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Πεξίιεςε
Ζ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα εµθαλίδεηαη ζπγθξαηεκέλε ζηελ πξνψζεζε
ξπζκίζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ µεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσληθή,
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή θαη ηελ πξφζβαζή ηνπο ρσξίο δηαθξίζεηο ζε βαζηθά
δηθαηψκαηα θαη αγαζά. Παξά ην φηη ε πνιηηηθή γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε
απνηέιεζε θεληξηθφ ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο (λ.
3386/2005 θαη λ. 4152/2014), εληνχηνηο, ηειηθά ε πνιηηηθή απηή απνδεηθλχεηαη ζπλνιηθά
δηζηαθηηθή θαη εμαληιείηαη ζε δηαθεξπθηηθφ επίπεδν.
ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ πιεπξψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ
αιβαλψλ κεηαλαζηψλ θαη ε δηεξεχλεζε ησλ βησκάησλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο ζην
πιαίζην ηεο δξάζεο ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Ζ αλάιπζε επηθεληξψλεηαη ζηελ
εμέηαζε ησλ ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο, ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη
πνιηηεία γεληθφηεξα, ησλ δεηεκάησλ ηεο λνκηκνπνίεζήο ηνπο, ηεο πξφζβαζεο ζηελ
ηζαγέλεηα θαη ηηο απφθηεζεο πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ σο δηαζηάζεσλ πνπ
αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πνιηηηθέο ελζσκάησζεο ζηελ Διιάδα ζε ηξία πεδία πνιηηηθψλ, ην
λνκηθφ-πνιηηηθφ, ην πνιηηηζκηθφ θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ.
Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε πνηνηηθή κεζνδνινγία έξεπλαο θαη ε εξεπλεηηθή
κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ε πεξηγξαθηθή θαηλνκελνινγηθή κέζνδνο. Γηα ην ζθνπφ
απηφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμη ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο κε αιβαλνχο κεηαλάζηεο πνπ
εξγάδνληαη θαη δηαβνχλ ζηελ Κφξηλζν.
Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απνδεηθλχεη πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε πιεηνλφηεηα
ησλ κεηαλαζηψλ δελ είλαη εληαγκέλνη, ή αθξηβέζηεξα ε έληαμή ηνπο είλαη εκηηειήο θαη
πξνπάλησλ εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε. Οη αιβαλνί
κεηαλάζηεο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα δείρλνπλ λα είλαη ελζσκαησκέλνη φζνλ αθνξά
ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ελψ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηνπ απνθιεηζκνχ φζνλ αθνξά ηελ
θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη ηελ λνκηθή-πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο ελζσκάησζεο. Ζ κέρξη
ζήκεξα έληαμή ηνπο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θπξίσο ζε άηππε βάζε θαη κε ηε δηθή ηνπο
πξσηνβνπιία θαη πξνζπάζεηα.
Λέμεηο θιεηδηά: Μεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή,
απνθιεηζκφο

κεηαλάζηεο, ελζσκάησζε, έληαμε,
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Abstract
Immigration policy in Greece appears to be hesitant in promoting laws that will lead to an
substantial participation of immigrants in social, economic and political life as well as
their access without discrimination to basic rights and goods. Although, the policy for
social incorporation was at the core of the migration policy (law, 3386/2005 and
4152/2014), eventually this policy fully proven reluctant and it is limited to a declaratory
level.
The objective of this research is to record the everyday aspects of Albanian immigrants
and investigate their experiences as part of their action in the Greek society. The analysis
focuses in the examination of the conditions in the process of accessing the labor
market, their relations with the local community and the state in general, the issues of
legalization, access to citizenship and the acquisition of political rights as dimensions that
reflect the integration policies in Greece in three policy areas, the legal-political, cultural
and socioeconomic dimension.
The approach is qualitative research methodology and the research method used is
descriptive phenomenological method. For this purpose, were conducted six interviews in
depth with Albanian immigrants who work and live in Corinth city.
The analysis of the results shows that in fact the majority of immigrants are not
integrated, or more precisely their integration is incomplete and above, all due to the
economic downturn questioned., Albanian immigrants that were surveyed appeared to be
incorporated in the cultural dimension while they are in the exclusion limits in terms of
socio-economic and legal-political dimension of integration. The hitherto integration has
mainly taken place on informal basis and on their own initiative and effort.

Keywords: Migration policy, immigrants, incorporation, integration, exclusion
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Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε

Π.Γ.

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα

ηΔ

πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο

ηΠ

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε

ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Αλαζπγθξφηεζεο

ΤΠ.Δ.

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ

ΤΠ.ΓΖ.Σ.

Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο

Τ.Υ.Σ. (π.ρ.η.)

Τπήθννο Σξίηεο Υψξαο
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Δπραξηζηίεο
Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζ’φινπο εθείλνπο ηνπο
αλζξψπνπο πνπ κε ηελ παξνπζία θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζπλέβαιαλ ζηελ πινπνίεζε
ηεο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο, αιιά, θαη ζηελ πεξάησζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ
ζπλνιηθά.
Γηα ζπκβνιηθνχο ιφγνπο αο κνπ επηηξαπεί λα μεθηλήζσ απφ ηελ Λίλα Βεληνχξα,
Καζεγήηξηα ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ
θαη κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο επίβιεςεο ηεο εξγαζίαο κνπ. Με φιεο ηηο ζεκαζίεο ε
πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ κνπ ζα ήηαλ αδχλαηε δίρσο ην δηαξθέο ελδηαθέξνλ ηεο θαη ηε
γελλαηφδσξε ππνζηήξημε ηεο.
Θεξκέο επραξηζηίεο νθείινληαη εμίζνπ ζηνλ επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο κνπ Αλδξέα
Φεξψλα, Δπίθνπξν Καζεγεηή ζην Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. Οη ζπκβνπιέο, ε δηαξθήο δηαζεζηκφηεηα ηνπ θαη ε
ακέξηζηε ελζάξξπλζε ζηελ πξνζπάζεηα κνπ ππήξμαλ πνιχηηκεο γηα ηελ ινγηθή ξνή θαη
ηελ βέιηηζηε δνκή ηεο εξγαζίαο. Τπφρξενο αηζζάλνκαη επίζεο ζηε Γηνχιε
Παπαδηακαληάθε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ζην ίδην Σκήκα πνπ δέρζεθε λα ζπκκεηέρεη
ζηελ ηξηκειή επηηξνπή επίβιεςεο.
Ηδηαίηεξε κλεία αμίδεη ν θαιφο κνπ θίινο θαη ζπλάδειθνο Νίθνο Κνπξαράλεο,
Μεηαδηδαθηνξηθφο Δξεπλεηήο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην, γηα ηηο επνηθνδνκεηηθέο
ζπδεηήζεηο θαη ηε ζηελή ζπλεξγαζία πνπ είρακε θαζ’ φιν ην δηάζηεκα ζπγγξαθήο ηεο
δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο.
ε κία πξάμε επγλσκνζχλεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ αδειθφ κνπ, Ardit Bruhamaj
γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη εζηθή ζηήξημε πνπ κνπ παξείρε θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ
ζπνπδψλ κνπ.
Άθεζα γηα ην ηέινο ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο ίδηνπο ηνπο κεηαλάζηεο πνπ δέρηεθαλ
πξφζπκα λα κηιήζνπλ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Καη
αλ βνεζήζεη έζησ θαη ζην ειάρηζηα λα αθνπζηεί ν δηθφο ηνπο ιφγνο, ζα είλαη γηα κέλα
κία κηθξή δηθαίσζε απηήο ηεο δνπιεηάο αιιά θαη εμφθιεζε ελφο ρξένπο, πνπ αθνξά φρη
ηφζν ηελ επηζηεκνληθή φζν ηελ θνηλσληθή κνπ ζπλείδεζε.

13

Ζ ζειίδα απηή είλαη ζθφπηκα ιεπθή.

14

Κεθάιαην 1
Δηζαγσγή
1.1 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ εξεπλεηηθνύ πεδίνπ
Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί ζεκειηψδεο δηαθχβεπκα θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ
θαη ηδενινγηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Ζ κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ - θαηλφκελν πνπ απνξξέεη απφ
ηα βάζε ηεο ηζηνξίαο - θαηά ηε λεσηεξηθή επνρή έιαβε απμεηηθέο δηαζηάζεηο. Ζ
κεηαλαζηεπηηθή εηζξνή δηαρξνληθά αληηκεησπίδεηαη κε επηθπιαθηηθφηεηα απφ ηνλ
πιεζπζκφ ππνδνρήο θαη πάληα ζρεδφλ ζπλεπάγεηαη ηελ ππεξπήδεζε κηαο ζεηξάο
εκπνδίσλ απφ ηνπο κεηαλάζηεο, εθφζνλ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα εληαρζνχλ ζε έλα λέν
θνηλσληθφ ζψκα.
Ζ Διιάδα, φπσο πνιιέο άιιεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο, γλψξηζε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο
θαηά ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο θαη ηδηαίηεξα κεηά ηα ηέιε ηνπ 1980. Ζ θαηάξξεπζε
ησλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ, ε επηδείλσζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο
θαζψο θαη άιινη παξάγνληεο, επέθεξαλ δξακαηηθή αχμεζε ζηα ξεχκαηα κεηαλαζηψλ απφ
ηελ αλαηνιηθή θαη ηελ θεληξηθή Δπξψπε αιιά θαη ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο εθηφο
Δπξσπατθήο Ζπείξνπ. Οη κεηαλάζηεο δηαζρίδνπλ ηα εζληθά ζχλνξα ρσξίο λα δηαζέηνπλ
πάληα λφκηκα έγγξαθα θαη εγθαζίζηαληαη πξνζσξηλά ή ζε καθξνρξφληα βάζε ζηελ
Διιεληθή Δπηθξάηεηα (Petronoti & Triantafyllidou, 2003, ζ. 13). Γνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ απνζέκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη, είλαη ε παξάλνκε είζνδνο, δηακνλή
θαη απαζρφιεζε ηνπ ζπλφινπ απηνχ κέρξη ην 1997-1998 ή κέξνπο απηνχ κέρξη ζήκεξα
παξά ηα ηξία πξνγξάκκαηα λνκηκνπνίεζεο (1997/1998, 2001, 2005) (Κφληεο , 2014 ζ.
280).
Ζ αδξάλεηα, ε αλεηνηκφηεηα ή ε εζειεκέλε επηινγή ηεο πνιηηηθήο ηεο κε απφθαζεο απφ
ην ειιεληθφ θξάηνο ζηε δηαρείξηζε ηνπ λένπ απηνχ θαηλνκέλνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην
ρακειφ βηνηηθφ επίπεδν ησλ αληηθαλνληθά εηζεξρφκελσλ κεηαλαζηψλ, ηελ πςειή
ζεαηφηεηα ηνπο ζην δεκφζην ρψξν θαη θπξίσο ηελ απνπζία δηθαησκάησλ λνκηκνπνίεζε
θαηλφκελα μελνθνβίαο, «εζηθψλ παληθψλ» θαη θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ (Καξχδεο 1996,
Βεληνχξα 2004, Καξχδεο 2010). Φαηλφκελα βεβαίσο δηαρξνληθά ζηελ ηζηνξία ησλ
κεηαλαζηεπηηθψλ θπκάησλ (Βεληνχξα 1994).
Οη πξνγελέζηεξεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90, λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ
απζηεξά αζηπλνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο
απφ ηνπο αιινδαπνχο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη πξφζσπα χπνπηα θαη επηθίλδπλα γηα
αλάπηπμε αληίζηνηρσλ ζπκπεξηθνξψλ, ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη
παξαθνινχζεζεο θαη απνηεινχλ κηα απμαλφκελε απεηιή γηα ην εκεδαπφ εξγαηηθφ
δπλακηθφ ηεο ρψξαο. Ζ εηθφλα ηνπ κεηαλάζηε ηαπηίδεηαη ζπρλά κε απηή ηνπ εγθιεκαηία
θαη ζρεδφλ πνηέ δελ απνηειεί απνδεθηφ κέινο ηεο θνηλσλίαο. Απηή ε «εγθιεκαηηθή»,
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απφ πνιιέο απφςεηο, νιηγσξία λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ ξχζκηζε θαη
δηαρείξηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο δηαηψληζε θαη επεμέηεηλε θαηαζηάζεηο
ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα. Απνηειεί άιισζηε θνηλή δηαπίζησζε φηη ε ηδηφηεηα ηνπ κε
λφκηκνπ κεηαλάζηε είλαη ην δνκηθφ ζηνηρείν άζθεζεο θαη αλαπαξαγσγήο αληζνηήησλ
(Παπαδνπνχινπ & Κξηαηζηψηε 2007, ζ. 24). Ο αληίθηππνο ζηηο εξγαζηαθέο θαη
εληαμηαθέο ηνπο ζπλζήθεο είρε άκεζε επίδξαζε εμαηηίαο ησλ παξαπάλσ γεγνλφησλ
(Μπάγθαβνο, 2008).
Χζηφζν, ε αλζεθηηθφηεηα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο παξνπζίαο ζην δεκφζην ρψξν θαη ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία επξχηεξα αλάγθαζε ην ειιεληθφ θξάηνο λα αλαπηχμεη κέηξα
ζπζηεκαηηθφηεξεο παξέκβαζεο. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε κεηαλάζηεπζε αλαδείρζεθε ζε
θξίζηκν πεδίν άζθεζεο πνιηηηθήο αθνχ απνηειεί πιένλ θξίζηκν παξάγνληα πνπ
δηακνξθψλεη ηνπο φξνπο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, δεκνγξαθηθήο επέθηαζεο, δηαρείξηζεο
ηεο αγνξάο εξγαζίαο, θνηλσληθήο έληαμεο θαη αλάδεημεο θαηλνκέλσλ πνιππνιηηηζκηθήο
ζπγθξφηεζεο ηεο θνηλσλίαο. Σν θξίζηκν εξψηεκα πνπ ηέζεθε είλαη ε δπλαηφηεηα ηεο
ειιεληθήο πνιηηείαο λα ζρεδηάζεη, θαη απνηειεζκαηηθά λα εθαξκφζεη πνιηηηθέο πνπ
δηαζθαιίδνπλ ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή
θαη πνιηηηθή δσή θαη ηελ πξφζβαζή ηνπο ρσξίο δηαθξίζεηο ζε βαζηθά δηθαηψκαηα θαη
αγαζά (Γεσξγαξάθεο, 2009, ζζ. 37-38).
Ζ έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ σζηφζν είλαη κηα δηαδηθαζία ζχλζεηε, πνπ
απαηηεί ρξφλν ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε ελφο επαξθνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ξπζκηζηηθψλ
θαλφλσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο, φζν θαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ίδησλ ησλ
κεηαλαζηψλ αιιά θαη ησλ θνηλσληψλ ππνδνρήο ηνπο ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή
δηαθνξεηηθφηεηα ηεο πιεζπζκηαθήο ζχλζεζεο ηνπο (Γηδαξάθνπ, Καδαθφπνπινο, &
Λαγνγηάλλε, 2012, ζ. 253).
ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα θνηλή ξχζκηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη
ηελ ελίζρπζε ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ, παξαηεξείηαη κηα αλαζεψξεζε ηεο ειιεληθήο
κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, κε ηελ αλαθαηάηαμε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο πξνθεηκέλνπ
λα ελαξκνληζζεί κε ηα άιια θξάηε κέιε θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Δ.Δ.
Έηζη κε ην λ. 3386/2005 γίλεηαη γηα πξψηε θνξά πξφβιεςε βαζηθψλ αξρψλ γηα ηελ
θνηλσληθή έληαμε ησλ αιινδαπψλ ζηελ Διιεληθή θνηλσλία, κε ηε ζπλδξνκή
ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ην
ζθνπφ απηφ. Ο λφκνο θαηνρπξψλεη ηνπο φξνπο παξακνλήο θαη εξγαζίαο, ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο, θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ελφο
θαζεζηψηνο θνηλσληθήο έληαμεο1. ην πιαίζην απηφ πξνβιέπεηαη «Οινθιεξσκέλν

1

Ο λφκνο ελζσκαηψλεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο 2003/86/Δ.Δ. γηα ηελ νηθνγελεηαθή
ζπλέλσζε θαη 2003/109/Δ.Δ. γηα ην θαζεζηψο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο Οη δχν απηέο θνηλνηηθέο νδεγίεο
πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ, έζησ εθ ησλ πζηέξσλ, ηα κεγάια θνηλσληθά
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Πξφγξακκα Γξάζεο», ην νπνίν ηίζεηαη ζε εθαξκνγή απφ ην ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α, ζε
ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία θαη θνξείο θαη ην νπνίν ζα δηεπθνιχλεη θαη ζα
πξνσζεί ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ, αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε δηαθνξεηηθφηεηα
θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηδηαηηεξφηεηα.
Χζηφζν ε πνιηηηθή απηή φρη κφλν ππνιείπεηαη φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν θαη ην βαζκφ
ελζσκάησζεο ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζε επξσπατθφ
επίπεδν, αιιά παξνπζηάδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο. Τπάξρεη δειαδή
απφζηαζε αλάκεζα ζην ηππηθφ πεδίν ηεο ξχζκηζεο θαη ζην νπζηαζηηθφ ζνιφ ηνπίν ηεο
εθαξκνγήο.
Οη ζηφρνη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε απνηεινχλ ηελ απηνχζηα
κεηαθνξά ησλ αμφλσλ ηεο θνηλνηηθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ ειιεληθή
λνκνζεζία κε ηξφπν γεληθφ θαη αφξηζην (Παπαζενδψξνπ (2007β ζ. 99) ππνθξχπηνληαο
πξαθηηθέο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ ηππηθή λνκηκνπνίεζε φζσλ κεηαλαζηψλ πιεξνχλ ηα
ηππηθά θξηηήξηα λνκηκφηεηαο θαη φρη ζηελ νπζηαζηηθή έληαμή ηνπο. Ο λφκνο εμαληιείηαη
δειαδή ζε κία ηππηθή, θνξκαιηζηηθή πξνζέγγηζε ζην βαζκφ πνπ ζπγρέεη ηελ ηππηθή
λνκηκνπνίεζε, πνπ ζηελ πξάμε πξνηάζζεη απζηεξέο πξνυπνζέζεηο, κε απνηέιεζκα λα
νδεγεί φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ζηνλ απνθιεηζκφ, κε ηελ πξαγκαηηθή θαη νπζηαζηηθή
έληαμε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία επξχηεξσλ θαηεγνξηψλ κεηαλαζηψλ πνπ παξακέλνπλ θαη
εξγάδνληαη ζηελ ρψξα (Γεσξγαξάθεο, 2009, ζζ. 47-48).
Ζ ηειεπηαία λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ
λνκνζεηηθνχ κεηαλαζηεπηηθνχ πιαηζίνπ είλαη ν Κψδηθαο Μεηαλάζηεπζεο θαη
Κνηλσληθήο Έληαμεο πνπ ςεθίζηεθε κε ην λ. 4251/2014. ε φηη αθνξά ηηο πξνβιέςεηο
γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ, ν Κψδηθαο θηλείηαη ελ πνιινίο ζην πλεχκα ηνπ
πξνγελέζηεξνπ λ. 3386/2005 θαζψο θαη ησλ πεξί απηνχ λνκνζεηεκάησλ πνπ θαζηζηά
αιπζηηειείο ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο θαη ζπδεηήζεηο γηα θνηλσληθή έληαμή ηνπο. Δλψ φ
ηίηινο ηνπ Κψδηθα πεξηιακβάλεη ζηνλ ηίηιν ηνπ, ηελ έληαμε, σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο
κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη πξνβιέπεη ζεζκνχο2, πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξναγσγή
ηεο, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο εμαθνινπζνχλ λα είλαη γεληθφινγεο θαη δηαθεξπθηηθνχ
ραξαθηήξα3.
Χζηφζν, εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο (δεθάδεο ρηιηάδεο
κεηαλάζηεο) πνπ σο ην 2009 είλαη λφκηκνη, πιένλ δελ είλαη ιφγσ αλεξγίαο. Ο Κψδηθαο
πξνβιήκαηα ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρψξεο-κέιε,
εμαηηίαο θπξίσο ησλ άηνικσλ θαη ακπληηθνγελψλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ
2
χζηαζε Δπηηξνπήο πληνληζκνχ ηεο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηεο Κνηλσληθήο Έληαμεο (άξζξν
130), κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ θαη Γεληθψλ Γηεπζπληψλ φισλ ζρεδφλ ησλ Τπνπξγείσλ,
ε νπνία επηθνπξείηαη απφ Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή (άξζξν 131).
3
Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Έληαμε Τπεθφσλ Σξίησλ ρσξψλ (Απξίιηνο 2013), πνπ εθπνλήζεθε ρσξίο
δηαβνχιεπζε απφ ην αξκφδην ππνπξγείν θαη ζηελ νπνία παξαπέκπεη ν Κψδηθαο, είλαη κε ξεαιηζηηθή ζηελ
εθαξκνγή ηεο ρσξίο λα πξνβιέπεη θακία ρξεκαηνδφηεζε, θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ εζσηεξηθέο αληηθάζεηο
(ΔΔΓΑ, 2014, ζ. 4).
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κεηαλάζηεπζεο, δελ πξνβιέπεη ηε λνκηθή ηαθηνπνίεζή ηνπο παξά ην γεγνλφο φηη δνπλ
θαη εξγάδνληαη πνιιά ρξφληα ζηελ Διιάδα. Σα πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη
αθνξνχλ θπξίσο ηελ έθπησζε ησλ κεηαλαζηψλ απφ ην θαζεζηψο λνκηκφηεηαο, ιφγσ ηεο
αδπλακίαο ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ
αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο (π.ρ. κε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ
εκεξνκηζζίσλ, πξνζσξηλή αλεξγία, αλεπάξθεηα πφξσλ γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο
δηακνλήο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θιπ.). πλέπεηα ηεο αδπλακίαο ηνπο απηήο, είλαη φρη
κφλνλ ε απψιεηα ηνπ θαζεζηψηνο λνκηκφηεηαο, αιιά θαη ε ελ ηνηο πξάγκαζη εμαηξεηηθά
δπζρεξήο επαλαθνξά ηνπο ζε απηήλ. Ζ δηακνλή ζηελ Διιάδα ζπλερίδεη λα εμαξηάηαη
«αλειαζηηθά» απφ ηελ εξγαζία θαη ηα έλζεκα. Με απιά ιφγηα ν κεηαλάζηεο πνπ έρεη
ράζεη ηε δνπιεηά ηνπ ηίζεηαη απηνκάησο εθηφο λνκηκφηεηαο. (Υξηζηφπνπινο, 2015, ζ. 67
– Διιεληθή Έλσζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, 2014 ζ. 2)
ηελ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο κε έκθαζε ζην
δίπνιν ηππηθή λνκηκνπνίεζε ή θνηλσληθή ελζσκάησζε, απνδεηθλχεηαη φηη ε Διιάδα έρεη
πηνζεηήζεη θαη πινπνηεί απαξέγθιηηα απφ ην 1997 κέρξη ζήκεξα κία άηππε θαη
ηδηφκνξθε πνιηηηθή επηιεθηηθήο κεηαλάζηεπζεο ζε απφιπηε ζπλέπεηα θαη αξκνλία κε ηελ
νπζία ηεο θεληξηθήο θηινζνθίαο ηεο ζχγρξνλεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο. Μφλν φζνη
κεηαλάζηεο θαηαθέξνπλ λα απνδείμνπλ κε ηελ δηθή ηνπο κέξηκλα θαη πξσηνβνπιία φηη
είλαη ρξήζηκνη γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, φηη δειαδή, έρνπλ θαηνξζψζεη λα ζπλάςνπλ
ζχκβαζε εξγαζίαο κε θάπνηνλ εξγνδφηε θαη φηη ζπκπιεξψλνπλ έλα θαζνξηζκέλν αξηζκφ
εξγάζηκσλ εκεξψλ ζηελ δηάξθεηα ελφο έηνπο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ
πξφζβαζε ζε λφκηκν θαζεζηψο δηακνλήο ζηελ ρψξα (Καςάιεο, 2011, ζζ. 90-91).
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε πιεηνλφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ δελ είλαη εληαγκέλε, ή
αθξηβέζηεξα ε έληαμή ηνπο είλαη εκηηειήο θαη πξνπάλησλ εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο
χθεζεο ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε. Παξά ην φηη ε πνιηηηθή λνκηκνπνίεζεο θαη ηεο
θνηλσληθήο έληαμεο απνηέιεζε θεληξηθφ ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο
κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, εληνχηνηο, ηειηθά ε πνιηηηθή απηή απνδείρηεθε ζπλνιηθά
δηζηαθηηθή. Έηζη θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή απφθιηζε αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο ηεο
λνκηκνπνίεζεο θαη ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσλία θαη ησλ απνθιεηζκφ ηνπο
ζηελ πξάμε απφ ηελ θαηάθηεζε ησλ θνηλσληθψλ, εξγαζηαθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ
δηθαησκάησλ.
Μέρξη ηψξα ε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ σο κέξνο ηεο ζπδήηεζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ
ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε εμαληιείηαη ζε δηαθεξπθηηθφ επίπεδν. ηελ Διιάδα
εθπνλήζεθαλ ηξία επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα έληαμεο (2001, 2007, 2012) άιια θαη ηα
ηξία δελ πινπνηήζεθαλ γηα ρξεκαηνδνηηθνχο ιφγνπο. Οη ιίγεο δξάζεηο πνπ εθηειέζηεθαλ
νθείινληαη ζην Δπξσπατθφ Σακείν Έληαμεο Μεηαλαζηψλ Σξίησλ Υσξψλ, ην νπνίν
ρξεκαηνδφηεζε κεηά ην 2008 ζχλνιν δξάζεσλ (Κφληεο, 2014).
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1.1.1 Έξεπλεο γηα ηελ ελζσκάησζε θαη έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ
Απφ ηελ κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη
ζπγγξαθηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηα δεηήκαηα πνπ πξνβάιιεη ε ελζσκάησζε ησλ
κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ηα ηειεπηαία ρξφληα. Κάηη πνπ ελδερνκέλσο, ιφγσ
ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο, λα εξκελεχεηαη κε ηελ γελίθεπζε ηεο εππάζεηαο, ηεο
αλεξγίαο θαη ησλ θαηλνκέλσλ θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζε θνκκάηηα ηνπ
γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη φρη κφλν ζηνπο πιένλ εθηεζεηκέλνπο, φπσο είλαη νη κεηαλάζηεο.
ε επίπεδν βηβιηνγξαθίαο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ζπνπδψλ, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θαη
κειέηεο εληνπίδνληαη ζηελ πεξίνδν 2005-2010 θαη εκπίπηνπλ κε ηελ πηνζέηεζε ζην
εζληθφ κεηαλαζηεπηηθφ πιαίζην ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο
γηα ηελ κεηαλάζηεπζε θαη πξνπαληφο πξηλ ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. ην
πιαίζην απηφ νη κειέηεο θαη έξεπλεο πνπ εθπνλήζεθαλ αθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ησλ
θεηκέλσλ αλαθνξάο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηα θξάηε
κέιε κε έκθαζε ηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ πνζνηηθψλ δεηθηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
πνιηηηθψλ έληαμεο θαη ελζσκάησζεο.
Δλδεηθηηθά, δχν αμηνζεκείσηεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ
πεξίνδν απηή είλαη νη αθφινπζεο. Ζ έξεπλα πεδίνπ ησλ Γεκνπιά & Παπαδνπνχινπ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2004, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο απφ ην Ηλζηηηνχην
Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ είρε σο θχξην αληηθείκελν ηηο «Μνξθέο Κνηλσληθήο
Έληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Μεηαλαζηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο». Σα απνηειέζκαηα
ηεο έξεπλαο επηθεληξψλνληαη ζηηο κνξθέο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ελζσκάησζεο πνπ
πηνζεηνχλ νη κεηαλάζηεο θαζψο επίζεο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή ε έληαμε ή ε
κε έληαμε θαη ε ελζσκάησζε γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνπο επίζεκνπο θνξείο πνπ έξρνληαη
ζε επαθή κε ηνπο κεηαλάζηεο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ δηεξεπλάηαη κε ηελ ρξήζε
παξακέηξσλ πνπ απνηεινχλ αληίζηνηρα ηνπο δχν άμνλεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο κεραληζκνί
έληαμεο θαη ελζσκάησζεο.
Σν εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Δξγαζηεξίνπ Μειέηεο ηεο Μεηαλάζηεπζεο θαη Γηαζπνξάο
(ΔΜΜΔΓΗΑ), έρεη ηίηιν «Καζνξηζκφο δεηθηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ
έληαμεο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία» θαη πξαγκαηνπνηήζεθε
ζην δηάζηεκα επηέκβξηνο 2009 - Ηνχληνο 2010. ηφρνο ηνπ έξγνπ απνηεινχζε ν
θαζνξηζκφο δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ελ
ζπλερεία - ζηε βάζε ησλ νξηζζέλησλ δεηθηψλ - ε δηελέξγεηα δχν πνζνηηθψλ εξεπλψλ ζε
φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο θαη ην βαζκφ έληαμεο ησλ
κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία κε ηελ πξψηε λα επηθεληξψλεηαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο
κεηαλάζηεο θαη ηε δεχηεξε ζηνπο θνξείο πινπνίεζεο πνιηηηθψλ γηα ηελ έληαμή ηνπο. Ζ
έξεπλα ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Έληαμεο θαη απνηχπσζε κε
«έγθπξν θαη επηζηεκνληθά αθξηβή ηξφπν» ηελ ειιεληθή πνιηηηθή γηα ηελ έληαμε ησλ
κεηαλαζηψλ ζε έμη επίπεδα πνιηηηθήο (ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηεο ζηέγαζεο, ηεο
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εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο θαη πξφλνηαο, ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο, ηεο
θνηλσληθνπνιηηηζκηθή θαη ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο) δηεπξχλνληαο θαη εκβαζχλνληαο
αληίζηνηρεο έξεπλεο επξσπατθψλ θέληξσλ κειέηεο γηα ηε κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα.

1.1.2 Κξηηηθή απνηίκεζε ησλ εξεπλώλ
Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο πξναλαθεξζείζεο
έξεπλεο απνηεινχλ κεηαμχ άιισλ ε απνηχπσζε ηεο θαηάζηαζεο ελζσκάησζεο σο
απφξξνηα ηνπ εζληθνχ κεηαλαζηεπηηθνχ «θαζεζηψηνο», ε δηαθξίβσζε ηνπ βαζκνχ
ελζσκάησζεο αλά ππν-νκάδα ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ε (γηα νξηζκέλεο
έξεπλεο) δηεμαγσγή δηαρξνληθψλ θαη δηαθξαηηθψλ ζπγθξίζεσλ ησλ εζληθψλ θαζεζηψησλ
ελζσκάησζεο (ζην βαζκφ πνπ ε πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηεί κεηαβιεηέο απφ ηελ
Δπξσπατθή Κνηλσληθή Έξεπλα).
ηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ησλ πξνζεγγίζεσλ αλαθέξνληαη: α) ε εζηίαζε ζηελ
ζχγθξηζε ππφ-νκάδσλ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ κεηαμχ ηνπο θαη φρη κεηαμχ απηψλ
θαη αληίζηνηρσλ ππφ-νκάδσλ ηνπ εκεδαπνχ πιεζπζκνχ, ζηεξηδφκελεο ζηελ ππφζεζε φηη
νη ελζσκαησκέλνη κεηαλάζηεο θαη νη εκεδαπνί δηαζέηνπλ ίδηεο επθαηξίεο έληαμεο ηνπο
θπξίσο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο, θαη β) νη
ρξεζηκνπνηεζείζεο επηκέξνπο κεηαβιεηέο γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ «Γείθηε Δλζσκάησζεο
ή έληαμεο» πξνζδηνξίδνληαη θπξίσο απφ ηελ πνζνηηθή ηνπο δηάζηαζε.

1.1.3 Αηηηνιόγεζε θαη ζεκαζία ηεο παξνύζαο κειέηεο
Ζ δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο θαη ηνπ εχξνπο ηεο ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ δελ
«κεηξάηαη» νχηε «πνζνηηθνπνηείηαη» απνκνλσκέλα απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο
θαη αλαπαξαζηάζεηο αιιά ζρεηίδεηαη θαη κε ηνλ ξφιν ηνπο σο ελεξγά ππνθείκελα κέζα
απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ην θαζεκεξηλφ ηνπο βίσκά, δηαζηάζεηο νη νπνίεο επηδξνχλ κε
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζηνπο φξνπο ηεο έληαμήο ηνπο ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο.
Ζ ζσζηή θαηά ηνπ Giddens (2002, ζζ. 64-65) θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ δνπλ νη άιινη
νδεγεί ζηελ απφθηεζε κίαο θαιχηεξεο αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ησλ πξνβιεκάησλ
ησλ άιισλ. Οη πξαθηηθέο πνιηηηθέο πνπ δελ βαζίδνληαη ζε κία θαιά πιεξνθνξεκέλε
ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ πξν ηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη,
έρνπλ ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. Έηζη νη ζρεδηαδφκελεο πνιηηηθέο θαη νη
βαζηδφκελεο ζε απηέο πνζνηηθνί δείθηεο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ δελ ζα
επηηπγράλνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπο εάλ παξάιιεια δελ αλαπηχμνπλ θαη ιακβάλνπλ ππφςε κία
επαηζζεζία φζνλ αθνξά ηηο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο εκπεηξίεο πνπ μερσξίδνπλ ηνπο
κεηαλάζηεο απφ ηα άιια κέιε ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο.
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Έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ επηινγή ηνπ ζεκαηηθνχ πεδίνπ θαη ηελ δηελέξγεηα ηεο
παξνχζαο έξεπλαο ζηεξίδεηαη ζηελ ηδέα ηεο πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Ζ
επίγλσζε ηεο χπαξμεο θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ηεο έιιεηςεο ίζσλ επθαηξηψλ θαη ησλ
ζηεξήζεσλ πνπ βηψλνπλ νη κεηαλάζηεο ζπλεγνξεί ζηελ πξνψζεζε ηεο ηδέαο γηα
κεηαξξπζκηζηηθά πξνγξάκκαηα ή πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο κεηαβνιήο κε ηελ
δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Θεκειηψδεο δηαθχβεπκα ησλ κεηαπνιεκηθψλ
αζηηθψλ δεκνθξαηηψλ ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ.

1.2 Σθνπόο ηεο κειέηεο θαη κεζνδνινγία έξεπλαο
Απηνλφεην γηα ηελ παξνχζα κειέηε, είλαη φηη νη άλζξσπνη θαη θνηλσλία είλαη
αιιειέλδεηα. Ζ δηαδηθαζία ηεο κεηαβνιήο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ
είλαη ακθίδξνκε θαη δπλακηθή. Ζ θνηλσλία δελ αιιάδεη απφ κφλε ηεο αιιά νη άλζξσπνη
ηελ αιιάδνπλ κε ηελ δξάζε ηνπο, ηεο ζπγθξνχζεηο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.
Καηά ζπλέπεηα, ε νληνινγηθή ζέζε ηεο κειέηεο απηήο απνξξίπηεη ηε δεδνκέλε θαη
ζηαηηθή απεηθφληζε ηεο θνηλσλίαο, θαζψο θαη ηε κνλνκεξή πξνζαξκνγή ησλ κεηαλαζηψλ
ελψ απνδέρεηαη ηελ πνιχπιεπξε θαη πνιχπινθε θνηλσληθή νξγάλσζε σο πιαίζην
αλάιπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο θαη ελζσκάησζεο, ρσξίο απηφ λα αλαηξεί ηελ
δηεθδίθεζε γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ
Ζ σο άλσ δηαηππσζείζεο ζέζεηο γηα ηελ αλάιπζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ,
νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε Πνηνηηθήο Μεζνδνινγίαο έξεπλαο ε νπνία ζην επίθεληξφ ηεο
ζέηεη ηελ δηεξεχλεζε ησλ άηππσλ ζρέζεσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ
πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή
θνηλσλία.
πγθεθξηκέλα ζθνπφο ηεο έξεπλαο απνηέιεζε αθελφο ε ηεθκεξίσζε θαη πεξηγξαθή ησλ
πιεπξψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ αιβαλψλ κεηαλαζηψλ θαη αθεηέξνπ ε δηεξεχλεζε
ησλ βησκάησλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ηνπο ζηελ ειιεληθή
θνηλσλία ζπλαξηήζεη ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο. πλεπψο ε έξεπλα είλαη
πεξηγξαθηθή φζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο πνπ
πιαηζηψλνπλ ηελ δξάζε ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη δηεξεπλεηηθή φζνλ αθνξά ηνπο
ηξφπνπο πνπ ηηο αληηιακβάλνληαη θαη ηηο δηαρεηξίδνληαη σο δξψληα ππνθείκελα.
Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο έξεπλαο επηιέρηεθε ε θαηλνκελνινγηθή κέζνδνο
έξεπλαο ε νπνία εζηηάδεη ζηελ θαηλνκελνινγηθή αλαγσγή, ζηελ δηεξεχλεζε ησλ
εθνχζησλ ζρέζεσλ κεηαμχ πξφζσπσλ θαη θαηαζηάζεσλ, θαη ζηελ απνθάιπςε ηεο νπζίαο
ή ησλ λνεκάησλ πνπ είλαη έκθπηεο ζηελ αλζξψπηλε εκπεηξία.
Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ βησκάησλ ησλ αιβαλψλ κεηαλαζηψλ
δηελεξγήζεθαλ έμη ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο ζηελ βάζε νδεγνχ ζπλέληεπμεο κε εκη21

δνκεκέλεο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ. Ο νδεγφο ζπλέληεπμεο ζπγθξνηήζεθε γχξν απφ
ηξία ζεκαηηθά πεδία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ηξείο δηαζηάζεηο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ
έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ κειέηε ηεο ζρεηηθήο
βηβιηνγξαθίαο: α) ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ, β) ην λνκηθφ – πνιηηηθφ θαη, γ) ην
πνιηηηζηηθφ πεδίν (Κφληεο, 2009, ζζ. 526-527 - Entzinger & Biezeveld, 2003, ζζ. 19-28
– Penninx, 2004).

