
ΣΕΝΑΡΙΟ   A  

Ο  Hashim είναι  ένας  Πακιστανός  34  χρονών  που  ζει  στην  Ελλάδα  και
δουλεύει στον αγροτικό τομέα. Αφεντικό του είναι ο Γιάννης. Ο Hashim είναι μόνος
του  στην  Ελλάδα,  η  οικογένειά  του  βρίσκεται  στο  Πακιστάν  και  ο  ίδιος  δεν  έχει
κοινωνικοποιηθεί αρκετά με τους υπόλοιπους εργαζομένους καθώς δεν μιλάει καλά
ελληνικά. 

Μια μέρα στην δουλειά έχει ένα εργατικό ατύχημα. Εκτίθεται σε ένα ισχυρό
φυτοφάρμακο χωρίς προστασία καθώς δεν μπορούσε να διαβάσει τις οδηγίες στην
συσκευασία. Αμέσως άρχισε να νιώθει δυσφορία και να χάνει τις αισθήσεις του. Ο
Γιάννης αμέσως καλεί ασθενοφόρο και ο Hashim μεταφέρεται στο νοσοκομείο. 

Οι γιατροί δεν γνωρίζουν το ιστορικό του, δεν ξέρουν τι εμβόλια έχει κάνει, αν
έχει κάποια χρόνια πάθηση ή αλλεργία. Ο Γιάννης δεν μπορεί να τους βοηθήσει. Τα
ελληνικά του  Hashim δεν επαρκούν και  δεν υπάρχει  κανένας οικείος του που θα
μπορούσαν να ειδοποιήσουν. 

1. Ποια προβλήματα αναδεικνύονται σε αυτό το σενάριο?

2. Τι θα μπορούσε να έχει κάνει ο εργοδότης για να το αποτρέψει?

3. Τι θα μπορούσε να κάνει ο εργαζόμενος για να το αποτρέψει?

4. Τι λύσεις θα μπορούσαν να δοθούν?



ΣΕΝΑΡΙΟ Β

Η Σακινέ είναι από το Ιραν είναι 23 χρονών και είναι στην Ελλάδα εδώ και 5
χρόνια. Μιλάει ελληνικά αρκετά καλά. Βρίσκεται στην Ελλάδα με τους γονείς της και
τις δύο μικρότερες αδερφές της. Τα περασμένα χρόνια ο πατέρας της εργαζόταν ως
οικοδόμος και η οικογένεια ζούσε καλά. 

Το τελευταίο διάστημα ο πατέρας της δεν έχει δουλειά και τα πράματα έχουν
αρχίσει να δυσκολεύουν. Η Σακινέ σκέφτεται ότι είναι απαραίτητο να εργαστεί. Ζητάει
βοήθεια από τους συμμαθητές της στο μάθημα ελληνικών για να μπορέσει να βρει
δουλειά. Μια συμμαθήτριά της προτείνει μια δουλειά στην καφετέρια που εργάζεται
και η ίδια. Η Σακινέ, που είναι μουσουλμάνα συναντάει τον εργοδότη και συμφωνούν
να εργαστεί για μια εβδομάδα δοκιμαστικά. 

Από την πρώτη μέρα η Σακινέ αντιμετωπίζει διάφορα ζητήματα. Παρόλο που
κάνει  πολύ ευσυνείδητα την δουλειά της, εμφανίζει  μια κλειστή συμπεριφορά. Δεν
επικοινωνεί  ιδιαίτερα  με  τους  συναδέλφους  της  και  δεν  μιλάει  καθόλου  με  τους
πελάτες. Αντιδρά αμήχανα ακόμα και αν γίνει κάποιο αστείο.  Στην χώρα της μια νέα
γυναίκα που είναι ιδιαίτερα ομιλητική με ανθρώπους που δεν γνωρίζει  και  κυρίως
άνδρες γίνεται αντικείμενο αρνητικής κριτικής. 

Ο εργοδότης της είναι αυχαριστημένος από την δουλειά της,  όμως ακούει αρνητικά
σχόλια από τους άλλους εργαζομένους και παρατηρεί την δυσαρέσκεια των πελατών.
Έτσι την παρακινεί να είναι την παρακινήσει  να είναι πιο φιλική και ομιλητική τον ίδιο,
τους άλλους εργαζομένους και τους πελάτες. Η ίδια έρχεται σε δύσκολη θέση...

1. Ποια προβλήματα αναδεικνύονται σε αυτό το σενάριο?

2. Τι θα μπορούσε να κάνει ο εργοδότης για να διευκολύνει τη Σακινέ?

3. Τι θα μπορούσαν να κάνουν οι συνάδελφοί της?

4.  Τι   θα  μπορούσε  να  κάνει  η  ίδια  για  να  νιώσει  καλύτερα  στο  εργασιακό  της
περιβάλλον?  


