν Εκείνο
δεν το
τουλάχιστον
έξι μήνες
στο
camp.
camp ήταν
σε για
τόσο
άσχημη
κάνεις
αίτηση
άσυλο,
θακατάσταση
μείνεις εδώ
που δεν ήθελα να μείνω εκεί. Όταν πήγα
για
και δεν
θα μπορείς
ναμε τον
στιςπάντα
υπηρεσίες
ασύλου,
μίλησα
μεταφραστή
καιεδώ.
μουΕίπαν
είπε ότι
διαδικασία
ξεφύγεις από
ότιηθα
μείνεις
(για την οικογενειακή επανένωση) θα
για πάνταέξιεδώ
δεν μήνες.
κάνεις Γι'
αίτηση
διαρκέσει
έωςανεπτά
αυτό.»δεν
το έκανα.’
(Αγόρι
16 ετών,(Αγόρι
Σάμος)16 ετών, Μόρια)

Συνθήκες διαβίωσης

«Την πρώτη μέρα με έβαλαν σε ένα

Μ.Ρώτα– Βαθύ, κουτί προτάσεων– Νοέμβριος 2017

κοντέινερ μαζί με άλλα 30 άτομα. Η
κατάσταση μέσα στο κοντέινερ ήταν
δύσκολη ... η ζωή εκεί ήταν δύσκολη.
Μετά από αυτό… επειδή οι συνθήκες
δεν ήταν καλές στο κοντέινερ… σε
εκείνο τον χώρο υπήρχαν 30 άτομα,
αλλά ήταν πολύ μικρό… Βρήκα δύο με
τρία άτομα που μπορούσα να
εμπιστευτώ, μαζί αποφασίσαμε να
πάμε να αγοράσουμε μια σκηνή. Και
κοιμόμασταν μαζί στη σκηνή.» (Αγόρι,
16 ετών, Μόρια)

Έλλειψη ασφάλειας
•

‘… Υπήρχαν μέρες, γενικά, τα βράδια που
ετοιμαζόμασταν να κοιμηθούμε, για να
μην μας κλέψουν, κρύβαμε τα
προσωπικά μας αντικείμενα σε μέρη που
δεν πρέπει να κρύβουμε πράγματα, στα
εσώρουχά μας…’ (Αγόρι 17 ετών, Μόρια)

• ‘Το κοντέινερ μας δεν έχει πόρτα, δεν

έχει παράθυρα. Το βράδυ έρχονται
μεθυσμένοι άνδρες στον τομέα ανηλίκων
και χτυπούν τα κοντέινερ με ξύλα για να
μας τρομάξουν. Πάντα φοβάμαι να
κοιμηθώ…’ (Αγόρι 17 ετών, Βαθύ)

Μ.Ρώτα– Βαθύ, κοντέϊνερ ανηλίκων – Νοέμβριος 2017

Βία μεταξύ των διαμενόντων στο κέντρο

‘Η φωτιά στη Μόρια… Ήμουν εκεί. Η
κατάσταση ήταν πραγματικά άσχημη.
Δεν μπορούσες να κοιμηθείς μετά τις 12
το βράδυ. Όλοι τσακώνονταν… Έπιναν
αλκοόλ και μετά τσακώνονταν… κάθε
βράδυ. Κανείς δεν μπορούσε να
κοιμηθεί το βράδυ εκεί. Μπορούσες να
κοιμηθείς μόνο κατά τη διάρκεια της
ημέρας.’ (Αγόρι 16 ετών, Μόρια)
Μ.Ρώτα– Βαθύ, Σάμος 2017 – Γκράφιτι σε κοντέινερ ανηλίκων –
«Προσοχή! – να είσαι σκληρός σαν το λύκο διαφορετικά οι λύκοι θα σε
φάνε”.