1.3 Γηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο
Με βάζε ηε κέρξη ηψξα ζπιινγηζηηθή, ε κειέηε πνπ αθνινπζεί αλαπηχζζεηαη ζε πέληε
θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ ηελ παξαθάησ δνκή. ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη θαη
αλαπηχζζεηαη ε πξνβιεκαηηθή γχξν απφ ηα δεηήκαηα ηεο ελζσκάησζεο ησλ
κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα. Πξνζδηνξίδεηαη έηζη ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα,
παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηελ πξνβιεκαηηθή απηή, αηηηνινγείηαη
θαη πεξηγξάθεηαη ε ζεκαζία ηεο παξνχζαο κειέηεο, θαη επηρεηξείηαη κία ζπλνπηηθή
δηαηχπσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε. ηε
ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νξηζκέλεο παξαδνρέο ζε ζρέζε κε ηελ έξεπλα θαη ηέινο
πεξηγξάθεηαη ε δνκή ηεο κειέηεο.
Σν δεχηεξν θεθάιαην, επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, μεθηλά κε ηελ ελλνηνινγηθή
απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν.
Απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ηεο κεηαλάζηεπζεο ηα πξφηππα θαη νη θαηεγνξίεο πνπ
πεξηγξάθνπλ ην θαηλφκελν θαη αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηηο
δχν ζπληζηψζεο ηεο, ηελ εμσηεξηθή (πνιηηηθή ξχζκηζεο θαη έιεγρνπ ησλ εηζξνψλ) θαη
ηελ εζσηεξηθή (πνιηηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ
εγθαηεζηεκέλσλ κεηαλαζηψλ). Αθνινπζεί ε θνηλσληνινγηθή αλάιπζε ησλ ελλνηψλ
έληαμε θαη ελζσκάησζε θαη ζηελ ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο ησλ
ελλνηψλ ζε ζρέζε κε ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα. Παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη βαζηθέο
πνιηηηθέο θαη δξάζεηο γηα ηελ έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζε επίπεδν
Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο νη δηαζηάζεηο ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ έληαμε, ηα
ζρέδηα δξάζεο θαη νη βαζηθέο θνηλέο αξρέο γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ,
αθνινπζνχκελεο απφ ηηο πνιηηηθέο ζε εζληθφ επίπεδν. Δηδηθά γηα ηη πνιηηηθέο
ελζσκάησζεο ζηελ Διιάδα απηέο ρσξίδνληαη ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα ηεο
ειιεληθήο πνιηηείαο θαη ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ
πνιηηηθψλ.
Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θιείλεη κε κία αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ λνκνζεηηθνχ
πιαηζίνπ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ηηο
βαζηθέο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ
κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ. πγθεθξηκέλα ε αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηνπο βαζηθνχο
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λφκνπο θαη δχν Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ νξηνζέηεζαλ ηελ αζθνχκελε κεηαλαζηεπηηθή
πνιηηηθή ζηελ Διιάδα ηελ ηειεπηαία εηθνζηπεληαεηία φπσο νη λ.1975/1991, ηα Π.Γ.
358/1997 θαη 359/1997, λ. 2910/2001, λ. 3386/2005, λ. 3536/2007 θαη λ. 4251/2014. Ζ
αλάιπζε εζηηάδεη ζηελ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ βαζηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ πνπ θέξεη ε
θάζε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία αθνινπζνχκελε απφ κία θξηηηθή απνηίκεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο.
ην θεθάιαην ηξία, επηρεηξείηαη ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δεηεκάησλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ εκπεηξηθή έξεπλα θαη πεξηγξάθνληαη ε κεζνδνινγία πνπ
αθνινπζήζεθε. Έηζη, παξνπζηάδνληαη νη νληνινγηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο
πνπ νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε πνηνηηθήο έξεπλαο. ηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ν
ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ.
Παξνπζηάδνληαη ε επηινγή ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ
δείγκαηνο θαη αλαιχεηαη ε ηερληθή ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ππαγνξεχεη ε
επηιεγείζα εξεπλεηηθή κέζνδνο, ην εξγαιείν (instrument) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, θαη ε
δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαησζεί ε εξεπλεηηθή
δηαδηθαζία. Δπίζεο πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ
παξάρζεθαλ, δει. ε ζπγθξφηεζε ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο θαη ην πεξηερφκελν ησλ
ζεκαηηθψλ αμφλσλ, ε πξνεηνηκαζία γηα νκαδνπνίεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ πξσηνγελνχο
πιηθνχ, θαζψο θαη ε ζεκαηηθή ηαμηλφκεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο
εκπεηξηθήο έξεπλαο.
Σν θεθάιαην ηέζζεξα, πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ
απνηειεζκάησλ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα ε αλάιπζε επηθεληξψλεηαη ζηελ
πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ
Διιάδα, ζηηο ησξηλέο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο, ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα
επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή αλέιημε, ζηε ζρέζε κε ηνπο επίζεκνπο ζεζκνχο έληαμεο
ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο αλαπιήξσζεο εηζνδήκαηνο ζε πεξηφδνπο
αλεξγίαο. Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο επίζεκνπο ζεζκνχο θαη ην
ειιεληθφ θξάηνο, θαη ηέινο ε λνκηθή πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο έληαμεο φπσο ε
λνκηκνπνίεζε, ε πξφζβαζε ζηελ ηζαγέλεηα θαη ε απφθηεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ.
Σέινο, ζην θεθάιαην πέληε, γίλεηαη κία απφπεηξα ζρνιηαζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
έξεπλαο θαη ε παξάζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ.
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Κεθάιαην 2
Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε

2.1 Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο
2.1.1 Τν θαηλόκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο
Οξηζκόο
Έγθξηηεο κειέηεο εξεπλεηψλ, θαζψο θαη δεκνζηεχκαηα ηνπ εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνχ
Σχπνπ έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ εμνηθείσζε ηνπ πνιίηε κε ζρεδφλ θάζε πηπρή ηεο ζπδήηεζεο
γηα ηελ κεηαλάζηεπζε, ηδίσο εθείλε πνπ άπηεηαη ηεο εζσηεξηθήο ηάμεο θαη δεκφζηαο
αζθάιεηαο (ακπαηάθνπ, 2010, ζ. 47).
Ζ κεηαλάζηεπζε (migration), σο θαηλφκελν εξκελεχεηαη θαη πξνζεγγίδεηαη δηαθνξεηηθά
θαη γη απηφ έρεη απνδνζεί κε πνιινχο νξηζκνχο. ηα εξκελεπηηθά ιεμηθά ε κεηαλάζηεπζε
αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο «ε κεηαθίλεζε κε ζθνπφ ηελ αλεχξεζε θαιχηεξσλ φξσλ δσήο»
(ακπαηάθνπ, 2010, ζ. 48). Γηα νξηζκέλνπο κειεηεηέο ζπλίζηαηαη ζηε θπζηθή κεηάβαζε
αηφκσλ θαη νκάδσλ απφ κηα θνηλσλία ζε κηα άιιε κε απνηέιεζκα ηελ απνκάθξπλζή
ηνπο απφ έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ εγθαζίδξπζή ηνπο ζε άιιν (Eisenstadt,
1955). Γηα άιινπο απνηειεί έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ πνπ ππξνδνηνχληαη κε ην πέξαζκα
απφ κηα παξαδνζηαθή ζε κηα ζχγρξνλε θνηλσλία. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ
αηηηνινγνχληαη ζηε βάζε χπαξμεο ζηαδίσλ πνπ νδεγνχλ ζε κηα γξακκηθή ζπλέρεηα,
αληίζηνηρε κε εθείλε ησλ βηνινγηθψλ νξγαληζκψλ, απφ ην απιφ ζην ζχλζεην θαη
ηεξαξρνχληαη κε βάζε ηελ έλλνηα ηεο πξνφδνπ (Thomas θαη Znaniecki, 1984).
Ζ κεηαλάζηεπζε νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία κεηαθίλεζεο είηε δηακέζνπ ησλ δηεζλψλ
ζπλφξσλ, είηε εληφο ελφο Κξάηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηελ κεηαθίλεζε πιεζπζκνχ,
πεξηθιείνληαο θάζε είδνο κεηαθίλεζεο αλζξψπσλ (Πεξνχζνπ, 2009, ζ. 50). Ζ
κεηαθίλεζε εληφο κηαο επηθξάηεηαο ή εθηφο απηήο δηαθξίλεη ηε κεηαλάζηεπζε ζε
εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή. Ζ κεηαθίλεζε εθηφο κηαο ρψξαο ή γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ησλ
ηφπσλ πξνέιεπζεο ραξαθηεξίδεηαη σο απνδεκία ή εθξνή κεηαλαζηψλ απφ ηνπο ηφπνπο
πξνέιεπζεο (emigration) ελψ εθείλε πξνο ηνπο ηφπνπο ππνδνρήο σο εηζξνή ή είζνδνο
κεηαλαζηψλ (immigration). Αλαθνξηθά µε ηνλ ηφπν πξννξηζµνχ δηαθξίλνπµε ηε
µεηαλάζηεπζε ζε επξσπατθή ή ελδνεπξσπατθή θαη ζε ππεξπφληηα ή δηεπεηξσηηθή,
(Μνπζνχξνπ, 1991, ζ. 20 νπ. Γεκνπιάο θαη Παπαδνπνχινπ, 2004 ζ. 22)
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Πξόηππα κεηαλάζηεπζεο
Βάζε ηεο θχζεο ηνπ θχξηνπ αηηίνπ θαη ηεο χπαξμεο ή κε νηθίαο βνχιεζεο γηα
κεηαθίλεζε ε Collinson (1993, ζ. 2 νπ. ακπαηάθνπ, 2010, 76-77 - Κφληεο, 2009, ζ.
521) πξνηείλεη κία ηαμηλφκεζε ηεο δηεζλνχο κεηαλάζηεπζεο ηελ νπνία πηνζεηνχλ σο
αθεηεξία πνιινί κειεηεηέο: α) ηελ κεηαλάζηεπζε εζεινληηθνχ ραξαθηήξα κε ηζρπξφ
νηθνλνκηθφ θίλεηξν, β) ηε κεηαλάζηεπζε εζεινληηθνχ ραξαθηήξα, αιιά κε πνιηηηθφ
θίλεηξν, γ) ηε κεηαλάζηεπζε ρσξίο ηε ζέιεζε ησλ κεηαθηλνχκελσλ ιφγν πνιηηηθψλ
ζπλζεθψλ θαη, δ) ηε κεηαλάζηεπζε ρσξίο ηε ζέιεζε ησλ κεηαθηλνπκέλσλ κε νηθνλνκηθφ
θίλεηξν.
Ζ ρξεζηηθφηεηα ηεο θιαζηθήο απηήο ηαμηλφκεζεο πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ζήκεξα θαζψο
λέα δεδνκέλα θαη λέεο κνξθέο δηαζπλνξηαθψλ κεηαθηλήζεσλ θαίλεηαη λα νξίδνπλ ην
θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο (ακπαηάθνπ, 2010, ζ. 77) Έρνληαο απηφ ππφςε, ηα
πξφηππα γηα ηελ κεηαλάζηεπζε κπνξεί λα δηαθξίλνληαη σο αθνινχζσο:
Με θξηηήξην απηφ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο παξακνλήο ηνπ κεηαλάζηε ζηε ρψξα
ππνδνρήο, ε κεηαλάζηεπζε δηαθξίλεηαη ζε α) βξαρππξφζεζκε κεηαλάζηεπζε (short-term
or temporary migration) θαη β) καθξνπξφζεζκε κεηαλάζηεπζε (long-term or permanent
migration). Ζ πξψηε αθνξά ζηε κεηαθίλεζε ηνπ αηφκνπ ζε κηα άιιε ρψξα απφ απηή ηνπ
ζπλήζνπο ηφπνπ δηακνλήο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ θαη ην
πνιχ κέρξη δψδεθα κήλεο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ ηνπ επηπέδνπ θαη φρη γηα
ιφγνπο δηαθνπψλ, ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θ.ι.π. Ζ δεχηεξε αθνξά ζηε
κεηαθίλεζε ηνπ αηφκνπ γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ε νπνία κπνξεί
εθ ησλ πξαγκάησλ λα παξαηαζεί ψζηε ε ρψξα πξννξηζκνχ λα γίλεη εθ ησλ πξαγκάησλ ε
λέα ρψξα ζπλήζνπο δηακνλήο (OECD, 2001, ζ. 296 νπ. ηακαηάθνπ, 2006 –
Πνπινπνχινπ, 2007, ζζ. 54-55 - Κφληεο, 2009, ζ. 521).
Ζ κεηαλάζηεπζε κπνξεί επίζεο λα απνηειεί ηε κεηαθνξά αλζξψπηλνπ θαη εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή (Castles θαη Kosack, 1985 - Βεληνχξα, 1994 ζ. 16).
Χο ρψξεο απνζηνιήο ζεσξνχληαη νη ρψξεο πνπ εμάγνπλ εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη
απνζηέιινπλ κεηαλάζηεο ζε άιιεο ρψξεο. Χο ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ ζεσξνχληαη
νη ρψξεο πνπ δέρνληαη ην αληίζηνηρν εξγαηηθφ δπλακηθφ (Γεκνπιάο & Παπαδνπνχινπ,
2004, ζ. 22). Έηζη κε θξηηήξην ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εηδίθεπζε ησλ κεηαλαζηψλ Ζ
κεηαλάζηεπζε δηαθξίλεηαη ζε κεηαλάζηεπζε εξγαηψλ θαη κεηαλάζηεπζε αηφκσλ κε πςειή
εηδίθεπζε («κεηαλάζηεπζε εγθεθάισλ»). Δίλαη ε κνξθή ηεο κεηαλάζηεπζεο ε πην
επηζπκεηή απφ ηηο Κπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο (Πνπινπνχινπ, 2007, ζζ. 58-59).
Με θξηηήξην ηελ απφθαζε γηα κεηαλάζηεπζε απηή δηαθξίλεηαη ζε εθνχζηα θαη
αλαγθαζηηθή (forced). Ζ εθνχζηα ή απηφβνπιε κεηαλάζηεπζε (voluntary migration)
πεξηιακβάλεη άηνκα ηα νπνία κεηαθηλνχληαη ζην εμσηεξηθφ γηα απαζρφιεζε, ζπνπδέο,
ζπλέλσζε νηθνγέλεηαο, ή άιινπο πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Ζ αλαγθαζηηθή κεηαλάζηεπζε κε
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ηελ επξεία έλλνηα πεξηιακβάλεη ηφζν ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο αηηνχληεο άζπιν φζν θαη
ηα άηνκα πνπ έρνπλ αλαγθαζηεί λα κεηαθηλεζνχλ εμαηηίαο εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ,
φπσο είλαη νη πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο, νη ζπγθξνχζεηο, νη πφιεκνη, θαη άιιεο
θαηαζηάζεηο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπο, ηελ ειεπζεξία ηνπο θαη ην βηνπνξηζκφ
ηνπο (Πνπινπνχινπ, 2007, ζ. 57 – Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 2013, ζ. 11).
Γχν αθφκε ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη ε παιηλλφζηεζε ή
επαλαπαηξηζκφο (return migration) θαη ε είζνδνο θαη εγθαηάζηαζε νκνγελψλ αιινδαπψλ
(ethnic migration). πρλά νη δχν θαηεγνξίεο ζπγρένληαη κε απνηέιεζκα θαη ε δεχηεξε λα
απνθαιείηαη παιηλλφζηεζε, αθφκα θαη φηαλ απηφ είλαη εμ’ νξηζκνχ αδφθηκν (Κφληεο,
2009, ζ. 522)
Ζ κεηαλάζηεπζε νξίδεηαη αθφκα σο κηα θπθιηθή δηαδηθαζία. Δίλαη ε επαλαιακβαλφκελε
δηαθίλεζε ελφο εξγαδνκέλνπ ή κηαο νηθνγέλεηαο κεηαμχ ρψξαο ππνδνρήο θαη ρψξαο
πξνέιεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ κε νηθνλνκηθφ θίλεηξν (ακπαηάθνπ, 2010,
ζ. 83). Ζ θπθιηθή κεηαλάζηεπζε παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα κέηξεζεο δηφηη δελ ππάξρνπλ
ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ εθείλσλ πνπ έρνπλ έιζεη γηα δεχηεξε ή ηξίηε θνξά
(Πνπινπνχινπ, 2007, ζζ. 55-56).
Σέινο, ζχκθσλα κε ην εάλ είλαη θαηαγεγξακκέλε απφ ηηο επίζεκεο αξρέο ή φρη, δει. ζε
ζρέζε κε ηελ λνκηθή ηεο ππφζηαζε, ε κεηαλάζηεπζε δηαθξίλεηαη ζε λφκηκε (legal) ή
θαλνληθή (regular) θαη παξάλνκε (illegal) ή αληηθαλνληθή (irregular) (κε ή δίρσο ηα
απαηηνχκελα ηαμηδησηηθά έγγξαθα, αληίζηνηρα). (Γεκνπιάο & Παπαδνπνχινπ, 2004, ζ.
22 – Κφληεο, 2007, ζ. 522). ε φηη θνξά ηελ παξάλνκε είζνδν ζηελ ρψξα ε ζπζηεκαηηθή
παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ δηαθξίλεη δχν ππνθαηεγνξίεο: ηελ εκπνξία αλζξψπσλ
(trafficking) θαη ηε ιαζξαία κεηαθνξά αλζξψπσλ (human smuggling). Ζ πξψηε
πεξίπησζε νξίδεηαη σο ε δξαζηεξηφηεηα πνπ νδεγεί ηελ ζέζε ελφο αηφκνπ ζε
κεηνλεθηηθή θαηάζηαζε απαζρφιεζεο ζηε βάζε πξνεγεζείζαο δηεπθφιπλζεο ζπρλά
παξάλνκνπ ραξαθηήξα γηα λα κεηαλαζηεχζεη, θαη ε δεχηεξε σο ε δηαδηθαζία
δηεπθφιπλζεο (γηα νηθνλνκηθφ θέξδνο) ελφο αηφκνπ λα δηαζρίζεη ηα δηεζλή ζχλνξα
παξάλνκα (Salt, 2002, ζ. 24 νπ. Κφληεο, 2009, ζ. 523 – ακπαηάθνπ, 2010, ζζ. 84-85)
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Καηεγνξίεο κεηαλαζηώλ
Ο φξνο κεηαλάζηεο έρεη απνδνζεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ελψ νη επηρεηξνχκελεο
εξκελείεο ζπρλά ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ ελλνηνινγηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ
δηαθνξνπνηείηαη κέζα ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, θαζψο θαη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά
εξκελεπηηθά πιαίζηα. Οη παξαιιαγέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ δείρλνπλ φηη δελ
ππάξρεη θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο ηεο κεηαλάζηεπζεο ελψ αλαπηχζζνληαη δηαθνξεηηθνί
ηχπνη κεηαλάζηεπζεο θαη κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη κεηαβάιινληαη ρσξνρξνληθά ζε κηα
δπλακηθή δηαδηθαζία πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο κεηαβνιήο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο
κνξθνινγίαο ηνπ. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (2013, ζ. 11) νη πην θνηλέο
θαηεγνξηνπνηήζεηο κεηαλαζηψλ είλαη νη αθφινπζεο:
Οη πξνζσξηλνί νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο είλαη ηα άηνκα πνπ κεηαλαζηεχνπλ γηα
πεξηνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνχλ, λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο
δηαβίσζήο ηνπο θαη λα απνζηείινπλ ρξήκαηα ζηελ παηξίδα ηνπο.
Οη αλεπίζεκνη ή νη κε εγγεγξακκέλνη κεηαλάζηεο είλαη ηα άηνκα πνπ κεηαθηλνχληαη ζε
κηα ρψξα, ζπλήζσο γηα αλαδήηεζε απαζρφιεζεο, ρσξίο λα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο
άδεηεο θαη έγγξαθα γηα ηε λφκηκε απαζρφιεζε θαη δηακνλή ηνπο.
Οη εμεηδηθεπκέλνη εξγαδφκελνη θαη νη επηρεηξεκαηίεο κεηαλάζηεο είλαη αλψηεξνη
ππάιιεινη, ζηειέρε, ηερληθνί, νη νπνίνη κεηαθηλνχληαη ζηηο εζσηεξηθέο αγνξέο εξγαζίαο
ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ή επηδηψθνπλ ηελ απαζρφιεζή
ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο σο άηνκα πνπ δηαζέηνπλ εμαηξεηηθέο δεμηφηεηεο. Πνιιέο ρψξεο
ππνδέρνληαη ηνπο κεηαλάζηεο απηνχο θαη έρνπλ "εμεηδηθεπκέλα επηρεηξεζηαθά
πξνγξάκκαηα κεηαλάζηεπζεο" γηα λα ηνπο ελζαξξχλνπλ λα εγθαηαζηαζνχλ. Ο ηχπνο
απηφο ηεο κεηαλάζηεπζεο φρη κφλν δε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, αιιά ζεσξείηαη θαη
επηζπκεηφο.
Οη κεηαλάζηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο είλαη ηα εμαξηψκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο,
δειαδή γπλαίθεο θαη παηδηά, πνπ κεηαλαζηεχνπλ αθνινπζψληαο ηνπο ζπδχγνπο ηνπο ή
ηελ νηθνγέλεηά ηνπο αληίζηνηρα. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο αλαγλσξίδνπλ, θαηαξρήλ, ην
δηθαίσκα ζηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε γηα ηνπο κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ άδεηα
παξακνλήο. Αληίζεηα, θάπνηεο άιιεο θαη εηδηθά εθείλεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο
ζπκθσλίεο γηα ζπκβάζεηο εξγαζίαο (π.ρ. επνρηαθή απαζρφιεζε θ.ιπ.) αξλνχληαη ην
δηθαίσκα απηφ.
Οη παιηλλνζηνχληεο είλαη ηα άηνκα πνπ επηζηξέθνπλ ζηηο ρψξεο πξνέιεπζήο ηνπο, κεηά
απφ κηα πεξίνδν δηακνλήο ζε κηα άιιε ρψξα.
Οη πξφζθπγεο είλαη ηα άηνκα εθείλα πνπ έρνπλ ιάβεη πνιηηηθφ άζπιν ή επηθνπξηθή
πξνζηαζία θαη ηνπο ρνξεγείηαη άδεηα ανξίζηνπ παξακνλήο κε πιήξε εξγαζηαθά
δηθαηψκαηα. Βξίζθνληαη καθξηά απφ ηελ ρψξα ππεθνφηεηάο ηνπο ιφγσ θφβνπ δίσμεο,
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ιφγσ ζξεζθείαο, θπιήο, εζληθφηεηαο, θνηλσληθήο ηάμεο ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη
δελ δχλαηαη λα απνιάβεη ηελ πξνζηαζία ηεο ρψξαο απηήο (Βι. χκβαζε ηεο
Γελεχεο,1951 θαη Οδεγία 2011/95/ΔΔ).
Ο δηεζληθφο κεηαλάζηεο (transmigrant ή transnational migrant), είλαη ν κεηαλάζηεο πνπ
δηαηεξεί ηζρπξνχο θη δηαξθείο δεζκνχο κε ηε ρψξα θαηαγσγήο αθφκα θαη αλ έρεη εληαρζεί
ζηελ ρψξα επαλεγθαηάζηαζεο (Levit, θ.α., 2003, ζ. 565 νπ. ακπαηάθνπ, 2010, ζ. 82)
ην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ησλ ζπλφξσλ θαη ησλ πιεζπζκηαθψλ ξνψλ απφ ηα θξάηε θαη
ηεο ζέζπηζεο πνηθίισλ κνξθψλ ηαμηλνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη ζεζκηθνχ δηαρσξηζκνχ
ησλ πνιηηψλ απφ ηνπο κεηαλάζηεο (Βεληνχξα, 2011, ζ. 15), νη κεηαβνιέο ζηελ
κνξθνινγία ησλ ηειεπηαίσλ κε θξηηήξην ην λνκηθφ θαζεζηψο θαη ηελ ππεθνφηεηα
θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο (Πνπινπνχινπ, 2007, ζζ. 50-62 – Τπνπξγεην Δζσηεξηθψλ,
2013, ζ. 10):
Αιινδαπφο4 είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ δελ έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ή πξφζσπν
πνπ δελ έρεη ηζαγέλεηα. Ζκεδαπφο (ή γεγελήο) είλαη φπνηνο έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, ν
πνιίηεο ηεο Διιάδαο, πνπ δελ έρεη κεηαλαζηεχζεη. Οη φξνη αιινδαπνί θαη κεηαλάζηεο δελ
ζπκπίπηνπλ πάληνηε. Έλα άηνκν κπνξεί λα είλαη κεηαλάζηεο ρσξίο λα είλαη αιινδαπφο
(π.ρ. παιηλλνζηνχληεο ) ή λα είλαη αιινδαπφο ρσξίο λα είλαη κεηαλάζηεο (π.ρ. παηδηά ησλ
κεηαλαζηψλ πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηε ρψξα ππνδνρήο ρσξίο λα έρνπλ απνθηήζεη ηελ
αληίζηνηρε ηζαγέλεηα).
Πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο είλαη ν πνιίηεο θξάηνπο πνπ δελ έρεη ηελ ππεθνφηεηα ελφο
θξάηνπο-κέινπο ηεο Δ.Δ.
Υπήθννο ρψξαο κέινπο ηεο Δ.Δ. πνπ εγθαζίζηαηαη θαη εξγάδεηαη θαιππηφκελνο απφ ηελ
θνηλνηηθή λνκνζεζία.
Υπήθννο ρψξαο κε κέινπο ηεο Δ.Δ. ν νπνίνο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θαη λα εξγαζηεί
λφκηκα ζε έλα θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. εθφζνλ ηεξνχληαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο.
Υπήθννο ρψξαο κε κέινπο ηεο Δ.Δ. ν νπνίνο εηζέξρεηαη αληηθαλνληθά ή/θαη δηακέλεη θαη
εξγάδεηαη «ρσξίο ηα απαηηνχκελα έγγξαθα» (δηαβαηήξην, βίδα, άδεηα παξακνλήο, άδεηα
εξγαζίαο) ζε έλα θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ

4

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. Βι. λ. 2910/2001, λ. 3386/2005, λ. 4251/2014,
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2.1.2 Μεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή
Χο δεκφζηα πνιηηηθή, ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θαιείηαη λα επηιχζεη έλα
«θνηλσληθννηθνλνκηθφ παξάδνμν», ή κε δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε, ηε δηακάρε κεηαμχ
«πνιηηηθήο» θαη «αγνξάο». Ζ «πνιηηηθή» ηάζζεηαη ελαληίνλ ηεο εηζφδνπ λέσλ
κεηαλαζηψλ, ελψ ε «αγνξά» πξνζειθχεη θαη απνξξνθά απξφζθνπηα κεηαλαζηεπηηθέο
ξνέο. Ζ εμήγεζε ηνπ παξαδφμνπ αλάγεηαη ζηηο πνιηηηθέο πηπρέο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη
εηδηθφηεξα ηεο ζρέζεο ηεο κε ηελ εζληθή θπξηαξρία ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο θαη ηελ
πξφζιεςε ηνπ «άιινπ» απφ ηνπο εκεδαπνχο, νη πνιηηηθνί ηεο νπνίαο ρεηξίδνληαη ην
θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο σο δήηεκα εζσηεξηθήο πνιηηηθήο (Κφληεο , 2014, ζ. 290).
Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε έλλνηα ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
κεηαλάζηεπζε πξέπεη λα γίλεη ζαθήο ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ κεηαλάζηεπζεο
(immigration policy) θαη ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ (immigrant policy) (Hammar,
1985, ζ. 9) ή πνιηηηθήο ξχζκηζεο θαη έιεγρνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη πνιηηηθψλ
ελζσκάησζεο (ακπαηάθνπ, 2010, ζ. 99) ή εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο κεηαλαζηεπηηθήο
πνιηηηθήο (Κφληεο, 2014, ζζ. 290-291).
Με βάζε απηή ηελ δηρνηνκηθή δηάθξηζε, κε ηελ πξψηε λα αζρνιείηαη κε ηελ εηζξνή θαη ε
δεχηεξε κε ην απφζεκα (Κφληεο, 2014, ζ. 290), ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή νξίδεηαη σο
ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ θαη ησλ πηνζεηεκέλσλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε δχν
αλαγθαίνπο θαη ζπκπιεξσκαηηθνχο άμνλεο (Schnapper, 1992, ζζ. 29-30 νπ. Γεκνπιάο &
Παπαδνπνχινπ, 2004, ζ. 31) νη νπνίνη:
α) Ρπζκίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ είζνδν, ηε δηακνλή θαη ηελ απαζρφιεζε ησλ κε πνιηηψλ
κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ γηα ελζάξξπλζε
γηα επηζηξνθή ή πξνζσξηλή δηακνλή θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αληηθαλνληθήο
κεηαλάζηεπζεο.
β) Αληηκεησπίδνπλ ηνπο ήδε εγθαηεζηεκέλνπο κεηαλαζηεπηηθνχο πιεζπζκνχο ζε εζληθφ
έδαθνο. Με άιια ιφγηα, ν δεχηεξνο άμνλαο απνηειεί ηνλ άμνλα ηεο θαζαξήο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ δηαθξίλεηαη ζηηο επηκέξνπο εζληθέο πνιηηηθέο έληαμεο θαη
ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ, είηε απηέο αθνξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, είηε
ηε ζηεγαζηηθή πνιηηηθή, είηε ηηο πνιηηηθέο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πγείαο θαη
πξφλνηαο, είηε ηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο λφκηκνπο
πιεζπζκνχο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηελ εζληθφηεηα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είλαη
εγθαηεζηεκέλνη
Ο παξαπάλσ νξηζκφο είλαη πνιπδηάζηαηνο θαη θαηαδεηθλχεη ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη
ε άζθεζε κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, ηφζν γηα ηελ εμσηεξηθή επηβεβαίσζε ηεο εζληθήο
θπξηαξρίαο ελφο εζληθνχ θξάηνπο, φζν θαη γηα ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή κηαο εζληθήο
θνηλσλίαο (Παπαδνπνχινπ, 2006, ζ. 293).
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Πνιηηηθέο κεηαλάζηεπζεο (immigration policy)
Πνιηηηθέο κεηαλάζηεπζεο ή πνιηηηθέο ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ,
είλαη νη πνιηηηθέο κε ηηο νπνίεο ηα θπξίαξρα θξάηε αζθνχλ έιεγρν ζηελ είζνδν
αιινδαπψλ πνιηηψλ ζην έδαθφο ηνπο θαη ζηελ πξφζβαζή ηνπο ζηελ παξακνλή θαη ηελ
εξγαζία (Hammar, 1985, ζ. 249). Σέηνηεο πνιηηηθέο έρνπλ ραξαθηήξα πεξηζζφηεξν
«θαηαζηαιηηθφ», «αζηπλνκηθφ», «ακπληηθφ» θαη «απσζεηηθφ» θαη άξα αξλεηηθφ σο πξνο
ην πεξηερφκελφ ηνπο (λα κελ εηζέιζνπλ…, λα κελ εγθαηαζηαζνχλ…, λα κελ
λνκηκνπνηεζνχλ…, λα επηζηξέςνπλ ζηηο ρψξεο ηνπο…) (Γεκνπιάο & Παπαδνπνχινπ,
2004, ζ. 31). Οη πνιηηηθέο ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο, αζθνχληαη, πξψησλ
ελεξγεηηθά κέζσ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο ξχζκηζεο ηεο εηζξνήο, ηεο απνηξνπήο ηεο
εηζφδνπ κε κέηξα θχιαμεο ησλ ζπλφξσλ θαη κείσζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πίεζεο κε
άκεζε πξνψζεζε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηεο
δηεζλνχο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο πξνο ηηο ρψξεο απνζηνιήο κεηαλαζηψλ, θαη δεχηεξνλ,
παζεηηθά κέζσ αλνρήο ή λνκηκνπνίεζεο ησλ παξαλφκσο εηζειζφλησλ θαη επηζηξνθή ή
παιηλλφζηεζε ηκήκαηνο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ απνζέκαηνο (Κφληεο, 2014, ζζ. 290-291).
ηφρνο θάζε κνξθήο πνιηηηθήο ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ είλαη ε θαηνρχξσζε θαη ε
απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ησλ αιινδαπψλ. χκθσλα κε ηνλ Brochmann
(1996, ζ. 100 νπ. ακπαηάθνπ, 2010, ζ. 110) ν έιεγρνο ησλ αιινδαπψλ κπνξεί λα
δηαθξηζεί βάζε ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο πεγήο απφ ηελ νπνία εθπνξεχεηαη θαη ηνπ επηπέδνπ
ζην νπνίν αζθείηαη, ζε «ξεηφ», εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ, θαη ζε «ιαλζάλνληα»
εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ (πίλαθαο 2.1.2.1)

Εξωτερικόσ

εςωτερικόσ

Λανθάνων
•
•
•

•
•

Ρητόσ

Στοιχεία αυκαιρεςίασ ςτο χειριςμό των
περιοριςμϊν ειςόδου
Συγκεχυμζνοσ οριςμόσ των «αναγκϊν του
ζκνουσ»
Επαναδιατφπωςθ οριςμϊν περί
προςφφγων

•
•
•
•
•

Περιοριςμοί ειςόδου, ςυνοριακόσ ζλεγχοσ
Προγράμματα κεωριςεων
Πρόςτιμα ςε μεταφορείσ
Μθχανογραφθμζνεσ βάςεισ δεδομζνων για
«ανεπικφμθτουσ»
Αναπτυξιακι βοικεια

Εχκρικότθτα, περικωριοποίθςθ και
κοινωνικόσ αποκλειςμόσ
Γενικόσ κοινωνικόσ ζλεγχοσ

•
•
•
•
•
•

Εςωτερικι παρακολοφκθςθ
Πρόςβαςθ ςε ταυτότθτεσ
Κυρϊςεισ ςε εργοδότεσ
Πολίτικθ ςυνδικάτων
«Αμνθςτία», νομιμοποίθςθ
Υπθκοότθτα

Πίλαθαο 2.1.2.1 Οξηνζέηεζε εζσηεξηθνχ - εμσηεξηθνχ έιεγρνπ
Πεγή: Bochman 1996, ζ. 102 νπ. Σακπαηάθνπ, 2010, ζ. 111.
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Οη πθηζηάκελεο πνιηηηθέο ησλ δπηηθνεπξσπατθψλ θξαηψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ δηάθνξα
ζπζηήκαηα ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ ηα νπνία δηαθξίλνληαη κε θξηηήξην ηεο «πξνυπνζέζεηο
ρνξήγεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο κφληκεο δηακνλήο» (Hammar, 1985, ζ. 251). Οη δηαθνξέο
πνπ παξαηεξνχληαη ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ρξνληθή δηάξθεηά ηεο παξακνλήο ηνπ
κεηαλάζηε ζηελ ρψξα ππνδνρήο. Έηζη, νη ρψξεο απηέο δηαθξίλνληαη (ακπαηάθνπ, 2010,
ζ. 101):
α) ε απηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ παξνπζία ησλ κεηαλαζηψλ σο πξνζσξηλή, ζηηο
νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη νη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο. Πξφθεηηαη γηα ηε
κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πνπ βαζίδεηαη ζηελ ελαιιαγή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ,
(Gastarbeiter). Σν βαζηθφ επηρείξεκα ηεο έγθεηηαη ζηελ πξφζθαηξε ρξήζε αιινδαπψλ
γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ηεο παξαγσγήο θαη ηελ επηζηξνθή ηνπο κε
ηελ νινθιεξψζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Οη άδεηεο παξακνλήο θαη εξγαζίαο
ρνξεγνχληαη γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη αλαλεψλνληαη πεξηνδηθά. Ζ
πνιηηηθή απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ απξνζπκία απνδνρήο ηεο νηθνγελεηαθήο
επαλέλσζεο θαη ζθεπηηθηζκφ ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε δηθαηψκαηνο κφληκεο
δηακνλήο, ελψ δελ γίλεηαη ιφγνο ζε θακία πεξίπησζε γηα πνιηηηθή ελζσκάησζεο.
Αληίζεηα, πξσηαξρηθφ κέιεκα απνηειεί ε θάιπςε ησλ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο απφ
αιινδαπνχο κε ην ειάρηζην θνηλσληθφ θφζηνο ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηε ρψξα.
β) ε εθείλεο πνπ ζεσξνχλ ηελ παξνπζία ησλ κεηαλαζηψλ κφληκε. πλεπεία απηνχ
ρνξεγνχληαη νξηζκέλεο εγγπήζεηο ηνπ δηθαηψκαηνο κφληκεο παξακνλήο. Οη
αιινδαπνί απνιακβάλνπλ ζρεδφλ φια ηα αηνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα - θαη
ππνρξεψζεηο -, αιιά θαζφινπ ή κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν ηα πνιηηηθά.
Οη πνιηηηθέο ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ επεξεάδνπλ άιια πεδία πνιηηηθψλ φπσο ηα
εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, ε αζθάιεηα ηεο δηακνλήο θαη ε πνιηηνγξάθεζε. Δπηπιένλ, νη
πνιηηηθέο ηεο πξνζσξηλήο κεηαλάζηεπζεο δεκηνπξγνχλ πξνζδνθίεο ζηνλ πιεζπζκφ ηεο
ρψξαο ππνδνρήο. Δάλ γηα παξάδεηγκα ε πξνζσξηλφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ κεηαηξέπεηαη
ζηαδηαθά ζε πην κφληκε θαη νη θπβεξλήζεηο αξλνχληαη λα ρεηξηζηνχλ ην θαηλφκελν, ηφηε
είλαη νη κεηαλάζηεο πνπ θαηεγνξνχληαη γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Οη
πνιηηηθέο ξχζκηζεο επίζεο ζπκβάιινπλ ζην λα δηακνξθψλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ ίδησλ
ησλ κεηαλαζηψλ. ε ρψξεο ζηηο νπνίεο εμαζθαιίδεηαη έλα θαζεζηψο αζθαινχο δηακνλήο
θαη δηθαησκάησλ, νη κεηαλάζηεο δεκηνπξγνχλ καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο εμέιημεο γηα
ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Αληίζεηα, φπνπ δηαηεξείηαη ν κχζνο ηεο
βξαρππξφζεζκεο δηακνλήο, νη πξννπηηθέο ησλ κεηαλαζηψλ είλαη αληηθαηηθέο. Ζ
επηζηξνθή ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο κπνξεί λα θαζίζηαηαη δχζθνιή αθφκα θαη αδχλαηε,
ελψ ε παξακνλή ζηελ ρψξα ππνδνρήο ακθίβνιε. Έηζη νη κεηαλάζηεο δελ κπνξνχλ λα
ζρεδηάδνπλ ην κέιινλ σο ηκήκα ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
απνκφλσζε, ηελ πεξηραξάθσζε θαη ηελ έκθαζε ζηελ δηαθνξά (Castles, 1993, ζζ. 1718).
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Πνιηηηθέο γηα ηνπο Μεηαλάζηεο (immigrant policy - integration policy)
Οη πνιηηηθέο γηα ηνπο κεηαλάζηεο αλαθέξνληαη ζηηο ζπλζήθεο [δηαβίσζεο] πνπ
παξέρνληαη ζηνπο εγθαηεζηεκέλνπο κεηαλάζηεο. Πεξηιακβάλνπλ φια ηα δεηήκαηα πνπ
επεξεάδνπλ ηελ ζέζε ησλ κεηαλαζηψλ ζε κία ζεηξά ζεκάησλ φπσο: ε εξγαζία θαη ε
ζηέγαζε, ηα θνηλσληθά νθέιε θαη νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ε εθπαίδεπζε, ε εθκάζεζε
ηεο γιψζζαο, ε πξφζβαζε ζε πνιηηηζηηθά αγαζά, νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, ε
ζχζηαζε εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη νη επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε εξγαηηθά ζπλδηθάηα
θαη πνιηηηθέο ππνζέζεηο (Hammar, 1985, ζ. 9).
Σέηνηεο πνιηηηθέο αληηζηνηρνχλ ζηηο ιεγφκελεο «πνιηηηθέο έληαμεο θαη ελζσκάησζεο» πνπ
έρνπλ ραξαθηήξα θαη’ αξρήλ ζεηηθφ θαη ηείλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο λνκηθέο θαη
ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ζχγθιηζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ κε ηνπο πνιίηεο κηαο
θνηλσλίαο (Μπάγθαβνο & Παπαδνπνχινπ, 2003, ζ. 24). Δηδηθφηεξα, ε έληαμε θαη
ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ λνεκαηνδνηείηαη σο κία δπλακηθή πνξεία, δηαδηθαζία,
πξνο κία θαηάζηαζε απνπζίαο νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δηαθξίζεσλ
κεηαμχ ζπγθξίζηκσλ δεκνγξαθηθά κεηαλαζηεπηηθψλ θαη εκεδαπψλ πιεζπζκηαθψλ
νκάδσλ. Ζ επηηπρήο έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ είλαη ζπλάξηεζε ηεο πξαγκαηηθήο
πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ πιηθψλ θαη άπισλ αγαζψλ ηεο ρψξαο
ππνδνρήο ίδηα κε απηή ησλ εκεδαπψλ θαη ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ
θαηά ηε ινγηθή ηεο ηππηθήο θαη πξαγκαηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε (Baubock, 2006 –
DeVoretz, 2008, ζζ. 679-693 – Marshall & Bottomore, 1995 νπ. Κφληεο, 2014, ζ. 291).
Ζ αλάγθε χπαξμεο απηήο ηεο πηπρήο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαζίζηαηαη εκθαλήο
κε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη ηεο
απνδνρήο ηεο κνληκφηεηαο ησλ αιινδαπψλ θαζψο ε ζπδήηεζε κεηαηνπίδεηαη απφ ηελ
«πξνζσξηλφηεηα ηεο παξνπζίαο ησλ κεηαλαζηψλ» ζηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο απφ ηελ
θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο γηα ηελ έληαμε ησλ σο κειψλ ζηελ ελ ιφγσ θνηλσλία
(Μνπζνχξνπ, 1991, ζ.161 - Soysal, 1994, ζ. 21 νπ. ακπαηάθνπ, 2010, ζζ. 121-122).
Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζηε ρψξα ππνδνρήο ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ γηα ηνπο
κεηαλάζηεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζχκθσλα κε ηνλ Hammar ζε κέηξα έκκεζεο θαη
άκεζεο πνιηηηθήο (Hammar, 1985, ζζ. 9-10 – Κφληεο, 2014, ζ. 291). Έκκεζε θαιείηαη ε
πνιηηηθή ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο κεηαλάζηεο ζηε γεληθή θαηαλνκή ησλ
θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ αγαζψλ, ζεσξψληαο ηνπο ππνθείκελα ηεο
ζπλνιηθήο δεκφζηαο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα εηδηθή πξφβιεςε
γη’απηνχο ζε ζρέζε κε ηνπο ληφπηνπο. Χζηφζν, κε απηφ ηνλ ηξφπν ε έκκεζε πνιηηηθή
κπνξεί λα ζεσξεζεί άδηθε ή δπζκελψο δηαθξηηηθή φηαλ νη κεηαλάζηεο έρνπλ ζεκαληηθά
ρακειφηεξε πξφζβαζε απφ ηνπο άιινπο θαη απνηξέπνληαη απφ ηηο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο
ζηελ θνηλσλία. Απηφ, δηφηη αθφκα θαη φηαλ ε θαηαλνκή ησλ αγαζψλ είλαη απφιπηα
ηζφηηκε, νη κεηαλάζηεο βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε πξσηίζησο επεηδή είλαη ιηγφηεξν
εμνηθεησκέλνη κε ηελ θνηλσλία ζηελ ρψξα ππνδνρήο θαη βηψλνπλ ιηγφηεξεο επλντθέο
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ζπγθπξίεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο ληφπηνπο. ε αληίζεζε κε ηελ έκκεζε, ε άκεζε πνιηηηθή
ζπλίζηαηαη ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηνλ αιινδαπφ πιεζπζκφ,
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ νη εηδηθέο αλάγθεο ηνπ θαη λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε
ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ε νξγάλσζε καζεκάησλ ηεο γιψζζαο ηνπ θξάηνπο
ππνδνρήο απφ θέληξα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζηεγαζηηθά πξνγξάκκαηα, θέληξα
πιεξνθφξεζεο θ.ά.
ε έλα πεξηζζφηεξν πξαθηηθφ επίπεδν νη επηινγέο ηεο πνιηηηθήο ελζσκάησζεο ησλ
κεηαλαζηψλ είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε ηξία δηαθξηηά πεδία ή ηνκείο: ην
θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεδίν, ην πνιηηηζκηθφ πεδίν θαη ην λνκηθφ - πνιηηηθφ πεδίν
(Entzinger & Biezeveld, 2003, ζζ. 19-28) Ζ ηππνινγία απηή βαζίδεηαη ζε έλα απιφ
αλαιπηηθφ πιαίζην ην νπνίν επηθεληξψλεηαη γχξν απφ ηελ έλλνηα ηεο «ηδηφηεηαο ηνπ
πνιίηε» ε νπφηα ζηελ πεξίπησζε ησλ κεηαλαζηψλ πξνζπαζεί λα απαληήζεη ην εξψηεκα
«πσο βαζηθέο δεκνθξαηηθέο αμίεο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ κε ηηο δχν
βαζηθέο παξακέηξνπο νπνηαζδήπνηε εληαμηαθήο πνιηηηθήο: πνιηηζκηθήο θαη
ζξεζθεπηηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο απφ ηελ κία θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηζφηεηαο απφ
ηελ άιιε» (Baubνck 1994 - Brubaker, 1989 & 1992 - Hammar, 1990 νπ. Penninx, 2004,
ζζ. 6-7):
α) Τν λνκηθφ-πνιηηηθφ πεδίν: αλαθέξεηαη ζηελ δηακνλή, ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη ην
λνκηθφ θαζεζηψο ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ βαζηθή εξψηεζε εδψ είλαη θαηά πφζν θαη ζε
πνην βαζκφ νη κεηαλάζηεο ζεσξνχληαη σο πιήξε κέιε ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο. Ζ
ζέζε ελφο κεηαλάζηε ή ν «βαζκφο ελζσκάησζεο» έρεη δχν αληίζεηνπο πφινπο: απφ
ηελ κία βξίζθεηαη ν αιινδαπφο δηακέλνληαο ν νπνίνο δελ απνηειεί κέινο ηεο
θνηλσλίαο κε ηελ λνκηθή-πνιηηηθή έλλνηα (αιιά είλαη κέινο ηεο ζηα άιια δχν πεδία,
ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη ην πνιηηηζκηθφ) θαη απφ ηελ άιιε ν κεηαλάζηεο ν νπνίνο
είλαη (ή έρεη γίλεη) πνιίηεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Gilardoni, D'Odorico, & Carrillo,
2015, ζ. 57). ηελ πξάμε ην εξψηεκα είλαη πξψηα απφ φια αλ νη αιινδαπνί
κεηαλάζηεο έρνπλ λφκηκν δηθαίσκα δηακνλήο, θαη αλ έρνπλ, ζε πνην βαζκφ
κεηαλάζηεο θαη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο έρνπλ ηππηθά πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη
ππνρξεψζεηο πνπ δηαθέξνπλ απφ εθείλα ησλ γεγελψλ θαηνίθσλ. Απηφ νδεγεί ζε έλα
άιιν εξψηεκα ην θαηά πφζν ε λεναθηρζέληεο κπνξνχλ (εχθνια ή φρη) λα έρνπλ
πξφζβαζε ζηελ ηζαγέλεηα θάηη ην νπνίν ηππηθά ηνπο εμαζθαιίδεη ην δηθαίσκα ηεο
πνιηηηθήο αληηπξνζψπεπζεο.
β) Τν θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεδίν: αθνξά ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δηθαηψκαηα ησλ
δηακελφλησλ αλεμάξηεηα απφ ηελ ππεθνφηεηα πνπ έρνπλ. Απηά πεξηιακβάλνπλ ην
δηθαίσκα ζηελ εξγαζία θαη δηθαηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεζκηθέο δηεπθνιχλζεηο
ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ζθαίξα. Σα εξσηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ δηάζηαζε
απηή εζηηάδνπλ ζην αλ: Έρνπλ (ίζα) δηθαηψκαηα ζηελ θάιπςε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη
ζηελ ρξήζε ζεζκηθψλ δηεπθνιχλζεσλ γηα ηελ αλαδήηεζή ηεο; Έρνπλ ηα ίδηα
δηθαηψκαηα φπσο νη γεγελείο εξγαδφκελνη; ε πνην βαζκφ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο
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ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο φπσο επηδφκαηα αλεξγίαο, θνηλσληθή αζθάιηζε,
πξνγξάκκαηα ζηέγαζεο, θνηλσληθή πξφλνηα θαη ππεξεζίεο πγείαο; χκθσλα κε ηνπο
Entzinger θαη Biezeveld (2003, ζ. 19) ε επηηπρήο έληαμε πνπ πξνυπνζέηεη ην
θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεδίν, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ
ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ελζαξξχλνπλ ή εκπνδίδνπλ απηή
ηελ δηαδηθαζία φπσο ε εθπαίδεπζε θαη ε γιψζζα.
γ) Τν πνιηηηζκηθφ πεδίν: αθνξά ζηα πνιηηηζκηθά θαη ζξεζθεπηηθά δηθαηψκαηα ησλ
κεηαλαζηψλ: έρνπλ (ίζα) δηθαηψκαηα ζηελ ζπζηξάηεπζε θαη εθδήισζε ησλ εαπηψλ
ηνπο σο αλήθνληεο ζε πνιηηηζκηθέο, εζλνηηθέο ή ζξεζθεπηηθέο νκάδεο; Δίλαη
αλαγλσξίζηκνη, απνδερηνί θαη αληηκεησπίζηκνη φπσο άιιεο ζπγθξηηηθά νκάδεο θαη
απνιακβάλνπλ ηηο ίδηεο (ή ζπγθξηηηθψο) δηεπθνιχλζεηο; Ζ απάληεζε ζηα εξσηήκαηα
απηά θαζίζηαηαη πην δχζθνιή ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεδίν θαζψο έλα
απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ πξνβάιιεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
επηπνιηηηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ ζην θπξίαξρν πνιηηηζκηθφ πιαίζην πνπ ηνπο
πεξηβάιιεη, είλαη λα απνζαθεληζηεί, πνηνο αθξηβψο είλαη ν πνιηηηζκηθφο ππξήλαο ηεο
δεδνκέλεο θνηλσλίαο ππνδνρήο, δει. νη βαζηθέο αμίεο θαη λφξκεο (Entzinger &
Biezeveld, 2003, ζ. 22)
Δθηφο απφ ηελ δηάθξηζε ησλ πεδίσλ φπνπ εζηηάδνπλ νη πνιηηηθέο γηα ηελ ελζσκάησζε
ησλ κεηαλαζηψλ έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ έθβαζε ησλ δξάζεσλ,
απνηειεί ε θνηλσλία ππνδνρήο. Με απηή ηελ έλλνηα, ε δηαδηθαζία έληαμεο ησλ
κεηαλαζηψλ πξνσζείηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δχν κεξψλ: νη κεηαλάζηεο νη
ίδηνη, κε ηα δηαθνξεηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηνλ βαζκφ
πξνζαξκνγήο πνπ πνηθίιεη θαη ε θνηλσλία ππνδνρήο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, θαη ηελ
αληίδξαζή ηεο ζηνπο λεναθηρζέληεο. Αθξηβψο απηή ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δχν
πιεπξψλ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην απνηέιεζκα ηεο ελζσκάησζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ
λα ιεθζεί ππφςε πσο νη δχν πιεπξέο εθπξνζσπνχληαη ξηδηθά κε άληζνπο φξνπο φζνλ
αθνξά ηελ ηζρχ θαη ηνλ έιεγρν ησλ πφξσλ. Ζ θνηλσλία ππνδνρήο, ε ζεζκηθή δνκή ηεο
θαη νη αληηδξάζεηο ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο είλαη θαηά ζπλέπεηα πεξηζζφηεξν
θαζνξηζηηθέο γηα ηελ δηαδηθαζία έληαμεο απφ φηη νη κεηαλάζηεο νη ίδηνη.
Απηή ε αιιειεπίδξαζε ιακβάλεη ρψξα ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα, ζηνπο δξφκνπο,
ζηηο γεηηνληέο, ζην ζρνιείν, ζηελ εξγαζία, ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο, ηνπηθέο εθδειψζεηο
θ.α. Με άιια ιφγηα, ε ελζσκάησζε ζπληειείηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν αθφκα θαη αλ
νξηζκέλνη απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο νξίδνληαη απφ ζεζκηθνχο θαλφλεο πνπ έρνπλ
ζεζπηζηεί ζε έλα άιιν πςειφηεξν (πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν).
Έηζη, έλα βαζηθφ πξφβιεκα ζηελ παξαγσγή θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηνπο κεηαλάζηεο είλαη φηη νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ην πεξηερφκελν θαη ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ηέηνηνλ πνιηηηθψλ ζπρλά ιακβάλνληαη απφ έλα (κε-κεηαλαζηεπηηθφ)
πιεηνςεθηθφ εθινγηθφ ζψκα ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν νη κεηαλάζηεο ή νη
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εζλνηηθέο νκάδεο απνθιείνληαη ή δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά
(Penninx, 2009, ζζ. 5-6).
πσο δείρλεη ην ζρήκα 2.1.2.2, κε βάζε ηελ δηπνιηθή αιιειεπίδξαζε (κεηαλάζηεο –
θνηλσλία ππνδνρήο) ζηελ κέζε δηαθξίλνληαη ηα ηξία πεδία πνιηηηθψλ ηα νπνία
επεξεάδνπλ ηαπηφρξνλα ην έλα ην άιιν θαη ηέινο, ε αλάιπζε ηεο δηάδξαζεο ζε θάζε
πεδίν ην νπνίν ρσξίδεηαη ζε ηξία επίπεδα αληίζηνηρα γηα ηηο δχν πιεπξέο (κεηαλάζηεο –
γεγελείο): ην αηνκηθφ, ην ζπιινγηθφ (κεηαλαζηεπηηθέο νξγαλψζεηο απφ ηε κία θαη
νξγαλψζεηο θαη ζεζκνί ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο [εκπνξηθέο ελψζεηο, εθθιεζίεο] απφ ηελ
άιιε, θαη ηέινο ην ζεζκηθφ επίπεδν:

