
Δημιουργία αξιοπρεπών θέςεων εργαςίασ για μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ μέςω 
μιασ κοινωνικήσ επιχείρηςησ ςτο Βερολίνο 

 
Διαβάςτε το πρωτότυπο κείμενο που δθμοςιεφκθκε από τον ILO (Διεκνισ Οργάνωςθ Εργαςίασ) ςτα 
αγγλικά εδϊ 
 

 
Οι εργαηόμενοι τθσ Graefewirtschaft 
 
Τι είναι Graefewirtschaft; 
 
Η Graefewirtschaft είναι μια κοινωνικι επιχείρθςθ δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ για τουσ 
μετανάςτεσ και τουσ πρόςφυγεσ ςτο Βερολίνο. Δραςτθριοποιείται ςε ζνα ευρφ φάςμα, από catering 
για ςχολεία, κυλικεία, παιδικοφσ ςτακμοφσ και κζντρα θμεριςιασ φροντίδασ ζωσ παροχι οικιακϊν 
υπθρεςιϊν. Σιμερα, θ Grafewirtschaft παρζχει ςχολικά γεφματα ςε 8 ςχολεία και 12 νθπιαγωγεία, 
παράγοντασ περιςςότερα από 2.400 γεφματα τθν θμζρα. Απαςχολεί περίπου 50 άτομα, εκ των 
οποίων οι περιςςότεροι είναι μετανάςτεσ ι πρόςφυγεσ ι προζρχονται από κάποια άλλθ ευάλωτθ 
ομάδα. 
 
Η Graefewirtschaft ιδρφκθκε το 2009 από μακροχρόνια ανζργουσ μετανάςτεσ και Γερμανοφσ. Οι 
μετανάςτεσ, οι οποίοι τϊρα εργάηονται για τθν επιχείρθςθ, ιταν άνεργοι για χρόνια. Αντιμετϊπιηαν 
προβλιματα λόγω τθσ δυςκολίασ αναγνϊριςθσ των επαγγελματικϊν τουσ προςόντων που 
αποκτικθκαν ςτο εξωτερικό ι τθσ αςάφειασ του κακεςτϊτοσ διαμονισ τουσ ςτθ Γερμανία. Ζτςι, δεν 
ιταν ςε κζςθ να ενςωματωκοφν ςτο γερμανικό ςφςτθμα εφρεςθσ εργαςίασ με ζναν ςυμβατικό 
τρόπο. 
 
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ αναλαμβάνει δράςθ θ Graefewirtschaft. Βοθκά τθν ενδυνάμωςθ των 
μεταναςτϊν και των προςφφγων, εξαςφαλίηοντασ τουσ κζςεισ εργαςίασ μζςω των οποίων μποροφν 
να αναπτφξουν τισ δεξιότθτζσ τουσ. Οι υπθρεςίεσ που προςφζρονται ζχουν αναπτυχκεί με βάςθ τισ 
ανάγκεσ και τισ δεξιότθτεσ των προςφφγων - μεταναςτϊν, αντικατοπτρίηοντασ ταυτόχρονα τθν 
πολιτιςτικι ποικιλομορφία των κοινοτιτων. 
 
Η Graefewirtschaft ξεκίνθςε με ζνα εςτιατόριο "Weltküche" (Παγκόςμιασ Κουηίνασ) όπου οι 
μετανάςτεσ μαγείρευαν  τισ ςυνταγζσ των γιαγιάδων τουσ. Στθ ςυνζχεια, οι υπθρεςίεσ επεκτάκθκαν 
ςτο catering. Στισ γαςτρονομικζσ εκδθλϊςεισ, τα μζλθ μαγειρεφουν παραδοςιακά πιάτα με 
ςυνταγζσ, μεταξφ άλλων, από Σρι Λάνκα, Εκουαδόρ, Creole και Τουρκικά, προωκϊντασ ζτςι τισ 
ανταλλαγζσ μεταξφ των πολιτιςμϊν. 

http://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/WCMS_543747/lang--en/index.htm


 
Πώσ λειτουργεί η Graefewirtschaft; 
 
Όλα τα κζρδθ από τθν Graefewirtschaft επανεπενδφονται ςτα κοινωνικά προγράμματα τθσ 
επιχείρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προϊκθςθσ τθσ επαγγελματικισ και κοινωνικισ ζνταξθσ 
των ατόμων από μειονεκτοφςεσ κοινότθτεσ. 
 
Η Graefewirtschaft ζλαβε τεχνικι υποςτιριξθ από τον Οργανιςμό Ανάπτυξθσ του Βερολίνου για τισ 
κοινωνικζσ επιχειριςεισ και τθν οικονομία τθσ γειτονιάσ (BEST) ςχετικά με τθν ανάπτυξθ των 
πρακτικϊν διοίκθςθσ τθσ επιχείρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μελετϊν ςκοπιμότθτασ και 
επιχειρθματικϊν ςτρατθγικϊν, με τθ ςυμμετοχι όλων των εμπλεκόμενων δρϊντων. 
 
Μζςω τθσ αναςκόπθςθσ του τρόπου διοίκθςθσ και τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ, ζνα ευρφ φάςμα 
κεμάτων εξετάςτθκαν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ νομικισ μορφισ των οργανιςμϊν, τθσ 
πρόςλθψθσ προςωπικοφ και τθσ ενδυνάμωςθσ ικανοτιτων. Η τοπικι κυβζρνθςθ, ζνα κζντρο 
εργαςίασ, ιδρφματα και οι κάτοικοι ενεπλάκθςαν ςτθ διαδικαςία αυτι και υποςτιριξαν τθν 
ανάπτυξθ τεχνογνωςίασ, τθν πρόςβαςθ ςε κεφάλαια εκκίνθςθσ και ςυνζβαλαν ςτθν ανάπτυξθ του 
εγχειριματοσ. 
 