Αστυνομική βία

Πριν τη άφιξη στο hotspot
«[Η αστυνομία] μας έβαλε στη φυλακή… Για να
μας ξυπνήσει, στην πραγματικότητα έχω ακόμα
εδώ στα πόδια μου, τα πόδια μου, με συγχωρείτε,
μου χτυπούσαν τα πόδια, μου χτυπούσαν τα
πόδια με ρεύμα, έχω ακόμα τα σημάδια
εδώ».(Αγόρι 17 ετών, Μόρια)

Μέσα στο hotspot
«Για παράδειγμα, η αστυνομία με
χτύπησε εδώ (στο κέντρο). Το ίδιο έγινε
και στη Συρία, με χτύπησαν. Δεν εχω δει
καμια διαφορά. Να δείξουν κάποιο
ενδιαφέρον… Η μόνη διαφορά είναι ότι
στη Συρία, υπάρχει πόλεμος, αλλά εδώ
δεν υπάρχει. Με χτύπησαν πολλές φορές
από την αστυνομία, στο κοντέινερ, στην
ουρά για φαγητό… επειδή σπρώχνονται ο
ένας με τον άλλον μερικές φορές μας
χτυπούσαν…» ».(Αγόρι 17 ετών, Βαθύ)

Ψυχική υγεία των ασυνόδευτων ανηλίκων στα hotspots

• Περιστατικά αυτοτραυματισμών
‘Όλα αυτά τα παιδιά εκεί είχαν παρόμοια
ψυχολογικά προβλήματα. Όλα τους. Δηλαδή έκει
• Έντονο άγχος
που στέκονται αρχίζουν και κόβονται, ένας πήρε
πολλά χάπια για να αυτοκτονήσει, ένας πήδηξε
• Κατάθλιψη
τον, πώς λέγεται, τον φράχτη, ένας πέρασε το
• Επαναλαμβανόμενοι εφιάλτες κέφαλι του από παράθυρο και κόπηκε.’ (Αγόρι 17
ετών, Μόρια)
• Επιθετικότητα
• Ψυχοσωματικές εκδηλώσεις
(πονοκέφαλοι, πόνος στο
στομάχι)
• Διαταραχές ύπνου

3. Ασυνόδευτοι ανήλικοι σε νομικό λίμπο

Νομική διαδικασία κατά τη διάρκεια της έρευνας – Οκτώβριος 2017 – Οκτώβριος 2021

14 παιδιά

2 χωρίς

9 αίτηση
οικογενειακής
επανένωσης
μέσω συνθήκης
Δουβλίνο

Έρευνα
Πεδίου

5 αίτημα
Βιβλιογραφική
διεθνούς
‘Ερευνα
προστασίας
(άσυλο)
Ελλάδα

Συμμετοχι
έγγραφα στη
4 αναμονή
6 αποδοχή για
χώρα
Οικ.Επαν,
κή
απόφασης
Οικ.Επαν.
αιτήματος
Παρατήρ
1 αναμονή
ασύλου
στη
απόφασης
χώρα
Οικ.Επαν
ηση
δεύτερης
3 απόρριψη
Αυτοσυμπληρούμενα

συνέντευξης
Οικ.Επαν
2 αναμονή
Ερωτηματολόγια
Ελλάδα
2
έφυγαν
από
αιτήματος
Αίτημα ασύλου
ασύλου
σε άλλη
τη
χώρα
1 αναμονή για
επιστροφή συνθήκη χώρα της ΕΕ
1 έφυγε απο τη
Δουβλίνο από χώρα
χώρα
της ΕΕ στην
1 Ελλάδα
χωρίς
1 απόρριψη
έγγραφα
2 αναμονή για
πρώτη
συνέντευξη
1 αναμονή για
απόφαση

Αφηγήσει
ς ζωής
Ανάλυση
graffiti

Οικογενειακή Επανένωση– 6 ανήλικοι
“Η υπόθεσή μας απορρίφθηκε για τρίτη φορά από την
επιτροπή ασύλου και πρόκειται να πάμε στο δικαστήριο. Δεν
ξέρω γιατί συνεχίζει να συμβαίνει αυτό. Ζω εδώ για
• Μεγάλη
περίοδος
περισσότερα
από δύο χρόνια
τώρα καιαναμονής
είμαι ακόμα αόρατη.
στην
Ελλάδα
Κουράστηκα να περιμένω, μόνο περιμένω.” (κορίτσι 19 ετών,
κείμενο από μήνυμα
στο κινητό) μετά
• Οικογενειακή
επανένωση

ή λίγο πριν την ενηλικίωση

“Νιώθω σαν να είμαι στην αίθουσα αναμονής για τον γιατρό.
• πρέπει
Χρονοβόρες
Παρόλο που
να δω τον διαδικασίες
γιατρό, κάθε φορά που είναι η
ασύλου
στις
χώρες
προορισμού
σειρά μου, κάποιος άλλος μπαίνει μέσα.
Και είμαι εκεί
• Ελλιπής
πρόσβαση
σε
περιμένοντας
και περιμένω
και κουράζομαι,
και απλά
αρρωσταίνω
περισσότερο”
(Αγόρι
17Ελλάδα
ετών)
πληροφορίες
τόσο
στην