Μετανάςτεσ
Ατομικό
Συλλογικό/ομαδικό

Αλλθλεπίδραςθ

Νομικό – πολιτικό
πεδίο

Ατομικό
Συλλογικό/ομαδικό
κεςμικό

κεςμικό

Ατομικό
Συλλογικό/ομαδικό

Κοινωνία υποδοχισ

Ατομικό
Κοινωνικοοικονομικό
πεδίο

Συλλογικό/ομαδικό

κεςμικό

κεςμικό

Ατομικό

Ατομικό

Συλλογικό/ομαδικό

Πολιτιςμικό πεδίο

κεςμικό

Συλλογικό/ομαδικό
Θεςμικό

Σρήκα 2.1.2.1: Τππνινγία πνιηηηθψλ θαη αλάιπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ελζσκάησζεο
Πεγή: Penninx θ.α. 2014 νπ. Gilardoni, D'Odorico, & Carrillo, 2015, ζ. 55. Πξνζαξκνγή ηνπ γξάθνληνο
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Με βάζε ηελ δηάθξηζε ησλ ηξηψλ πεδίσλ παξέκβαζεο ζηε πξνψζεζε ησλ πνιηηηθψλ
ελζσκάησζεο, πνιχ κειεηεηέο πξνηείλνπλ κε δηάθνξεο παξαιιαγέο έλα κνληέιν ην
νπνίν πεξηιακβάλεη δηάθνξεο πιεπξέο ηηο έληαμεο νη νπνίεο ζπληείλνπλ θαη
αμηνινγνχληαη ζηελ βάζε ηεο αλάπηπμεο δηαθφξσλ δεηθηψλ ελζσκάησζεο. Απηφ
ζεκαίλεη ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο κεηαλαζηεπηηθνχο πιεζπζκνχο
πνπ δηαβηνχλ ζε κία ρψξα εθφζνλ ε θάζε κεηαλαζηεπηηθή νκάδα είλαη πηζαλφ λα θέξεη
δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο
πξνζαξκνγήο ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο (Baldwin-Eduarts, 2005, ζ. 15).
Βέβαηα ηα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ην πνηνο αμηνινγεί ηελ έληαμε, δειαδή νη
θξαηηθνί θνξείο, νη αθαδεκατθνί, νη ΜΚΟ, νη ίδηνη νη κεηαλάζηεο; ε πνηα πιεπξά πξέπεη
λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ή πξέπεη λα πξαγκαησζνχλ φιεο νη πιεπξέο ηεο έληαμεο γηα λα
νξίζνπκε φηη θάπνηνο είλαη εληαγκέλνο ή φρη. Σα θξηηήξηα πνπ επηιέγνληαη ζα πξέπεη λα
είλαη πνηνηηθά ή πνζνηηθά γηα λα απνηππψζνπλ ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζε κηα
δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή; Απηά ηα θξηηήξηα ζα αθνξνχλ φιεο ηηο νκάδεο ησλ
κεηαλαζηψλ ή ζα πεξηνξίδνληαη ζε νξηζκέλεο νκάδεο; Θα εμεηάδνληαη ζε ζχγθξηζε κε
ηνπο ζθνπνχο ηεο ράξαμεο ησλ πνιηηηθψλ ή ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο ησλ κεηαλαζηψλ;
Αξθεί ε έληαμε ζε θάπνηνπο ηνκείο θαη αλ φρη, πσο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην
κέιινλ; Αλ ζε θάπνην ηνκέα, ε έληαμε εκθαλίδεηαη ηθαλνπνηεηηθή ζεκαίλεη φηη ζα ηελ
ππνινγίζνπκε σο δεδνκέλε θαηάζηαζε ή ζα πξέπεη λα ηελ ζπλδπάζνπκε κε άιιεο
πιεπξέο θαη λα ηε ζεσξήζνπκε ζηε δπλακηθή ηεο κνξθή;
Πνιχ ζπλνπηηθά νη δείθηεο απηνί επηθεληξψλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εμήο δηαζηάζεσλ
ελζσκάησζεο, πίλαθαο 2.1.2.2:
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Νομικό – πολιτικό πεδίο
1.

Πρόςβαςθ ςε κακεςτϊσ
νομιμότθτασ και διάρκεια

2.

Πρόςβαςθ ςτθν ικαγζνεια

3.

Πολιτικι ςυμμετοχι
(δικαίωμα ψιφου)

4.

Συμμετοχι ςε πολιτικά
κόμματα

5.

Συμμετοχι ςε κζςεισ
εκπροςϊπθςθσ ςε τοπικό,
περιφερειακό και εκνικό
επίπεδο

6.

Συμμετοχι ςε οργανϊςεισ
τθσ κοινωνίασ πολιτϊν
(ςυνδικάτα, επαγγελματικζσ
ενϊςεισ, διάφορεσ
οργανϊςεισ)

7.

Στάςθ τθσ κοινωνίασ
υποδοχισ
Αναφορζσ υποκζςεων
διακρίςεων
Πρόςλθψθ των
μεταναςτϊν από τθν
κοινωνία υποδοχισ
Ρατςιςτικζσ επικζςεισ
Ρόλοσ των ΜΜΕ
-

Κοινωνικοοικονομικό πεδίο
1.

Αγορά εργαςίασ
Πρόςβαςθ ςτθν αγορά
εργαςίασ
Ποιότθτα των κζςεων
εργαςίασ,
υνδυαςμόσ προςόντων
και κζςεων εργαςίασ
υμμετοχι ςε
προγράμματα
κατάρτιςθσ και θ
αποτελεςματικότθτα
Κινθτικότθτα ςτθν
απαςχόλθςθ
Ειςόδθμα
Ανεργία και κοινωνικι
αςφάλιςθ
Προγράμματα
επιδότθςθσ

2.

Εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ
χολικόσ διαχωριςμόσ
Πρόςβαςθ ςτθν
εκπαίδευςθ
Ίςθ πρόςβαςθ, ίςθ
μεταχείριςθ, ίςα
αποτελζςματα
Αναγνϊριςθ προςόντων

3.

Φροντίδα υγείασ
Ίςθ πρόςβαςθ και ίςθ
χριςθ

4.

Στζγαςθ
Οικιςτικόσ διαχωριςμόσ

Πολιτιςμικό πεδίο
1.

Εκμάκθςθ και επίπεδο
γλϊςςασ

2.

Ατομικι ζνταξθ

3.

Σχζςεισ με ομάδα και εκτόσ

4.

Θρθςκεία

Πίλαθαο 2.1.2.2: Γείθηεο κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ελζσκάησζεο αλά πεδίν παξέκβαζεο
Πεγή: Entzinger θαη Biezeveld,ζζ. 32-37 - Baldwin-Eduarts, 2005, ζζ. 18-36 - Gilardoni, D'Odorico, &
Carrillo, 2015, ζζ. 57-83. Πξνζαξκνγή ηνπ γξάθνληνο
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Οη πνιηηηθέο γηα ηνπο κεηαλάζηεο πνηέ δελ ιεηηνπξγνχλ ζηνλ ίδην βαζκφ θαη κε ηνλ ίδην
ηξφπν γηα φινπο ηνπο κεηαλάζηεο. Οη λνκνζεηηθέο πξνβιέςεηο δηαθνξνπνηνχληαη εάλ
πξφθεηηαη γηα εγθαηεζηεκέλν ή πξνζσξηλφ κεηαλάζηε, κε λφκηκε ή παξάλνκε παξνπζία,
γηα πξφζθπγα ή αηηνχληα άζπιν, ελψ εηδηθέο δηαηάμεηο ππάξρνπλ γηα ηνπο νκνγελείο
αιινδαπνχο. Πέξα απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε θαηεγνξίαο αιινδαπψλ, γηα ηελ επηηπρή
έθβαζε ησλ πνιηηηθψλ απηψλ θαη ηειηθά ηεο «ελζσκάησζεο», ηδηαίηεξε ζεκαζία
απνδίδεηαη θαη ζε κηα ζεηξά απφ αηνκηθέο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ππφςε θαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο (Brochmann, 1996. ζζ. 118-122 νπ.
ακπαηάθνπ, 2010, ζζ. 128-129). Οη κεηαβιεηέο απηέο πεξηιακβάλνπλ:
α) Τνπο αξρηθνχο πφξνπο (ηνπ κεηαλάζηε). Σν απνθαινχκελν «νηθνλνκηθφ ή αλζξψπηλν
θεθάιαην», δει. «ηηο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ
έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζπλεπψο θαη ηελ εηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ
αιινδαπνχ», αιιά θαη ε ηαμηθή πξνέιεπζε, νη ηπρφλ ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαηά ηελ
έμνδν απφ ηε ρψξα ηνπ θ.ά.
β) Τηο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδεη θαηά θαη κεηά ηελ άθημε ηνπ (process conditions).
Πξφθεηηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνπ δέρεηαη ζηε ρψξα ππνδνρήο, ηελ θαηάηαμε ηνπ
ζε κηα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο κεηαλαζηψλ θαη γηα ηε δπλαηφηεηα
αλάπηπμεο αηνκηθνχ αξρηθά θαη ζπιινγηθνχ αξγφηεξα «θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ.
γ) Τα ζσξεπηηθά απνηειέζκαηα (ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ), δει. ηα απνηειέζκαηα ηεο
αιιειεπίδξαζεο ησλ «αηνκηθψλ νηθνλνκηθνθνηλσληθψλ θαη ςπρνινγηθψλ ηδηνηήησλ
θαη εκπεηξηψλ ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηε κηα θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ ζηε ρψξα ππνδνρήο απφ ηελ άιιε»

Επιτυχισ πολιτικι Ενςωμάτωςθσ

Σωρευτικά αποτελζςματα

Αρχικοί πόροι:
Οικονομικό κεφάλαιο
Πολιτιςμικό κεφάλαιο
Ταξικι προζλευςθ

υνκικεσ που αντιμετωπίηει:
Στάςθ χϊρασ υποδοχισ
Νομικό κακεςτϊσ
Δυνατότθτα για εξζλιξθ
Ταξικι προζλευςθ

Σρήκα 2.1.2.2: Παξάγνληεο θαζνξηζκνχ επηηπρνχο πνιηηηθήο ελζσκάησζεο. Σχλζεζε ηνπ γξάθνληνο

39

Οη δύν όςεηο ησλ πνιηηηθώλ
Παξφηη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο δχν άμνλεο πνιηηηθψλ είλαη πξνθαλήο ζηηο αλαιχζεηο
γηα ηελ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, ζηελ πξαθηηθή δηάζηαζε νη δχν άμνλεο πνιηηηθψλ
ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα. Απηφ πνπ πνιιέο θνξέο παξαβιέπεηαη είλαη ε βαζηά επίδξαζε
πνπ κπνξεί λα έρνπλ ν έλαο ζηνλ άιινλ. Έλα ζχζηεκα ζην νπνίν νη πνιηηηθέο απηέο
αλαηξέπνληαη, ζα κπνξνχζε γηα παξάδεηγκα λα εθζέηεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο κεηαλάζηεο
ζε κία πνιχ δπζκελή λνκηθά ζέζε σο δηακέλνληεο ζηελ ρψξα ππνδνρήο. Κάηη ηέηνην κε
ηελ ζεηξά ηνπ ζα εκπφδηδε ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ πιήξε πξφζβαζε ζε θνηλσληθά θαη
αηνκηθά δηθαηψκαηα - πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δεχηεξν άμνλα. Έλα άιιν
παξάδεηγκα ηεο ηαπηφρξνλεο επίδξαζεο κεηαμχ πνιηηηθψλ ξχζκηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο
θαη ησλ πνιηηηθψλ γηα ηνπο κεηαλάζηεο ζα κπνξνχζε λα είλαη φηαλ κία ρψξα
ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία ησλ πνιηηηθψλ γηα ηνπο κεηαλάζηεο (ζηέγαζε, εθπαίδεπζε θ.α.)
γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απέιαζε ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ, επηηπγράλνληαο έηζη
ηνπο ζθνπνχο ηεο πνιηηηθήο ξχζκηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο (Hammar, 1985, ζ. 10).
Αλ θαη ην πεξηερφκελν ηεο πνιηηηθήο ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ θαη ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ
ελζσκάησζε θαη ν ραξαθηήξαο ησλ θνξέσλ πνπ αζθνχλ ηελ θάζε πνιηηηθή σο πξνο ηελ
εθπαίδεπζε θαη ην ζηφρν ηνπο είλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηα θαη δηαθξηηά, ε ζρέζε ζηελήο
θαη ακνηβαίαο εμάξηεζεο πνπ ηηο ζπλδέεη είλαη απηαπφδεηθηε απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο κίαο
επί ηεο άιιεο.
Γεληθά κπνξεί λα εηπσζεί φηη κηα ηδηαίηεξα γελλαηφδσξε πνιηηηθή ελζσκάησζεο κπνξεί
λα παξαθηλήζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κεηαλάζηεο λα ππεξθεξάζνπλ ηα φπνηα εκπφδηα
πξνβάιιεη κηα ζθιεξή πνιηηηθή ειέγρνπ. Αληίζηνηρα, κηα θεηδσιή πνιηηηθή
ελζσκάησζεο κπνξεί λα ζηεξίμεη ην ζηφρν κηαο ζθιεξήο πνιηηηθήο ειέγρνπ. Απφ ηελ
άιιε κηα ζθιεξή πνιηηηθή ειέγρνπ, ε νπνία ζέηεη εκπφδηα ζηελ επαλέλσζε νηθνγελεηψλ
θιπ δπζρεξαίλεη ην έξγν ηεο πνιηηηθήο ελζσκάησζεο (ακπαηάθνπ, 2010, ζζ. 130-131).
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2.1.3 Κνηλσληθή ελζσκάησζε θαη θνηλσληθή έληαμε
Εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ όξσλ
I φξνη έληαμε θαη ελζσκάησζε απνηεινχλ δχν απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο φξνπο ηεο
θνηλσληνινγηθήο επηζηήκεο. Σνπο ζπλαληά θαλείο απφ πνιχ λσξίο ζηα ζεκέιηα ηεο
θνηλσληνινγηθήο επηζηήκεο λα πεξηγξάθνπλ θαη αλαιχνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο, ειιηπνχο ζπκκεηνρήο ή κε ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ ζε έλα
θνηλσληθφ ζχζηεκα θαη ζε έλα νξγαλσκέλν θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηαπηφρξνλα λα
παξαπέκπνπλ ζηνπο βαζηθνχο φξνπο ζπγθξφηεζεο κηαο θνηλσλίαο (Γεκνπιάο &
Παπαδνπνχινπ, 2004, ζ. 33 - Παπαδνπνχινπ, 2006, ζ. 299).
χκθσλα κε ηνλ Durkheim ν φξνο ελζσκάησζε ρξεζηκνπνηείηαη κε δχν θπξίσο
ζεκαζίεο: (α) ε πξψηε, ηελ νπνία πηνζεηνχλ θαη νη θιαζζηθνί ακεξηθαλνί αλζξσπνιφγνη,
αλαθέξεηαη ζηελ ελζσκάησζε ηεο θνηλσλίαο (integration de la societé) δει. ζηε
δηαδηθαζία ζχζηαζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο, θαη (β) ε δεχηεξε, ε
νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ελζσκάησζε ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία (integration à la societé)
δει. ζηηο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ κε ηελ θνηλσλία, φπνπ ε ελζσκάησζε δείρλεη ηελ έληαζε
απηήο ηεο ζεηηθήο θαη κνλαδηθήο ζρέζεο κεηαμχ αηφκνπ θαη θνηλσλίαο (Παπαδνπνχινπ,
2011, ζ. 19).
Ο φξνο «ελζσκάησζε» αλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά, σο έλλνηα παξακέλεη αζαθείο
(Entzinger & Biezeveld, 2003, ζ. 6). Μπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί είηε σο έλαο φξνο
πνιηηηθήο ρξήζεο είηε σο κία έλλνηα κε θνηλσληνινγηθή ζεκαζία, δηαζηάζεηο νη νπνίεο
δηαθξίλνληαη ή κία απφ ηελ άιιε (Παπαδνπνχινπ, 2006, ζ. 301).
Τπφ κία θνηλσληνινγηθή ζθνπηά, νη δηαδηθαζίεο ελζσκάησζεο, φπσο πξνηείλνληαη απφ
κία θνηλσλία έρνπλ έλα ραξαθηήξα κνληκφηεηαο θαη ζπλέρεηαο. Δάλ απηέο νη δηαδηθαζίεο
δελ είλαη ζπλερείο, δειαδή δελ αζθνχλ πάλσ ζην άηνκν κία θνηλσληθνπνηεηηθή δχλακε,
απνηπγράλνπλ. Γειαδή εάλ ν θνηλσληθφο δεζκφο πνπ ζπλδέεη ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο
κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο ραιαξψζεη, ηφηε ππάξρεη πξφβιεκα
πεξηζσξηνπνίεζεο θαη απνθιεηζκνχ. Σφηε ε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο απνηπγράλεη θαη
εάλ ην θαηλφκελν απνθηήζεη έλα πην καδηθφ ραξαθηήξα δεκηνπξγείηαη δηάξξεμε ηεο
θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αιιειεγγχεο (Γεκνπιάο & Παπαδνπνχινπ, 2004, ζζ. 34-35).
Ζ πνιηηηθή ρξήζε ηνπ φξνπ γλσξίδεη ζνβαξέο κεηαβνιέο αλάινγα κε ηελ πνιηηηθν νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη εμππεξεηεί κ’απηφ ηνλ ηξφπν ηδενινγηθά ηηο ζρεδηαδφκελεο θαη
εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο (έληαμεο) θαη ελζσκάησζεο. ε απηφ ην πιαίζην νξηζκνχ ηεο
ρξήζεο ηεο, ε «θνηλσληθή ελζσκάησζε» δελ πθίζηαηαη γεληθά θαη αφξηζηα νχηε έρεη ην
ίδην πεξηερφκελν ζε θάζε επνρή θαη γηα θάζε εζληθή θνηλσλία. Ο φξνο απνηειεί ην
πξντφλ πνιηηηθήο εξκελείαο θαη θνηλσληθήο δηαπξαγκάηεπζεο, αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή
θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία αιιά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο επαηζζεζίεο ηεο εθάζηνηε
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θνηλσλίαο. Οη δηαδηθαζίεο ελζσκάησζεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηνπο φξνπο ζπγθξφηεζεο
κηαο εζληθήο θνηλσλίαο. Μία θνηλσλία «ελζσκαηψλεη» ηα κέιε ηεο αλάινγα κε ηηο αμίεο
θαη ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν έρεη θαηαζθεπαζηεί (Παπαδνπνχινπ, 2011,
ζ. 27).
πρλά ν φξνο «θνηλσληθή έληαμε» ρξεζηκνπνηείηαη αληί ηνπ φξνπ «ελζσκάησζε», γηαηί
φπσο δηαηππψζεθε πην πάλσ, θαη νη δχν πεξηγξάθνπλ θαη αλαιχνπλ ηηο δηαδηθαζίεο
ζπκκεηνρήο, ειιηπνχο ή κε ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ ζε έλα θνηλσληθφ ζχζηεκα. Χζηφζν
γηα λα γίλεη ζαθέζηεξε ή νπνία νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ φξσλ θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ «θνηλσληθήο έληαμεο» θαη «θνηλσληθήο ελζσκάησζεο» είλαη απαξαίηεην λα
απνζαθεληζηνχλ δχν ζπζηαηηθνί φξνη ηεο έληαμεο (inclusion θαη insertion)
(Παπαδνπνχινπ, 2008, ζ. 26 νπ. Schnapper – Παπαδνπνχινπ, 2006, ζζ. 26-27)):
Ο φξνο insertion δηαθέξεη απφ ηνλ φξν inclusion. ηνλ φξν insertion αλαγλσξίδεηαη
ζπλήζσο ε δηαδηθαζία ηεο έληαμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεπηεξνγελνχο
θνηλσληθνπνίεζεο (δειαδή απαζρφιεζε, ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο, ζε
ζσκαηεία, ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, θαηνρή ή ηδηνθηεζία πξνζσπηθήο θαηνηθίαο,
θαηαλάισζε θ.ιπ.). Αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ πξνζπάζεηα έληαμεο φηαλ ππάξρνπλ
εκπφδηα ζηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζε. Πξφθεηηαη γηα φξν πνιηηηθφ κε εθηεηακέλε
θνηλσληθή ρξήζε5.
Απφ ηελ άιιε, ζηνλ φξν inclusion αλαγλσξίδνληαη νη βαζηθνί άμνλεο ηεο πξσηνγελνχο
θνηλσληθνπνίεζεο (νηθνγέλεηα, ζρνιείν, ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα). Οη
παξάγνληεο απηνί ζεθψλνπλ ην βάξνο ησλ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθνπνίεζεο θαη ε θάζε
δπζιεηηνπξγία ηνπο επζχλεηαη γηα ηελ απνθνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ θαη ησλ νκάδσλ.
Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (2013, ζ. 18), πξνηείλεη έλαλ νξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
έληαμεο ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ φξν απνθιεηζκφο (exclusion). Έηζη, Οη φξνη έληαμε θαη
απνθιεηζκφο είλαη απφιπηα ζπκπιεξσκαηηθνί θαη εηεξνθαζνξηζκέλνη. Ο έλαο
πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ άιιν. Δθεί πνπ ην πεξηερφκελν ηνπ ελφο ηειεηψλεη
αξρίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ άιινπ. Γελ ππάξρεη έληαμε ρσξίο απνθιεηζκφ θαη δελ
ππάξρεη απνθιεηζκφο πνπ λα θαηαζθεπάδεηαη ζαλ απφιπην κέγεζνο θαη αμία. Με ηελ
έλλνηα απηή νη δχν φξνη είλαη ζε πιήξε εμάξηεζε θαη ζπκπιήξσζε, ηφζν ζην επίπεδν
ηεο ζεσξεηηθήο θαηαζθεπήο ηνπο φζν θαη ζην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο ηνπο ρξήζεο. Απηφ
είλαη ην πξσηαξρηθφ πιαίζην αλαθνξάο ησλ φξσλ έληαμε/απνθιεηζκφο πνπ δίλνπλ ην
νξγαλσηηθφ πιαίζην κηαο θνηλσλίαο.

5

πλδέεηαη θαη πεξηγξάθεη ηηο πνιηηηθέο θνηλσληθήο έληαμεο θαη επαλέληαμεο ηεο ΔΔ θαη αλαθέξεηαη
θπξίσο ζηηο εππαζείο θνηλησληθά νκάδεο
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Ελζσκάησζε θαη έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ
πσο εηπψζεθε πην πάλσ ε ελζσκάησζε σο έλλνηα ζηελ δεχηεξε δηάζηαζή ηεο
παξαπέκπεη ζηελ ελζσκάησζε ζηελ θνηλσλία, δειαδή ζηηο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ κε ηελ
θνηλσλία. ηελ πεξίπησζε ησλ κεηαλαζηψλ φκσο ε αλάιπζε επηθεληξψλεηαη ζηελ
αλαζχζηαζε ηεο ζρέζεο ηνπ αηφκνπ κε ηελ θνηλσλία ππνδνρήο θαη ηνπο φξνπο
ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απηήλ.
Οη κεηαλάζηεο έξρνληαη ήδε θνηλσληθνπνηεκέλνη θαη έρνληαο ήδε ελζσκαησζεί ζε κία
άιιε θνηλσλία, ηελ θνηλσλία θαηαγσγήο ηνπο. Έρνπλ ήδε ππνζηεί κία «πξψηε
θνηλσληθνπνίεζε. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ αιιά θαη νη ηδηνκνξθίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ
ηελ θαηάζηαζή ηνπο, ηνπο θαζηζηνχλ θαη' αξρήλ δηαθνξεηηθνχο απφ ηα κέιε ηεο
θνηλσλίαο ησλ γεγελψλ πνπ δελ έρνπλ γλσξίζεη ηε δηαδηθαζία απνθνηλσληθνπνίεζεο θαη
επαλαθνηλσληθνπνίεζεο (desocialisation θαη resocialisation). Άξα, γηα λα κπνξέζνπλ νη
κεηαλάζηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο ζα πξέπεη λα απνβάινπλ κέξνο
ησλ αμηψλ θαη ζπλεζεηψλ ηεο παιηάο θνηλσλίαο πνπ κφιηο εγθαηέιεηςαλ θαη λα
πηνζεηήζνπλ κέξνο ησλ λέσλ αμηψλ ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο. ζν πην πεηπρεκέλα
πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε δηαδηθαζία ηφζν πην νινθιεξσκέλε θαη επηηπρήο είλαη θαη ε
ελζσκάησζε (Παπαδνπνχινπ, 2011, ζ. 28).
Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε ελζσκάησζε σο δηαδηθαζία δελ είλαη κνλνδηάζηαηε.
Κάπνηνο κεηαλάζηεο πνπ εκθαλίδεη έλαλ πςειφ βαζκφ ελζσκάησζεο ζε κία δηάζηαζε
ηεο θνηλσληθήο δσήο δελ ζεκαίλεη φηη εκθαλίδεη ην ίδην βαζκφ ζε κία άιιε δηάζηαζε. Σν
θξίζηκν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη ζε απηή ηελ ζπδήηεζε είλαη: πνην είλαη ην επξχηεξν
πιαίζην κέζα ζην νπνίν θάπνηνο κεηαλάζηεο ζεσξείηαη ελζσκαησκέλνο; Δίλαη ε
επξχηεξε θνηλσλία, κε νηηδήπνηε ζπλεπάγεηαη ε έλλνηα απηή, ή αξθεί λα είλαη πιήξσο
ελζσκαησκέλνο ζηελ δηθή ηνπ θνηλφηεηα ή γεηηνληά ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία δεη
(Entzinger & Biezeveld, 2003, ζ. 9); Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ
δηαπίζησζε ηεο πνιιαπιφηεηαο θαη ησλ πνηθίισλ κνξθψλ έληαμεο θαη ελζσκάησζεο.
Έηζη, δελ ππάξρεη κία κνλαδηθή θαη δεδνκέλε έληαμε ή ελζσκάησζε θαζψο νη φξνη
παξαπέκπνπλ ζε δηαθνξεηηθήο έληαζεο θαηλφκελα, αλ θαη δελ είλαη μεθάζαξα
νξηνζεηεκέλα. ινη νη ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ αηφκνπ πνπ άπηνληαη ηνπ
δεκφζηνπ βίνπ ηνπ (ε απαζρφιεζε, ε θαηνηθία, ε γιψζζα θαη ε εθπαίδεπζε) απνηεινχλ
ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο κηαο θνηλσληθήο έληαμεο, ελψ αληίζεηα ε ζθαίξα ηνπ
ηδησηηθνχ βίνπ (νηθνγέλεηα, ζξεζθεία, πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο) θαη νη δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ αηφκνπ κέζα ζε απηήλ παξαπέκπνπλ ζε κία θνηλσληθή ελζσκάησζε πνπ ζαθψο
ππνδειψλεη κία δηαθνξεηηθή ζρέζε κε ηελ θνηλσλία ππνδνρήο. Με ηελ έλλνηα απηή, ε
δηάθξηζε κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ βίνπ, πξνζαλαηνιίδεη θαζνξηζηηθά ηηο
δηαδηθαζίεο έληαμεο θαη ελζσκάησζεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο (Γεκνπιάο &
Παπαδνπνχινπ, 2004, ζ. 38 – Παπαδνπνχινπ, 2006, ζ. 307 – 2011, ζ. 29).
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Πνιινί θνηλσληνιφγνη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ δηαδηθαζία πηνζέηεζεο ησλ λέσλ αμηψλ
ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο πξνηείλνπλ σο πην δφθηκν ηνλ φξν απνπνιηηηζκνπνίεζε
(acculturation), γηαηί δείρλεη πην μεθάζαξα ηελ απψιεηα ηεο παιηάο πνιηηηζκηθήο
ηαπηφηεηαο ηνπ κεηαλάζηε θαη ηελ πηνζέηεζε κηαο λέαο (Γεκνπιάο & Παπαδνπνχινπ,
2004, ζζ. 35-36). Ο φξνο ζχκθσλα κε ηνπο Etzinger θαη Biezeveld (2013, ζ. 9) κάιινλ
αληαλαθιά ην γεγνλφο φηη ε πιήξεο αθνκνίσζε ζηελ θπξίαξρε θνπιηνχξα δελ απνηειεί
ηελ κφλε επηινγή θαη θπζηθά δελ απνηειεί έλα απφιπην πξναπαηηνχκελν γηα κία επηηπρή
ελζσκάησζε. Ζ απνπνιηηηζκνπνίεζε αλαθέξεηαη ζην θαηλφκελν φπνπ νη κεηαλάζηεο
ζηαδηαθά πηνζεηνχλ νξηζκέλα θπξίαξρα ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ
ηνπο πεξηβάιιεη ρσξίο σζηφζν λα εγθαηαιείπνπλ ηελ δηθή ηνπο πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα.
Οη φξνη απνθνηλσληθνπνίεζε θαη επαλαθνηλσληθνπνίεζε, απνπνιηηηζκνπνίεζε,
αθνκνίσζε, ελζσκάησζε θαη έληαμε (desocialisation θαη resocialisation, acculturation,
assimilation, incorporation, integration - insertion) είλαη φξνη πνπ αλ θαη πνηνηηθά
εθδειψλνπλ κία δηαθνξεηηθή έληαζε θαη πεξηερφκελν, ιεηηνπξγνχλ σο ζαλίδεο ζσηεξίαο
γηα ηηο εθάζηνηε δηαθνξεηηθέο θπβεξλήζεηο κε ηνλ ίδην πάληα πνιηηηθφ ζηφρν: λα θάλνπλ
ιίγν-πνιχ «αφξαηνπο» ηνπο κεηαλάζηεο, «νη νπνίνη έηζη θαη αιιηψο θαίλνληαη», γηα λα
δηαηεξήζνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή κηαο θνηλσλίαο πνπ ζηεξίδεηαη πάλσ ζηελ εζληθή
ηδέα θαη ζηηο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ηζφηεηαο (Παπαδνπνχινπ, 2006, ζ. 306).
Βέβαηα, ε «ελζσκάησζε» ρξεζηκνπνηείηαη επξεία σο έλαο γεληθφο φξνο ν νπνίνο
πεξηγξάθεη ηελ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλαο κεηαλάζηεο γίλεηαη κέινο ηεο θνηλσλίαο
ππνδνρήο. χκθσλα κε ηνλ Castles (1993, ζ. 1) ζα ήηαλ σζηφζν ζσζηφηεξε ε αλαθνξά
ζε δηάθνξεο κνξθέο ελζσκάησζεο εθ ησλ νπνίσλ ε έληαμε είλαη κία απφ απηέο. πσο
ππνζηεξίδεη, ε αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ελζσκάησζεο δελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζηηο
θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο αιιά αληίζεηα, ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ζε έλα επξχ θάζκα
θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ φπσο ε ζπκπεξίιεςε ζηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη
πνιηηηθέο δνκέο, ν βαζκφο θαη ε θχζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηνπο ζεζκνχο ηεο ρψξαο
ππνδνρήο αιιά θαη ε εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ αληζφηεηαο. Έηζη, είλαη
βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ε αλάιπζε λα επηθεληξψλεηαη ζηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ
δηεπθνιχλνπλ ή εκπνδίδνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ
(Breton θ.α. 1990 νπ. Castles, 1993, ζ. 1).
ε απηφ ην πιαίζην, ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ελζσκάησζεο είλαη δπλαηφλ λα
δηαθξηζεί κε βάζεη ηέζζεξεηο πξνζεγγίζεηο (Castles, 1993, ζζ. 1-6):
α) Αθνκνίσζε: αλαθέξεηαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσλία κέζσ
κίαο δηαδηθαζίαο πξνζαξκνγήο κνλήο θαηεχζπλζεο, ζηελ νπνία αλακέλεηαη ε
ζηαδηαθή απψιεηα ησλ ηδηαίηεξσλ πνιηηηζκηθψλ, γισζζηθψλ ή θνηλσληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ε πηνζέηεζε ζηνηρείσλ ηνπ θπξίαξρνπ
πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηξφπν πνπ νδεγεί ζηελ κε δηαθξηηφηεηά ηνπο απφ ηνλ
ππφινηπν πιεζπζκφ. Ζ αθνκνίσζε ππνλνεί πσο ν ξφινο ηνπ θξάηνπο εζηηάδεη ζηελ
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δεκηνπξγία επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αηνκηθή πξνζαξκνγή, φρη φκσο ηεο
δηαηήξεζεο δηαθξηηψλ εζλνηηθψλ νκάδσλ. Απηφ ζπλήζσο ζεκαίλεη κία πνιηηηθή
«αδξάλεηαο» ζηελ νπνία ε θπβεξλήζεηο δελ παξέρνπλ ζηνρεπκέλεο ππεξεζίεο γηα
ηνπο κεηαλάζηεο
(κε εμαίξεζε αξρηθέο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπο θαη εθκάζεζε ηεο γιψζζαο)
β) Έληαμε: λνεκαηνδνηείηαη σο κηα δπλακηθή πνξεία, δηαδηθαζία, πξνο κηα θαηάζηαζε
απνπζίαο νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δηαθξίζεσλ κεηαμχ ζπγθξίζηκσλ
κεηαλαζηεπηηθψλ θαη εκεδαπψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ (Κφληεο, 2001 νπ. Κφληεο,
2009, ζει. 23). Με ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ γηα ηελ ελζσκάησζε κεηαλαζηψλ
ππνλνείηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ακθίδξνκεο ζπκβνιήο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο
παξαπάλσ θαηάζηαζεο, δειαδή ηφζν ησλ εκεδαπψλ, πξνζψπσλ θαη θνξέσλ, κε ηελ
παξαρψξεζε νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζηνπο
κεηαλάζηεο φζν θαη ησλ αιινδαπψλ κε ηελ επίδεημε ηεο απαηηνπκέλεο βνχιεζεο γηα
ελζσκάησζε (Κφληεο, 2009 ζει. 24). χκθσλα κε ηελ αλάιπζε απηή, ε άληζε
θαηαλνκή ηζρχνο κεηαμχ ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο θαη ησλ κεηαλαζηψλ ζεκαίλεη φηη ε
θνηλσλία ππνδνρήο έρεη ηνλ ηειεπηαίν ιφγν ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ
(Penninx, 2003 νπ. Baldwin-Eduarts, 2005, 4).
γ) Απνθιεηζκφο: αλαθέξεηαη ζε κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία νη κεηαλάζηεο είλαη
ελζσκαησκέλνη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο (κε θπξίαξρν ηελ
αγνξά εξγαζίαο) αιιά σζηφζν απνθιείεηαη ε πξφζβαζή ηνπο ζε άιινπο ηνκείο
(πξφζβαζε ζηελ ηζαγέλεηα θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα). Ο απνθιεηζκφο κπνξεί λα
ζπληειείηαη κέζσ λφκηκσλ κεραληζκψλ (φπσο ε άξλεζε ηεο δπλαηφηεηαο
πνιηηνγξάθεζεο θαη ε δεκηνπξγία δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ
θαη κε πνιηηψλ). Οη κεηαλάζηεο κεηαηξέπνληαη ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο κε κεησκέλα
δηθαηψκαηα νη νπνίνη απνηεινχλ ηκήκα ηεο θνηλσλίαο σζηφζν απνθιείνληαη απφ ηελ
πνιηηεία θαη ην έζλνο (θξάηνο). Δθφζνλ ηέηνηεο εζληθέο κεηνλφηεηεο βξίζθνληαη ζε
δπζκελή θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε, ε θαηάζηαζε απηή εκπεξηέρεη κία ηζρπξή
ζχλδεζε κεηαμχ θνηλσληθήο ηάμεο θαη εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο.
δ) Πνιππνιηηηζκηθφηεηα: αλαθέξεηαη ζηελ εμέιημε ησλ πιεζπζκψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ
ππφβαζξν ζε εζλνηηθέο θνηλφηεηεο κε δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά απφ ηνλ ππφινηπν
πιεζπζκφ ζηελ βάζε ηεο γιψζζαο, πνιηηηζκνχ, θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη
απηφλνκσλ νξγαλψζεσλ γηα καθξά πεξίνδν (ζπλήζσο κεξηθέο γελεέο). Γηαθέξεη απφ
ηνλ απνθιεηζκφ ζην φηη νη κεηαλάζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζε ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν
ίζα δηθαηψκαηα ζε πνιιέο ζθαίξεο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο, ρσξίο λα
αλακέλεηαη λα απσιέζνπλ ηελ δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο αλ θαη απηφ κε ηελ πξνζδνθία
ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο νξηζκέλεο θπξίαξρεο αμίεο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο. ε
πνιππνιηηηζκηθφηεηα νξίδεηαη απφ ηελ επηζπκία ηεο θπξίαξρεο νκάδαο λα απνδέρεηαη
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ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηεο δηάδξαζεο ησλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ
θαη ζεζκηθψλ δνκψλ ηαπηφρξνλα.
ε) Γεκηνπξγία εζλνηηθψλ νκάδσλ: αλ θαη ν απνθιεηζκφο θαη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα
πεξηγξάθνληαη σο αληίζεηα θαηλφκελα σζηφζν απνηεινχλ φςεηο κίαο εληαίαο
δηαδηθαζίαο: ηεο δεκηνπξγίαο εζλνηηθψλ νκάδσλ. Μία ζεηξά απφ δνκηθνχο
παξάγνληεο νδεγνχλ ηνπο κεηαλάζηεο ζην λα θαηαιάβνπλ ζπγθεθξηκέλεο (θαη ζπρλά
θαηψηεξεο) θνηλσληθέο ζέζεηο. Σν θαηά πφζν κία εζλνηηθή νκάδα ζα εμειηρηεί ζε
απνθιεηζκέλε κεηνλφηεηα ή ζε κία απνδεθηή θνηλφηεηα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ
απφ ηελ ζηάζε ηεο θπξίαξρεο νκάδαο πιεζπζκνχ θαη απφ ηηο δξάζεηο ηνπ θξάηνπο.

46

2.2 Οη πνιηηηθέο γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ Δ.Δ.
Δηζαγσγή
Ζ ειεχζεξε θπθινθνξία πξνζψπσλ εληφο ηεο Δ.Δ. θαζψο θαη νη απμαλφκελεο πηέζεηο ησλ
κεηαλαζηεπηηθψλ θπκάησλ νδεγνχλ ηελ Δ.Δ. ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα
θνηλνηηθή δξάζε. Σα ζέκαηα έληαμεο κεηαλαζηψλ εληάρζεθαλ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ
1990 ζηελ θνηλνηηθή αηδέληα θαη απνηέιεζαλ ζέκα θνηλνηηθψλ ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ.
Έηζη κε ηηο ζεζκηθέο θαη πνιηηηθέο ηεο πξσηνβνπιίεο, ζπλδηακνξθψλεηαη ζε ζπλεξγαζία
κε ηα θξάηε κέιε ε πνιηηηθή έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο είλαη
ηφζν λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ φζν θαη ζπληνληζηηθνχ ραξαθηήξα ελψ δξνκνινγνχληαη
αλάινγα κε ην πεδίν θαη ην βαζκφ αξκνδηφηεηαο ηεο Έλσζεο.
Οη πξσηνβνπιίεο πεξί ηα λνκνζεηηθά επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ
δηθαησκάησλ. ε απηέο εληάζζνληαη: α) νη νδεγίεο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ κε βάζε ηελ
θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή γεληθά θαη εηδηθά θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ απαζρφιεζε
θαη ηελ εξγαζία, β) νη νδεγείο πνπ νξίδνπλ ην ειάρηζην ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ
ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ην ειάρηζην ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο
πξνζθπγηθήο ηδηφηεηαο θαη, γ) νη ηέζζεξεηο νδεγίεο γηα ηνπο επί καθξφλ δηακέλνληεο, ηελ
νηθνγελεηαθή
ζπλέλσζε,
ηνπο
επηζηήκνλεο
θαη
ηνπο
ζπνπδαζηέο
/καζεηέο/εθπαηδεπφκελνπο θαη εζεινληέο.
Οη ζπληνληζηηθέο πξσηνβνπιίεο αθνξνχλ θπξίσο: α) ζηελ δηαηχπσζε 11 Κνηλψλ
Βαζηθψλ Αξρψλ (Κ.Β.Α.) γηα ηελ έληαμε, β) ζηελ δεκηνπξγία Σακείνπ Έληαμεο ζην
πιαίζην ηνπ Κνηλνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ έληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, γ)
ζηελ έθδνζε εγρεηξηδίσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο δηακνξθσηέο πνιηηηθψλ έληαμεο θαη,
δ) ζηε ζχζηαζε ελφο κεραληζκνχ κε ζεκεία επαθήο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ Κ.Β.Α. θαη ηελ αληαιιαγή πξαθηηθψλ ζε ζέκαηα
έληαμεο.

47

2.2.1 Σρέδηα δξάζεο θαη θνηλνηηθέο απνθάζεηο
Με ηε ζχζηαζε εληαίνπ θαζεζηψηνο γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη είλαη επί
καθξφλ δηακέλνληεο, ε νδεγία 2003/109/ΔΚ επηηπγράλεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ
λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη εμαζθαιίδεη δίθαηε κεηαρείξηζε ζε φιε ηελ
επξσπατθή επηθξάηεηα, αλεμάξηεηα απφ ην θξάηνο κέινο δηακνλήο.
χκθσλα κε ηελ νδεγία γηα λα απνθηήζεη ην θαζεζηψο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο, ν
ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πξέπεη λα παξάζρεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη δηαζέηεη γηα απηφλ
θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ (εθφζνλ απηή εμαξηάηαη απφ ηνλ επί καθξφλ δηακέλνληα) : α)
ζηαζεξνχο πφξνπο επαξθείο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνζθπγή ζην
ζχζηεκα θνηλσληθήο αξσγήο ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο θαη β) αζθάιηζε αζζελείαο.
Δθφζνλ πιεξεί ηεο πξνυπνζέζεηο απηέο ιακβάλεη άδεηα παξακνλήο, ηππνπνηεκέλε γηα
φια ηα θξάηε κέιε, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ θαη απηφκαηα αλαλεψζηκε.
Χζηφζν ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα αξλνχληαη ηε ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο γηα ιφγνπο
δεκφζηαο ηάμεο ή αζθάιεηαο.
Ο ελδηαθεξφκελνο, αθνχ απνθηήζεη ην θαζεζηψο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο, έρεη
δηθαίσκα ζε ζεηξά παξνρψλ ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο κε ηνπο ππεθφνπο ηνπ θξάηνπο
κέινπο. Οη παξνρέο απηέο αθνξνχλ ηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο ζε κηζζσηή εξγαζία θαη κε
κηζζσηή δξαζηεξηφηεηα, ηη ζπλζήθεο απαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο (εβδνκαδηαία αξγία,
θαλφλεο πγηεηλήο, εηήζηεο άδεηεο, κηζζφο, ζπλζήθεο απφιπζεο), ηελ επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, αλαγλψξηζε δηπισκάησλ, ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία
(νηθνγελεηαθά επηδφκαηα, ζπληάμεηο θιπ.) θαη ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ηελ
θνηλσληθή αξσγή (ειάρηζην εηζφδεκα, ειάρηζηεο ζπληάμεηο, δσξεάλ ηαηξηθή βνήζεηα
θιπ), ηα θνηλσληθά θαη θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα, πξφζβαζε ζηα αγαζά θαη ζηηο
ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλδηθαιίδεζζαη θαη ζπλεηαηξίδεζζαη θαη
ειεχζεξε εθπξνζψπεζεο νξγάλσζεο εξγαδνκέλσλ ή εξγνδνηψλ. Σέινο ν επί καθξφλ
δηακέλνλ έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο ηνπ νηθείνπ θξάηνπο
κέινπο ρσξίο φκσο λα έρεη ην δηθαίσκα δηακνλήο ζηα ππφινηπα θξάηε κέιε.
Ζ Οδεγία 2003/109/EC ζρεηηθά κε ηελ επαλέλσζε νηθνγελεηψλ πνπ ςεθίζηεθε ηνλ
επηέκβξην ηνπ 2003 ζέβεηαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ηεξεί ηηο αξρέο πνπ
αλαγλσξίδνληαη, θπξίσο απφ ην άξζξν 8 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ. πγθεθξηκέλα νη
ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ είλαη θάηνρνη άδεηαο δηακνλήο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη
έρνπλ φλησο ηε δπλαηφηεηα κφληκεο δηακνλήο ζε έλα απφ ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα
δεηήζνπλ ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. Γηθαίσκα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο έρνπλ ν
(ε) ζχδπγνο ηνπ (ηεο) αηηνχληνο (-ζαο) ηελ επαλέλσζε θαη ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ δεχγνπο,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηνζεηεκέλσλ παηδηψλ.
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Γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα
«Αιιειεγγχε θαη δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ» [COM (2005) 123]. Σν
πξφγξακκα αλαθέξεηαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο εθαξκνγήο θαηάιιεισλ
δηαδηθαζηψλ εηζδνρήο πνπ πξννξίδνληαη λα ζηεξίμνπλ ηε δηαδηθαζία έληαμεο, ζηελ
αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηνπο πξφζθαηα
αθηρζέληεο ζηε ρψξα ππνδνρήο, ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ρσξψλ ηεο E.E. απφ
ηελ άπνςε ηεο αλάπηπμεο, ηεο εθαξκνγήο, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο
πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ έληαμεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο EE. Σα θξάηε
κέιε θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ πνιπεηνχο πξνγξάκκαηνο ζηελ πξάμε. Γηα ηελ ζηήξημε ηνπ πνιπεηνχο
πξνγξάκκαηνο ζπζηήλνληαη ηέζζεξα Σακεία:
1.
2.
3.
4.

Σακείν Δμσηεξηθψλ πλφξσλ6 (Σ.Έ..)
Δπξσπατθφ Σακείν Έληαμεο Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ7 (Δ.Σ.Δ.)
Δπξσπατθφ Σακείν Δπηζηξνθήο8
Δπξσπατθφ Σακείν γηα ηνπο Πξφζθπγεο-

Σν «Δπξσπατθφ χκθσλν γηα ηε Μεηαλάζηεπζε θαη ην Άζπιν» ηεο 24εο επηεκβξίνπ
20089 αλαγλσξίδεη ηελ ζεκαληηθή πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί ζε πνιιά ζέκαηα, ηδίσο
δπλάκεη ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Σάκπεξε, θαη ηεο Υάγεο, σζηφζν δηαηππψλεηαη ε ζέζε
φηη ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ βήκαηα. ην πιαίζην απηφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην
αλαιακβάλεη πέληε ζεκειηψδεηο δεζκεχζεηο νη νπνίεο ζα ζπλερίζνπλ λα κεηνπζηψλνληαη
ζε ζπγθεθξηκέλα κέηξα, φπσο:
α) νξγάλσζε ηεο λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνηεξαηφηεηεο, ηηο
αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ππνδνρήο θάζε θξάηνπο κέινπο, θαη ελζάξξπλζε ηεο
ελζσκάησζεο
β) θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, θαη ελζάξξπλζε ησλ εθνχζησλ
επηζηξνθψλ ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ή δηέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ·
γ) ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ·
δ) ζπγθξφηεζε ηεο Δπξψπεο σο ρψξνπ αζχινπ·
ε) δεκηνπξγία ζθαηξηθήο ζχκπξαμεο κε ηηο ηξίηεο ρψξεο πνπ ζα επλνεί ηε ζπλέξγεηα
κεηαμχ κεηαλάζηεπζεο θαη αλάπηπμεο.
ζνλ αθνξά ηελ πξψηε δέζκεπζε θαη εηδηθφηεξα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ελζσκάησζεο, ην
Δπξσπατθφ πκβνχιην θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ζεζπίζνπλ κε θαηάιιειεο θαηά ηελ
6

Decision 574/2007/EC
Decision 435/2007/EC
8
Decision 575/2007/EC
9
European Council, 13440/08
7
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γλψκε ηνπο δηαδηθαζίεο θαη κέζα, θηιφδνμεο πνιηηηθέο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο
αξκνληθήο ελζσκάησζεο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο ηνπο, ησλ κεηαλαζηψλ πνπ έρνπλ ηελ
πξννπηηθή λα εγθαηαζηαζνχλ καθξνρξφληα ζηηο ελ ιφγν ρψξεο. Οη πνιηηηθέο απηέο ζα
πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ
(πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, εξγαζία, αζθάιεηα, δεκφζηεο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο)
θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο (ηήξεζε ησλ λφκσλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο) ιακβάλνληαο
ππφςε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηπρφλ δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ησλ
κεηαλαζηψλ (European Council,13440/08, ζ. 6).
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2010, ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Έ.10 γηα ην «Δπξσπατθφ
χκθσλν γηα ηε Μεηαλάζηεπζε θαη ην Άζπιν» ηνπ 2008, αλαγλσξίδεηαη φηη ηφζν ε E.E.
φζν θαη ηα θξάηε κέιε έρνπλ θαηαβάιεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ζε πνιινχο απφ ηνπο
ηνκείο δξάζεο πνπ νξίδνληαη ζην χκθσλν. Χζηφζν επηζεκαίλεηαη φηη θξίλεηαη
απαξαίηεηε ε βειηίσζε ηεο αληαιιαγήο δεμηνηήησλ, ν θαζνξηζκφο θνηλψλ
πξνηεξαηνηήησλ, ε επέθηαζε ησλ δεηθηψλ έληαμεο θαη ε αλάπηπμε θνηλνχ πεξηερνκέλνπ
φζνλ αθνξά ηελ έληαμε. Ζ αηδέληα απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα κεραληζκφ
ζπληνληζκνχ, φπσο πξνηείλεηαη ζην πξφγξακκα ηεο ηνθρφικεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε
ησλ δνκψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ επξσπατθή αληαιιαγή γλψζεσλ θαη ηε δηεπθφιπλζε
ηεο ελζσκάησζεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ελζσκάησζεο ζε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο
ηνκείο. ην πιαίζην απηφ ε Δπηηξνπή θαιείηαη λα ππνβάιεη ζχληνκα αλαθνίλσζε ζρεηηθά
κε κηα επξσπατθή αηδέληα γηα ηελ έληαμε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, εζηηάδνληαο ζηε
ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο ζηε δξάζε ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ζηε
ζπκκεηνρή ησλ ρνξψλ θαηαγσγήο ζηε δηαδηθαζία έληαμεο (10674/06 ASIM 72, ζ. 5)
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ε Δπηηξνπή εθδίδεη αλαθνίλσζε «Δπξσπατθή αηδέληα γηα ηελ
έληαμε ησλ π.π.ρ.» [COM (2011) 455] πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί νηθνλνκηθά, θνηλσληθά
θαη πνιηηηζηηθά ε Δπξψπε απφ ηελ κεηαλάζηεπζε. Ζ αηδέληα δίλεη έκθαζε ζηελ πιήξε
ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ππνγξακκίδεηαη
παξάιιεια ν βαζηθφο ξφινο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ. Δλ ηνχηνηο ζπκβάιιεη ζηε ζπδήηεζε
ζρεηηθά κε ην πψο κπνξεί λα θαηαλνεζεί θαη λα ζηεξηρηεί ε έληαμε.

10

European Council, 10674/06 ASIM 72
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2.2.2. Οη Κνηλέο Βαζηθέο Αξρέο γηα ηελ πνιηηηθή ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηώλ
Σν πκβνχιην Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ εγθξίλεη ήδε απφ ην 200411, 11
θνηλέο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ πνιηηηθή έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Δ.Δ. νη νπνίεο
ζπλάδνπλ κε ηηο θπξίαξρεο επξσπατθέο θαη εζληθέο αλζξσπηζηηθέο θαη πνιηηηθέο αμίεο. Οη
αξρέο απηέο απνβιέπνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηνηρείσλ κηαο
θνηλνηηθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ζηελ αλάιεςε πνιηηηθήο δέζκεπζεο εθ
κέξνπο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ ελζσκάησζεο. Παξάιιεια
ιεηηνπξγνχλ σο βάζε γηα ηελ E.E. θαη ηε βνεζνχλ λα δηεξεπλήζεη πψο ζα κπνξέζνπλ λα
αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ ηα πθηζηάκελα κέζα ηεο E.E. πνπ αθνξνχλ ηελ ελζσκάησζε.
Υξεζηκεχνπλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζε πιήξε ζπλεξγεία κε ηα ηζρχνληα λνκνζεηηθά
πιαίζηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηεζλψλ πξάμεσλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα,
ησλ θνηλνηηθψλ πξάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηελ ελζσκάησζε,
ηνπο ζηφρνπο ηεο E.E. φζνλ αθνξά ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηε κε δηαθξηηηθή
κεηαρείξηζε, θαζψο θαη άιισλ πνιηηηθψλ ηεο E.E .
Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο ε Δπηηξνπή εθδίδεη ην 2005 ηελ αλαθνίλσζε
«Κνηλφ Πξφγξακκα γηα ηελ 'Έληαμε- Πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ ππεθφσλ
ηξίησλ ρσξψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» [COM (2005) 389]. Ζ ζπγθεθξηκέλε
αλαθνίλσζε απνηειεί ηελ πξψηε απάληεζε ηεο Δπηηξνπήο ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ
Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε ελφο ζπλεθηηθνχ επξσπατθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ
έληαμε. Οη βάζεηο ηνπ πιαηζίνπ απηνχ έρνπλ ηε κνξθή πξνηάζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ
κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ θνηλψλ βαζηθψλ αξρψλ, αιιά επίζεο ζε
κία ζεηξά κεραληζκψλ ζηήξημεο ηεο E.E. Ο θαηάινγνο είλαη ελδεηθηηθφο θαη φρη
εμαληιεηηθφο θαη επηηξέπεη ζηα θξάηε κέιε λα θαζνξίδνπλ πξνηεξαηφηεηεο θαη λα
επηιέγνπλ ηηο δξάζεηο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπο. Οη ελέξγεηεο απηέο πξέπεη
λα ζεσξεζνχλ σο ζεκαληηθά ζηνηρεία ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν
φζν θαη ζε επίπεδν E.E. Οη Κ.Β.Α. είλαη νη εμήο (ζζ. 4-10):
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1.

Η ζνταξθ είναι μία δυναμικι, αμφίδρομθ διαδικαςία, αμοιβαίου ςυμβιβαςμοφ μεταξφ όλων των
μεταναςτϊν και υπθκόων των κρατϊν μελϊν

2.

Η ζνταξθ προχποκζτει τθν τιρθςθ των κεμελιωδϊν αξιϊν τθσ Ε.Ε.

3.

Η απαςχόλθςθ αποτελεί βαςικό ςτοιχείο τθσ διαδικαςίασ ζνταξθσ, ουςιαςτικισ ςθμαςίασ για τθν
ςυμμετοχι και τισ ςυνειςφορζσ των μεταναςτϊν ςτθν κοινωνία υποδοχισ κακϊσ και τθν προβολι
των ςυνειςφορϊν αυτϊν

4.

Βαςικζσ γνϊςεισ, τθσ ιςτορίασ, τθσ γλϊςςασ και των κεςμϊν τθσ κοινωνίασ υποδοχισ είναι
απαραίτθτεσ για τθν ζνταξθ – ςθμαντικι προχπόκεςθ επιτυχίασ τθσ ζνταξισ τουσ είναι το να
επιτραπεί ςτουσ μετανάςτεσ να αποκτιςουν τισ βαςικζσ αυτζσ γνϊςεισ

5.

Οι προςπάκειεσ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ είναι βαςικισ ςθμαςίασ για τθν προετοιμαςία των
μεταναςτϊν και ιδίωσ των παιδιϊν τουσ, να επιτφχουν και να είναι ενεργότερα μζλθ τθσ κοινωνίασ

6.

Η πρόςβαςθ των μεταναςτϊν ςτουσ κεςμοφσ κακϊσ και ςτα δθμόςια και ιδιωτικά αγακά και
υπθρεςίεσ, ίςοισ όροισ με τουσ εκνικοφσ υπθκόουσ και χωρίσ καμία διάκριςθ, αποτελεί βαςικι
προχπόκεςθ για μία καλφτερθ ζνταξθ

7.

Ένασ μθχανιςμόσ ςυνοχισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μεταναςτϊν και των υπθκόων κρατϊν μελϊν
είναι βαςικισ ςθμαςίασ για τθν ζνταξθ. Κοινοί χϊροι ςυηιτθςθσ, διαπολιτιςμικόσ διάλογοσ,
εκπαίδευςθ για μία καλφτερθ γνϊςθ των μεταναςτϊν και των πολιτιςμϊν τουσ, κακϊσ και
βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ηωισ ςε αςτικό περιβάλλων ενιςχφουν τθν επικοινωνία μεταξφ των
μεταναςτϊν και των πολιτϊν των κρατϊν μελϊν

8.

«Η άςκθςθ των διαφόρων κρθςκευτικϊν και πολιτιςμικϊν πρακτικϊν τθν οποία εγγυάται ο χάρτθσ
των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων πρζπει να προςτατευκεί, με τθν επιφφλαξθ ότι δεν κα παραβιάςει
άλλα, απαραβίαςτα ευρωπαϊκά δικαιϊματα ι δεν κα αντίκειται ςτθν εκνικι νομοκεςία»

9. Η ςυμμετοχι των μεταναςτϊν ςτθν δθμοκρατικι διαδικαςία και ςτθν δθμιουργία πολιτικϊν και
μζτρων ζνταξθσ, ιδίωσ ςε τοπικό επίπεδο, ευνοεί τθν ζνταξι τουσ
10. Η ενςωμάτωςθ των πολιτικϊν και των μζτρων ζνταξθσ ςε όλουσ τουσ ςυναφείσ τομείσ πολιτικισ
και ςε όλα τα επίπεδα τθσ κυβζρνθςθσ κι τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ είναι ςθμαντικόσ παράγοντασ
ςτθν διαμόρφωςθ και τθν εφαρμογι τθσ δθμόςιασ πολιτικισ
11. Η διαμόρφωςθ ςαφϊν ςτόχων, δειχτϊν και μθχανιςμϊν αξιολόγθςθσ είναι απαραίτθτθ για τθν
προςαρμογι τθσ πολιτικισ, τθν αξιολόγθςθ τθσ προόδου προσ τθν ενςωμάτωςθ και για μία
αποτελεςματικότερθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν

Πίλαθαο 2.2.1.1 Πξνηάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ πιαηζίνπ έληαμεο κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε Κνηλψλ
Βαζηθψλ Αξρψλ [COM (2005) 389 final, pp. 4-10]
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2.2.3. Γηαζηάζεηο ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ έληαμε
H Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 2003 εθδίδεη αλαθνίλσζε πνπ θέξεη ηίηιν «Μεηαλάζηεπζε,
έληαμε θαη απαζρφιεζε» [COM (2003) 336]. ηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε ε Δπηηξνπή
ηνλίδεη φηη νη πξνηεξαηφηεηεο κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα σζηφζν νη
πνιηηηθέο έληαμεο πξέπεη λα έρνπλ έλα καθξνπξφζεζκν ζπλεθηηθφ γεληθφ πιαίζην, λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ θαη λα είλαη
εληαγκέλεο ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θάζε ρψξαο. Μία επηηπρή ζηξαηεγηθή έληαμεο
πξνυπνζέηεη ζπλνιηθέο πνιηηηθέο έληαμεο. ην πιαίζην απηφ πξνηείλεη κία νιηζηηθή
πξνζέγγηζε γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ κε παξεκβάζεηο ζε 6 ηνκείο (ζζ. 19-22):
1. Έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο
«Οη επξσπατθέο θπβεξλήζεηο ζεσξνχλ ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο
σο κηα απφ ηηο βαζηθέο ηνπο πξνηεξαηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο έληαμεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη
ζε πνιιέο ρψξεο νη κεηαλάζηεο, θαη θπξίσο νη λένη κεηαλάζηεο θαη νη κεηαλάζηξηεο,
εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθά δπζκελή απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο, ηα
πνζνζηά αλεξγίαο, ηνπο κηζζνχο ή ηελ απαζρφιεζε κε βάζε ηα πξνζφληα. Σην πιαίζην
απηφ, ζεκαληηθνχο θξαγκνχο πνπ πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ απνηεινχλ θαη νη δηαθξίζεηο ζην
ρψξν εξγαζίαο, θαζψο θαη ε ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά12. Αλ θαη ζπρλά είλαη δχζθνιν λα
αλαγλσξηζηεί θαη λα απνδεηρζεί ζαθψο ε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε,
νξηζκέλα απνδεηθηηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα θαηαζηεί απηή πην
δηαθαλήο. Οη ζηαηηζηηθέο απνδείμεηο ηεο χπαξμεο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο πξνέξρνληαη
απφ ζηνηρεία ηα νπνία δείρλνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα πνζνζηά αλεξγίαο κεηαμχ ησλ
κεηαλαζηψλ θαη ησλ κε κεηαλαζηψλ».
2. Δθπαίδεπζε θαη γιψζζα
«Ζ εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε έρνπλ πξσηαξρηθή ζεµαζία γηα ηελ επηηπρή έληαμε. Οη
µεηαλάζηεο αληηκεησπίδνπλ ζεµαληηθά πξνβιήµαηα φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ
αθαδεκατθψλ επηηεπγκάησλ θαη πξνζφλησλ ηνπο, πξάγµα πνπ παξεκπνδίδεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ εθπαηδεπηηθήο θαζνδήγεζεο. Οη αλεπαξθείο γισζζηθέο
ηθαλφηεηεο ζεσξνχληαη σο ν θχξηνο θξαγκφο γηα ηελ επηηπρή έληαμε. Σπγρξφλσο, πνιιά
θξάηε κέιε επηκέλνπλ φηη νη αλεπαξθείο γισζζηθέο δεμηφηεηεο δελ πξέπεη λα
παξεκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη
θξίλνπλ, αληηζέησο, φηη ε ζπκκεηνρή ζηελ εξγαζηαθή δσή ή ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε
ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ».

12

Ζ κεηαθνξά ηεο νδεγίαο γηα ηε θπιεηηθή ηζφηεηα (2000/43/ΔΚ) θαη ηεο νδεγίαο γηα ηελ ηζφηεηα ζηελ
απαζρφιεζε (200/78/ΔΚ) έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζέζπηζε ζαθνχο λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
δηαθξίζεσλ ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε.
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3. ηέγε θαη νηθηζηηθά ζέκαηα
«Ζ ζηέγαζε έρεη δσηηθή ζεκαζία γηα ηα άηνκα, ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηηο θνηλφηεηεο θαη
απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έληαμεο, ελψ ε έιιεηςε θζελήο
πνηνηηθήο θαηνηθίαο ζηηο εζληθά κηθηέο πεξηνρέο είλαη έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ
κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο. Πνιινί κεηαλάζηεο αληηκεησπίδνπλ άκεζε ή έκκεζε δηαθξηηηθή
κεηαρείξηζε ζηελ αγνξά ζηέγεο. Ζ εζλνηηθή ζπγθέληξσζε θαηνηθίαο, ηα ιεγφκελα γθέην,
ηείλεη λα απνκνλψλεη ηηο θνηλφηεηεο θαη λα παξεκπνδίδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επξχηεξε
θνηλσλία. Παξφιν πνπ ηα ζθηθηά θνηλνηηθά δίθηπα κπνξνχλ δψζνπλ λέα πλνή θαη λα
αλαδσνγνλήζνπλ ηηο παξακειεκέλεο γεηηνληέο – γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ – νη εζληθνί θαη θνηλσληθνί δηαρσξηζκνί ζηηο πφιεηο κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ θαη ζεκαληηθφ θξαγκφ γηα ηελ έληαμε».
4. Τγεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο
«Ζ πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ ζηηο πγεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο
ππεξεζίεο είλαη έλαο αθφκα δσηηθφο ηνκέαο φπνπ ελδέρεηαη λα απαηηείηαη πξνζαξκνγή ησλ
πθηζηακέλσλ πνιηηηθψλ. Οη κεηαλαζηεπηηθνί πιεζπζκνί ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδνπλ
εηδηθά πξνβιήκαηα πγείαο πνπ νθείινληαη ζηελ θαηάζηαζή ηνπο (π.ρ. απνκάθξπλζε απφ ηα
κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, αβεβαηφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ην θαζεζηψο ηνπο, ηδίσο αλ είλαη
πξνζσξηλφ). Ζ απμεκέλε ζπκκεηνρή αηφκσλ δηαθνξεηηθήο εζληθήο πξνέιεπζεο ζην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηελ πξφιεςε ησλ
δηαθξίζεσλ θαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη ππεξεζίεο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο πνιηηηζκηθνχο
θξαγκνχο θαη είλαη επαίζζεηεο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ».
5. Σν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ
«Ζ ελεξγφο αλάκεημε θαη ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ είλαη
εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. Πιήξεο έληαμε ρσξίο ζπκκεηνρή ζηηο δηεξγαζίεο ηεο θνηλσλίαο
ππνδνρήο είλαη αδχλαηε. Ζ πξνζαξκνγή ησλ ππεξεζηψλ ζηηο εηδηθέο αλάγθεο δηαθφξσλ
νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ είλαη κηα θνηλή πξνζπάζεηα πνπ απαηηεί ηελ αλάπηπμε ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ. Βαζηθή απαίηεζε
κηαο δίθαηεο θνηλσλίαο είλαη λα έρνπλ φια ηα κέιε ηεο ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο
ππεξεζίεο.
Οη κεηαλάζηεο είλαη κηα απφ ηηο νκάδεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζπρλά εκπφδηα ιφγσ
γισζζηθψλ ή πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ. Δπνκέλσο ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία
εμαξηάηαη απφ ηελ θνηλή πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ θαη εμάιεηςεο απηψλ ησλ εκπνδίσλ. Οη
δεκφζηεο θαη νη ηδησηηθέο νξγαλψζεηο ζα πξέπεη λα είλαη αλνηθηέο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο κεηαλάζηεο θαη κε - θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ νη πνιίηεο σο κέιε.
δηθαηνχρνη, εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνη, σο θαηαλαισηέο θαη πάξνρνη ππεξεζηψλ, σο
πνιηηηθνί αξρεγνί θαη ςεθνθφξνη, σο γνλείο θαη παηδηά, σο δάζθαινη θαη καζεηέο».
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6. Πξφζβαζε ζηελ ηζαγέλεηα θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα
«Όπσο αλαγλσξίδεηαη επξέσο, ε απφθηεζε ηεο εζληθφηεηαο είλαη κέζν πνπ δηεπθνιχλεη ηελ
έληαμε, παξφιν πνπ δελ είλαη απαξαίηεην λα απνηειεί ηνλ απψηαην ζηφρν ηεο δηαδηθαζίαο
έληαμεο θαη δελ απνηξέπεη αθεαπηήο ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ιφγσ ηνπ θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ θαη ησλ δηαθξίζεσλ. Ζ απφθηεζε ηεο εζληθφηεηαο είλαη εληνχηνηο ζεκαληηθή,
δηφηη ελζαξξχλεη ην αίζζεκα ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ εζληθή δσή. Ζ εζληθφηεηα επηηξέπεη ζηνλ
θάηνρφ ηεο λα απνθηήζεη πιήξε πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη εγγπάηαη ηελ de jure ζπκκεηνρή
ζηελ πνιηηηθή, αζηηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηνπ θξάηνπο κέινπο.
Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε πνιηηηθή ζπκκεηνρή. Πνιιά θξάηε κέιε ρνξεγνχλ
ήδε πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζε ηνπηθφ επίπεδν ζε φινπο ηνπο αιινδαπνχο θαηνίθνπο ππφ
νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Απφ ηελ άπνςε ηεο έληαμεο, είλαη πξνθαλέο φηη απηά ηα ηνπηθήο
ηζρχνο πνιηηηθά δηθαηψκαηα πξέπεη λα απνξξένπλ κάιινλ απφ ηε κφληκε δηακνλή, παξά
απφ ηελ εζληθφηεηα. Ζ Δπηηξνπή πηζηεχεη φηη ε ρνξήγεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζηνπο
κεηαλάζηεο θαηνίθνπο καθξάο δηαξθείαο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηε δηαδηθαζία έληαμεο
θαη φηη, γηα λα γίλεη απηφ, ε ζπλζήθε ζα πξέπεη λα παξάζρεη ηελ απαηηνχκελε λνκηθή
βάζε».

55

2.2.4. Τα εγρεηξίδηα γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ
Σα θνηλνηηθά εγρεηξίδηα γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ εθπνλνχληαη απφ ην Migration
Policy Group13 (M.P.G.), αλεμάξηεην ζχκβνπιν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζε ζηελή
ζπλεξγαζία κε ηα εζληθά ζεκεία επαθήο γηα ηελ έληαμε. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ εθδνζεί
ηξία εγρεηξίδηα έληαμεο, κε ηα νπνία θαιχπηνληαη ζρεδφλ φινη νη ζπλαθείο ηνκείο πνπ
θαηαγξάθνληαη ζηηο Κ.Β.Α. νη νπνίεο ζεζπίζηεθαλ απφ ηα θξάηε κέιε ην 2004.
Τν πξψην εγρεηξίδην εθπνλήζεθε ην 2004. Σν ζρεηηθφ πφλεκα πεξηγξαθεί ηηο βέιηηζηεο
πξαθηηθέο θαη πξνζθέξεη δηδάγκαηα πνπ έρνπλ αληιεζεί απφ ηηο πξαθηηθέο ησλ θξαηψλ
κειψλ ζε δχν είδε πξνγξακκάησλ έληαμεο: ζπγθεθξηκέλα, ζηα καζήκαηα ππνδνρήο
(γισζζηθή δηδαζθαιία, ηελ αγσγή ηνπ πνιίηε θαη ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ
αγνξά εξγαζίαο) γηα ηνπο λεναθηρζέληεο κεηαλάζηεο θαη πξφζσπα αλαγλσξηζκέλα σο
πξφζθπγεο, θαη ζηε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά. Γηα ηελ θαιχηεξε δηαπίζησζε ηεο επηηπρίαο
ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ αλαθνξηθά
κε ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ πξνηείλεηαη ε θαηάξηηζε θξηηεξίσλ ζπγθξηηηθήο
αμηνιφγεζεο θαη δεηθηψλ. Σα ζέκαηα πνπ επηιέγνληαη ζηελ πξψηε έθδνζε απερνχλ ηηο
πξνηεξαηφηεηεο πνπ επηζεκαίλνληαη ζηελ αλαθνίλσζε γηα ηε κεηαλάζηεπζε, ηελ έληαμε
θαη ηελ απαζρφιεζε (Migration Policy Group, 2003, ζζ. 6-7).
Ζ δεχηεξε έθδνζε ηνπ εγρεηξηδίνπ γηα ηελ έληαμε δεκνζηεχεηαη ην 2007 θαη πεξηέρεη
επίζεο νξζέο πξαθηηθέο θαη δηδάγκαηα πνπ αληινχληαη απφ ηελ εκπεηξία ησλ ππεχζπλσλ
ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ησλ εηδηθψλ επαγγεικαηηψλ ζε φιε ηελ Δπξψπε.
πγθεληξψλνληαο θαη παξνπζηάδνληαο ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα απφ ηνπο δηάθνξνπο
ηνκείο ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζπκβάιιεη ζε κηα επξχηεξε πνιηηηθή δηαδηθαζία
ζηνλ ηνκέα ηεο έληαμεο ζηελ E.E., θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλάπηπμε ηνπ επξσπατθνχ
πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε (Migration Policy Group, 2007, ζ. 6).
Τν ηξίην εγρεηξίδην (2010) αλαιχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί επί ηνπ παξφληνο ε
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη νξζψλ πξαθηηθψλ ζηε ζηνρνζεηεκέλε επξσπατθή
ζπλεξγαζία γηα ηελ έληαμε. Δπηθεληξψλεηαη ζηνλ ξφιν ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο
ζηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ θαζψο απηά ιεηηνπξγνχλ σο πιαηθφξκα γηα αλνηθηή θαη
εηιηθξηλή επηθνηλσλία ζρεηηθά κε ηηο ζεηηθέο θαη ηηο αξλεηηθέο πηπρέο ηεο
κεηαλάζηεπζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ ζηξαηεγηθέο πνπ
κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ νη ελδηαθεξφκελνη ηνπ ρψξνπ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο.