όσο και στις χώρες προορισμού

“Τώρα μου είπαν ότι πρέπει να περιμένω άλλα δύο χρόνια…
Λένε ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα με αυτή την
κατάσταση. Πηγαίνω παντού όπου μπορώ, σε κάθε γραφείο,
στους κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά είμαι κουρασμένος
τώρα, είμαι ψυχικά κουρασμένος.” (Αγόρι, 19 ετών)

Διασχίζοντας σύνορα παράτυπα- 3 ανήλικοι

«Υπήρχαν οι διακινητές και μας χτυπούσαν όταν δεν

•μπορούσαμε
Χρονοβόρες
διαδικασίες
ασύλου
και γιατί,
να περάσουμε
τα σύνορα.
Μας χτυπούσαν
κοιτάξτε
κι εμείς θέλαμε
να φύγουμε, δεν–φταίμε
εμείς, αλλά
οικογενειακής
επανένωσης
συνεχίζουν
το
αυτοί
έλεγαν:
γιατί κατεβήκατε, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, και
ταξίδι
παράτυπα
μας χτυπούσαν».(Αγόρι 16 ετών)
• Συχνές επαναπρωθήσεις και βία στα
“Η αστυνομία
σύνορα μας σταμάτησε εκεί και μας πήρε τα κινητά μας,
τα power bank μας και μας άφησαν, μόνο τα ρούχα που
•φορούσαμε.
Μεγάλη
αναμονή σε κέντρα στα Βαλκάνια
Μας χτύπησαν ακριβώς εκεί και μετά ζήτησαν να
συχνά
σε απάνθρωπες
συνθήκες
έρθουν αυτοκίνητα
να μας πάρουν.”
(Αγόρι 16 ετών)
• Το παράδοξο της στασιμότητας κατά τη
“Μερικές
φορές σκέφτομαι,
πρέπει
να προσπαθήσω,
μετακίνηση
– το χρονικό
διάστημα
μέχρινανα
προσπαθήσω, να προσπαθήσω. Και περιμένω. Αξίζει να
φτάσουν στον προορισμό περιγράφεται ως
περιμένω;… Αν δεν πήγαινα σε άλλο μέρος [να φύγω από την
«νεκρός
χρόνος»
Ελλάδα],
ίσως τώρα
να είχα το χαρτί μου… Αυτά οι σκέψεις με
τρελαίνουν,
καταλαβαίνεις;”
(Αγόριστη
18 ετών)
• Η μακρά
περίοδος
αναμονής
νέα χώρα
δημιουργεί άγχος και αισθήματα
αμφιβολίας

Στασιμότητα – 5 ανήλικοι

“Απλά δεν βλέπω το νόημα. Νομίζω ότι τα έκανα όλα σωστά,
αλλά•η Ελλάδα
δεν θέλει
μείνω εδώ…της
Όχι, εξέτασης
δεν θέλω να πάω
Αναβολή
επ'νααόριστον
σε άλλη χώρα. Ποιο ειναι το νόημα? Φοβάμαι μόνο ότι θα με
των αιτημάτων ασύλου από τις
στείλουν πίσω. Και τότε θα πρέπει να βάλω τέλος στη ζωή
Ελληνικές
αρχές
μου».
(μήνυμα μέσω
social media).” (Αγόρι 19 ετών)

•

Ανενεργός χρόνος αναμονής

“Είμαι πολύ κουρασμένος και αγχωμένος, γιατί είμαι εδώ δύο
χρόνια
και ακόμα
δεν έχω περάσει από συνέντευξη…
• τώρα
Φόβος
απέλασης
Αυτά σκέφτομαι και με κάνουν να κλαίω.” (Αγόρι 18 ετών)

• Ανασφάλεια και αβεβαιότητα
“Μπορείς
να μου δώσεις ένα χαρτί, να είμαι νόμιμος με
• Παραίτηση

κάποιον τρόπο και να αρχίσω να κάνω κάτι. Να μείνω έτσι,
πάντα αν δεν μου δίνεις φαγητό, δεν μπορώ να φάω, δεν είναι
καλή ζωή. Δεν μου αρέσει αυτού του είδους η ζωή. Έχω
δύναμη, είμαι νέος. Θα είμαι καλός σε οτιδήποτε”
(Αγόρι 18 ετών)

4. Κράτηση Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Συμμετοχι
κή
Παρατήρ
ηση
Αυτοσυμπληρούμενα
Έρευνα
Πεδίου
Βιβλιογραφική
‘Ερευνα

Ερωτηματολόγια

Αφηγήσει
ς ζωής
Ανάλυση
graffiti

Μ.Ρώτα – Πρώην τομέας κράτησης ανηλίκων Αμυγδαλέζα – Φεβρουάριος 2019

Αστυνομικά κελιά 2017-2020 – 17 περιπτώσεις
Το πλαίσιο
• Ασφυκτικά γεμάτα μικτά κελιά
με ανήλικους και ενήλικες
• Καθόλου προαυλισμός
• Μη καθημερινή πρόσβαση σε
επαρκές φαγητό και νερό
• Βία από συγκρατούμενους και
αστυνομικούς
• Ανύπαρκτη επιτροπεία
• Ανύπαρκτη νομική υποστήριξη

Αμυγδαλέζα κέντρο κράτησης -Ιούλιος 2018– 12 συνεντεύξεις

Το πλαίσιο
Ξεχωριστός τομέας για Ασυνόδευτους Ανηλίκους
Χωρητικότητα = 32 Ασυνόδευτα Παιδιά
Αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων κατά την έρευνα = 54
Χωρίς υπαίθριες δραστηριότητες και σχολείο
Μία κοινωνική λειτουργός και μία ψυχολόγος για όλο τον πληθυσμό
Φιλική συμπεριφορά από τους
αστυνομικούς
• Καμία νομική συνδρομή
• Η πόρτα του τομέα κλειδωμένη
και φυλασσόμενη
•
•
•
•
•
•

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

“Μπορείς σε παρακαλώ να με βοηθήσεις;”
Ο ρόλος του ερευνητή

•
•
•
•
•
•
•
•

Πρόσβαση στο πεδίο
Σεβασμός στους κανόνες
Προσαρμογή στις συνθήκες
Σχέσεις εμπιστοσύνης
Δεοντολογία και ηθική
Προστασία των ανηλίκων
Προστασία της ομάδας
Η λέξη «όχι»

Τι μπορεί να γίνει
• Πόροι
• Καλός σχεδιασμός και οργάνωση μικρών ανοικτών δομών
• Σχετική εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων σε θέματα Ασυν. Ανηλ.
• Εποπτεία
• Ασφαλής χώρος εργασίας
• Επαγγελματίες διερμηνείς/πολιτισμικοί διαμεσολαβητές
https://icons8.com/

Τι μπορεί να γίνει

• Σεβασμός των δικαιωμάτων των παιδιών
• Επίτροποι για όλα τα παιδιά
• Επιτάχυνση των νομικών διαδικασιών
• Δράσεις προς το συμφέρον του κάθε παιδιού
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων
• Εξάλειψη της κράτησης ανηλίκων υπό οποιαδήποτε μορφή
https://icons8.com/

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
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Marina Rota
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Department of Social Work and Social Pedagogy
Center for the Social Study of Refugees and Migration (CESSMIR)
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“The world will not be destroyed
by those who do evil, but by
those who watch them without
doing anything.”
Albert Einstein
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Recruitment
locations

• Piemonte

• Napoli area
Personal connections

• Catania

Sarah Adeyinka

Participants’ overview

31 female Nigerians who arrived in Italy between June 2016 - June 2018
via the central Mediterranean route and were victims of human
trafficking
§ 21 adults
§ 10 unaccompanied minors
Sarah Adeyinka

Measurement Moments
Measurement

Location

No. of
participants

1. 2018

Italy

31

2. 2018-2019

Italy and the
Netherlands
Italy and the
Netherlands

22

3. 2020

Measurement Moments
31

22
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Themes

26/01/2022, 15:37

Three of the prevalent themes

Family involvement in human
trafficking
Sexual violence continues in all phases
of the journey
Stigma- the prevalence of stigma,
especially sexual stigma

1. Family involvement in human trafficking
We discovered the prevalence of family involvement in H.T & divided their involvement into three
• Family
categories:

Family
Involvement

members who
were aware of
Group
wards traveling
with a madam
1
and were
actively
• Family
involved
members who
were aware of
Group
wards traveling
with a madam
2
but were
passively
• Family
involved
members who
were aware of
Group
the journey but
3
unaware of a
madam’s
involvement