13

Βι. ηζηνζειίδα http://www.migpolgroup.com/archive/publications_info.php?id=5
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2.3 Οη πνιηηηθέο γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα
2.3.1 Γξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο
Εζληθά ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε
Σν 1998 γίλεηαη εκθαλήο ε έιιεηςε αληίιεςεο ηεο έθηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ
κεηαλαζηψλ ζηελ αλαθνξά «νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο λνκηκνπνίεζεο ησλ
κεηαλαζηψλ» ελψ ζηνλ κεηαλαζηεπηηθφ λφκν ηνπ 2001 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο Με
Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (Μ.Κ.Ο.) λα ηδξχνπλ θέληξα ππνδνρήο γηα ηνπο κεηαλάζηεο
θαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πεξίζαιςεο ζε έθηαθηα πεξηζηαηηθά ζε αλαζθάιηζηνπο
αιινδαπνχο (Γεψξκαο, 2011, ζ. 72). Απφ ηηο αλαθνξέο ζηα πξνβιήκαηα ησλ
κεηαλαζηψλ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη δελ ππάξρεη αληίιεςε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ χπαξμεο κεηαλαζηψλ θαη απφ ηελ θχζε ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο πνπ απηνί θαηαιάκβαλαλ ελψ δελ ππάξρεη ζηφρεπζε φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο
ελζσκάησζεο.
Σν 2001 εκθαλίδνληαη νινθιεξσκέλεο παξνπζηάζεηο πνιηηηθψλ γηα ηελ θνηλσληθή
έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε
(Δ..Γ.ΔΝ.) 2001-2003. Δδψ ε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ παξνπζηάδεηαη ππφ ην πξίζκα
ηνπ ζηφρνπ «Γξάζεηο γηα ηνπο πιένλ επάισηνπο», κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην πξφζθαηα
ηφηε ζεζκνζεηεκέλν λ. 2910/2001, σο ην θπξηφηεξν ζεζκηθφ εξγαιείν γηα ηελ
λνκηκνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ. Παξάιιεια δίδεηαη έκθαζε ζηα δεηήκαηα εθπαίδεπζεο
αιινδαπψλ καζεηψλ (Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, 2001, ζζ. 3839).
ην Δ..Γ.ΔΝ. 2003-2005, αλαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη ε «νκαιή έληαμε ησλ
κεηαλαζηψλ θαη ε πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, δελ είλαη κφλν απηαμίεο αιιά
έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηηο ζρέζεηο ηεο ρσξάο κε ηνπο γείηνλεο
ηεο». Δπίζεο γίλεηαη γηα αθφκα κηα θνξά αλαθνξά ζην λφκν 2910/2001, σο κηα
πξνζπάζεηα νινθιεξσκέλεο ξχζκηζεο ησλ ζεκάησλ εηζφδνπ θαη παξακνλήο ησλ
αιινδαπψλ (Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, 2003, ζ. 42). ε
νξγαλσηηθφ επίπεδν ζπζηήλνληαη νη δηεπζχλζεηο αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ζην
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
(ΤΠ.Δ.Γ.Α.) (πξψελ ΤΠΔΓΑ) θαη ζηηο πεξηθέξεηο, ελψ ηδξχεηαη θαη ην Ηλζηηηνχην
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο (Η.Μ.Δ.Π.Ο.). Γίλεηαη κηα πξψηε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο
κεηξψνπ αιινδαπψλ κε βάζε ηα ζηνηρεία απφ ηηο αηηήζεηο γηα ηηο θάξηεο εξγαζίαο θαη
δηακνλήο, θαζψο θαη κε βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001. ην Δ..Γ.ΔΝ. 2003-2005, γίλεηαη
επίζεο αλαθνξά ζε έλα επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα γηα ηνπο κεηαλάζηεο, πνπ ζα ρεηξίδεηαη
πφξνπο χςνπο € 260 εθ (2003-2006). Χζηφζν ην πξφγξακκα δελ πινπνηείηαη ηα επφκελα
ρξφληα. Αληηζέησο νινθιεξψλνληαη κειέηεο γηα:
57

α)
β)
γ)
δ)

Τπεξεζίεο πιεξνθνξηθήο, ζπκβνπιεπηηθήο θαη ππνζηήξημεο ησλ κεηαλαζηψλ
Αλάπηπμε θαη πξνψζεζε επθαηξηψλ επαγγεικαηηθήο ηνπο έληαμε
Πνιηηηζκηθή έληαμε
Αλαβάζκηζε παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο ζε ζπγθεθξηκέλεο
νκάδεο κεηαλαζηψλ
ε) Γεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ γηα ηελ
ππνδνρή θαη ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε κεηαλαζηψλ
ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνιηηηζκηθήο πξνζαξκνγήο ην
Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ιακβάλεη δηάθνξα κέηξα
θαη παξέρεη ηηο παξαθάησ δηεπθνιχλζεηο:
-

Γηεπθνιχλζεηο θαηά ηελ εγγξαθή ζηα ζρνιεία
Σάμεηο ππνδνρήο πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα ζρνιεία γηα ηνπο καζεηέο πνπ δελ
γλσξίδνπλ θαιά ηελ ειιεληθή γιψζζα
Φξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα
γλσζηηθά αληηθείκελα
Υξήζε δίγισζζνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ

Ζ Δζληθή Έθζεζε ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή Πξνζηαζία θαη ηελ Κνηλσληθή
Έληαμε (Δ.Δ..ΚΠ.ΚΔ.) 2006-2008, αληηθαζηζηά ηα ΔΓΔΝ θαη αλαθέξεηαη ζηελ
θνηλσληθή έληαμε ππφ ην πξίζκα ηεο πξνηεξαηφηεηαο: «Κνηλσληθή έληαμε ησλ ΑκέΑ, ησλ
κεηαλαζηψλ θαη ησλ αηφκσλ κε πνιηηηζκηθέο/ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο» (Τπνπξγείν
Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 2006, ζ. 34). Ζ ζπγθεθξηκέλε
πξνηεξαηφηεηα αθνξά θπξίσο φζνπο είλαη ηθαλνί πξνο εξγαζία. Δπηπξνζζέησο
απμάλνληαη νη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζρεηηθά κε
ζέκαηα απνδνρήο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ
ηελ Δ.Δ..ΚΠ.ΚΔ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2010, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ θνηλσληθή
έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ πξνηεξαηφηεηα «Κνηλσληθή Έληαμε ησλ Ακεα, ησλ
Μεηαλαζηψλ θαη Αηφκσλ /Οκάδσλ θνηλσληθά επάισησλ, ιφγσ πνιηηηζκηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ». ην πιαίζην απηφ πινπνηνχληαη παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε κε ζθνπφ ηελ νκαιή
έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο αιιά θαη ηελ πξφζβαζε ζε αγαζά, ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο
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Οινθιεξσκέλν Πξόγξακκα Δξάζεο: «Εζηία»
Σν Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή θαη θνηλσληθή
έληαμε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα:
Πξφγξακκα «Δζηία14» (Ο.Π.Γ. ΔΣΗΑ), ζχκθσλα κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε
(Κ.Τ.Α.) πνπ ην αθνξά, έρεη σο ζθνπφ (άξζξν 1 παξ. 2) ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο αλά ηνκέα έληαμεο, ηελ απνηχπσζε ηεο επξσπατθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη
εκπεηξίαο θαη, ηέινο, ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε
ράξαμε θαη εθαξκνγή κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Σν Πξφγξακκα «Δζηία» δηέπεηαη απφ
ηελ αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηεο πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηελ ίζε
κεηαρείξηζε ζε θάζε πηπρή ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο ησλ κεηαλαζηψλ
χκθσλα κε ηελ απφθαζε ε θνηλσληθή έληαμε εθιακβάλεηαη σο έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν
δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ θξάηνπο, απνθεληξσκέλεο θξαηηθήο δηνίθεζεο, ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, ηδησηηθνχ ηνκέα θαη εθπξνζψπσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ίδησλ ησλ κεηαλαζηψλ, λενεηζεξρφκελσλ θαη ήδε
εγθαηεζηεκέλσλ, πξνζθχγσλ θαη αηφκσλ ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο θαη ησλ
αληηπξνζψπσλ ηνπο, θαζψο θαη φισλ ησλ αμηφπηζησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζην ρνίξν, αλεμάξηεησλ αξρψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ
Ζ πξσηνβνπιία εζηηάδεη ζηελ αλάγθε γηα πνιπδηάζηαηεο δξάζεηο γηα ηελ θνηλσληθή
έληαμε. Γηα ην ιφγν απηφ δηαξζξψλεηαη ζε 6 επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα αλά ηνκέα
έληαμεο (άξζξα 3 - 8 ηεο ΚΤΑ) ηα νπνία αθνξνχλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο
γλψκεο ζε θαηλφκελα πεξηζσξηνπνίεζεο, ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο, ηελ πιεξνθφξεζε,
ηελ εμππεξέηεζε θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ηε
ζσθξνληζηηθή κεηαρείξηζε θαη κέξηκλα γηα ηνπο απνθπιαθηδφκελνπο (δξάζεηο, κεηαμχ
άιισλ, πξνζηαζίαο γηα ηνπο αλήιηθνπο κεηαλάζηεο παξαβάηεο, ηελ ζηήξημε ησλ
κεηαλαζηψλ ζηηο θπιαθέο, ηελ ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε απνθπιαθηδφκελσλ
κεηαλαζηψλ) θαη ηέινο, ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ηνπο ζε ππεξεζίεο απαζρφιεζεο
(αλάδεημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπο, θαηάξηηζε θαη ππνζηήξημε κεγάισλ
επελδχζεσλ), εθπαίδεπζεο (εθκάζεζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ Διιεληθνχ
πνιηηηζκνχ), πγείαο (δξάζεηο πνπ ζα βειηηψζνπλ ην πγεηνλνκηθφ επίπεδν ησλ
κεηαλαζηψλ, ηελ δεκηνπξγία θηλεηψλ ηαηξηθψλ κνλάδσλ), ζηέγαζεο (δξάζεηο γηα ηελ
απνηξνπή ηεο γθεηνπνίεζεο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αλαδήηεζε
ζηέγεο) θαη πνιηηηζκνχ.

14

Κ.Τ.Α. ππ. Αξηζ. 25057/2008 (ΦΔΚ Β 2363/20 Ννεκβξίνπ 2008)
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2.3.2 Γξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ησλ Δπξσπατθώλ πνιηηηθώλ
Δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Equal
Σν πξφγξακκα EQUAL15 ζηήξημε δηάθνξεο δξάζεηο ζε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο έληαμεο
ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα (πεξίνδνο
2001-2005 Α΄ Κχθινο θαη 2005-2008, Β’ Κχθινο). Ζ equal απνηειεί εξγαιείν ηεο
Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Απαζρφιεζε, ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ
Κνηλσληθφ Σακείν θαη ζηνρεχεη ζηελ πεηξακαηηθή εθαξκνγή θαη δηάδνζε λέσλ ηξφπσλ
θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο αληζφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. ηελ
Διιάδα δεκηνπξγνχληαη επηά Γξαθεία Τπνζηήξημεο Μεηαλαζηψλ ηα νπνία ηίζεληαη ζε
ιεηηνπξγία απφ ηνλ Μάην ηνπ 2006. θνπφο είλαη ε νπζηαζηηθή παξνρή βνήζεηαο θαη
ππνζηήξημεο ζηνπο κεηαλάζηεο θπξίσο εξγαδνκέλσλ κεηαλαζηψλ γηα ηελ ηζφηηκε
άζθεζε ησλ εξγαζηαθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ. πληνληζηήο ησλ
γξαθείσλ είλαη ην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο
Γ..Δ.Δ. (Κ.Δ.Κ. IΝ.Έ.-Γ..Έ.Έ.). ηα γξαθεία εξγάδεηαη εμεηδηθεπκέλν ζηειερηθφ
πξνζσπηθφ (Έιιελεο θαη Μεηαλάζηεο) πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ
κεηαλαζηψλ. Οη αλαπηπμηαθέο ζπκπξάμεηο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο μεπεξλνχλ
ηηο 15 θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο θάζε κίαο είλαη, πεξίπνπ ηνπ εχξνπο ηνπ 1.300.000
επξψ (Γεψξκαο, 2011, ζ. 83). Δλδεηθηηθά νξηζκέλεο απφ ηηο ζπκπξάμεηο είλαη:
1. Αλαπηπμηαθή
Σχκπξαμε
«Κέληξν
Μεηαπιεξνθφξεζεο
γηα
16
Παιηλλνζηνχληεο, Πξφζθπγεο - ΖΦΑΗΣΤΟΣ » (Α’ & Β΄ Κχθινο).

Μεηαλάζηεο,

ην πιαίζην ηνπ Α’ Κχθινπ 2002-2004 ην έξγν αθνξά ζηελ αλάπηπμε δνκψλ θαη
ζπζηεκάησλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηερληθψλ δεμηνηήησλ ζε πξφζθπγεο, κεηαλάζηεο θαη
παιηλλνζηνχληεο. Δλψ ζην πιαίζην ηνπ Β’ θχθινπ 2005-2008, ζηνρεχεη ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο νκάδαο ζηφρνπ αλαθνξηθά κε ηελ νκαιή έληαμε ηνπο ζηελ
αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσλία θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ
θνξέσλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή θαη παξέρνπλ ζηήξημε ζηελ νκάδα ζηφρν.
2. Αλαπηπμηαθή Σχκπξαμε «Δλδπλάκσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ17» (Β’ Κχθινο).
Σν έξγν απνζθνπεί ζηελ ζχζηαζε Παξαηεξεηήξηνπ θαη Γηθηχνπ Γνκψλ γηα ηελ
Δλδπλάκσζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Μεηαλαζηψλ θαη Πξνζθχγσλ ζηελ Αγνξά Δξγαζίαο κε
ζηφρν ηε ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ζπλζεθψλ
15

Βι. http://www.equal-greece.gr/mainlinks.asp?aa=3
Βι. http://www.integration.gr/el/services/european-programs/european-programs-completed/item/36equal-ifestos
17
Βι. http://www.kekgsevee.gr/-arxeio/132-equal/412--q-q
16
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εξγαζίαο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ε ζπληνληζκέλε παξέκβαζε γηα ηε δηθηχσζε ησλ θνξέσλ
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κέηξσλ πνιηηηθήο. Δπηπιένλ ζηηο
δξάζεηο ηνπ Έξγνπ πεξηιακβάλνληαη ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξνπ
Πνιππνιηηηζκηθήο Παηδείαο, ε θαηάξηηζε ζηειερψλ θαη εζεινληψλ δηθηχνπ
δηαπνιηηηζκηθψλ κεζνιαβεηψλ θαη ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Γξαθείσλ Τπνζηήξημεο
Μεηαλαζηψλ ζε Αζήλα, Πεηξαηά, Θεζζαινλίθε, Βφιν θαη Πάηξα.

Δξάζεηο ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Τακείνπ
1. Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζα»
ην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (Δ.Κ.Σ.) πνπ ζπγρξεκαηνδνηεί ην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π.) «Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε18» γηα
ηελ πεξίνδν 2005-2009 πινπνηνχληαη κηα ζεηξά απφ δξάζεηο πνπ αθνξνχλ κεηαλάζηεο
θαη πξφζθπγεο (Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 2005, ζ. 36).
Ζ πξψηε θαηεγνξία ηεο πξάμεο ηνπ κέηξνπ «Πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο
(πξνθαηάξηηζε)» ζπκπεξηιακβάλεη έλα πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο
πνπ απεπζχλεηαη ζε άλεξγνπο κεηαλάζηεο, πξφζθπγεο θαη αηηνχληεο άζπιν θαη ην νπνίν
ζηνρεχεη ζηελ νκαιή ηνπο έληαμε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ
αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γξαθήο θαη αλάγλσζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο
εμνηθείσζεο κε ηνλ ειιεληθφ ηξφπν δσήο θαη πνιηηηζκφ. Ζ επάξθεηα ηεο ειιελνκάζεηαο
πηζηνπνηείηαη κε δίπισκα επάξθεηαο επηπέδνπ Β θαηφπηλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη
απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο. Οη δξάζεηο απηέο πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο
αλάγθεο ησλ αλέξγσλ ζηηο νπνίεο ζηνρεχνπλ θαη πινπνηνχληαη απφ πηζηνπνηεκέλα
Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) χζηεξα απφ πξνθήξπμε ηνπ Τπνπξγείνπ
Απαζρφιεζεο. Σα Κ.Δ.Κ. πνπ αλαιακβάλνπλ λα πινπνηήζνπλ ηα πξνγξάκκαηα,
ελεκεξψλνπλ ηα Κέληξα Πξνψζεζεο ζηελ Απαζρφιεζε ηεο πεξηνρήο ηνπο, ηα νπνία κε
ηε ζεηξά ηνπο πξνσζνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο αλέξγνπο ησλ νκάδσλ
ζηφρνπ κε θαηαγεγξακκέλεο ηηο αλάγθεο ηνπο. Παξάιιεια, ελεκεξψλεηαη ε «θαξηέια
αλέξγνπ» πξν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.

2. Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ»
Καηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 ην Δ.Κ.Σ. ζπγρξεκαηνδνηεί ην Δ.Π.
«Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ19» γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ εππαζψλ
18
19

Βι. http://www.ypergka.gr/ekt/aek/
Βι. http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pID=14&la=1
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θνηλσληθά νκάδσλ. Σν Πξφγξακκα απηφ ζπληζηά έλα απφ ηα ηνκεαθά πξνγξάκκαηα ηνπ
Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013 θαη απνηειεί
πνιπζηνρηθφ πξφγξακκα, θαιχπηεη δειαδή θαη ηηο 13 Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Κεληξηθφο
ζηφρνο ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Δ.Π. είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ
αλζξψπηλνπ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ σο κνριφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηελ
ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο (Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο, 2008, ζζ. 14-15). ε απηά ηα δεδνκέλα, ν Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο20
«Πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ
επθαηξηψλ» απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κε ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε
φισλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ πξφιεςε θαηλνκέλσλ πεξηζσξηνπνίεζεο θαη
απνθιεηζκνχ. Δηδηθφηεξα ζηνρεχεη ζηελ: Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο
ελζσκάησζεο ησλ Δππαζψλ Κνηλσληθά Οκάδσλ (Δ.Κ.Α.) - κεηαλάζηεο, ΑκεΑ, άηνκα κε
πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, καθξνρξφληα άλεξγνη/εο θιπ.
ρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο πιήξνπο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ,
νη νπνίνη δηαβηνχλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα, απαηηνχληαη ζπληνληζκέλεο θαη
κεζνδηθέο πξνζπάζεηεο πξνθείκελνπ λα αξζνχλ ηα εκπφδηα πνπ έκκεζα επζχλνληαη γηα
ηελ δπζρεξή πξνζβαζηκφηεηα ηνπο ζε νξηζκέλα αγαζά θαη ππεξεζίεο. Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ηεο νκάδαο απηήο απνηειεί ε ππαγσγή θαη ε
δηαηήξεζε ηεο ζε επίζεκν θαζεζηψο δηακνλήο (Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 2007, ζ. 125).
ε φηη αθνξά ηελ νκαιή ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ηελ
αγνξά εξγαζίαο νη δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζε:
α) πλνδεπηηθά κέηξα, πνπ αθνξνχλ ίδξπζε ππεξεζηψλ ππνδνρήο, παξνρή
πιεξνθφξεζεο ελεκέξσζεο, παξνρή πλνδεπηηθψλ Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ
(.Τ.Τ.)
β) Πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο
γ) Πηζηνπνίεζε απνθηεζεηζψλ γλψζεσλ
δ) Δλέξγεηεο επαηζζεηνπνίεζεο, πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο, φπσο ε πηνζέηεζε
πξνγξακκάησλ επξείαο ελεκέξσζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα
πγείαο θαη πγηεηλήο, ε θαηαπνιέκεζε ησλ θαηλνκέλσλ μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνχ
ζηνπο ρψξνπο παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, ε δεκηνπξγία θαη δηαλνκή
κεηαθξαζκέλσλ εληχπσλ ζηηο βαζηθέο γιψζζεο ησλ κεηαλαζηψλ ηεο, ηα νπνία ζα
πεξηιακβάλνπλ ηνπο βαζηθνχο φξνπο γηα ηελ θαιχηεξε ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ
δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ κεηαλάζηε.
20

Γεληθφο ηφρνο 3/ ΑΠ 4.1, 4.2, 4.3
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Δξάζεηο ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ ηνπ Επξσπατθνύ Τακείν Έληαμεο
Σν Πνιπεηέο Πξφγξακκα γηα ηα έηε 2007-201321 είλαη ζρεδηαζκέλνη επί ηε βάζεη ησλ
ηξαηεγηθψλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ. ε εθαξκνγή ηνπ εγθεθξηκέλνπ Πνιπεηνχο
Πξνγξάκκαηνο, ηα θξάηε-κέιε ππνρξενχληαη λα θαηαξηίδνπλ θαη λα ππνβάιινπλ ζηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνο έγθξηζε ζρέδηα Δηεζίσλ Πξνγξακκάησλ γηα θάζε έηνο ηεο
πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013. Οη δξάζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ελ ιφγσ
Πξνγξάκκαηα, ζηνρεχνπλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο αθψιπηεο θαη ηζφηηκεο πξφζβαζεο θαη
ζπκκεηνρήο ησλ κεηαλαζηψλ ζε δεκφζηα αγαζά θαη ππεξεζίεο. Ζ δε θαηάξηηζε ηνπο αλά
έηνο, επηηξέπεη ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ,
πξνθεηκέλνπ απηέο λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο ηδηαίηεξεο
αλάγθεο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηε ρψξα.
Σν ειιεληθφ πνιπεηέο πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηέζζεξεηο άμνλεο πξνηεξαηνηήησλ
(Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 2007, ζζ. 23-34):
α) Υινπνίεζε δξάζεσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ «Κ.Β.Α» γηα ηελ
πνιηηηθή θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
θνπφο είλαη ε πινπνίεζε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ έληαμε, κε: (α) κεζνπξφζεζκν ζηφρν
ηελ ζηήξημε πνιηηηθψλ, νη νπνίεο ζπλάδνπλ κε ηηο Κ.Β.Α. γηα ηελ πνιηηηθή
θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ ζεζπίζηεθαλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο Οιιαλδηθήο Πξνεδξίαο ζην πκβνχιην Τπνπξγψλ (Groningen
19.11.2004) θαη ρξεζηκεχνπλ σο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα θξάηε-κέιε ζην
ζρεδηαζκφ ησλ εζληθψλ εληαμηαθψλ ηνπο πνιηηηθψλ, θαη (β) καθξνπξφζεζκν ζηφρν
ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ηελ νκαιή ζπκβίσζε θαη ζηαζεξφηεηα, κέζα απφ ελέξγεηεο
πνπ πξνθξίλνπλ ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη
θάζε είδνπο ηδηαηηεξνηήησλ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ (π.η.ρ) (ζζ. 23-24)
β) Αλάπηπμε δεηθηψλ θαη κεζνδνινγηψλ αμηνιφγεζεο κε ζθνπφ ηελ απνηίκεζε ηεο
πξνφδνπ, ηελ πξνζαξκνγή πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ζπληνληζκνχ
ηεο ζπγθξηηηθήο κάζεζεο. θνπφο είλαη ε αλάπηπμε δεηθηψλ θαη κεζνδνινγηψλ
αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνηηκεζνχλ ε πιεξφηεηα, ε επάξθεηα θαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ έληαμεο θαη λα αλαδεηρζνχλ ηφζν νη
θαιέο πξαθηηθέο φζν θαη νη ηνκείο πνπ ρξήδνπλ δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ (ζ. 30)
γ) Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γηα πνιηηηθέο έληαμεο, ζπληνληζκφο θαη αλάπηπμε
δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ζε φια ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο
(εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ, ηνπηθφ). θνπφο είλαη ε αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ
ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε φια ηα επίπεδα (εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ, ηνπηθφ) θαη δνκέο
δηαθπβέξλεζεο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ (ζ. 32).
21

Βι. http://ete.ypes.gr/?page_id=20
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δ) Αληαιιαγή εκπεηξηψλ, θαιψλ πξαθηηθψλ θαη πιεξνθφξεζεο κεηαμχ ησλ Κξαηψλ
Μειψλ αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε. θνπφο είλαη ε πξνψζεζε δξάζεσλ πνπ επλννχλ
ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ έληαμε π.η.ρ. κεηαμχ ησλ
θξαηψλ κειψλ, κε γλψκνλα ηελ αμηνπνίεζε ηεο απνθηεζείζαο εκπεηξίαο θαη ηε
δεκηνπξγία θνηλνχ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα έληαμεο κεηαλαζηψλ (ζ. 34)
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2.4 Ννκνζεηηθό πιαίζην κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα
Δηζαγσγή
ηελ Διιάδα ε δηακφξθσζε θαη ε άζθεζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο παξνπζηάδεη
κηα δηαδξνκή άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξηθφ-πνιηηηθή ζπγθπξία θαη ηελ εζληθή
θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ κεηαλάζηεπζε, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε εμέιημε ηνπ
επεξεάζηεθε ζπρλά απφ έθηαθηεο ή εμαηξεηηθέο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη απφ επείγνπζεο
αλάγθεο δηαρείξηζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ. Ίζσο γηα ην ιφγν απηφ λα
ραξαθηεξίζηεθε, γηα κηα καθξά πεξίνδν, απφ αληηθαηηθέο θαλνληζηηθέο επηινγέο θαη απφ
ηελ αδπλακία λα ζπκβάιιεη ζε έλα νξγαληθφ ζρεδηαζκφ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο.
Ζ λνκνζεηηθή απηή εμέιημε απνηππψλεη ηηο πνιηηηθέο επηινγέο ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο
ζην πεδίν ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ αιινδαπψλ ελψ πξνζδηνξίδεη ηνπο
άμνλεο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο νη νπνίνη αθνινπζνχλ ην δηαρσξηζκφ πνπ θάλεη
θαη ε θνηλνηηθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή κεηαμχ ησλ λφκηκσλ θαη ησλ παξαλφκσλ
κεηαλαζηψλ. Κνηλφο ηφπνο ησλ λφκσλ είλαη ε «επλντθή» κεηαρείξηζε ησλ πξψησλ, ε
εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο δίθαηεο κεηαρείξηζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρή ηεο «ίζεο
κεηαρείξηζεο» ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηψλ, ε αλαγλψξηζε ζε απηνχο πξννπηηθψλ
ελζσκάησζεο ζηε ρψξα θαζψο θαη ε ιήςε απνηξεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αληηθαλνληθή
κεηαλάζηεπζε (αξξήο, 2008, ζ. 29)
Σα λνκνζεηηθά θείκελα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ δειαδή ν λ. 1975/1991 θαη ηα Π.Γ.
358/1997 θαη 359/1997 θηλνχληαη ζε κηα απνηξεπηηθή ινγηθή θαη έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν
ηε κείσζε ηεο δπζαλαινγίαο κεηαμχ λφκηκσλ θαη αληηθαλνληθψλ κεηαλαζηψλ. ηε
ζπλέρεηα ν λ. 2910/2001 επηρεηξεί λα ξπζκίζεη δεηήκαηα θνηλσληθήο έληαμεο ησλ
κεηαλαζηψλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ παηδεία, ηελ πγεία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
θαη ηελ εξγαζία. Με ην λ. 3386/2005 γίλεηαη πξνζπάζεηα εμνξζνινγηζκνχ ηνπ πιαηζίνπ
εζηηάδνληαο ζην ηξίπηπρν λνκηκφηεηα-δηθαηψκαηα-θνηλσληθή έληαμε, ιακβαλνκέλνπ
ππφςε φηη ε εζληθή πνιηηηθή ππαγνξεχεηαη απφ ηηο Οδεγίεο θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηεο
«θνηλνηηθνπνηεκέλεο» πιένλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. Σέινο ν λφκνο
4251/2014 ππνζηεξίδεηαη φηη θηλείηαη ζην πλεχκα ηνπ πξνεγνχκελνπ λ. 3386/2005,
σζηφζν εηζθέξεη πνηνηηθέο αιιαγέο θπξίσο ζε ζρέζε κε ηηο άδεηεο καθξάο δηάξθεηαο, ελψ
θσδηθνπνηεί ζε έλα εληαίν θείκελν ηελ έσο πξφζθαηα δηάζπαξηε λνκνζεζία.
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Νόκνο 1975/1991
Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90, ε ππάξρνπζα κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή
πεξηνξηδφηαλ ζηε ξχζκηζε ηεο καδηθήο άθημεο ησλ πξνζθχγσλ ηεο Μηθξαζηαηηθήο
Καηαζηξνθήο κε βάζε ην
λ. 4310/192922 (Μπάγθαβνο & Παπαδνπνχινπ,
Μεηαλαζηεπηηθέο ηάζεηο θαη επξσπατθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, 2003, ζ. 94). Ο
αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1980, είλαη ηφζν κηθξφο πνπ ην θξάηνο ζπλεηδεηά, γηα πνηθίινπο θνηλσληθν-πνιηηηθνχο
ιφγνπο, αγλνεί ηελ λνκηκφηεηα ή κε ηεο παξακνλήο ηνπο ζην ειιεληθφ έδαθνο
(Σξνπκπέηα, 2001). Ωζηφζν νη µεηαλάζηεο έρνπλ μεθηλήζεη λα εηζέξρνληαη ζηελ Διιάδα
απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, αιιά θαµία πξφβιεςε δελ έρεη γίλεη ζηε
λνµνζεηηθή δηαδξνµή ηεο µεηαλάζηεπζεο.
Ζ αδπλακία ηνπ λ. 4310/1929 λα ξπζκίζεη ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη
εηδηθφηεξα απηφ ηεο εηζξνήο αιινδαπψλ ζηελ Διιάδα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο λέεο
ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ
επηθπξσζεί απφ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία θαη σο έλα βαζκφ αθνξνχλ ηνπο κεηαλάζηεο,
νδεγεζνχλ ζηελ πηνζέηεζε ελφο λένπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν ηππνπνηείηαη ζην λ.
1975/199123 (Μπάγθαβνο & Παπαδνπνχινπ, 2003 ζ. 95).

Απνηίκεζε
Ο λφκνο εθθξάδεη ηηο πηέζεηο πνπ αηζζάλεηαη ε ειιεληθή θνηλσλία απφ ηνλ απμαλφκελν
αξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ
εθθξαζκέλε άπνςε φηη24: «ηα εμσηεξηθά ζχλνξα ησλ θξαηψλ-κειψλ πξέπεη λα ειέγρνληαη
απνηειεζκαηηθά, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ νη πνιηηηθέο ελζσκάησζήο ηνπο» (Πεηξηληψηε,
1993 ζ. 101). ην πιαίζην απηφ, ν λφκνο πηνζεηεί ηε κεξηθή θαη ηε κεζνπξφζεζκε
αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, ζηε βάζε θπξίσο αζηπλνκηθψλ
πξαθηηθψλ, κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο αξηζκεηηθήο δπζαλαινγίαο κεηαμχ ησλ λφκηκσλ θαη
αληηθαλνληθψλ κεηαλαζηψλ πνπ εηζέξρνληαη ή δηαβηνχλ ζηε ρψξα (Παπαζενδψξνπ,
2015).

22

ΦΔΚ 287 η.Α'/16-8-1929: Πεξί εγθαηαζηάζεσο θαη θηλήζεσο αιινδαπψλ ελ Διιάδη, αζηπλνκηθνχ
ειέγρνπ, δηαβαηεξίσλ θαη απειάζεσλ θαη εθηνπίζεσλ
23
ΦΔΚ 184/Α/4-12-1991: Δίζνδνο-έμνδνο, παξακνλή, εξγαζία, απέιαζε αιινδαπψλ, δηαδηθαζίαο
αλαγλψξηζεο αιινδαπψλ πξνζθχγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο
24
Ζ λνκνζεζία γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ εθηφο ΔΔ, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 αληαλαθιά
ηελ επίζεκε ζέζε φηη ε «Διιάδα δελ απνηειεί ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ» (Glytsos, 1995 νπ. αλαθ. ζην
Antonopoulos, 2006, ζ. 137) θαη βαζίδεηαη ζε ηξεηο άμνλεο (Karydis, 1996 νπ. αλαθ. ζην Antonopoulos,
2006, ζ. 137): (α) ζηνπο πξφζθπγεο θαη ην άζπιν, (β) ζηελ απνηξνπή ηεο αληηθαλνληθήο εηζφδνπ, θαη (γ)
ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επηηήξεζε ησλ λφκηκσλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ αλαγλσξηζκέλσλ ζην πξφζσπφ ηνπο ηνπ
θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα
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Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αληηθαλνληθήο κεηαλάζηεπζεο, ν λφκνο πξνβιέπεη ηε
ζπγθξφηεζε εηδηθψλ αζηπλνκηθψλ νκάδσλ γηα ηε θχιαμε ησλ ρεξζαίσλ ζπλφξσλ ηεο
ρψξαο θαη ηε δεκηνπξγία άιισλ κηθξφηεξσλ, γηα ηελ επηηήξεζε ησλ παξάθηησλ
πεξηνρψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, ελψ απζηεξέο πνηληθέο θαη
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πξνβιέπνληαη γηα φινπο πνπ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν βνεζνχλ
κεηαλάζηεο λα εηζέιζνπλ αληηθαλνληθά ζηε ρψξα. Γηα ηελ πάηαμε ηεο παξάλνκεο
απαζρφιεζεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ν λφκνο πξνβιέπεη ρξεκαηηθή πνηλή θαη θπιάθηζε
γηα ηνλ εξγνδφηε θαη ηνλ κεηαλάζηε (Υιέπαο & ππξάθνο, 1999 ζ. 37 - Καηζνξίδαο,
1996).
ε γεληθέο γξακκέο, νη «ρσξίο ραξηηά» αιινδαπνί δελ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην
δεκφζην ηνκέα, ζηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη λα δεηήζνπλ ηε
ζπλδξνκή ηνπο φηαλ ηε ρξεηαζηνχλ, εθηφο απφ ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζε
θαηαζηάζεηο αλάγθεο. Αθφκε αλ θαη είραλ γηα ρξφληα θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
ζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο δελ ζεκειίσλαλ αληίζηνηρα δηθαηψκαηα. Δληνχηνηο νη
κεηαλάζηεο δελ δηψθνληαη γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζηε Διιάδα νχηε θαη γηα ηελ παξάλνκε
εξγαζία ηνπο αιιά νχηε θαη επηβάιινληαη πξφζηηκα ή θπξψζεηο ζηνπο εξγνδφηεο ηνπο
(Λαθαδάλε, 2003, ζ.10). Σν απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο ηξνθνδνηεί ηνλ
θνηλσληθφ απνθιεηζκφ λφκηκσλ θαη αληηθαλνληθψλ κεηαλαζηψλ, δεκηνπξγεί πεξαηηέξσ
θνηλσληθέο εληάζεηο θαη επηηείλεη ην θιίκα αλαζθάιεηαο ζηνπο κεηαλάζηεο
(Βγελφπνπινο, 2001).
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Π.Γ . 358/1997 θαη 359/1997
Ζ δεχηεξε θάζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα χζηεξα απφ ηελ αζξφα
εηζξνή κεηαλαζηψλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, μεθηλά κε ηα Πξνεδξηθά
Γηαηάγκαηα 358 θαη 359 ηνπ 1997. Σα δηαηάγκαηα απηά εδξαίσζαλ κία δηαδηθαζία
«πξνζσξηλήο» λνκηκνπνίεζεο ε νπνία ελζάξθσλε ηελ απφθηεζε, πξψηα κίαο «ιεπθήο
θάξηαο» ε νπνία κπνξνχζε χζηεξα λα νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε κίαο «πξάζηλεο θάξηαο»
πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο παξακνλήο ζηελ ρψξα (Antonopoulos, 2006, ζζ. 138-139).
Με ην πξψην Π.Γ. 358/199725 επηδηψθεηαη ε θαηαγξαθή ησλ αιινδαπψλ πνπ δηακέλνπλ
αληηθαλνληθά ζηελ ρψξα θαη είηε απαζρνινχληαη είηε δεηνχλ απαζρφιεζε θαη
ξπζκίδνληαη δεηήκαηα φπσο ην, πνηνπο αθνξά ε θαηαγξαθή, ν ηξφπνο ρνξήγεζεο ηεο
Πξνζσξηλήο Άδεηαο Παξακνλήο Αιινδαπνχ (Λεπθήο Κάξηαο) ε νπνία έρε θαη ζέζε
πξνζσξηλήο άδεηαο εξγαζίαο, θαζψο θαη ε ππνρξέσζε ησλ εξγνδνηψλ λα δειψλνπλ ηνπο
αιινδαπνχο πνπ απαζρνινχλ παξάλνκα. χκθσλα κε απηφ, ν κεηαλάζηεο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη αίηεζε έσο ηηο 31/05/1998 ζην ηνπηθφ γξαθείν ηνπ ΟΑΔΓ.
θαη λα θαηαζέζεη δηάθνξα πηζηνπνηεηηθά πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηελ θάξηα
πξνζσξηλήο άδεηαο παξακνλήο. Ζ θάξηα απηή ηνπ εμαζθαιίδεη ηε λφκηκε παξακνλή έσο
ην ηέινο ηνπ 1998, ηε κε απέιαζε ηπρφλ εμαξηεκέλσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαζψο
θαη ην δηθαίσκα ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κε ηνλ έιιελα εξγαδφκελν ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή,
ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο. ζνη
δελ ππνβάινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία ηνπ ΟΑΔΓ κέρξη ηηο 31/5/1998 εληάζζνληαλ ζηε
δηαδηθαζία ηεο απέιαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1975/1991 (Φαθηνιάο, 1998 ,
ζ.31 νπ. Μπάγθαβνο & Παπαδνπνχινπ, 2003 ζ. 97).
Με ην δεχηεξν Π.Γ. 359/199726, ξπζκίδνληα ζέκαηα φπσο πνηνη κεηαλάζηεο θαη κε πνην
ηξφπν δηθαηνχληαη ηελ Κάξηα Πεξηνξηζκέλεο Υξνληθήο Γηάξθεηαο (Πξάζηλε Κάξηα) θαη
ηε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα (1-3 ρξφληα κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο). Έηζη, νη κεηαλάζηεο πνπ
είλαη θάηνρνη ηεο Κάξηαο Πξνζσξηλήο Άδεηαο Παξακνλήο θαη έρνπλ ππνβάιεη
εκπξφζεζκα ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά ππνρξενχληαη έσο ηηο 30 Ηνπιίνπ ηνπ 1998
λα πξνζθνκίζνπλ κηα ζεηξά επηπξφζζεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζρεηηθά κε ην ρξφλν θαη ην
είδνο ηεο απαζρφιεζεο, ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ θαη ην εηζφδεκα, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ρνξεγεζεί ε Κάξηα Παξακνλήο
Πεξηνξηζκέλεο Υξνληθήο Γηάξθεηαο. Ζ ρξνληθή ηζρχο ηεο Κάξηαο θπκαίλεηαη απφ 1-3
έηε. Γηα ηε ρξνληθή θιηκάθσζε ηεο ιακβάλνληαλ ππφςε ην είδνο ηεο εθηεινχκελεο
εξγαζίαο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα εξγαζίαο ηνπ κεηαλάζηε ζηελ Διιάδα, ε θαηάζηαζε
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ΦΔΚ Α' 240/28.11.1997: Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία γηα ηε λφκηκε παξακνλή θαη εξγαζία αιινδαπψλ
ζηελ Διιάδα πνπ δελ είλαη ππήθννη ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
26
ΦΔΚ Α' 240/28.11.1997: ξνη, δηαδηθαζία θαη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο Κάξηαο Παξακνλήο
πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ζε αιινδαπνχο
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ηεο νηθνλνκίαο θαη ην γεληθφηεξν ζπκθέξνλ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο (Φαθηνιάο, 1998 , ζ.
31 νπ. Μπάγθαβνο & Παπαδνπνχινπ, 2002 ζ. 97).

Απνηίκεζε
Οη θξαηηθέο ππεξεζίεο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη
ζρεδφλ αλέηνηκεο λα ιάβνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ ηηο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ησλ
αηηήζεσλ. Δπηπιένλ, ε απφδεημε ηεο λφκηκεο απαζρφιεζεο γηα έλαλ ειάρηζην αξηζκφ
εκεξψλ είλαη έλα ζεκαληηθφ πξναπαηηνχκελν θαη ε απξνζπκία πνιιψλ εξγνδνηψλ λα
θαηαβάιινπλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαζηζηά αδχλαηνλ γηα πνιινχο αηηνχληεο
απηή ηελ απαίηεζε. Χο απνηέιεζκα, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο αηηήζεσλ απνηπγράλεη ζην
λα πεξάζεη ζηε δεχηεξε, αιιά αλαγθαία θάζε ηεο εθαξκνγήο ηεο Πξάζηλεο Κάξηαο θαη
παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο παξαηάζεηο ησλ πξνζεζκηψλ, θαηαξξέεη.
Έλα κφιηο ρξφλν κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ πξνγξάκκαηνο λνκηκνπνίεζεο,
αθνινπζεί ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ «καδηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο» πνπ έκεηλε γλσζηφο
σο «επηρείξεζε ζθνχπα». Σν ζπγθεθξηκέλν κέηξν, ζηε ινγηθή ηεο «κεδεληθήο αλνρήο»,
ζηφρεπε ζηελ «εθθαζάξηζε» ηεο ρψξαο απφ ηνπο παξάλνκα δηακέλνληεο κεηαλάζηεο θαη
είρε σο απνηέιεζκα ηε ζχιιεςε θαη απέιαζε εθαηνληάδσλ κεηαλαζηψλ. Έηζη, ζην
πιαίζην ησλ επηρεηξήζεσλ ζθνχπα, απφ ην 1991 έσο θαη ην πξψην εμάκελν ηνπ 1999
έγηλαλ 1.820.00 απειάζεηο αιινδαπψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 1.700.000 Αιβαλνί. Πνιινί
δε εμ απηψλ απειάζεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο (Κνχξηνπβηθ, 2001, ζζ. 163-198).
Ζ πνιηηηθή ησλ καδηθψλ ειέγρσλ λνκηκφηεηαο αθνινπζήζεθε θαη κεηά ην 1999 κε ζηφρν
ηε ζπγθξάηεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο ησλ κεηαλαζηψλ (Παπαζενδψξνπ,
2005α). ην πιαίζην απηφ ε θαηαπνιέκεζε ηεο αληηθαλνληθήο κεηαλάζηεπζεο θαη ε
πξνζπάζεηα θαηνρχξσζεο ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο κεηαβιήζεθαλ ζε ζπλψλπκα
άζθεζεο θαηαζηαιηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηειηθά ζε κεραληζκνχο θαηαζθεπήο ζηεξεφηππσλ
κεδεληθήο αλνρήο, ελ απνπζία νινθιεξσκέλεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο.
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Νόκνο 2910/2001
ην πιαίζην ηεο ελαξκφληζεο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΔΔ
Ακίηζεο θαη Λαδαξίδε, 2001, ζ. 61 νπ. Μπάγθαβνο & Παπαδνπνχινπ, 2002 ζ. 104)
αιιά θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη πνιινί νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην
πξψην πξφγξακκα λνκηκνπνίεζεο θαζψο θαη λέεο είζνδνη αληηθαλνληθψλ κεηαλαζηψλ
ζπλερίδνληαη λα ζεκεηψλνληαη, ε ειιεληθή θπβέξλεζε νδεγείηαη ζην ζρεδηαζκφ ελφο
λένπ λνκνζεηήκαηνο γηα ηνπο κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα.
Έηζη, κε ην λ. 2910/200127, επηρεηξείηαη αθελφο ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο
λνµηµνπνίεζεο ησλ Π.Γ. ηνπ 1997 σο «δεχηεξε επθαηξία» (άξζξν 66), θαη αθεηέξνπ, ε
επέθηαζε θαη ζε φζνπο είραλ ζηελ πνξεία απνιέζεη ην λνµηθφ θαζεζηψο ηνπο ή δελ είραλ
μεθηλήζεη θαµηά δηαδηθαζία απφθηεζεο αδεηψλ δηαµνλήο, δειαδή πεξίπνπ 220.000
αλεπίζεµνη µεηαλάζηεο28 (Καςάιεο, 2007, ζζ. 61-62).
Ο λφκνο απνηειείηαη απφ 15 θεθάιαηα ηα νπνία θαιχπηνπλ δηάθνξα δεηήκαηα ζε ζρέζε
κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηελ κεηαλάζηεπζε. ε γεληθέο γξακκέο ηα θεθάιαηα ηνπ λφκνπ
2910/2001 θαιχπηνπλ πέληε κεγάιεο θαηεγνξίεο ζεκάησλ: (α) ηνλ έιεγρν ησλ ζπλφξσλ,
(β) ηηο γεληθέο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη εξγαζίαο, (γ) ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ησλ αιινδαπψλ, (δ) ηελ θαηαζηνιή θαη ηηο θπξψζεηο γηα ηελ αληηθαλνληθή
κεηαλάζηεπζε, θαη (ε) ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο θπξψζεηο γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηνπο
ζπκβνιαηνγξάθνπο, εξγνδφηεο, κεηαθνξείο (Antonopoulos, 2006, ζ. 140).

Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο θαηλνηνκίεο ηνπ λφκνπ 2910/2001 ζε ζρέζε κε ην
πξνεγνχκελν λνκηθφ θαζεζηψο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο (Μπάγθαβνο &
Παπαδνπνχινπ, 2003, ζζ. 99-104 - Καινθσιηάο, 2011, ζ. 36):
α) Αλάζεζε ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο φπνπ θαη δεκηνπξγείηαη
Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο. Δπηπξφζζεηα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα
ζχζηαζε αληίζηνηρσλ Γηεπζχλζεσλ ή Σκεκάησλ ζε θάζε λνκφ πξνθεηκέλνπ κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε ππεξεζία αιινδαπψλ θαη κεηαλάζηεπζεο λα αλαθέξεηαη πιένλ
ζηελ αληίζηνηρε ππεξεζία πνπ βξίζθεηαη ζην λνκφ πνπ ν αιινδαπφο δηακέλεη ή
πξνηίζεηαη λα εγθαηαζηαζεί.
β) Γηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (άξζξν 19), ηεο επνρηαθήο εξγαζίαο
(άξζξν 24) θαη ηεο άζθεζεο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (άξζξo 25).
27

ΦΔΚ 91/ηΑ΄/2-5-2001: Δίζνδνο θαη παξαµνλή αιινδαπψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Κηήζε ηεο
ειιεληθήο ηζαγέλεηαο µε πνιηηνγξάθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο
28
Σε «δεχηεξε απηή επθαηξία» αμηνπνίεζαλ 361.119 µεηαλάζηεο (Καςάιεο, 2007, ζ. 68).
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γ) Ζ άδεηα παξακνλήο δελ ρνξεγείηαη πιένλ απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο αιιά απφ ην
Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο
Μεηαλάζηεπζεο (άξζξν 8 παξ. 5 θαη άξζξν 9). Οπζηαζηηθά, ν ξφινο ησλ
αζηπλνκηθψλ αξρψλ ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πεξηνξίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή ελφο
εθπξνζψπνπ ηνπο ζηελ ηξηκειή Δπηηξνπή Μεηαλάζηεπζεο (ηα άιια δχν κέιε είλαη
ππάιιεινη ηεο ππεξεζίαο αιινδαπψλ θαη κεηαλάζηεπζεο).
δ) Ρχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηνρχξσζε δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη
ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία. πγθεθξηκέλα επλνείηαη ε πξφζβαζε ησλ αλήιηθσλ
αιινδαπψλ ζηελ εθπαίδεπζε (άξζξν 40), κε ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ειάρηζηε
ζρνιηθή θνίηεζε φπσο θαη νη Έιιελεο. Καηνρπξψλεηαη ε πξφζβαζε ησλ αιινδαπψλ
ζην ζχζηεκα δηθαηνζχλεο θαη ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο κέζσ ηεο
αζθάιηζήο ηνπο ζηνπο νηθείνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο ζηνπο νπνίνπο απνιακβάλνπλ
ηα ίδηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα κε ηνπο Έιιελεο.

Απνηίκεζε
Ζ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πνπ ηππνπνηείηαη ζηνλ λ. 2910/2001 πξνσζείηαη κε βάζε ηα
ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο πνπ δηέπνπλ έλα
δεκνθξαηηθφ θξάηνο δηθαίνπ (Ακίηζεο & Λαδαξίδε, 2001, ζ. 61 νπ. Μπάγθαβνο &
Παπαδνπνχινπ, 2002 ζ. 104). Παξφια απηά, ε ηζφηηκε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία θαη ε εγγχεζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, παξακέλνπλ
δεηνχκελν.
Δηδηθφηεξα ν λφκνο δελ απνηειεί παξά κηα εθζπγρξνληζκέλε ζπιινγή θαλφλσλ πνπ
ζεζπίζηεθαλ ζηελ Διιάδαο απφ ηηο αξρέο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο. Ίδηνη ζηφρνη,
πνιιά έγγξαθα, ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, πςειφ θφζηνο λνκηκνπνίεζεο, εμαληιεηηθή
γξαθεηνθξαηία γηα εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνπο. Δλδεηθηηθφ ηεο αλαρξνληζηηθφηεηαο ηνπ
λφκνπ είλαη νη δεθάδεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ηνλ δηαδέρνληαη29. Ο Νφκνο ηξνπνπνηείηαη θαη
ζπκπιεξψλεηαη κε κηα ζεηξά άιισλ λφκσλ, φπσο νη 3103/2002 (άξζξα 19-25),
3068/2002 (άξζξν 15), 3074/2002 (άξζξν 11), 3103/2003 (άξζξν 23), 3146/2003 (άξζξν
8), 3169/2003 (άξζξν 10), 3242/2004 (άξζξν 25) θαη 3274/ (άξζξν 34) νη νπνίνη
πνιιαπιαζηάδνπλ ηηο εκβαισκαηηθέο ιχζεηο, δεκηνπξγνχλ δπζιεηηνπξγίεο εμαηηίαο ηεο
πνιπλνκίαο θαη επηηείλνπλ ηελ αλαζθάιεηα ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ (Υαηδή,
2004). ε θακηά πεξίπησζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ δελ πξνθχπηνπλ
ζηνηρεία κηαο ζπγθξνηεκέλεο φζν θαη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο (Γξακκαηεία

29

60 ηξνπνπνηήζεηο σο ην 2005 (Γξακκαηεία Οηθνλνκηθψλ Μεηαλαζηψλ ΓΔΔ 2005, 2007, ζ. 196)
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Οηθνλνκηθψλ Μεηαλαζηψλ ΓΔΔ 2005, 2007, ζ. 197). ε έγγξαθν30 ηνπ 2001 ηνπ
πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο (ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α), ζχκθσλα κε έθζεζή απηνςίαο31,
αλάκεζα ζηα
πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηψλεη ε Αξρή σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απφ ηε δηνίθεζε,
είλαη ε παληειήο έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη
ζηε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο παξακνλήο ζηε ρψξα. πγθεθξηκέλα
επηζεκαίλνληαη:
α) «νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΥΠ.ΔΣ.Γ.Γ.Α., νη νπνίεο, αθνινπζψληαο ηελ πξαθηηθή
ηεο ζησπεξήο άξλεζεο δελ παξαιακβάλνπλ, σο φθεηιαλ, 600 εθθξεκείο αηηήζεηο
γηα ρνξήγεζε άδεηαο παξακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο απφ ην Υπνπξγείν
Γεκφζηαο Τάμεο. […] Δμαηηίαο ηεο εθθξεκφηεηαο απηήο, νη 600 αιινδαπνί, νη
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο δνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα γηα πάλσ απφ 20 ρξφληα,
δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα πνπ ην θαζεζηψο ηεο λφκηκεο παξακνλήο
ηνπο παξέρεη»,
β) «ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ηα νπνία αδπλαηνχλ λα εμεηάζνπλ ηνπο αιινδαπνχο εληφο
ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηζρχνο ηεο άδεηαο παξακνλήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα
εθδψζνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά πγείαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηψλ
απηψλ»,
γ) «ν Ο.Γ.Α., ν νπνίνο δελ δίλεη ην δηθαίσκα αζθάιηζεο ζηνπο αιινδαπνχο εξγάηεο
γεο θαηφρνπο ηεο εμάκελεο πξνζσξηλήο άδεηαο παξακνλήο γηαηί, φπσο δειψλεη,
πεξηκέλεη ζρεηηθέο νδεγίεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΥΠ.ΔΣ.Γ.Γ.Α απφ ηνλ
Αχγνπζην ηνπ 2001.
δ) «ην γεγνλφο, […] φηη δελ έρεη εθδνζεί θακία απφ ηηο νξηδφκελεο ζηνλ λφκν
2910/2001 θαλνληζηηθέο πξάμεηο εθαξκνγήο ηνπ».

30

Έγγξαθν κε Αξ. Πξση. 2013 ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2001 ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε πξνο ηνλ Τπνπξγφ
Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο: Δηδηθή έθζεζε πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζρεηηθά κε ηα
πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 2910/2001
31
Απηνςία ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 2001 απφ Δηδηθνχο επηζηήκνλεο ηνπ Κχθινπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Δξγαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο
Αζελψλ θαη ηεο Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο
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Νόκνο 3386/2005
Με ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ θελψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο
ηεο πξνεγνχκελεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο, εηζάγεηαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ν λ.
3386/200532 (Καινθσιηάο, 2011, ζ. 36). Με ηνλ λφκν απηφ ξπζκίδνληαη αλαιπηηθά νη
φξνη ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ πξφθεηηαη λα
εηζέιζνπλ ζηελ ρψξα, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο απηψλ, θαζψο επίζεο θαη ε
δηαδηθαζία απφθηεζεο άδεηαο δηακνλήο γηα ηνπο αιινδαπνχο, νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζηελ
Δπηθξάηεηα θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ, ρσξίο φκσο λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηα
απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. Ζ δηαδηθαζία είλαη γλσζηή, σο «ηξίηε επθαηξία
λνκηκνπνίεζεο» ή αθφκα θαη σο «ακλεζηία», θαη αθνξά γηα άιιε κηα θνξά
απνθιεηζηηθά, ζρεδφλ, ζηνπο νηθνλνκηθά ελεξγνχο αιινδαπνχο, δειαδή, ζηνπο
απαζρνινχκελνπο, δεδνκέλνπ φηη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο θαη, θπξίσο, αλαλέσζεο
ηεο άδεηαο δηακνλήο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο (Καςάιεο, Ο λνκνο 3386/2005: Σν λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ
κεηαλάζηεπζε, 2007, ζζ. 11-12). Σφζν ν λφκνο, φζν θαη ε αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ ηνλ
ζπλνδεχεη πεξηγξάθνπλ ηνπο άμνλεο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ε ειιεληθή
πνιηηεία επηδηψθεη λα αθνινπζήζεη (Παπαζενδψξνπ, 2007β ζ. 64-65):
1. Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ θνηλνηηθή πνιηηηθή γηα ηελ κεηαλάζηεπζε
2. Σεβαζκφο ησλ αξρψλ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο αλνηρηήο θνηλσλίαο
3. Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ
ην πιαίζην ησλ παξαπάλσ αμφλσλ, ν λφκνο θηινδνμεί λα δεκηνπξγήζεη έλα πιαίζην
άζθεζεο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο εζηηάδνληαο ζεσξεηηθά ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζην
ηξίπηπρν: λνκηκφηεηα – αζθάιεηα δηθαησκάησλ – θνηλσληθή έληαμε (Παπαζενδψξνπ,
2007α ζ. 55). Ο λ. 3386/2005 απνηειείηαη απφ 98 άξζξα θαηαλεκεκέλα ζε 20 θεθάιαηα
ελψ ηα θαηλνηφκα ζηνηρεία ηνπ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο33
(αξξήο, 2008, ζζ. 32-33):
α) Ζ δεκηνπξγία Γηππνπξγηθνχ Οξγάλνπ πνπ απνηειείηαη απφ νθηψ κέιε θαη
ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ δπν θνξέο ην ρξφλν. Έξγν ηεο Γηππνπξγηθήο απηήο
Δπηηξνπήο είλαη ε επεμεξγαζία ζεκάησλ κεηαλάζηεπζεο, ε έθδνζε θαηεπζπληήξησλ
νδεγηψλ κε ζθνπφ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη ε εηζήγεζε
κέηξσλ ζεζκηθνχ θαη ηερληθνχ ραξαθηήξα. Σν Γηππνπξγηθφ φξγαλν επηθνπξείηαη απφ
Δηδηθή Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηερλνθξάηεο, εκπεηξνγλψκνλεο θαη ζηειέρε ησλ
Τπνπξγείσλ, ε νπνία ζπλέξρεηαη κηα θνξά ην ηξίκελν θαη έξγν ηεο είλαη ε
πξνεηνηκαζία ησλ ζεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη θαη ε εηζήγεζε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ
(άξζξν 3).
32

ΦΔΚ Α 212/23-08-2005: Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ
Διιεληθή Δπηθξάηεηα
33
Βι. ζρεηηθά ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ 3386/2005.
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β) Δλνπνίεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο θαη εξγαζίαο ζε κηα πξάμε, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην
Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. Ζ Πεξηθέξεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
θαιέζεη ηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο γηα ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο
Μεηαλάζηεπζεο, ελψ ε ηειεπηαία παξέρεη ηε γλψκε ηεο γηα θάζε πεξίπησζε πνπ ηεο
δεηεζεί απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο
γ) Απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο
γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ πνπ εηζέξρεηαη ν αιινδαπφο ζηε ρψξα.
δ) Γεκηνπξγία δνκήο ζην Γήκν γηα ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηνλ αιινδαπφ πξνο
απνθπγή ηαιαηπσξίαο ηφζν ησλ ηδίσλ, φζν θαη ησλ Τπεξεζηψλ.
ε) Δμνξζνινγηζκφο ησλ ρνξεγνχκελσλ ηχπσλ αδεηψλ δηακνλήο θαη κείσζε ησλ
αληίζηνηρσλ θαηεγνξηψλ. Πιήξεο νξηνζέηεζε ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο
ρνξεγείηαη άδεηα δηακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο , ψζηε λα απνθεπρζεί ε
θαηάρξεζε.
ζη) Δμνξζνινγηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθιήζεσλ αιινδαπψλ γηα εξγαζία ζηελ
Διιάδα, κε ηελ ελδπλάκσζε θαη νπζηαζηηθή ελεξγνπνίεζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ
Δπηηξνπψλ Μεηαλάζηεπζεο, πνπ ζα θαζνξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο θαη αλαιπηηθά γηα θάζε λνκφ ηεο Υψξαο, ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε ηεο εξγαζίαο αλά θαηεγνξίεο εηδηθνηήησλ
θαη πάληνηε, βεβαίσο ζε ζπλάξηεζε κε ην ππάξρνλ αληίζηνηρν εκεδαπφ θαη
αιινδαπφ εξγαηηθφ δπλακηθφ.
δ) Πξφβιεςε βαζηθψλ αξρψλ γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ αιινδαπψλ ζηελ Διιεληθή
θνηλσλία, κε ηε ζπλδξνκή ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ
πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ην ζθνπφ απηφ.
ε) Πξφβιεςε βαζηθψλ αξρψλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ επί καθξφλ
δηακέλνληνο ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα θαη θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ γηα ηελ
ρνξήγεζή ηνπ.
ζ) Καζηέξσζε ζαθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο νηθνγελεηαθήο
επαλέλσζεο.
η) Γηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη
πξαγκαηνπνίεζεο κεγάισλ επελδχζεσλ, απφ πιεπξάο ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο.
ηα) Δληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο εηζφδνπ θαη
δηακνλήο παξάλνκσλ αιινδαπψλ ζηε Υψξα.
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Άμνλαο 1νο: Ελαξκόληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ θνηλνηηθή πνιηηηθή
Λφγν ηνπ ζχλζεηνπ ραξαθηήξα ηεο πνιηηηθήο κεηαλάζηεπζεο, ε ΔΔ πξνηάζζεη ηνλ ζαθή
θαζνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ εηζφδνπ θη παξακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ πξέπεη
λα βαζίδνληαη ζηελ απφ θνηλνχ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ
εμειίμεσλ ζηελ Έλσζε, θαη λα ζπλεθηηκά ηελ ηθαλφηεηα ππνδνρήο θάζε θξάηνπο κέινπο.
ην πιαίζην απηφ ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα πξνζαξκφδνπλ ηηο λνκνζεζίεο ηνπο ψζηε
λα αλαπηχζζνληαη νινθιεξσκέλεο θαη ελαξκνληζκέλεο πνιηηηθέο γηα ηελ κεηαλάζηεπζε.
ην παιαίζν απηφ, ν λφκνο ελζσκαηψλεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο
2003/86/Δ.Δ. γηα ηελ νηθνγελεηαθε ζπλέλσζε θαη 2003/109/Δ.Δ. γηα ην θαζεζηψο ηνπ επί
καθξφλ δηακέλνληνο Οη δχν απηέο θνηλνηηθέο νδεγίεο πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δ.Δ.
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ, έζησ εθ ησλ πζηέξσλ, ηα κεγάια θνηλσληθά
πξνβιήκαηα ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο
ρψξεο-κέιε, εμαηηίαο θπξίσο ησλ άηνικσλ θαη ακπληηθνγελψλ κεηαλαζηεπηηθψλ
πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ. Έηζη, κε ηα δχν απηά λνκηθά θείκελα ζεζπίδεηαη κηα
εληαία βάζε γηα ηελ θνηλή ξχζκηζε ησλ δεηεκάησλ ηεο αξκνληθήο νηθνγελεηαθήο
ζπκβίσζεο θαη ηεο παξνρήο αζθάιεηαο δηθαίνπ ζε κφληκνπο πιένλ αιινδαπνχο
θαηνίθνπο ηεο Δ.Δ., ελψ παξέρεηαη έλα επξχ πεδίν επλντθφηεξεο εθαξκνγήο αλάινγα κε
ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο θάζε θξάηνπο (Καςάιεο, Ο λνκνο 3386/2005: Σν
λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ κεηαλάζηεπζε, 2007, ζ. 219). Κεληξηθή θηινζνθία ησλ
νδεγηψλ απηψλ απνηειεί ε νπζηαζηηθά εχθνιε ππαγσγή φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ
αξηζκνχ αιινδαπψλ ζε κηα δηαδηθαζία θνηλσληθήο έληαμεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ
νκαιή ζπκβίσζε κεηαλαζηψλ θαη γεγελψλ.

Άμνλαο 2νο: Σεβαζκόο ησλ αξρώλ ηεο Δεκνθξαηίαο θαη ηεο αλνηρηήο θνηλσλίαο
Ο λφκνο θαηνρπξψλεη ηνπο φξνπο παξακνλήο θαη εξγαζίαο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο, θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ελφο θαζεζηψηνο θνηλσληθήο
έληαμεο. ην πιαίζην απηφ, ν λφκνο, πξνβιέπεη «Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Γξάζεο»,
ην νπνίν ηίζεηαη ζε εθαξκνγή απφ ην ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα
Τπνπξγεία θαη θνξείο θαη ην νπνίν ζα δηεπθνιχλεη θαη ζα πξνσζεί ηελ έληαμε ησλ
ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ
πνιηηηζκηθή ηνπο ηδηαηηεξφηεηα. πγθεθξηκέλα ην άξζξν 65, παξ. 1 νξίδεη, φηη «ε
θνηλσληθή έληαμε απνζθνπεί ζηελ αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ
ρσξψλ, πνπ αθελφο ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλαινγηθά ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ
νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ρψξαο θαη αθεηέξνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ην
ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ θαλφλσλ θαη αμηψλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο». Ζ νινθιήξσζε
ησλ δξάζεσλ θνηλσληθήο έληαμεο, ζπλαξηάηαη θαηά ην άξζξν 65, παξ. 2 κε «ηελ
αλαγλψξηζε ζηνπο αιινδαπνχο δηθαησκάησλ αλαιφγσλ κε απηά ησλ εκεδαπψλ».
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ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πινπνηνχληαη δξάζεηο θαη κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ
επηηπρή έληαμε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία (άξζξν 66 παξ. 4).
Αλάκεζα ζηνπο ηνκείο φπνπ ζχκθσλα κε ην λφκν ζα αλαπηπρζνχλ δξάζεηο θαη κέηξα
είλαη: (α) ε εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο γλψζεο ηεο, (β) ε
απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηεο ειιεληθήο
θνηλσλίαο, (γ) ε έληαμε ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο θαη (δ) ε ελεξγφο θνηλσληθή
ζπκκεηνρή.

Άμνλαο 3νο: Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ
ηφρνο ηνπ άμνλα απνηειεί ε θαηά ην δπλαηφ κεγαιχηεξε απνθαηάζηαζε ηεο
λνκηκφηεηαο κέζσ ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δνπλ
ζηελ ρψξα, ν έιεγρνο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ξνήο πξνο ηελ Διιάδα αλάινγα κε ηηο
θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο αλάγθεο, ν εθζπγρξνληζκφο ηεο δηνηθεηηθήο ππνδνκήο ηνπ
θξάηνπο ζηνλ ηνκέα απηφ θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ. Οη
κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ λφκνπ θαζνξίδνπλ δπν δηαθξηηέο δηαδηθαζίεο
λνκηκνπνίεζεο γηα ηνπο αιινδαπνχο πνπ δηακέλνπλ παξάλνκα ζηε ρψξα (Καςάιεο, Ο
λνκνο 3386/2005: Σν λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ κεηαλάζηεπζε, 2007, ζζ. 214-216):
Μεηαλάζηεο ησλ νπνίσλ νη άδεηεο εξγαζίαο θαη δηακνλήο έρνπλ ιήμεη πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ
Νφκνπ:
Πξφθεηηαη γηα ηηο άδεηεο, νη νπνίεο απνθηήζεθαλ θαη αλαλεψζεθαλ κε βάζε ηνλ λ.
2910/2001 θαη ηα λνκηθά θείκελα πνπ ηνλ ζπκπιήξσλαλ ή ηνλ ηξνπνπνηνχζαλ ζηελ
πνξεία. Γηα φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο νη άδεηεο δηακνλήο παξαηάζεθαλ απηνδηθαίσο
κέρξη 31/12/2005 ρσξίο ηελ αλάγθε έθδνζεο ζρεηηθήο δηαπηζησηηθήο πξάμεο. Μέρξη,
φκσο, 31/10/2005 νη ελδηαθεξφκελνη έπξεπε λα ππνβάιινπλ λέα αίηεζε γηα ρνξήγεζε
άδεηαο εξγαζίαο ζηηο δηεπζχλζεηο εξγαζίαο ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο ζχκθσλα κε
φζα νξηδφληνπζαλ ζηνλ λ. 2910/2001, απνδεηθλχνληαο αζθαιηζηηθή θάιπςε 150 εκεξψλ
εηεζίσο απφ 01/07/2003 κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηελ άδεηα
εξγαζίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, κε ην άξζξν 91 παξ. 10 «ηαθηνπνηνχληαη», φζνη αλήθνπλ
ζηελ θαηεγνξία ησλ επηζήκσλ ή εκη-επηζήκσλ αιινδαπψλ.
Αλεπίζεκνη κεηαλάζηεο πνπ ρξήδνπλ λνκηκνπνίεζεο
χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο, νη νπνίεο εκπεξηέρνληαη ζε πνιιέο επηζηεκνληθέο κειέηεο,
πεξηζζφηεξνη απφ ηα 2/3 ησλ κεηαλαζηψλ δελ έρνπλ θαηνξζψζεη λα απνθηήζνπλ άδεηεο
εξγαζίαο θαη δηακνλήο κέζσ ηεο νδνχ ηνπ λ. 2910/2001 θαη παξακέλνπλ κέρξη ηελ
ςήθηζε ηνπ λφκνπ ζε αλεπίζεκν θαζεζηψο. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ αθαλζψδνπο απηνχ
δεηήκαηνο, ην νπνίν απαζρνιεί ηελ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηψλ,
ζπκππθλψλεηαη ζηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 91 παξ. 11 ηνπ λφκνπ.
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Απνηίκεζε
Οηθνγελεηαθή επαλέλσζε (θεθάιαην 10, άξζξα 53-60)
Χο πξνο ηελ ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 203/86/Δ.Δ. γηα ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53, θξίλεηαη φηη επηδηψθεηαη ε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε
ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία, εθφζνλ νη νηθνλνκηθέο εηζνδεκαηηθέο πξνυπνζέζεηο θξίλνληαη - εθηφο απφ απζαίξεηεο - απαγνξεπηηθά πςειέο.
πγθεθξηκέλα ζηελ παξ. 3 νξηδεηαη σο πξνυπφζεζε ε απφδεημε πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο
ηνπ αηηνχληνο ην νπνίν «δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ηηο εηήζηεο απνδνρέο ηνπ
αλεηδίθεπηνπ εξγάηε πξνζαπμεκέλνπ θαηά 20% γηα ηε ζχδπγν θαη θαηά 15% γηα θάζε
ηέθλν». Σηο πξνυπνζέζεηο απηέο είλαη πνιχ δχζθνιν λα ηηο ζπγθεληξψζεη έλαο κηζζσηφο,
είηε είλαη κεηαλάζηεο, είηε φρη.
Ο ρξφλνο ηεο δηακνλήο ηνπ κεηαλάζηε θαζηζηαηαη επίζεο νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε ζην
πιαίζην άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο (Παπαζενδψξνπ,
2007α ζ. 64). Σν άξζξν 53 ζέηεη σο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ην λα θαηνηθεί ν κεηαλάζηεο
λφκηκα ζηελ ειιάδα γηα 2 ρξφληα. Ζ ξχζκηζε απηή αληηβαίλεη κε ηελ νδεγία ηπ
πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ φπνπ γηα ην δηθαίσκα
νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο νξίδεηαη πξνζεζκία αλακνλήο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο
δψδεθα κήλεο34

Τν θαζεζηψο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο (θεθάιαην 13, άξζξα 67-69)
ην ίδην ζπκπέξαζκα - πεξί ηελ λνκνζεηηθή πξφζεζε γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ κεγαιχηεξνπ
δπλαηνχ αξηζκνχ ελδηαθεξνκέλσλ - νδεγεί θαη ε αλάγλσζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ
ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο αιινδαπνχ γηα ηξεηο βαζηθνχο
ιφγνπο (Καςάιεο, Ο λνκνο 3386/2005: Σν λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ κεηαλάζηεπζε,
2007, ζ. 221). Πξψηνλ, δηφηη είλαη αζαθείο νη πξνυπνζέζεηο (άξζξν 67, παξ. 1α), φπσο νη
ζηαζεξνί θαη ηαθηηθνί πφξνη «νη νπνίνη αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ θχζε ηνπο» ή ε
χπαξμε θαηαιχκαηνο (άξζξν 67, παξ. 1γ) «ην νπνίν λα πιεξνί πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο».
Σν ίδην ηζρχεη, δεχηεξνλ, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ειέγρνπ ησλ θξηηεξίσλ ηνπ άξζξνπ 68,
δειαδή ηεο επαξθνχο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο γλψζεο ζηνηρείσλ ηεο
ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Ο ηξίηνο θαη ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο,
έρεη λα θάλεη κε ηελ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο ππνινγηζκνχ ηεο πεληαεηνχο λφκηκεο
δηακνλήο θη εξγαζίαο. ηελ αξρηθή πξφβιεςε ησλ άηππσλ λνκνζρεδίσλ σο αθεηεξία
ππνινγηζκνχ ηεο πεξηφδνπ απηήο νξίδνληαλ ε 1ε Ηαλνπαξίνπ 2006 κε ζθνπφ ηνλ
απνθιεηζκφ απφ απηέο ηηο επεξγεηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ αιινδαπψλ, νη νπνίνη δηακέλνπλ
επίζεκα ζηελ ρψξα δπλάκεη ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λ.2910/2001 ή αθφκε θαη ησλ Π.Γ. ηνπ
1997.
34

Com (2000). 624 final, 10/10/2000, άξζξν 3, παξ. 1 (α) νπ. αλαθ. ζην Παπαζενδψξνπ, 2007α ζ. 64
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Ζ πξφζβαζε ηνπ κεηαλάζηε ζην θαζεζηψο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο έρεη
πξνζσπνπαγέο ραξαθηήξα (αθνξά κφλν ην πξφζσπν ηνπ δηθαηνχρνπ θαη φρη ηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπ). Οη πξνππζέζεηο πνπ ζέηεη ν λφκνο πξνάγνπλ έλα θιίκα δηαξθνχο
πξνζπάζεηαο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ κεηαλάζηε γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο επαλέλσζήο ηεο. Ζ
ελ ιφγν πξνζπάζεηα ζπλδπάδεηαη ηειηθά κε ηελ παξαηεηακέλε ππαγσγή ηεο νηθνγέλεηαο
ηνπ κεηαλάζηε ζε έλα πιαίζην ειέγρνπ θαη επηηήξεζεο (Παπαζενδψξνπ, 2007α ζ.65).

Ζ θνηλσληθή έληαμε
Χο πξνο ηνλ δεχηεξν άμνλα πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε,
ζχκθσλα κε ηνλ Παπαζενδψξνπ (2007β ζ. 99) νη ζηφρνη ηνπ απνηεινχλ ηελ απηνχζηα
κεηαθνξά ησλ αμφλσλ ηεο θνηλνηηθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ ειιεληθή
λνκνζεζία κε ηξφπν γεληθφ θαη αφξηζην. Γηα παξάδεηγκα ππάξρεη αζάθεηα ηφζν σο πξνο
«ηα αλάινγα δηθαηψκαηα κε απηά ησλ αιινδαπψλ» ηφζν σο πξνο ην αθξηβέο πεξηερφκελν
ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο έληαμεο.
ην πιαίζην απηφ εθθξάζηεθαλ θφβνη (Παπαζενδψξνπ, 2005β) φηη ε θνηλσληθή έληαμε
λνείηαη θαηά ηνλ λνκνζέηε πεξηζζφηεξν σο κία δηαδηθαζία θνηλσληθήο πεηζάξρεζεο πνπ
επηδηψθεη λα πξνζαξκψζεη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ απνθιείλνπλ απφ ηα
παξαδεθηά πξφηππα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, παξά σο δηαδηθαζία αλαλγψξηζεο ίζσλ
δηθαησκάησλ ζε κία αλνηθηή πιεζπληηθή θνηλσλία (Παπαζενδψξνπ, 2007α ζ.67).
Ζ ζεκεηνινγία ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν λφκνο είλαη ελδεηθηηθή: ηα δηθαηψκαηα
«ρνξεγνχληαη», ε ζπκκεηνρή είλαη «αλαινγηθά ηζφηηκε», ππάξρεη «ππνρξέσζε
ζεβαζκνχ» ησλ ζεκειησδψλ θαλφλσλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο (Παπαζενδψξνπ, 2007β
ζ. 99). Ζ δηαδηθαζία πεηζάξρεζεο ησλ κεηαλαζηψλ κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε
δελ είλαη κφλν εκθαλήο αιιά θαη επηιεθηηθή. Έηζη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ αθνξά
φινπο ηνπο κεηαλάζηεο αιιά πξσηίζηνο απηνχο πνπ ε εξγαζία ηνπο δελ έρεη πξνζσξηλφ
ραξαθηήξα. Ζ επηιεμηκφηεηα απηή εδξάδεηαη ζηελ εμέηαζε ηνπ πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα
ηεο εξγαζίαο ηνπ κεηαλάζηε θαη φρη ζηελ εμέηαζε ηεο βνχιεζεο ηνπ γηα κφληκε δηακνλή

78

Απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ
Χο πξνο ηνλ ηξίην άμνλα, πνπ επηδηψθεη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ
κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, νη δπν δηαθξηηέο δηαδηθαζίεο λνκηκνπνίεζεο πνπ πηνζεηεί ν
λφκνο έρνπλ σο ζπλέπεηα (αξξήο, 2008, ζζ. 38-39):
α) ηελ δπζκελέζηεξε κεηαρείξηζε (αξηζκφο απαηηνχκελσλ ελζήκσλ, ιφγνη
αλαλέσζεο άδεηαο) ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δηακέλνπλ κεγαιχηεξν δηάζηεκα ζηελ
Διιάδα ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ εηζήιζαλ πην πξφζθαηα
β) ηνλ απνθιεηζκφ κεγάινπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ γίλνληαη απνδεθηά γηα ηε δηαδηθαζία ππαγσγήο ζηελ αξρηθή
λνκηκνπνίεζε, θαη
γ) ηδηαίηεξα πςειφ θφζηνο (εμαγνξά ελζήκσλ, παξάβνιν) γηα ηνλ κέζν νηθνλνκηθφ
κεηαλάζηε
Δμαηηίαο ησλ δπζκελψλ ζε βάξνο ησλ κεηαλαζηψλ ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ, ν πλήγνξνο
ηνπ Πνιίηε35 κε έγγξαθφ ηνπ πξνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Αλαζπγθξφηεζεο, αλαθέξεη:
1. Χο πξνο ηελ δπζκελέζηεξε κεηαρείξηζε ησλ θαηφρσλ αδεηψλ δηακνλήο πνπ εμέπεζαλ
ηεο λνκηκφηεηαο:
«[…]Τν άξζξν 91 επηθπιάζζεη δπζκελέζηεξε κεηαρείξηζε ζηνπο θαηφρνπο αδεηψλ
δηακνλήο πνπ δελ κπφξεζαλ λα αλαλεψζνπλ ηελ άδεηα ηνπο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ
δελ θαηείραλ πνηέ άδεηα ή ην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπο απεξξίθζε γηα νπζηαζηηθνχο
ιφγνπο. Σπγθεθξηκέλα, ζε φηη αθνξά ηελ πξψηε θαηεγνξία, γηα κελ ηνπο θαηφρνπο
αδεηψλ δηακνλήο νη νπνίεο έιεμαλ πξηλ ηελ 23/8/2005 θαη δελ αλαλεψζεθαλ
απαηηνχληαη 150 έλζεκα εηεζίσο γηα ην δηάζηεκα 1/7/2003-30/6/2005 (ζχλνιν:
300 έλζεκα), ελψ ε άδεηα πνπ ζα ιάβνπλ αλαλεψλεηαη γηα νξηζκέλνπο κφλν ιφγνπο
δηακνλήο, γηα δε ηνπο θαηφρνπο αδεηψλ πνπ έιεμαλ ή ιήγνπλ απφ ηηο 23/8/2005 έσο
ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο λνκηκνπνίεζεο θαη νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αλαλεσζνχλ
δελ παξέρεηαη δπλαηφηεηα λνκηκνπνίεζεο ηεο παξακνλήο ηνπο, θαίηνη νη
ελδηαθεξφκελνη δηέκελαλ λφκηκα ζηε Φψξα θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.
3386/2005».
«Αληηζέησο, γηα ηελ δεχηεξε θαηεγνξία, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο δηακέλνληεο
πξηλ ηηο 31/12/2004 ζηε Φψξα πνπ δελ θαηείραλ πνηέ άδεηα δηακνλήο θαη απηνχο
πνπ ην αίηεκα ρνξήγεζεο άδεηαο απεξξίθζε γηα νπζηαζηηθνχο ιφγνπο, απαηηνχληαη

35

Έγγξαθν κε Αξ. Πξση. 1/2006 ηεο 2εο Ηαλνπαξίνπ 2006 ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε πξνο ηνλ Τπνπξγφ
Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο: Γηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο δηακνλήο αιινδαπψλ
(άξζξν 91 λ. 3386/2005)
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150 έλζεκα, ελψ επηπιένλ, ε ρνξεγνχκελε άδεηα αλαλεψλεηαη γηα θάζε
πξνβιεπφκελν ιφγν δηακνλήο».
«Ωζηφζν, ε ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν πιεζπζκφο
ησλ αιινδαπψλ ππνδεηθλχεη, ζε θάζε πεξίπησζε, νξηζκέλε αλαινγία κεηαμχ
δεζκνχ πνπ ν αιινδαπφο αλαπηχζζεη κε ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη παξερνκέλσλ
δηθαησκάησλ. Απφ ηε ζθνπηά απηή θαίλεηαη έηζη κάιινλ «παξάδνμε θαη αλεπηεηθήο
ε, ρσξίο εχινγε αηηία, δπζκελέζηεξε αληηκεηψπηζε» ησλ αιινδαπψλ εθείλσλ πνπ,
θαηά ηεθκήξην, δηακέλνπλ ζηε Φψξα «επί ζεκαληηθά κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα,
θαη κάιηζηα αξθεηφ απφ απηφ λφκηκα», ζε ζχγθξηζε κε ηνπο επλννχκελνπο απφ ηηο
κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο».
2. Χο πξνο ηνλ απνθιεηζκφ κεγάινπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ γηα ηε δηαδηθαζία ππαγσγήο
ζηελ αξρηθή λνκηκνπνίεζε:
«Ζ ζπκκεηνρή ηνπ αιινδαπνχ πιεζπζκνχ ζηα πξνγξάκκαηα λνκηκνπνίεζεο, ηδίσο
ζε απηφ ηεο αξρηθήο (άξζξν 91 § 11), θαίλεηαη πξνο ην παξφλ κηθξφηεξε ηεο
αλακελφκελεο. Σηε ρακειή έσο ηψξα ζπκκεηνρή θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ, ελ
πνιινίο, νη θάησζη θχξηνη παξάγνληεο»:
α) «ν πεξηνξηζηηθφο θαζνξηζκφο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ
δηακνλή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηε Φψξα πξηλ ηηο 31/12/2004 (απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία αξρηθήο λνκηκνπνίεζεο), ν νπνίνο
απνθιείεη απφ ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα λνκηκνπνίεζεο έλα κεγάιν θνκκάηη
ηνπ αιινδαπνχ πιεζπζκνχ πνπ δηαπηζησκέλα, κε δεκφζηα έγγξαθα, δηέκελε
ζηελ Διιάδα πξηλ ηνλ επίκαρν ρξφλν θαη επηζπκεί λα λνκηκνπνηήζεη ηελ
δηακνλή ηνπ ζηελ Διιάδα»,
β) «ε δπζκελέζηεξε αληηκεηψπηζε ησλ αιινδαπψλ πνπ, θαηά ηεθκήξην, δηαβηνχλ
γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηε ρψξα, ε νπνία δπζρεξαίλεη (ή δελ
επηηξέπεη γηα απηνχο πνπ ε άδεηά ηνπο έιεμε ή ζα ιήμεη κεηά ηηο 23/8/2005 θαη
έσο ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο λνκηκνπνίεζεο) ηε λνκηκνπνίεζε δηακνλήο εθείλνπ
ηνπ αιινδαπνχ πιεζπζκνχ πνπ, επίζεο θαηά ηεθκήξην, επηζπκεί πεξηζζφηεξν
ηελ έληαμε ηνπ ζηε λνκηκφηεηα θαη θαη΄ επέθηαζε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία»,
γ) «ην πςειφ νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο λνκηκνπνίεζεο, ην νπνίν είλαη πηζαλφλ
απαγνξεπηηθφ γηα φζνπο αιινδαπνχο ελδηαθέξνληαη έληνλα λα εληαρζνχλ ζηε
λνκηκφηεηα, αιιά δελ δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο (π.ρ.
ελειηθησζέληεο ζηελ Διιάδα αιινδαπνί, πνπ ιφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπο
δελ δηαζέηνπλ ζηαζεξά εηζνδήκαηα)»
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Νόκνο 3536/2007
Σα πξνβιήκαηα θαη νη δπζιεηηνπξγίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξψηε πεξίνδν
εθαξκνγήο ηνπ λ. 3386/2005 θαη ε θξηηηθή πνπ αζθείηαη απφ επηζηεκνληθνχο θαη
θνηλσληθνχο θνξείο, γηα ηηο αδπλακίεο ή ηηο εζθαικέλεο επηινγέο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο
κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, νδεγνχλ ζε κία πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο ηξνπνπνίεζε θαη
ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ κε ηνλ λ. 3536/200736. ηφρνο είλαη κία πεξηζζφηεξν
νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο δηακνλήο, ηεο εξγαζίαο θαη ηεο
θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ (Παπαζενδψξνπ, 2007β ζ. 148).
πγθεθξηκέλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ξπζκίδνληαη ηα εμήο δεηήκαηα (Ρνκπφιεο,
2007, ζζ. 120-123 - Παπαζενδψξνπ, 2007β ζ. 148):
α) χζηαζε Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ (άξζξν 1).
Απνζηνιή ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε πξναγσγή ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη ε εηζήγεζε
κέηξσλ ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ (άξζξν 1, παξ. 4)
β) Σξνπνπνίεζε πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο. Οπζηαζηηθά
νξίδεη ηηο πξνζεζκίεο θαηάζεζεο αίηεζεο γηα αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο θαη ηελ
ππνρξέσζε ηνπ κεηαλάζηε λα εγθαηαιείςεη ηελ ρψξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζή
ηνπ δελ εγθξίλεηαη (άξζξν 4, παξ. 1).
γ) Καηάξγεζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ άξζξνπ 15, παξ. 4, λ. 3386/200537 θαη δηεπθφιπλζε
ηεο άζθεζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο απφ ηνλ κεηαλάζηε ζε άιιν λνκφ ηεο ίδηαο ή
δηαθνξεηηθήο Πεξηθέξεηαο
δ) Γίλεηαη δπλαηφηεηα ζηνπο κεηαλάζηεο νη νπνίνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη θαηά ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ λφκνπ 3386/2005, δεθαεηή λφκηκε ζπλερή δηακνλή ζηελ ρψξα, λα ιάβνπλ
άδεηα δηακνλήο αφξηζηεο δηάξθεηαο.