Family involvement in human trafficking
Family’s reaction to trafficking: this elicited mixed reactions from complacency and apathy to anger and
seeking justice
I even sent pictures of what I had to wear to work [even in the winter] and pictures of my thighs with burn
marks [from the street side fire] to my mother… But she said: ‘That is what it takes’, so I should do what
needs to be done. She [mum] spent all the money I had been sending to her at home to help me build a house,
so that I can return to it with my son. It really pained me… That was when I started hating her and couldn’t
speak with her again. It was also when I realized that I couldn’t continue working on the streets, because,
after all the secret saving of money without letting my madam know and sending the money home for my own
home, I had no home… (minor, M1)
My mother fought with the woman, and it was a big thing. She said that this was not the agreement they had
before she [madam] took her daughter to Europe. (adult, M1)
I just told my mum about my journey, and she cried so much and said no wonder I am always angry anytime
they ask me for money! (minor, M3)

Physical and sexual violence continued throughout the journey and after arrival
in the destination country

Nige
r

Niger
ia

Physical
and
sexual
violenc
e
Italy

Liby
a

The violence did not end
• Majority of the participants experienced physical and sexual violence multiple times once the
journey began
In the desert, I was beaten and stripped by the Niger guys who wear turbans that they wrap around their
head and face. The men put their hands on my body and inside it claiming to look for money and
hidden things. I was touched anyhow and humiliated. (Adult, M1).

• The violence happened during transit, after arrival in Italy (at the hands of traffickers and clients)
and in a few cases, at the safe houses.
• Arrival in Italy or an EU country

safety as that did not automatically mean an end to violence

… the customers make you do horrible things. One man wanted me to *********** [describes sexual act] so I
refused and thank God he was not strong enough to force me because I was struggling with him until I was
able to run away. That is even the easy one. Some customers just come to kill you. I should not be alive
today when I think about all of the things that I experienced (Adult, M1).

Survival Strategies: despite the violence and traumatic experiences, they
found ways which were often difficult and at times just as traumatising to stay
alive.
People think I’m crazy? They think I want to f*** that wicked
man [smuggler &trafficker] that tear my body with his big thing? I had no choice now. It was the
only way to survive and get food for myself and my girlfriends in Libya (Minor, M1).
So, I was with the father of my baby and … I was there with him, but you know how it is, it’s not
like you went there for love but you are just like protecting yourself, you need shelter, a place
that you can relax your soul. You know how it is in Libya, (sighs) Libya is not just a comfortable
place for somebody to stay. (Adult, M1).
There was a guy there that liked me, an Italian guy working at the shelter, and I slept with him a
few times, but we were not together. Sleeping with him was good for me though because he made
sure that I got the food and provisions that I wanted from the [shelter] store. (Minor, M2).

Stigma: sexual stigma and labelling

From outside
the group

Stigma and
labelling

The participants described many encounters and experiences of stigma, sexual stigma and labelling
based on their race, nationality and gender perpetuated by:

People outside the group- Locals, NGO Staff, soldiers during transit, smugglers, etc.
I have experienced so many judgements against Nigerians. When any crime is committed or
something bad happens, even when other Africans did it, Nigerians are immediately
blamed. (Minor, M1).
The problem is that a lot of the local men want sex, a blowjob, or scopare [a hand job] as payment
for the trip or as the reason for giving us a cheaper price for the ride. I have been at the bus stop
several times and older men stopped to offer me a ride, I asked how much it would cost, and they
said “scopare”. I told them I did not do that and had money to pay for the trip, but they told me
that was the fare and that I should better get used to it because that was what my people did and
that was what would get me where I needed to go. (Minor, M1).
It is hard to find a job here as a black person, and also, as a Nigerian girl, because Italo people
[Italians] and even other blacks have it in their mind that you are doing ashewo [prostitution] work
or at least that you have done it before, so they treat you anyhow. (Adult, M1).

Stigma: sexual stigma and labelling

Stigma and
labelling
Within the
group

People within the group- fellow migrants
One of my biggest fears before the baby was born was that the baby
would look Arab and then people would know… When there is an argument
with the other girls, they say “shut up, your child’s father is nowhere to
be seen, so keep quiet” or “go and bring the father of your child” or “your
child is a bastard, where is the father?” (Minor, M1).

They adopted various coping strategies:
•

Praying, drinking, smoking, listening to music etc.
I just need to be alone. Anytime I am angry, all I do is just to sleep; if I don’t want to sleep, I go the garden, back of my
house, I stay there. Normal I smoke, I drink, I do it to make myself happy. (Minor, M1)

•

Retaliation
Some Italian men still disturb me and ask me for scopare or sex, but I abuse [verbally insult] them or throw something at
them. One of those foolish men followed me one day but he didn’t know that I had planned for him that day, I had his
time. I went round the corner and when he came with his car, his window was down, and he was calling me. Then I poured
called water on him inside his car and cursed him in Italian. I was banging his car and shouting at him. Then he started
begging me and left. Let him go and explain to his wife at home how him and his car got wet. (Minor, M3)

•

Avoiding locals and all things Italian and staying with the familiar- all things Nigerian (food,
movies, friends, etc.)
I have no difficulties in communicating with Italians, in fact it is not an issue because they don’t like to communicate with
blacks anyway. Once you are black, they treat you as if you have a disease and avoid you, so, I have nothing to do with
them too. (Minor, M1).
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Recommenda
tions

•

Engaging with gate keepers and other members of the communities where
the women and girls receive support and often rely on for advice is highly
recommended.

•

Providing adequate training for caregivers and ensuring the availability of
needed services/skills is crucial. Understanding the traumas that these
women and girls live with, and their coping strategies would be instrumental
for their well-being.

•

The allocation of significant resources to caregivers and responsible actors
for after care- especially sexual and mental health support. Provision of
sexual and maternal education services in English are of great importance

•

Creating policies and programs that these women and girls can provide input
towards & help to shape based on their needs would also be highly
recommended. This would be a good way to include them in society and in
the decisions that affect them, their livelihoods and well-being.

Thank you for listening! Questions?
Ευχαριστω που µε ακουσες. ερωτήσεις;

Dr Sarah ADEYINKA
E: sarah.adeyinka@ugent.be
T: +32 473 921 409
W: www.childmove.eu
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Places of recruitment
• Palermo
Disembarkation setting
First Reception Centre for unaccompanied minors only
• Rome
Transit and settlement setting
Night transit shelter both for minors and adults
• Ventimiglia
Transit setting
Informal and formal transit camps both for minors and adults

City

Palermo

Roma

Ventimigli
a

Number of
participants
recruited

11

4

24
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Demographic informations (=39)
Gender
Declared aged (M1)
Declared Nationality

Migration status ( after M3)

Female

4

Refugee status (5 to 10 years)

12

Male

35

Child protection (<18/21 years)

10

14-15

15

Humanitarian protection (2 years)

4

16-17.5

23

Unknown

13

Eritrea

9

Ethiopia

6

Ivory Coast

6

Sudan

5

Gambia

4

Tunisia

4

Guinea Conakry

2

Mali

2

Somalia

1

Senegal

1
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Participants in the longitudinal follow-up
M1
M2
M3

• 1st interview in 3 locations in Italy
• Total 39 respondents
• 2nd interview in 19 Locations in 7 countries (Italy, France, UK, Belgium, Spain, Germany, Malta)
• Total 23 respondents
• 3rd interview in 11 Locations in 5 countries (Italy, France, UK, Spain, Germany)
• Total 14 respondents
M1 : Recruitment in Italy

M3 : Italy / other country

M2 : Italy / other country

?
6-12months

?
6-12months
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UMs’ Trajectories upon entry in Italy

101

urban mobility/local
inclusion

Trajectories of Im/mobility

Settlement in Italy

Surrender cross border
mobility
Engagement with official
structures and legal
proceedings
Mobility in urban hubs (bus,
trains, transit shelters)

Mobility as transit
migration

in/formal support networks (NGOs,
care centres, cultural centres)

Invest time in obtaining a residence
permit, an education, driving
licence
Official registration in minors
centres

Cross border and intra-state
mobilities

Irregular border crossings

Humanitarian services and
NGOs; grass roots
organisations, volunteers

Avoid registration in minors
centres

Cross border and intra-state
mobilities
Critical events

Chaotic trajectories

Unvoluntary
mobility

urban mobility/local
inclusion
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Experiences of mobility within the sample of UM’s on the move in Europe – A trajectory
perspective