36

ΦΔΚ 42/Α'/23.2.2007: Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ
αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο
37
Ζ δηάηαμε απηή έζεηε ησλ κεηαλάζηε ππφ απζηεξφ θαζεζηψο επηηήξεζεο θαη ειέγρνπ αλαθνξηθά κε ην
ρξφλν δηακνλήο ηνπ θαη ηνλ ηφπν απαζρφιεζήο ηνπ. Ζ απαγφξεπζε κεηαθίλεζεο ηνπ κεηαλάζηε ζε άιιν
λνκφ πξηλ απφ ηελ πάξνδν ελφο έηνπο εμππεξεηνπζε ηελ ειεγρφκελε δηαρείξηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ
πιεζπζκνχ θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ (Παπαζενδψξνπ, 2007α ζ. 63).
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Απνηίκεζε
Οη ξπζκίζεηο ηνπ λ. 3536/2007 επηιχνπλ απνζπαζκαηηθά θάπνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο
αδπλακίεο ηνπ λφκνπ 3386/2005. Γελ κεηαβάιινπλ σζηφζν νπζησδψο ηελ θπζηνγλσκία
ηνπ (Παπαζενδψξνπ, 2007β ζ. 148).
Δλδεηθηηθφ ηεο αηνικίαο ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ λ. 3536/2007 λα αληηκεησπίζεη ηεο
ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο ηνπ λ. 3386/2005 απνηειoχλ ηφζν νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ ηνλ
αθινχζεζαλ φπσο ν λ. 3731/2008, λ. 3772/2009, λ. 3900/2010 θαη λ. 3907/2011 φζν θαη
νη παξεκβάζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ν νπνίνο δέρεηαη κεγάιν αξηζκφ αλαθνξψλ
κεηαλαζηψλ κε αληηθείκελν πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηε ρνξήγεζε ή ηελ
αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ησλ ηδίσλ ή κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο.
Έμη ρξφληα κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ, ην 2011, ε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηελ νπνία έρεη
πεξηέιζεη ε ρψξα, πιήηηεη θαίξηα ηηο πιένλ επάισηεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ησλ
νπνίσλ θαη ηνπο κεηαλάζηεο εξγαδφκελνπο. Δλφςεη απηψλ, κεγάινο αξηζκφο κεηαλαζηψλ
είηε απαζρνιείηαη πιένλ κε κεησκέλεο απνδνρέο ή κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο,
είηε πεξηέξρεηαη επρεξέζηεξα ζε θαζεζηψο αλεξγίαο, γεγνλφο πνπ ζπρλά ζπκπίπηεη κε
ηνλ θξίζηκν ρξφλν αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο. Σα πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη
αθνξνχλ θπξίσο ηελ έθπησζε ησλ κεηαλαζηψλ απφ ην θαζεζηψο λνκηκφηεηαο, ιφγσ ηεο
αδπλακίαο ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ
αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο (π.ρ. κε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ
εκεξνκηζζίσλ, πξνζσξηλή αλεξγία, αλεπάξθεηα πφξσλ γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο
δηακνλήο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, χςνο επέλδπζεο γηα ηελ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα θιπ.). πλέπεηα ηεο αδπλακίαο ηνπο απηήο, είλαη φρη κφλνλ ε απψιεηα ηνπ
θαζεζηψηνο λνκηκφηεηαο, αιιά θαη ε ελ ηνηο πξάγκαζη εμαηξεηηθά δπζρεξήο επαλαθνξά
ηνπο ζε απηήλ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη38:
«Ζ δηαπίζησζε ζαθνχο απμεηηθήο ηάζεο ζηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη
πιένλ ηα αλσηέξσ πξνβιήκαηα, είλαη ελδεηθηηθή ηεο δπλακηθήο πνπ εκθαλίδεη,
αιιά θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο λα πξνζαξκνζηεί ε νηθεία λνκνζεζία ζηα δεδνκέλα ηεο
ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο θαη εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο. Ζ απνπζία
ξπζκίζεσλ ηθαλψλ λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα αλακέλεηαη λα επηδεηλψζεη
θαηλφκελα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη αλνκίαο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηδίσο
ησλ αιινδαπψλ εθείλσλ νη νπνίνη απνδεδεηγκέλα είλαη ήδε εληαγκέλνη ζηελ
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο ρψξαο, έρνπλ αλαπηχμεη καθξνρξφληνπο
δεζκνχο κε ηε ρψξα. ιφγσ ηεο καθξφρξνλεο παξακνλήο ηνπο εδψ θαη δελ
αληηκεησπίδνπλ ην ελδερφκελν επηζηξνθήο ηνπο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο. Μνηξαία
38

Έγγξαθν κε ηεο 17εο Φεβξνπαξίνπ 2011 ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Τπνπξγφ
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε: Πξνηάζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε γηα βειηίσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ
ζε ζέκαηα ρνξήγεζεο θαη αλαλέσζεο άδεηαο παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ ρψξα
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επίπησζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο, είλαη ε πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηνπ ήδε δπζρεξψο
δηαρεηξίζηκνπ θαηλνκέλνπ ηεο αληηθαλνληθήο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο παξακνλήο
ρσξίο λφκηκνπο ηίηινπο».
Καηά ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ απφ ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, ηα νπνία
θαη θαηά ην παξειζφλ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν παξέκβαζεο ηεο Αξρήο, ηα
δεηήκαηα πνπ εγείξνπλ πξνβιεκαηηζκφ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:
1. Πξνυπνζέζεηο θαη αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο γηα εξγαζία
α. Καζεζηψο απαζρφιεζεο
Πξνυπφζεζε γηα ηελ ρνξήγεζε θαη ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε
εξγαζία εμαθνινπζεί λα είλαη ε χπαξμε ηζρπξήο ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα πιήξε
απαζρφιεζε. Πξνηείλεηαη ε πξφβιεςε δπλαηφηεηαο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο κε
ηελ χπαξμε ζχκβαζεο θαη γηα κεξηθή απαζρφιεζε
β. Φξφλνο αζθάιηζεο θαη θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ
Ο ειάρηζηνο ρξφλνο αζθάιηζεο θπκαίλεηαη απφ 150 έσο 200 εκέξεο αλά έηνο γηα ηνπο
αζθαιηζκέλνπο ζην ΗΚΑ, έμη κήλεο αλά έηνο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηνλ ΟΓΑ θαη 250
εκέξεο αλά έηνο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία ζε πεξίπησζε κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ εκεξψλ εξγαζίαο
επηηξέπεηαη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο, ε εμαγνξά ελζήκσλ κέρξη
πνζνζηνχ 20% ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ γηα ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο
άδεηαο δηακνλήο (έηνο ή δηεηία). Πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ην ελδερφκελν απψιεηαο ηνπ
δηθαηψκαηνο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο γηα εξγαζία πξνηείλεηαη: (α) ε κείσζε ηνπ
ειάρηζηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, (β) ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ εμαγνξάο ελζήκσλ θαη’ έηνο
γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ εκεξψλ αζθάιηζεο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο
άδεηαο δηακνλήο
γ. Αιιαγή εηδηθφηεηαο ή ζθνπνχ ηεο άδεηαο εξγαζίαο
Με ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ππάξρνπλ αξθεηνί πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ηεο
εξγαζηαθήο ζρέζεο ή ηνπ θαζεζηψηνο εξγαζίαο. Γεδνκέλσλ ησλ ηδηαηηέξσο δχζθνισλ
ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πξνηείλεηαη έλα πην επέιηθην ζχζηεκα αιιαγήο ηεο
εηδηθφηεηαο θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο άδεηαο δηακνλήο, ην νπνίν ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα
ζηνλ αηηνχληα ηφζν λα αλαλεψζεη ηελ άδεηά ηνπ, φζν θαη λα αιιάμεη εξγνδφηε,
εηδηθφηεηα θαη είδνο άδεηαο, φπσο επίζεο θαη ηφπν εξγαζίαο.
δ. Φνξήγεζε θαη αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα
Απφ ηα πην ζπρλά πξνβιήκαηα είλαη ε απφδεημε απφ ηνλ αηηνχληα φηη δηαζέηεη επαξθείο
πφξνπο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο (πνζφ 60.000 επξψ). Πξνηείλεηαη ε αιιαγή
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ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ρνξήγεζε θαη ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο απηήο φπσο : (α) ε
κείσζε ηνπ πνζνχ επέλδπζεο, (β) ε ηξνπνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ειέγρνπ
ζθνπηκφηεηαο θαη (γ) ηνπ ειέγρνπ ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ηεο πξνβιεπφκελεο επέλδπζεο.
ε. Αλαλέσζε αδεηψλ δηακνλήο αλέξγσλ
ηελ πεξίπησζε επηδνηνχκελεο αλεξγίαο παξαηεξείηαη φηη νη αξκφδηεο αξρέο είηε δελ
παξαιακβάλνπλ ην ζρεηηθφ αίηεκα γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο, είηε ην
απνξξίπηνπλ, επεηδή νη αηηνχληεο ηεο αλσηέξσ θαηεγνξίαο δελ κπνξνχλ λα
πξνζθνκίζνπλ ζχκβαζε εξγαζίαο ζε ηζρχ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο
αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη αλσηέξσ
αιινδαπνί δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ ρψξα επί ζεηξά εηψλ θαη θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο
άδεηαο δηακνλήο ηνπο, έζησ θη αλ δελ έρνπλ εμαζθαιίζεη αθφκα εξγαζία, αζθνχλ ην
εξγαζηαθφ δηθαίσκά ηνπο ζηελ επηδφηεζε θαηά ην δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο ηνπο.
Πξνηείλεηαη λα πξνβιεθζεί ξεηά ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ηεο
άδεηαο δηακνλήο ππφ πξνυπνζέζεηο θαη γηα ηνπο αιινδαπνχο, νη νπνίνη θαηά ηνλ ρξφλν
ηεο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο είλαη θαηαγεγξακκέλνη άλεξγνη.

2. Υνξήγεζε θαη αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο κειψλ νηθνγέλεηαο λφκηκα δηακέλνληνο
αιινδαπνχ
Μεγάινο αξηζκφο αηηεκάησλ αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ησλ κειψλ νηθνγέλεηαο
απνξξίπηνληαη ιφγσ αδπλακίαο απφδεημεο «επαξθνχο εηζνδήκαηνο». Αθφκα θαη ζε
πεξηπηψζεηο, φπνπ παξερφηαλ ζηνλ ζπληεξνχληα ην δηθαίσκα εμαγνξάο ελζήκσλ, δελ
ππήξρε αληίζηνηρε πξφβιεςε κείσζεο ηνπ νξίνπ ηνπ εηζνδήκαηνο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο
άδεηαο δηακνλήο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ην αίηεκα
θαη λα ράλνπλ ην δηθαίσκα δηακνλήο ηνπο ζηελ ρψξα. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία ηφζν γηα ηελ ρνξήγεζε, φζν θαη ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ησλ
κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο αλάκεζα ζηηο πξνυπνζέζεηο νξίδεηαη φηη ν αηηψλ πξέπεη λα
απνδεηθλχεη φηη δηαζέηεη «εηήζην πξνζσπηθφ εηζφδεκα ζηαζεξφ θαη ηαθηηθφ, επαξθέο γηα
ηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, ην νπνίν δελ πξνέξρεηαη απφ πξνζθπγή ζην ζχζηεκα
θνηλσληθήο αξσγήο ηεο Φψξαο. Τν εηζφδεκα απηφ νξίδεηαη φηη δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξν απφ ηηο εηήζηεο απνδνρέο ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, πξνζαπμεκέλν θαηά 20% γηα
ηε ζχδπγν θαη θαηά 15% γηα θάζε ηέθλν». Πξνηείλεηαη ε απαξαίηεηε κείσζε ηνπ πνζνχ
ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο
ησλ ζπληεξνχκελσλ κειψλ νηθνγέλεηαο φπσο θαη λα ιεθζεί κέξηκλα αλαπξνζαξκνγήο ή
αλαινγηθνχ ππνινγηζκνχ ηεο επάξθεηαο ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ θαηά ηελ αλαλέσζε
ηεο άδεηαο δηακνλήο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπληεξψλ
εμαγνξάζεη ρξφλν αζθάιηζεο, απνδεηθλχεη αλεξγία ή αδπλακία εξγαζίαο γηα θάπνηνλ
ιφγν.
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Νόκνο 4251/2014
Ζ ηειεπηαία λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ηνπ εζληθνχ λνκνζέηε γηα ηελ βειηίσζε ηνπ
λνκνζεηηθνχ κεηαλαζηεπηηθνχ πιαηζίνπ είλαη ν Μεηαλαζηεπηηθφο Κψδηθαο πνπ
ςεθίζηεθε κε ηνλ λ. 4251/201439. Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην απνηειεί ηε κεηεμέιημε ηνπ
λ. 3386/2005, θαη κέζσ απηνχ επηρεηξείηαη ε θσδηθνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο
πνιπθεξκαηηζκέλεο λνκνζεζίαο ζην πεδίν ηεο λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο θαζψο
ελζσκαηψλνληαη ζε εληαίν θείκελν φιεο νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, ηα πξνεδξηθά
δηαηάγκαηα θαη νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδφζεθαλ θαηά θαηξνχο θαη είλαη ζε ηζρχ,
ζρεηηθά κε ην κεηαλαζηεπηηθφ εζληθφ πιαίζην. Γειαδή δελ πξφθεηηαη γηα έλαλ
θαηλνχξγην λφκν αιιά γηα κία θσδηθνπνίεζε ππαξρνπζψλ δηαηάμεσλ (Κνχξηεο, 2014, ζ.
3). Έηζη, ζηνλ Κψδηθα ελζσκαηψλνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ λ. 3386/2005 θαη άιισλ 19
ηξνπνπνηεηηθψλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη 6 πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, ελψ γίλεηαη
πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ εθαξκνζηηθψλ ππνπξγηθψλ
απνθάζεσλ νη νπνίεο ζην πιαίζην ηνπ λ. 3386/ 2005 είραλ θζάζεη ζηνλ αξηζκφ ησλ 42.
Ο Κψδηθα Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο απνηειεί ηελ πξνζπάζεηα
εδξαίσζεο κηαο νινθιεξσκέλεο εζληθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο κε ζαθή
πξνζαλαηνιηζκφ ζην πεδίν ηεο λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο. Οη δηαηάμεηο ηνπ δελ
ζπκπεξηιακβάλνπλ ζην πεδίν δξάζεο ηνπ ηνπο πνιίηεο ηεο Δ.Δ., ηνπο πξφζθπγεο θαη
ηνπο αηηνχληεο άζπιν (Triantafyllidou, 2014, ζ. 22). Ζ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θηλείηαη
ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηε λφκηκε κεηαλάζηεπζε ελψ ηίζεληαη
ηαπηφρξνλα νη εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο, νη νπνίεο ζπγθξνηνχληαη γχξσ απφ ηνλ έιεγρν
ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηελ ππνβνήζεζε ησλ επελδπηηθψλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο νηθνλνκίαο, ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, ηε δηαζθάιηζε
ηεο δηακνλήο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα
ζηελ Διιάδα θαη ηελ πξνψζεζε ηεο έληαμήο ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία κε ζεβαζκφ
ζε δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο θαη κε ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα φζνπο έρνπλ ηζρπξνχο
δεζκνχο κε ηε ρψξα θαη ηδίσο ηε δεχηεξε γεληά.
Ο λνκνζέηεο, φπσο εμεγεί ε αηηηνινγηθή έθζεζε, παξεκβαίλεη κε ηνλ ελ ιφγσ Κψδηθα
θαηά ηξφπν νπζηαζηηθφ, νη δε παξεκβάζεηο θηλνχληαη ζε 4 άμνλεο40:
1. Απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
2. Δπαλεμέηαζε ησλ φξσλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θαιιηέξγεηα θηιηθνχ
θιίκαηνο γηα επελδχζεηο απφ πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ
3. Μεηαβνιή ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ πξφζβαζεο ζε καθξνρξφληνπο ηίηινπο
δηακνλήο
4. Γηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηακνλήο ηεο «δεχηεξεο γεληάο».
39
40

ΦΔΚ Α΄80/1.4.2014: Κψδηθάο Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη άιιεο Γηαηάμεηο
Βι. ζρεηηθά ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ 4332/2015.
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Άμνλαο 1νο: Απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ
ηφρνο είλαη ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ θφξηνπ θαη θφζηνπο, ε
θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ θαη ε δηεπθφιπλζε ππεξεζηψλ.
Οπζηαζηηθά εμεηδηθεχεηαη θαη ζεζπίδεηαη κηα εληαία δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο εληαίαο
άδεηαο δηακνλήο κε βαζηθφ ζηφρν ηελ δηαθάλεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα,
εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ δεηνχκελε αζθάιεηα δηθαίνπ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο.
Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο γηα ηελ αδεηνδφηεζε
ηεο δηακνλήο, κε ηε κείσζε ησλ ηχπσλ αδεηψλ δηακνλήο απφ 50 ζε 20, κε ηελ αχμεζε ηεο
δηάξθεηαο ηεο ηαθηηθήο άδεηαο δηακνλήο απφ εηήζηα ζε δηεηή (αξρηθή άδεηα) θαη απφ
δηεηή ζε ηξηεηή (αλαλέσζε), κε απνζαθήληζε ησλ δηαδηθαζηψλ επίδνζεο ησλ δηνηθεηηθψλ
απνθάζεσλ, κε ηελ θαζηέξσζε εηδηθήο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ησλ ιφγσλ δεκφζηαο
ηάμεο θαη αζθάιεηαο εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο θ.α.
Ο Μεηαλαζηεπηηθφο Κψδηθαο, απινπνηεί θαη νξγαλψλεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο
άδεηαο δηακνλήο ζε έμη θαηεγνξίεο (Triantafyllidou, 2014, ζ. 22): (α) άδεηα δηακνλήο γηα
αλζξσπηζηηθνχο, εμαηξεηηθνχο ή άιινπο ιφγνπο, (β) άδεηα δηακνλήο γηα ζπνπδέο,
εζεινληηθή εξγαζία, έξεπλα θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, (γ) άδεηα δηακνλήο γηα
ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη παξάλνκεο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ, (ε) άδεηα δηακνλήο
γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε θαη (ζη) άδεηα δηακνλήο καθξάο δηάξθεηαο.

Άμνλαο 2νο: Επαλεμέηαζε ησλ όξσλ πξόζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο
Απνηειεζκαηηθφηεξνο θαη ζπλνιηθφηεξνο έιεγρνο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε ζπλάξηεζε κε
ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θαη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο επηκέξνπο θιάδσλ αιιά θαη
επξχηεξα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ε ππνβνήζεζε ηνπ επελδπηηθνχ
ελδηαθέξνληνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ κε έδξα ζην εμσηεξηθφ. Σαπηφρξνλα,
πηνζεηνχληαη εηδηθέο θαη επλντθνχ ραξαθηήξα ξπζκίζεηο ηαρείαο δηεθπεξαίσζεο (fast
track) γηα ηελ είζνδν θαη δηακνλή πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ ζην πιαίζην πξαγκαηνπνίεζεο
μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ επηρεηξείηαη θαη ε ηφλσζε ηεο εγρψξηαο θηεκαηαγνξάο κε ηηο
ξπζκίζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο ζε πνιίηεο ηξίησλ ρψξσλ πνπ απνθηνχλ
αθίλεηα ζηελ Διιάδα χςνπο ηνπιάρηζηνλ 250.000 επξψ.
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Άμνλαο 3νο: Δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ζε καθξνρξόληνπο ηίηινπο δηακνλήο
Πξνψζεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληαο, έλαληη ησλ αδεηψλ
δηακνλήο δεθαεηνχο δηάξθεηαο. Μηα άδεηα δηακνλήο, ε νπνία, πέξαλ ησλ απμεκέλσλ
δηθαησκάησλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζε ζεηξά πεδίσλ ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο
δσήο πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο θαηφρνπο ηεο θαη ηνλ εληαμηαθφ ηεο πξνζαλαηνιηζκφ,
παξέρεη ζε απηνχο θαη ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ρξήζε, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο θηλεηηθφηεηαο γηα λα κεηαβνχλ ζε άιια θξάηε- κέιε ηεο ΔΔ. Ο ζηφρνο
απηφο επηηπγράλεηαη:
α) κε ηε δηαηήξεζε κελ ηεο άδεηαο δεθαεηνχο δηαξθείαο γηα φζνπο καθξνρξφληα
δηακέλνληεο δελ επηζπκνχλ ή αδπλαηνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ
άδεηα επί καθξφλ δηακέλνληαο, αιιά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο απηνδίθαηεο αλαλέσζεο.
Δάλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζην θαζεζηψο ηνπ επί
καθξφλ δηακέλνληνο, θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο ή άδεηα
αλαλεψλεηαη γηα ηξία ρξφληα θαη επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε εμαξηεκέλε εξγαζία –
παξνρή ππεξεζηψλ ή έξγνπ ή αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθνχζαλ
κε ηελ δεθαεηή ή αφξηζηεο δηάξθεηαο άδεηα δηακνλήο πνπ θαηείραλ.
ζνλ αθνξά ηηο άδεηεο δηακνλήο αφξηζηεο δηάξθεηαο απηέο κεηαηξέπνληαη
απηνδηθαίσο ζε άδεηεο δηακνλήο δεθαεηνχο δηάξθεηαο θαηά ηελ επαλέθδνζή ηπο
(άξζξν 138, παξ. 2 λ.)
β) κε ηελ θαζηέξσζε ηεθκήξησλ πιήξσζεο ησλ φξσλ έληαμεο απφ πνιίηεο ηξίησλ
ρσξψλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηελ Διιάδα θαη ηελ Διιεληθή
θνηλσλία. Οη φξνη έληαμεο απνδεηθλχνληαη εθφζνλ: (α) απνδεηθλχεηαη φηη δηαζέηνπλ
επαξθή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη γλψζε ζηνηρείσλ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο
θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ (άξζξν 107) ή (β) εθφζνλ είλαη θάηνρνη δειηίνπ
κφληκεο δηακνλήο σο κέιε νηθνγέλεηαο έιιελα ή (γ) εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή
εηζήγεζε απφ επηηξνπή πνιηηνγξάθεζεο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΚΔΗ θαη ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5Α ηνπ ίδηνπ ΚΔΗ ή (δ) εθφζνλ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα
γηα 12 έηε.
γ) Με ηε κεηαβνιή πξνο ην επλντθφηεξν ησλ εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ
απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο.
Ζ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απνζπλδέεηαη απφ ηελ απνθιεηζηηθή πξνυπφζεζε απφδεημεο
επαξθνχο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη γλψζε ζηνηρείσλ ηεο ειιεληθήο
ηζηνξίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη εηζάγνληαη λέα ηεθκήξηα θνηλσληθήο
έληαμεο φπσο είλαη ε λφκηκε δηακνλή γηα 12 ζπλερή έηε (άξζξν 90, παξ. 2δ). Δπίζεο
ην επαξθέο εηζφδεκα πνπ αλαδεηείηαη αθνξά πιένλ κφλν έλα έηνο (ην ηειεπηαίν πξηλ
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο) θαη απηφ κεησκέλν ηφζν σο πξνο ην ζχλνιφ ηνπ φζν θαη
σο πξνο ηελ πξνζαχμεζε γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (άξζξν 89, παξ. 1α)
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Άμνλαο 4νο: Δηαζθάιηζε ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηακνλήο ηεο «δεύηεξεο γεληάο».
Ζ δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηακνλήο γηα ηε «δεχηεξε γεληά» αληηκεησπίδεηαη σο
δήηεκα πνπ, πέξαλ ησλ γεληθψλ επηζεκάλζεσλ πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ
καθξνρξφληα δηακελφλησλ αιινδαπψλ, έρεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ρξήδεη εηδηθήο
θαη επλντθφηεξεο αληηκεηψπηζεο, θαη απηφ γηαηί ε «δεχηεξε γεληά» έρεη ειάρηζηε επαθή
κε ηελ ρψξα πξνζέιεπζεο ησλ γνλέσλ ηεο, αληηκεησπίδεη ηελ Διιάδα σο παηξίδα ή ελ
πάζε πεξίπησζε σο ρψξα ηελ νπνία ζα δήζεη απηή θαη ηα παηδηά ηεο, ελψ ε θνηλσληθή
ηεο έληαμε έρεη ελ ηνηο πξάγκαζη επηηεπρζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ.
Ζ άδεηα ρνξεγείηαη ζε ελήιηθεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα ή έρνπλ
νινθιεξψζεη επηηπρψο έμη ηάμεηο ειιεληθνχ ζρνιείνπ ζηελ Διιάδα, πξηλ ηελ
ζπκπιήξσζε ηνπ 21νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ ρψξα (άξζξν
108). Ζ άδεηα αλαλεψλεηαη γηα πέληε έηε θάζε θνξά κε κφλε ππνρξέσζε ηελ
πξνζθφκηζε ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο δηακνλήο
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Απνηίκεζε
Ο λένο Κψδηθαο Μεηαλάζηεπζεο θηλείηαη ελ πνιινίο ζην πλεχκα ηνπ πξνγελέζηεξνπ Ν.
3386/2005 θαζψο θαη ησλ πεξί απηνχ λνκνζεηεκάησλ, εηζθέξνληαο σζηφζν πνηνηηθέο
αιιαγέο θπξίσο ζε ζρέζε κε ηηο άδεηεο δηακνλήο δεχηεξεο γεληάο θαζψο θαη ησλ αδεηψλ
γηα ηνπο επί καθξφλ δηακέλνληεο (Κέληξν Δπξσπατθνχ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ, 2014, ζ.
18).
Χζηφζν ν λφκνο δελ πξνβιέπεη ηε λνκηθή ηαθηνπνίεζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ
κεηαλαζηψλ41, παξά ην γεγνλφο φηη δνπλ θαη εξγάδνληαη πνιιά ρξφληα ζηελ Διιάδα,
είλαη εληαγκέλνη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη θαιχπηνπλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη νη νπνίνη δελ έρνπλ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα δηακνλήο είηε
γηαηί εμέπεζαλ ηεο λνκηκφηεηαο ιφγσ θξίζεο είηε γηαηί δελ είραλ πξφζβαζε ζε
δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο νηαζδήπνηε θαηεγνξίαο. Γειαδή, δελ
αληηκεησπίδεη κε ηε δένπζα επζχλε ηελ αλάγθε επαλαθνξάο ησλ αλζξψπσλ απηψλ ζηε
λνκηκφηεηα. Απηφ είλαη κείδνλ ζέκα θαζψο έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο (δεθάδεο ρηιηάδεο
άλζξσπνη) πνπ σο ην 2009 ήηαλ λφκηκνη, πιένλ δελ είλαη ιφγσ αλεξγίαο. αλ ζχιιεςε,
δελ είλαη δπλαηφ ε δηακνλή ζηελ Διιάδα ηνπ 2014 λα εμαξηάηαη ηφζν αλειαζηηθά απφ
ηελ εξγαζία θαη ηα έλζεκα. Με απιά ιφγηα είλαη θαθέο ππεξεζίεο ζηελ θνηλσλία, ν
κεηαλάζηεο πνπ έρεη ράζεη ηε δνπιεηά ηνπ λα ηίζεηαη απηνκάησο εθηφο λνκηκφηεηαο.
Απηή ε ινγηθή ηεο απφξξηςεο θάλεη αθφκε πην δχζθνιε ηε δσή ηνπ, ηνλ ζπκψλεη θαη ηνλ
πεξηζσξηνπνηεί, ρσξίο λα πξνζθέξεη απνιχησο ηίπνηε (Υξηζηφπνπινο, 2015, ζ. 67 –
Διιεληθή Έλσζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, 2014 ζ. 2)
Ο λφκνο έρεη έλα θαζνξηζηηθφ έιιεηκκα πνπ θαζηζηά αιπζηηειείο ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο
θαη ζπδεηήζεηο γηα θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ. Αθήλεη ζην θελφ ην ζέκα ηεο
ηζαγέλεηαο ησλ κεηαλαζηψλ. Μηιάεη δειαδή γηα «έληαμε» ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ αθήλεη
αξξχζκηζην ην κείδνλα κεραληζκφ θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη ελίζρπζεο ηεο ζπλνρήο
ηεο εχζξαπζηεο θνηλφηεηαο. Κη απηφο δελ είλαη άιινο απφ ηε δπλαηφηεηα θηήζεο ηεο
ειιεληθήο ηζαγέλεηαο42 γηα ηε δεχηεξε θαη ηε ιεγφκελε «κηάκηζε» γεληά κεηαλαζηψλ,
δειαδή ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ θαη αλαηξάθεθαλ ζηελ Διιάδα. (Υξηζηφπνπινο, 2015,
ζ. 66). εκεησηένλ φηη, κεηά ηελ απφθαζε 460/2013 ηεο Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο (ηΔ), κε ηελ νπνία θξίλνληαη αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ηνπ λ.

41

Παξέρεηαη σζηφζν ε δπλαηφηεηα λνκηθήο ηαθηνπνίεζεο θάπνησλ θαηεγνξηψλ κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη
πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ δηακνλήο γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο (άξζξν
19 ηνπ Κψδηθα).
42
ην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηνπ Κψδηθα Μεηαλάζηεπζεο, ζηελ Οινκέιεηα ηεο
Βνπιήο, θαηαηέζεθαλ θαη δχν ζρεηηθέο ηξνπνινγίεο, πεξί ξχζκηζεο ζεκάησλ ηζαγέλεηαο, απφ δχν θφκκαηα
ηεο αληηπνιίηεπζεο (Τ.ΡΗΕ.Α θαη ΓΖΜ.ΑΡ), νη νπνίεο δελ εηζήρζεζαλ απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ πξνο
ζπδήηεζε (ΚΔΓ, 2014, ζζ. 18-19)
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3838/201043 σο πξνο ηελ απφθηεζε ηζαγέλεηαο ιφγσ γέλλεζεο ή/θαη εμαεηνχο θνίηεζεο
ζε ειιεληθφ ζρνιείν, δελ πηνζεηείηαη ζρεηηθή λνκνζεζία44.
ην ίδην πιαίζην ν λφκνο αθήλεη ζην θελφ ηελ δεχηεξε εθ ησλ πξνζβαιιφκελσλ
ξπζκίζεσλ ηεο απφθαζεο 460/2013 ηνπ ηΔ πνπ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ
ζηηο εθινγέο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (άξζξα 14 έσο 21 λ. 3838/2010). Ζ απνθπγή
δηεπζέηεζεο ηνπ δεηήκαηνο απηνχ θαηαγξάθεηαη σο ηδηαίηεξα αξλεηηθή γηα ηελ
εληαμηαθή πνξεία ησλ κεηαλαζηψλ. Απνηέιεζκα είλαη ν απνθιεηζκφο, κε λνκνζεηηθή
ξχζκηζε45, ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλάδεημε ησλ αλσηέξσ
Οξγάλσλ ζηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηνπ Μαΐνπ 2014, παξά ην γεγνλφο φηη
πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. Ζ εμέιημε απηή ζεκαηνδνηεί κία
ζεκαληηθή νπηζζνρψξεζε σο πξνο ηελ ζπκκεηνρή ζηα θνηλά θαη κέζσ απηήο θαη ζηελ
έληαμε ησλ λνκίκσο δηακελφλησλ κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη είραλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ
θαη εθιέγεζζαη ζηνπο ΟΣΑ, κε βάζε ην πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο (Κέληξν
Δπξσπατθνχ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ, 2014, ζ. 41).
Σέινο, ελψ φ ηίηινο ηνπ Κψδηθα δηαιακβάλεη ζηνλ ηίηιν ηνπ, ηελ έληαμε, σο βαζηθφ
ζηνηρείν ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη πξνβιέπεη ζεζκνχο46, πνπ έρνπλ σο ζηφρν
ηελ πξναγσγή ηεο, νη δχν ζρεηηθέο δηαηάμεηο (άξζξα 129-130) είλαη γεληθφινγεο θαη
δηαθεξπθηηθνχ ραξαθηήξα47. Ζ θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ πξνυπνζέηεη, αιιά δελ
πεξηνξίδεηαη, ζηελ ηαθηνπνίεζε ηεο λνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο (Διιεληθή Έλσζε γηα ηα
Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, 2014, ζ. 4).

43

ΦΔΚ 49/Α'/24.3.2010: χγρξνλεο δηαηάμεηο γηα ηελ Διιεληθή Ηζαγέλεηα θαη ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή
νκνγελψλ θαη λνκίκσο δηακελφλησλ κεηαλαζηψλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο
44
Σν δήηεκα ηεο πξφζβαζεο ζηελ ηζαγέλεηα γηα ηα παηδηά ηεο δεχηεξεο γεληάο ξπζκίδεηαη σζηφζν έλα
ρξφλν αξγφηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4332/2015 (ΦΔΚ Α' 76/09.07.2015) Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ
Κψδηθα Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο-Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 4251/2014
45
λ. 4244/2014 (ΦΔΚ Α 60/11-3-2014) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2013/1/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο
Γεθεκβξίνπ 2012 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 93/109/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο άζθεζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη θαηά ηηο εθινγέο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ απφ ηνπο πνιίηεο ηεο
Έλσζεο πνπ θαηνηθνχλ ζε έλα θξάηνο κέινο ηνπ νπνίνπ δελ είλαη ππήθννη, ζην ειιεληθφ δίθαην θαη
ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 2196/1994 (Α΄ 41) θαη άιιεο δηαηάμεηο.
46
χζηαζε Δπηηξνπήο πληνληζκνχ ηεο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηεο Κνηλσληθήο Έληαμεο (άξζξν
130), κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ θαη Γεληθψλ Γηεπζπληψλ φισλ ζρεδφλ ησλ Τπνπξγείσλ,
ε νπνία επηθνπξείηαη απφ Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή (άξζξν 131).
47
Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Έληαμε Τπεθφσλ Σξίησλ ρσξψλ (Απξίιηνο 2013), πνπ εθπνλήζεθε ρσξίο
δηαβνχιεπζε απφ ην αξκφδην ππνπξγείν θαη ζηελ νπνία παξαπέκπεη ν Κψδηθαο, είλαη κε ξεαιηζηηθή ζηελ
εθαξκνγή ηεο ρσξίο λα πξνβιέπεη θακία ρξεκαηνδφηεζε, θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ εζσηεξηθέο αληηθάζεηο
(ΔΔΓΑ, 2014, ζ. 4).
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Προβλζψεισ

Αποτίμηςη

ν. 1975/1991

θ

1 Νομιμοποίθςθ:

Κρίνεται αναποτελεςματικόσ:

-

60% των μεταναςτϊν παραμζνει ςε κακεςτϊσ
παρανομίασ, λόγω κακυςτζρθςθσ τθσ
διαδικαςίασ από τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.

Ζχει κυρίωσ καταςταλτικό χαρακτιρα
Στοχεφει ςτθν μείωςθ τθσ παράνομθσ
μετανάςτευςθσ

ν. 2910/2001

θ

2 Νομιμοποίθςθ:

Κρίνεται αναποτελεςματικόσ:

-

-

Εμπλοκι των αςτυνομικϊν αρχϊν ςτθ
διαδικαςία νομιμοποίθςθσ και φφλαξθσ
των ςυνόρων
Δειλά βιματα ζνταξθσ (ςτθν παιδεία, τθν
υγεία και τθν οικογενειακι επανζνωςθ
των υπθκόων τρίτων χωρϊν)
Αυςτθρότεροσ από τον προθγοφμενο

-

-

ν. 3386/2005

θ

3 Νομιμοποίθςθ:

Κρίνεται αναποτελεςματικόσ:

-

Αποτελεί κατευκυντιρια γραμμι μιασ
ελεγκτικισ και ειςπρακτικισ πολιτικισ και δεν
προωκεί τθν ζνταξθ των μεταναςτϊν.

Ενςωμάτωςθ κοινοτικϊν οδθγιϊν ςτθ
νομοκεςία
Σφςταςθ «Ολοκλθρωμζνου
Προγράμματοσ Δράςθσ» με ςτόχο τθν
κοινωνικι ζνταξθ των μεταναςτϊν

-

θ

ν. 3536/2007

-

Η διαδικαςία νομιμοποίθςθσ είναι
χρονοβόρα, με αποτζλεςμα να εκδοκοφν
λθγμζνεσ άδειεσ παραμονισ
Οι ρυκμίςεισ τθσ νομιμοποίθςθσ ιςχφουν
μόνο για τουσ μετανάςτεσ που ιδθ
βρίςκονται ςτθ χϊρα.

4 Νομιμοποίθςθ

Κρίνεται αναποτελεςματικόσ:

-

-

-

Προςπάκεια αποτελεςματικότερθσ
ρφκμιςθσ προβλθμάτων του
προθγοφμενου νόμου
Σφςταςθ Εκνικισ Επιτροπισ για τθν
ζνταξθ των μεταναςτϊν

-

Μια μεγάλθ πλειοψθφία μεταναςτϊν
παραμζνει ανζνταχτθ ςτθν ελλθνικι
κοινωνία.
Λόγο τθσ ακαμψίασ των ρυκμίςεων για
τθν ανανζωςθ των αδειϊν διαμονισ
αρκετοί μετανάςτεσ που είναι χρόνια
διαμζνοντεσ αρχίηουν να εκπίπτουν τθσ
νομιμότθτασ

Κρίνεται κετικόσ:

ν. 4251/2014

-

Αποτελεί κυρίωσ προςπάκεια
ςυγκζντρωςθσ και κωδικοποίθςθσ ςε
ενιαίο κείμενο τθσ διάςπαρτθσ
νομοκεςίασ.

-

-

Θεςμοκζτθςθ τθσ άδειασ δεφτερθσ γενιάσ
Υιοκζτθςθ ευνοϊκότερων κριτθρίων για
τθν πρόςβαςθ ςτο κακεςτϊσ του επί
μακρόν διαμζνοντοσ

Κρίνεται αρνθτικόσ:
-

Δεν προβλζπει τθν νομικι τακτοποίθςθ
μεγάλθσ πλειοψθφίασ μεταναςτϊν που
εκπίπτουν τθσ νομιμότθτασ λόγο τθσ
κρίςθσ

Πίλαθαο 2.4.1: Κξηηηθή απνηίκεζε Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο 1991 - 2014. Σχλζεζε
ηνπ γξάθνληνο
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Κεθάιαην 3
Δκπεηξηθή Έξεπλα
3.1 Δηζαγσγή
θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε θαη ε
απνηχπσζε ησλ αλαιπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο. Έηζη,
παξαθάησ πεξηγξάθνληαη νη νληνινγηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο πνπ νδήγεζαλ
ζηελ πηνζέηεζε πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο έξεπλαο. ηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ν
ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ.
Παξνπζηάδνληαη ε επηινγή ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ
δείγκαηνο θαη αλαιχεηαη ε ηερληθή ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ππαγνξεχεη ε
επηιεγείζα εξεπλεηηθή κέζνδνο, ην εξγαιείν (instrument) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, θαη ε
δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαησζεί ε εξεπλεηηθή
δηαδηθαζία. Δπίζεο πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ
παξάρζεθαλ, δει. ην ζθεπηηθφ ζπγθξφηεζεο ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο θαη ην πεξηερφκελν
ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ, ε πξνεηνηκαζία γηα νκαδνπνίεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ
πξσηνγελνχο πιηθνχ, θαζψο θαη ε ζεκαηηθή ηαμηλφκεζε ησλ εξεπλεηηθψλ
απνηειεζκάησλ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο.