Chaotic

Chaotic

Chaotic

Factors mentioned by UMs

Family &
friends
elsewhere
Destination
elsewhere
Quality of care
and support

Family
& friends

Poor

Other
Location

Long
waiting

Lengthy
processes
No status
(international or
child
protection)

Denial of
protectiv
e legal
status
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Why do they move on?
Uncertainty about the future
It was the first time I came to Europe, […]. You go [to] the
place where they take you […]. The first few months you
are here, you look at how things work, then you will think
"Well, if I stay here for a long time, will I have any
advantages? "or "if I stay here for a long time I won't have
any advantages", you know?
(Abiboulaye, Senegalese– M2, France)
Join family members
I want to meet with my uncle in Norway. I am not there yet.
[…] My life isn’t supposed to be in Italy. I need to study and
help my family.
(Dawit, Eritrean boy – M1 in Ventimigila, Italy)

Negative assessment in Italy
When I arrived in Crotone, there was a woman speaking Tigrinya and
Amharic. When she asked my age, I told her I was 15, but she registered
me as an adult. This was a bad situation and it changed a lot of things
for me. […] I wasn’t recognized as a minor, so I didn’t receive
information about minors’ rights. If I could have had access to
information, I don’t think I would like information about Italy but about
UK, for example about the asylum process there, about access to
education and work.
(Hamid, Eritrean boy - M1 in Ventimiglia)
Waiting to travel
When I was in Sicily, […] I called my uncle here, he spoke
with the staff in Sicily, like EASO staff, they started some
process for me to come faster [to Spain] (mhm) …. But it
lasted for a while there
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Recommendations
•

Create safe places to migrant children traveling alone to prevent risk of abuse and
exploitation

•

Broaden the opportunities to travel safely by plane

• Respect migrant children rights to safety in migration
• Take into account migrant children traumatic experiences before, during and after
migration (borders, unsafety, loneliness, child labor) in order to meet their needs
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Thank you for your attention!
Océane UZUREAU
E oceane.uzureau@ugent.be
T +32 478 923 891
Department of Social Work and Social Pedagogy
Center for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR)
•

www.facebook.com/childmove
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• Settling in Belgium. Sources of
support amidst stressful
experiences in the lives of
unaccompanied refugee minors
• Dr. Malte Behrendt
• ChildMove dissemination event Greece
• 11 May 2022

ChildMove project
Belgium

Overview
Protective

Risk
Unaccompanied,
minor, refugee

Coping skills

Social support

Stressful life
events
Daily stressors
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Field work
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5
4
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Albania
DR Congo
Chad
Syria
Iraq
Marocco
Palestine
South Sudan
Serbia
Mali
Somalia
Tunisia
Cameroun
Senegal
Ivory Coast
Egypt

14

Guinea

Eritrea

25
20
15
10
5
0
Afghanistan

Countries of origin

22
10

111

Gender

Age

18 13 14
9% 3% 11%

9%

15
11%

F

17
38%

M

91%

13

14

15

16
28%
16 17

18
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⌀ 16 months on the
move

113

2017

Recruitment
&
Measurement
moment 1

2018
2019

~7
months
In-between
contact

Measurement
moment 2

~14
months

Measurement
moment 3

In-between
contact
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Risk factors

Stressful life events

Stressful life events
84.9%

29.5%

78%
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Stressful life events

• Stressful life events pre- or peri-migration
had no significant effect over time
• More daily stressors resulted in higher PTSD
across time
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Risk factors

Daily stressors

Daily stressors
Most reported at M1
“At the moment, I am very worried about future political
events that might take place in our country, especially since I
know that I have my mother there, who is very fragile, and
my two sisters as well.”
(16, M, Mali)

Worries about family
Lack of money
Language barrier
Boredom
Uncertainty

Increasing racism &
discrimination

119

Daily stressors

Daily stressors > Stressful life
events
Social exclusion à depression
Long-term documents & contact
with family alleviate depression

Protective
factors

Coping strategies

Avoidance and distraction

“If you are alone, then you think about those past experiences,
but when you’re with your friends, then you forget these things.”
(16, M, Eritrea)

122

Continuity and coherence
“When Ramadan came I quit smoking
[…] so that’s the happiest time for me.”
(17, M, Afghanistan)
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Protective
factors

Social support networks

Social support
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Social support

126

Social support
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Conclusion
Improve living conditions
Invest in continuous, high quality care
Promote social inclusion
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Conclusion

Integrate support from diverse sources in care
practices
Psychosocial interventions and trauma therapy
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