3.2 Oληνινγηθέο, επηζηεκνινγηθέο θαη κεζνδνινγηθέο παξαδνρέο
Οη πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο ζπλήζσο επηθεληξψλνληαη ζε ηξεηο
ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο νη νπνίεο δηαηξέρνπλ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία: α) ηελ
νληνινγηθή, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε ελφο πξαγκαηηθνχ θαη αληηθεηκεληθνχ
θφζκνπ, β) ηελ επηζηεκνινγηθή, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηηο δπλαηφηεηεο γλψζεο απηνχ ηνπ
θφζκνπ θαη ηηο κνξθέο πνπ ε γλψζε απηή κπνξεί λα πάξεη, θαη γ) ηελ κεζνδνινγηθή ηνπο
δηάζηαζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα ηερληθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα ε
γλψζε απηή λα κπνξεί λα απνθηεζεί (Corbetta, 2003 ζζ. 12-13 νπ. Della Porta &
Keating, 2008, ζ. 21). χκθσλα κε ηνπο Terre Blanche, Durrheim θαη Painter (2006), Σν
εξεπλεηηθφ ππφδεηγκα απνηειεί έλα ζχζηεκα ζπκπεξίιεςεο αιιειέλδεησλ πξαθηηθψλ
θαη πεπνηζήζεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε θχζε ηεο έξεπλαο θαηά κήθνο απηψλ ησλ ηξηψλ
δηαζηάζεσλ.
H νληνινγηθή θαη επηζηεκνινγηθή δηάζηαζε ζρεηίδνληαη ζπλήζσο κε ηελ θνζκνζεσξία
ηνπ εξεπλεηή ε νπνία αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο πξνζιακβαλφκελεο ζρεηηθέο
ζεκαζίεο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Αλ θαη δηάθνξνη κειεηεηέο
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δηαθξίλνπλ κεηαμχ πνιιψλ θαηεγνξηψλ θνζκνζεσξήζεσλ48, σζηφζν είλαη δπλαηή ε
δηάθξηζή ηνπο ζε δχν θπξίαξρεο θνζκνζεσξήζεηο: ζηελ αληηθεηκεληθή (objective) θαη ηελ
θνλζηξνπθηηβηζηηθή (constructivist) ε νπνίεο παξαπέκπνπλ ζηελ ζεηηθηζηηθή (positivist)
θαη εξκελεπηηθή (interpretivist) νληνινγηθή θαη επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε.
Πνιχ ζπλνπηηθά, ε ζεηηθηζηηθή νληνινγηθή πξνζέγγηζε ππνζέηεη φηη ε θνηλσληθή
πξαγκαηηθφηεηα είλαη αληηθεηκεληθή θαη είλαη δπλαηφ λα πεξηγξαθεί θαη λα αλαιπζεί κε
αληηθεηκεληθφ θαη αμηνινγηθά νπδέηεξν (επηζηεκνληθφ) ηξφπν (Ησζεθίδεο, 2008, ζ. 74).
Ζ επηζηεκνινγηθή δηάζηαζή ηεο, δίλεη έκθαζε ζε κία ληεηεξκηληζηηθή νπηηθή ε νπνία
ζεσξεί ηελ «θνηλσλία» σο έλα ζχλνιν, θάηη παξαπάλσ απφ ην άζξνηζκα ησλ αηφκσλ
πνπ ηελ απαξηίδνπλ, θαη έηζη νη πξάμεηο ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηελ θνηλσλία ηεο νπνία
απνηεινχλ κέιε (Craib, 2000, ζ. 37). Απφ ηελ άιιε, ε εξκελεπηηθή νληνινγηθή
πξνζέγγηζε ππνζέηεη φηη ν θνηλσληθφο θφζκνο γίλεηαη αληηιεπηφο κφλν κέζσ
δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ θαηαζθεπψλ ή κέζσλ φπσο ε αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ζπλείδεζε
ή ηα θνηλά λνήκαηα θαη αλαπαξαζηάζεηο (δηππνθεηκεληθφηεηα) (Ησζεθίδεο, 2008, ζ. 88).
Ζ επηζηεκνινγηθή δηάζηαζή ηεο δίλεη έκθαζε ζε κία βνινληαξηζηηθή νπηηθή ε νπνία έρεη
σο αθεηεξία ηα άηνκα θαη ζπλεπψο αληηκεησπίδεη ηελ θνηλσλία σο πξντψλ ησλ
επηκέξνπο αηνκηθψλ πξάμεσλ (Craib, 2000, ζ. 37).
χκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζην θεθάιαην 2 (βι. ζ. 19), ε δηαδηθαζία
έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ θπξίσο ζπληειείηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δχν κεξψλ:
νη κεηαλάζηεο νη ίδηνη, κε ηα δηαθνξεηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηνλ
βαζκφ πξνζαξκνγήο πνπ πνηθίιεη θαη ε θνηλσλία ππνδνρήο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο,
θαη ηελ αληίδξαζή ηεο ζηνπο λεναθηρζέληεο. Αθξηβψο απηή ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ
δχν πιεπξψλ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην απνηέιεζκα ηεο ελζσκάησζεο.
Απηνλφεην γηα ηελ παξνχζα κειέηε, είλαη φηη νη άλζξσπνη θαη θνηλσλία είλαη
αιιειέλδεηα. Ζ δηαδηθαζία ηεο κεηαβνιήο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ
είλαη ακθίδξνκε θαη δπλακηθή. Ζ θνηλσλία δελ αιιάδεη απφ κφλε ηεο αιιά νη άλζξσπνη
ηελ αιιάδνπλ κε ηελ δξάζε ηνπο, ηεο ζπγθξνχζεηο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.
Καηά ζπλέπεηα, ε νληνινγηθή ζέζε ηεο κειέηεο απηήο απνξξίπηεη ηε δεδνκέλε θαη
ζηαηηθή απεηθφληζε ηεο θνηλσλίαο, θαζψο θαη ηε κνλνκεξή πξνζαξκνγή ησλ κεηαλαζηψλ
ελψ απνδέρεηαη ηελ πνιχπιεπξε θαη πνιχπινθε θνηλσληθή νξγάλσζε σο πιαίζην
αλάιπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο θαη ελζσκάησζεο, ρσξίο απηφ λα αλαηξεί ηελ
δηεθδίθεζε γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ επηζηεκνινγηθή
πξνζέγγηζε εδξάδεηαη ζηελ εξκελεπηηθή ζεσξεηηθή παξάδνζε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ
θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο θαη ελζσκάησζεο σο θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη
θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ απφ ηελ ζθνπηά ησλ ίδησλ ησλ κεηαλαζηψλ δίλνληαο έκθαζε
ζηελ πνιππινθφηεηα θαη πνιπδηάζηαην ηεο εκπεηξίαο.
48

Βι. Della Porta & Keating, 2008, ζ. 23: Θεηηθηζηηθή (positivist), κεηά- ζεηηθηζηή (post-positivist),
εξκελεπηηθή (interpretivist), νπκαληζηηθή (humanistic)
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Ζ σο άλσ δηαηππσζείζεο νληνινγηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο ζέζεηο γηα ηελ αλάιπζε ηεο

έληαμεο θαη ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ, νδεγνχλ ζηελ πηνζέηεζε Πνηνηηθήο
Μεζνδνινγίαο έξεπλαο ε νπνία ζην επίθεληξφ ηεο ζέηεη ηηο έλλνηεο ηνπ λνήκαηνο, ηεο
εκπεηξίαο, ηεο δηάδξαζεο, ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο εξκελείαο (Σζηψιεο, 2014).

3.3 Σθνπόο ηεο έξεπλαο
Γεληθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο απνηέιεζε αθελφο, ε ηεθκεξίσζε θαη πεξηγξαθή ησλ
πιεπξψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ θαη αθεηέξνπ ε δηεξεχλεζε ησλ
βησκάησλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία
ζπλαξηήζεη ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο.
πλεπψο ε έξεπλα είλαη πεξηγξαθηθή φζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη
νηθνλνκηθέο ζρέζεηο πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ δξάζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή
θνηλσλία θαη δηεξεπλεηηθή φζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο πνπ ηηο αληηιακβάλνληαη θαη ηηο
δηαρεηξίδνληαη σο δξψληα ππνθείκελα.

3.4 Μέζνδνο έξεπλαο
πλαξηήζεη ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο θαη πνπ αθνξά θπξίσο ζηελ δηεξεχλεζε ησλ κε
πνζνηηθψλ θαη κεηξήζηκσλ δηαζηάζεσλ ηεο ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ, δειαδή ηελ
πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη θνηλσληθψλ κεραληζκψλ έληαμεο ή
απνθιεηζκνχ φπσο απηνί βηψλνληαη απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, ζεσξήζεθε
θαηάιιειε ε πηνζέηεζε ηεο Φαηλνκελνινγηθήο κεζφδνπ έξεπλαο.
Ο ιφγνο πνπ νδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε ηεο θαηλνκελνινγηθήο κεζφδνπ θαη φρη θάπνηαο
άιιε εξεπλεηηθή κεζφδνπ49 ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο είλαη κεηαμχ άιισλ θαη νη
πξαθηηθή ιφγνη. Ζ έξεπλα δελ κπνξεί πάξα λα είλαη πεξηγξαθηθή θαη δηεξεπλεηηθή ιφγν
ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ γηα ηελ νινθιήξσζε θαη παξάδνζή ηεο.
Ζ θαηλνκελνινγία, σο εξεπλεηηθή κέζνδνο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ θηινζνθηθή παξάδνζε
πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Husserl. Δίλαη κία πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
ζρεκαηηζηεί κία αληίιεςε γηα ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ (Ησζεθίδεο, 2008,
ζζ. 87-88). Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ζε κία θαηλνκελνινγηθή έξεπλα είλαη ε εμήγεζε ησλ
λνεκάησλ, ηεο δνκήο θαη νπζίαο ησλ βησκέλσλ εκπεηξηψλ ελφο αηφκνπ ή νκάδαο αηφκσλ
γχξν απφ έλα ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν (Christensen, Johnson & Turner, 2010). Ο
ζθνπφο ηεο θαηλνκελνινγηθήο κειέηεο είλαη ε θαηαλφεζε, ε αληίιεςε θαη ε εξκελεία
ησλ αλζξσπίλσλ εξκελεηψλ, πξνζσπηθψλ γλψζεσλ θαη αηνκηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη ε

49

Βι. Creswell, 2007: Δζλνγξαθηθή, Αθεγεκαηηθή, Μειέηε πεξίπησζεο, Θεκειησκέλε ζεσξία
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αλαθάιπςε ησλ ζεκειησδψλ δνκψλ πνπ δηέπνπλ ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα κέζα απφ ηελ
αλάιπζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ θαηαζηάζεσλ (απνπληδή-Κξέπηα, 2005).
χκθσλα κε ηνλ Giorgi (1989, νπ. Finlay, 2009, ζ. 7) ε έξεπλα ζε κία θαηλνκελνινγηθή
κειέηε, είλαη απζηεξά πεξηγξαθηθή, ρξεζηκνπνηεί ηελ θαηλνκελνινγηθή αλαγσγή,
δηεξεπλά ηηο εθνχζηεο ζρέζεηο κεηαμχ πξφζσπσλ θαη θαηαζηάζεσλ, θαη απνθαιχπηεη ηελ
νπζία ή ηηο δνκέο ησλ λνεκάησλ πνπ είλαη έκθπηεο ζηελ αλζξψπηλε εκπεηξία. Έηζη, ε
θαηλνκελνινγηθή κέζνδνο πεξηιακβάλεη ηξία αιιειέλδεηα βήκαηα: ηελ θαηλνκελνινγηθή
αλαγσγή, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ αλαδήηεζε νπζίαο ζηα λνήκαηα ησλ θνηλσληθψλ
ππνθεηκέλσλ.

3.5 Πιεζπζκόο θαη δηακόξθσζε δείγκαηνο
Σνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ αιβαλνί κεηαλάζηεο πνπ δηακέλνπλ ζηελ
Κφξηλζν. Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο κεηαλαζηψλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη
απνηεινχλ ηελ πνιππιεζέζηεξε κεηαλαζηεπηηθή νκάδα ελψ παξνπζηάδνπλ
ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ γεσγξαθηθή εγγχηεηα ηεο ρψξαο θαη ηα
ειηθηαθά θαη νηθνγελεηαθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη κε ηελ ηδηαίηεξε πξφζιεςε ηεο
αιβαληθήο κεηαλάζηεπζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. «Οη Αιβαλνί
βξίζθνληαη παληνχ», φπσο ιέλε νη Έιιελεο», θάλνπλ έληνλα αηζζεηή ηελ δεκφζηα
παξνπζία ηνπο θαζψο ζπρλάδνπλ θαη βξίζθνληαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη
θαη εθείλνη, δελ επηιέγνπλ ηελ απνκφλσζε θαη, ίζσο, επεηδή επηιέγνπλ λα θάλνπλ
πξάγκαηα πνπ θάλνπλ θαη νη Έιιελεο (Ξπδάθεο, 2004 νπ. Παπαγεσξγίνπ, 2011, ζ. 44).
Απφ φιεο ηηο κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο, νη Αιβαλνί παξνπζίαζαλ εμαξρήο ηηο πην ζεηηθέο
επηδφζεηο ελζσκάησζεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ηφζν ζην ρψξν ηεο ηαμηθήο
θηλεηηθφηεηαο φζν θαη ηεο πνιηηηζκηθήο-γισζζηθήο έληαμεο. Χζηφζν παξά ηα βήκαηα
αλφδνπ ζηελ ηεξαξρία ηνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ είλαη ε κφλε
κεηαλαζηεπηηθή νκάδα πνπ ε θξίζε ηελ έρεη ρηππήζεη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο γεγελείο
Έιιελεο νδεγψληαο ηνπο ζε κία επψδπλε έθζεζε ζηελ θηψρεηα θαη ηνλ απνθιεηζκφ
(Υξηζηφπνπινο, 2015, ζζ. 70-71)
Σα θξηηήξηα πνπ ιήθζεθαλ ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δείγκαηνο, επηθεληξψζεθαλ ζε
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαλαζηψλ κε θπξίαξρα ηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ
επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα, ην λνκηθφ θαζεζηψο, θαη ηελ δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπο ζηελ
Διιάδα. Σν δείγκα απηφ επειέγε ζθνπίκσο θαη φρη ηπραία (purposive sampling)
(Μαληδνχθαο, 2007: 241) θαζψο δηαζέηεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ «ζέιεζε» λα
πξνζθέξεη πην νινθιεξσκέλεο θαη ζε βάζνο απαληήζεηο γηα ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ε
εκπεηξηθή έξεπλα. Γηα ην ιφγν απηφ δηελεξγήζεθαλ αξθεηέο «δηεξεπλεηηθέο» επαθέο γηα
ηελ δεκηνπξγία δείγκαηνο πνπ ππαθνχεη ζηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. πγθεθξηκέλα
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ην δείγκα πνπ πξνέθπςε απαξηίδνληαλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ησλ εμήο ζπλεληεπμηαδφκελσλ
κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
1. Artur (Αξζνχξνο), 42 ρξνλψλ, παληξεκέλνο κε δχν παηδηά. Δξγάδεηαη σο νηθνδφκνο.
Δίλαη θαηά δηαζηήκαηα άλεξγνο. Γηαζέηεη κία βεβαίσζε απφ δηθαζηήξην θαζψο ιφγν
έιιεηςεο ελζήκσλ έραζε ηελ πξνεγνχκελε άδεηά ηνπ σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο
(εξγνιάβνο). Ήξζε ζηελ Διιάδα ην 1991 ζε ειηθία 17 ρξνλψλ.
2. Dritan (Νηξηηάλ), 42 ρξνλψλ παληξεκέλνο κε δχν παηδηά. Δξγάδεηαη ζε εξγνζηάζην
θαισδίσλ. Γηαζέηεη άδεηα επί καθξφλ δηακέλνληνο. Ήξζε ζηελ Διιάδα ην 1995 ζε
ειηθία 21 ρξνλψλ.
3. Maria (Μαξία), 52 ρξνλψλ κε δχν ελήιηθα παηδηά. Έρεη θαθεηέξηα καδί κε ηνλ
ζχδπγν. Δίλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε Πνιηηηζηηθφ χιινγν. Γηαζέηεη
κία βεβαίσζε εμάκελεο δηάξθεηαο θαζψο βξίζθεηαη ζε δηθαζηηθή ππφζεζε γηα ηελ
άδεηα δηακνλήο ηεο. Ήξζε ζηελ Διιάδα ην 1993 ζε ειηθία 26 ρξνλψλ.
4. Krenar (Κξελάξ), 36 ρξνλψλ, άγακνο. Δξγάδεηαη ζε δηάθνξεο δνπιεηέο ελψ θαηά
δηαζηήκαηα είλαη άλεξγνο. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ ειιεληθνχ ΑΔΗ ελψ παξάιιεια
νινθιεξψλεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Δίλαη θάηνρνο άδεηαο επί καθξφλ δηακέλνληνο.
Ήξζε ζηελ Διιάδα ην 1998 ζε ειηθία 18 ρξνλψλ.
5. Ana (Άλλα), 33 ρξνλψλ, άγακε. Κάηνρνο πηπρίνπ Αιβαληθνχ ΗΔΚ σο
Μηθξνβηνιφγνο. πνπδάδεη γηα δεχηεξφ πηπρίν ζε ειιεληθφ ΑΔΗ ελψ είλαη πνιχ
θαηξφ άλεξγε. Γηαζέηεη άδεηα δηακνλήο δεθαεηνχο δηάξθεηαο. Ήξζε ζηελ Διιάδα ην
2006 ζε ειηθία 24 ρξνλψλ.
6. Redjan (Ρεληηάλ), 26 ρξνλψλ άγακνο. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ ειιεληθνχ ΑΔΗ ελψ
ζπλερίδεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ. Βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα ην
θαινθαίξη. Γηαζέηεη άδεηα δεχηεξεο γεληάο ελψ έρεη θαηαζέζεη αίηεζε γηα ηελ
ειιεληθή ηζαγέλεηα.
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3.6 Τερληθή (κέζνδνο) ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Γηα ηελ ζπιινγή ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο
ζε βάζνο. Ζ ηερληθή απηή θξίζεθε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ εξεπλεηηθψλ
εξσηεκάησλ θαζψο πξφθεηηαη γηα ηελ νξγάλσζε πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ
ζπλεληεπθηή θαη εξσηψκελνπ επηδηψθνληαο ηελ απφζπαζε ησλ ηδηαίηεξσλ πιεξνθνξηψλ,
νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ ηηο αμίεο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηα ππφ δηεξεχλεζε ζεκαηηθά
πεδία.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ζπγθξνηήζεθε νδεγφο ζπλέληεπμεο κε εκηδνκεκέλεο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ. Απηφο ν ηχπνο ησλ εξσηήζεσλ θξίζεθε
θαηαιιειφηεξνο γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαζψο απνηειεί κελ έλα ζχλνιν
πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ, παξέρεη δε, επειημία σο πξνο ηελ ζεηξά εθπιήξσζεο ηνπο,
πξνζαξκνγή ηνπ χθνπο θαη ηνπ ηξφπνπ εθθνξάο ηνπο αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν, φπσο
επίζεο θαη ηελ δπλαηφηεηα πξνζζαθαίξεζεο ηνπο κε βάζε ηελ ξνή ηεο ζπδήηεζεο
(Ησζεθίδεο, 2008: 112).
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο ψζηε λα επηηξέπεη ζηνπο ίδηνπο
ηνπο κεηαλάζηεο λα παξνπζηάζνπλ πιεπξέο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, ησλ εκπεηξηψλ
θαη ηα βησκάησλ ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ζηεξίρηεθε ζηελ ηππνινγία ησλ
Penninx, Entzinger θαη Biezeveld (βι. θεθάιαην 2, ζζ. 19-20) ε νπνίνη δηαθξίλνπλ ηξία
πεδία παξέκβαζεο ηεο πνιηηείαο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ: α) ην λνκηθφπνιηηηθφ πεδίν, β) ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη, γ) ην πνιηηηζκηθφ πεδίν.
Με βάζε ηα ηξία απηά πεδία αλαπηχρζεθαλ «ππνπεδία» ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηνπο
δείθηεο κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ έληαμε θαη ελζσκάησζε. ην
πιαίζην απηφ, νη εξσηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ νξγαλψλνληαη γχξν απφ ηνπο δείθηεο απηνχο
κε ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηεο θαηαλφεζεο πνιχπινθσλ θαη πνιπζχλζεησλ δηεξγαζηψλ
ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη νκαδηθφ επίπεδν ζπκβάιινληαο ζηελ αξηηφηεξε αλάιπζε ησλ
κεηαλαζηεπηηθψλ θαη εληαμηαθψλ δηεξγαζηψλ.
Χζηφζν, ε επηινγή θαη ε ζπκπεξίιεςε ησλ δεηθηψλ ζηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο
ππαγνξεχηεθε απφ πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη ζρεηίδνληαλ κε ηελ θχζε ηεο παξνχζαο
κειέηεο, ηελ έθηαζή ηεο θαη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο. Αλ θαη ν
νδεγφο ζπλέληεπμεο παξαηίζεηαη ζε παξάξηεκα, σζηφζν είλαη ζθφπηκν λα
παξνπζηαζηνχλ εδψ νη βαζηθνί ζεκαηηθνί άμνλεο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζιεςε ησλ
απνζπαζκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 4.
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Άμνλαο 1νο: Κνηλσληθννηθνλνκηθό πεδίν
Αγνξά εξγαζίαο
-

Πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο
Πνηφηεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο
πλδπαζκφο πξνζφλησλ θαη ζέζεηο εξγαζίαο
πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο
Αλεξγία θαη θνηλσληθή αζθάιηζε

Άμνλαο 2νο: Πνιηηηζκηθό πεδίν
-

ρέζεηο κε έιιελεο

Άμνλαο 3νο: Ννκηθό-πνιηηηθό πεδίν
-

Πξφζβαζε ζε θαζεζηψο λνκηκφηεηαο
Πξφζβαζε ζηελ ηζαγέλεηα
Πνιηηηθή ζπκκεηνρή Γηθαίσκα ςήθνπ
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3.7 Τν εξγαιείν (instrument) ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ αθεγήζεσλ ησλ
κεηαλαζηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ςεθηαθή ζπζθεπή θαηαγξαθήο ήρνπ.
Χζηφζν ζηελ ζχγρξνλε επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθή κε κεζνδνινγηθά δεηήκαηα
έξεπλαο, ζε αληίζεζε κε ηεο πνζνηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο φπνπ ε ρξήζε ησλ
εξγαιείσλ ππαθνχεη ζε απζηεξά θξηηήξηα, θαζψο φζνλ αθνξά ηελ κέηξεζε ησλ
θαηλνκέλσλ ηα εξγαιεία απηά ζρεδηάδνληαη κε πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθφ θαη απζηεξφ
ηξφπν (ηππνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά, θιίκαθεο κέηξεζεο ησλ θαηλνκέλσλ θιπ), ζηελ
πνηνηηθή κεζνδνινγηθή έξεπλα, εθηφο απφ ηελ ρξήζε κέζσλ γηα ηελ ζπιινγή ησλ
δεδνκέλσλ ν ίδηνο ν εξεπλεηήο ζεσξείηαη σο έλα «κέζν» ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ.
πσο αλαθέξνπλ νη Locke, Spirduso θαη Silverman, (2013, νπ. Creswell, 2013) ιφγν ηεο
εξκελεπηηθήο θχζεο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ν εξεπλεηήο εκπιέθεηαη ζε κία ζπλερή θαη
εληαηηθή εκπεηξία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Απηφ ζπλεπάγεηαη κία ζεηξά
ζηξαηεγηθψλ, εζηθψλ θαη πξνζσπηθψλ δεηεκάησλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία.
ην πιαίζην απηφ, κε δεδνκέλε ηελ εκπινθή ηνπ εξεπλεηή είηε θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ
ζπλεληεχμεσλ (φπνπ ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζπληζηά παξάιιεια «έλα
είδνο» ηερληθήο ζπιινγήο δεδνκέλσλ) είηε θαηά ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ
(φπνπ πηζαλφλ ε εξκελεία ηνπο λα αληαλαθιά ηηο πξνθαηαιήςεηο, ηηο αμίεο, ην
πξνζσπηθφ ππφβαζξν θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζηάηνπο ηνπ εξεπλεηή), ζηελ επφκελε
ελφηεηα αθνινπζνχλ νξηζκέλεο επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο
έξεπλαο θαη ηνλ ξφιν ηνπ εξεπλεηή.

3.8 Γηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο
Ζ δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ έιαβε ρψξα θαηά ηνλ κήλα Αχγνπζην ηνπ 2016 ζηελ
Κφξηλζν. Ζ θάζε ζπλέληεπμε θαηά θαλφλα ήηαλ απφξξνηα πξνεγνχκελεο γλσξηκίαο κε
ηνλ ζπγθεθξηκέλν κεηαλάζηε, ζπλήζσο κέζσ θνηλψλ γλσζηψλ, γεγνλφο πνπ επέηξεπε κία
γξήγνξε νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο.
Ο εξεπλεηήο εμεγνχζε ηνλ ζηφρν ηεο έξεπλαο θαη νξηδφηαλ ε ζπλάληεζε, είηε ζην ρψξν
θαηνηθίαο ηνπ κεηαλάζηε είηε ζε θάπνην άιιν δηαζέζηκν ρψξν. Δηδηθφηεξα, νξηζκέλεο
ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ζπίηη ηνπ ίδηνπ ηνπ εξεπλεηή.
Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη δελ ππήξμαλ δπζθνιίεο ζην λα πεηζηνχλ νη κεηαλάζηεο λα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαη λα ζπλνκηιήζνπλ. Σν αληίζεην, νη πεξηζζφηεξνη απφ
απηνχο ήηαλ ηδηαίηεξα πξφζπκνη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πξφηαζε δείρλνληαο ζηελ
ζπλέρεηα πσο ήζειαλ θαη νη ίδηνη λα κηιήζνπλ.
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Οξηζκέλεο επαθέο δηεπθνιχλζεθαλ απφ ην γεγνλφο φηη κε αξθεηνχο κεηαλάζηεο ππήξμε
γλσξηκία απφ πξηλ. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηνχζε ηηο γλσξηκίεο απηέο θαηαιπηηθέο σο
πξνο ηελ απνδνρή ηνπ εξεπλεηή ζε έλα επξχηεξν θχθιν επαθψλ κε άιινπο κεηαλάζηεο.
Ζ θάζε ζπλέληεπμε δηαξθνχζε θαηά κέζν φξν 60 ιεπηά. πλήζσο κεηά απφ έλα αξρηθφ
«θνχκπσκα»,νη κεηαλάζηεο είραλ ηελ ηάζε λα κηιήζνπλ αξθεηά. Έηζη, ζην αξρηθφ
εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ δσή ηνπο ήηαλ ζπλήζσο ζχληνκνη, σζηφζν, ζηελ ζπλέρεηα
θαζψο θαηαλννχζαλ θαιχηεξα ην λφεκα ηεο ζπδήηεζεο, άξρηδαλ λα αλαθέξνληαη ελίνηε
κε έληνλν ηξφπν ζηηο πεξηγξαθέο ηνπο.

3.9 Εεηήκαηα αμηνπηζηίαο (trustworthiness)
ε φηη αθνξά ην δήηεκα ηεο αμηνπηζηίαο σο πξνο ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο θαη απφςεηο
ησλ κεηαλαζηψλ, ε εληχπσζε πνπ απνθνκίζηεθε είλαη φηη γεληθά νη ζπλεληεπμηαδφκελνη
ιεηηνχξγεζαλ κε έλαλ εηιηθξηλή ηξφπν. Απηφ άιισζηε κπνξεί θαλείο λα ην δηαηζζαλζεί
αθνχγνληαο ην ερνγξαθεκέλν πιηθφ.
Χζηφζν, πξφθεηηαη γηα πξνζσπηθέο καξηπξίεο πνπ αθνξνχλ ππνθεηκεληθά βηψκαηα θαη
απφςεηο, θαη σο ηέηνηα έρνπλ θαηαγξαθεί θαη ελδηαθέξνπλ. πλεπψο νπνηαδήπνηε
πξνβιεκαηηθή γχξν απφ ηελ «αληηθεηκεληθή αιήζεηα», είλαη μέλε πξνο ην πλεχκα ηνπ
παξφληνο εγρεηξήκαηνο. Σν ελδηαθέξνλ ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ θαη αληηιήςεσλ
ησλ κεηαλαζηψλ φρη γηα λα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ηνπο, αιιά γηα λα θαηαλνεζεί ν ηξφπνο
πνπ αληηιακβάλνληαη θαη βηψλνπλ ηελ δσή ηνπο ζηελ Διιάδα. Γελ ελδηέθεξε θάπνηα
άιιε αιήζεηα πέξα απφ ηε «δηθή ηνπο αιήζεηα». Σν ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο ήηαλ λα
θσηίζεη ηα φπνηα «αληηθεηκεληθά δεδνκέλα» πνπ ζπιιέρηεθαλ, κε ηελ καηηά θαη ηα
αηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηεμνρήλ αθνξά ε κεηαλάζηεπζε.

3.10 Οξγάλσζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
Σν είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ήηαλ πξνθνξηθφο ιφγνο ζε
ςεθηαθή κνξθή. Ζ απνκαγλεηνθψλεζε ηνπ πιηθνχ νινθιεξψζεθε ακέζσο κεηά ηελ
δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ. Γηα ηελ κεηαγξαθή ηνπ πιηθνχ ζε γξαπηφ ιφγν
ρξεζηκνπνηήζεθε εηδηθφ ινγηζκηθφ αλαπαξαγσγήο ςεθηαθψλ αξρείσλ ήρνπ θαη
επεμεξγαζηή θεηκέλνπ κε ηελ βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.
Χζηφζν, έρνληαο ππφςε ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ
πξνθνξηθφ θαη ην γξαπηφ ιφγν θαη ηηο δπζθνιίεο κεηαγξαθήο κηαο πξνθνξηθήο αθήγεζεο
ζε γξαπηφ θείκελν επηρεηξήζεθε ε φζν ην δπλαηφ πηζηή απφδνζε ην πεξηερνκέλνπ, ηνπ
ήζνπο θαη ηνπ χθνπο ησλ «αθεγήζεσλ» πξνρσξψληαο παξάιιεια ζηηο απαξαίηεηέο
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δηνξζψζεηο, ζην κέηξν πνπ ηα ειιεληθά νξηζκέλσλ κεηαλαζηψλ δελ ήηαλ θαη ηφζν θαιά.
Έηζη, γηα ιφγνπο επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο, ζηηο αθξνάζεηο ηνπ πιηθνχ, ε επεμεξγαζία
ησλ θεηκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ είρε ζηφρν ηηο γισζζηθέο, εθθξαζηηθέο θαη ζπληαθηηθέο
παξεκβάζεηο πνπ δελ αιινίσλαλ ην πεξηερφκελν ησλ αθεγήζεσλ, ψζηε λα θαηαζηνχλ ηα
θείκελα επαλάγλσζηα θαη εχιεπηα.
Κάζε απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε ζπλνδεχζεθε απφ ιεπηνκεξή ζρφιηα ζην πιάη
ηνπ εγγξάθνπ, ηα νπνία απνηέιεζαλ θαη ηνλ πξνπνκπφ ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ ησλ
εκπεηξηθψλ επξεκάησλ. Γηα ηελ απφδνζε λνήκαηνο θαη εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ,
επηιέρηεθε ε επηζήκαλζε απνζπαζκάησλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ηα νπνία θξίζεθαλ σο
εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο. Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πιηθνχ έγηλε νκαδνπνίεζε θαη επεμεξγαζία
ησλ δεδνκέλσλ ζε ηέζζεξεηο ελφηεηεο κε βάζε ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο
ζπλεληεχμεηο φπσο παξαθάησ:

1. Έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο
Αξρηθφ ζηάδην, δηαδξνκέο θαη δπλαηφηεηεο
Σσξηλή εξγαζία, ηθαλνπνίεζε θαη δπλαηφηεηεο
Αλαδήηεζε εξγαζίαο θαη ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο

2. Κνηλσληθέο ζρέζεηο
ρέζεηο κε έιιελεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ
ρέζεηο κε έιιελεο ζηνλ ηφπν δηακνλήο
ρέζεηο κε έιιελεο επξχηεξα

3. Δπαθή κε ηνπο ζεζκνύο θαη ην ειιεληθό θξάηνο

4. Ννκηκνπνίεζε, ηζαγέλεηα θαη πνιηηηθή ζπκκεηνρή
Σν θαζεζηψο δηακνλήο
Ηζαγέλεηα
Πνιηηηθή ζπκκεηνρή
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Κεθάιαην 4
Παξνπζίαζε ησλ Απνηειεζκάησλ

4.1 Δηζαγσγή
Σν θεθάιαην πνπ αθνινπζεί έρεη σο αληηθείκελν ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ εθπνλήζεθε κε ηε ζπλεξγαζία αιβαλψλ κεηαλαζηψλ πνπ
δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Κφξηλζν. Οη ελφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ είλαη
πξντφλ ζχλζεζεο ησλ βησκάησλ θαη ησλ αληηιήςεσλ πνπ κνηξάζηεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο
ηεο έξεπλαο. Ζ παξνπζία ησλ απνηειεζκάησλ νκαδνπνηνχληαη αλά άμνλα. Ο πξψηνο
αλαθέξεηαη ζην δήηεκα ηεο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ν δεχηεξνο ζηε δηάζηαζε ησλ
θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ν ηξίηνο ζηελ παξάκεηξν ησλ επαθψλ κε
ηνπο ζεζκνχο θαη ην ειιεληθφ θξάηνο θαη ν ηειεπηαίνο εζηηάδεη εηδηθφηεξα ζηα δεηήκαηα
ηεο λνκηκνπνίεζεο, ηεο ηζαγέλεηαο θαη ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο.

4.2 Ζ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο
Τν αξρηθό ζηάδην, δηαδξνκέο θαη δπλαηόηεηεο
Οη αιβαλνί κεηαλάζηεο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο
πνξείεο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη πνξείεο απηέο, αζρέησο ηεο ρξνλνινγηθήο
πεξηφδνπ ζηηο νπνίεο ζπληειέζηεθαλ50, κνηάδνπλ λα έρνπλ έλαλ θνηλφ παξαλνκαζηή: νη
επηινγέο, ην πεξηερφκελν θαη ε εμέιημή ηνπο επεξεάζηεθαλ ζεκειησδψο απφ ηελ «έληαμή
ηνπο» ζε κία «θαηά ηα άιια» λφκηκε ηξνρηά δηακνλήο κε ηδηαίηεξα απζηεξά θξηηήξηα,
γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη ραξαθηεξηζηηθά αηρκαισζίαο ησλ ηδίσλ ζε κία αηέξκνλε
πξνζπάζεηα γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηακνλήο ηνπο απφ ηελ κία θαη ηεο
παξακνλήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο απφ ηελ άιιε κε θάζε ηξφπν θαη ππφ φξνπο θαη
ζπλζήθεο πνπ...
Γεδνκέλνπ φηη ε κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ Διιάδα δελ έιαβε πνηέ ηελ κνξθή
νξγαλσκέλσλ κεηαθηλήζεσλ ζηελ βάζε εηδηθψλ δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ κε ηηο ρψξεο
θαηαγσγήο, νη κεηαλάζηεο απνδέρζεθαλ εμ νξηζκνχ ηελ πξννπηηθή αλαδήηεζεο κηαο
ζέζεο εξγαζίαο, πνπ εκπίπηεη ζηνλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν πξνζδηνξηζκφ «3D» (Dirty,
dangerous, demeaning). Απηφ ζεκαίλεη φηη παξαηηήζεθαλ εμ αξρήο απφ νπνηαδήπνηε
πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ, κε ηηο νπνίεο ήηαλ εθ ησλ
πξνηέξσλ εθνδηαζκέλνη θαη επηρείξεζαλ λα θαιχςνπλ επαγγέικαηα, ηα νπνία -νχησο ή
50

πλαξηήζεη ησλ πξνγξακκάησλ λνκηκνπνίεζεο, 1997-1998, 2001, 2005 θαη 2007
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άιισο- νη έιιελεο εξγαδφκελνη απέθεπγαλ λα αθνινπζήζνπλ (Ληλάξδνο-Ρπικφλ, 2007,
ζζ. 358-359).
Δίλαη γεγνλφο φηη ηνλ πξψην θαηξφ, ε πξψηε γεληά αιβαλψλ κεηαλαζηψλ ήξζε ζηελ
Διιάδα ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαζψο ν λφκνο ηνπ 1991 απαγφξεπε ζηελ
θπξηνιεμία ηελ λφκηκε κεηαλάζηεπζε. Δίλαη ε ζηηγκή πνπ ηα παξάζπξα ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο ηεο «ηζρπξήο Διιάδαο» ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, εθδίδνπλ πξνζθιεηήξηα γηα ηε
καχξε, ειαζηηθή αγνξά εξγαζίαο, ηφζν νηθεία ήδε ζηνπο Έιιελεο (Υξηζηφπνπινο, 2015,
ζ. 77).
πσο αλαθέξνπλ νη εξσηψκελνη, ήξζαλ κε ηα πφδηα γηα λα απνθχγνπλ ηνπο ειέγρνπο
εηζφδνπ. Απηφ ηνπο αλάγθαδε λα δέρνληαη εξγαζηαθνχο φξνπο δπζκελείο θαζψο σο
παξάλνκνη θαη αφξαηνη γηα ηελ ειιεληθή πνιηηεία ήηαλ αδηαλφεηε ε πξφζβαζε ζε
θνηλσληθναζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα.
Αξζνχξνο:
«Σν 1993 ήξζα γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα.. Με ην πνπ ηειείσζε ην ζρνιείν, δελ έθαηζα νχηε
ζηηγκή αο πνχκε. Καηεπζείαλ εδψ, απφ ην ρνξφ ην βξάδπ ζην ζρνιείν, ην πξσί πήξα ην ηαμίδη γηα
ηα ζχλνξα… κε ηα πφδηα, μέξεηο κε ηα ζαθβνπαγηάδ ζηελ πιάηε. Ήξζα θαηεπζείαλ ζηελ Κφξηλζν
επεηδή είρα ηνλ αδειθφ κνπ εδψ. ζηελ Πνζεηδσλία ζε έλα εγθαηαιειεηκκέλν ζπίηη κε έλα πεγάδη
ζηελ κέζε πνπ θηάλεη κέρξη ηελ ζάιαζζα…»
«Μφλν ηα δχν πξψηα ρξφληα, φηαλ ήξζα … δνχιεπα ζηα θνξάθηα κεηά κπήθα ζηελ νηθνδνκή.
Γνπιεηά βξήθα κφλνο κνπ, αθνχ ήμεξα ην ηξαθηέξ εγψ, ήμεξα λα θξεδάξσ… θαη βγαίλακε ζηελ
πιαηεία θαη εθεί έξρνληαλ νη έιιελεο πνπ είραλ αλάγθε γηα εξγάηεο.»
«Καη χζηεξα κελ μερλάο φηη φηαλ παο ζε κία ρψξα θαη είζαη ζε αλάγθε, καζαίλεηο άκεζα ηηο
βαζηθέο ιέμεηο πνπ ζνπ ρξεηάδνληαη εθείλε ηη ζηηγκή, δνπιεηά, ςσκί, θαί… απηά»
«Γηα κέλα ήηαλ δχζθνιν ζηελ αξρή, γηαηί απφ ην ζρνιείν λα παο θαηεπζείαλ ζην μηλάξη είλαη
γάκεζέ ηα. Αιιά ηη λα έθαλα δελ είρα άιιε επηινγή… λα πάσ πνπ; Δίρα έξζεη λα δνπιέςσ! πσο
φινη θαη εγψ είρα ζθνπφ λα θάλσ θάηη ζηελ δσή κνπ, ηφηε γηαηί ήξζακε εδψ… απφ εθεί πνπ δελ
είρακε ηίπνηε δνπιεχακε φπσο φινο ν θφζκνο. Γελ θαζφηαλ θαλέλαο ζηελ πηάηζα ηφηε,… φινη
δνπιεχαλε.»

Οη δπλαηφηεηεο γηα εμεχξεζε απαζρφιεζεο αληίζηνηρε ησλ πξνζφλησλ πνπ έρεη θαλείο
φηαλ έξρεηαη θαη βξίζθεηαη αφξαηνο γηα ηελ πνιηηεία είλαη κεδακηλέο.
«Γηα άιιεο δνπιεηέο…, είρακε επηινγέο… απιψο δελ είρακε… ην ζέκα ήηαλ φηη ζηελ αξρή δελ
είρακε… θαηαξρήλ είκαζηαλ παξάλνκνη. Ζ παξαλνκία καο έβαιε αο πνχκε ζε άιιν θιάδν θαη ε
δσή καο ην έξημε αλαγθαζηηθά …»
«Ακέ, εγψ ηφηε ήκνπλ πνδνζθαηξηζηήο. Δίρα επθαηξία λα πάσ ηφηε ζην Λέραην, Βξαράηη, Άζζν
μέξεηο, απιψο εγψ δελ είρα ραξηί. Μνπ ιέεη θέξε κνπ ραξηηά θαη ζε πιεξψλαλε ηφηε πέληε
ρηιηάξηθα ηελ εκέξα. Οπφηε φπσο θαηαιαβαίλεηο, εγψ φπσο είρα ηειεηψζεη ην ζρνιείν, ήκνπλ λένο
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θαη ζα κπνξνχζα λα είρα ζπλερίζεη ην ζρνιείν εδψ, απηφ πνπ ήζεια εγψ αιιά δελ είρακε ραξηηά.
Πηζηεχσ φηη ηφηε έθιεηζαλ’ νη πφξηεο γηα καο δειαδή… Γηαηί φηαλ είζαη παξάλνκνο δελ έρεηο
δηθαίσκα ζε ηίπνηα, ην θαηαιαβαίλεηο;;; Γελ κπνξείο λα θηππήζεηο πνπζελά λα δεηήζεηο θάηη! Ζ
παξαλνκία απηφ είλαη!»

Νηξηηάλ:
«Έρσ έξζεη πνιιέο θνξέο ζηελ Διιάδα θαηά δηαζηήκαηα. Γει. εξρφκνπλ γηα δχν κήλεο κε
πηάλαλε θαη μαλαεξρφκνπλ πάιη κεηά απφ ιίγν θαηξφ θαη έηζη δειαδή. ηαλ κε έπηαλαλ, έιεγα
κέζα κνπ δελ ζα μαλαέξζσ πάιη, έηζη έιεγα κέζα κνπ. Αιιά φηαλ έθηαλα πάλσ πψο λα ζνπ ην
πσ… κε ηελ έλλνηα ζε βιέπσ εγψ εζέλα εθεί πάλσ πνπ έξρεζαη απφ Διιάδα θαη έρεηο ιεθηά…
(fushë me lule, a kupton51)… θαη έιεγα πσσσ, κα εγψ πξέπεη λα ήκνπλ ζε θαθφ κέξνο, δελ ήκνπλ
ζε θαιφ κέξνο κάιινλ…»
« [ ] εεεε… δνπιεηέο; Ξεθίλεζα αγξνηηθέο δνπιεηέο θαη δελ ήμεξα θαλ … ελψ εγψ είρα γελλεζεί
ζε πφιε, κεγάισζα ζε πφιε ζηελ Αιβαλία θαη απφ αγξνηηθέο δνπιεηέο δελ ήμεξα θαλ. Γηα λα
θαηαιάβεηο, κε έπαηξλαλ θαη κεηά απφ ιίγν έιεγαλ ζηνπο άιινπο: “απηφ ην παηδί κελ ην πάξεηε γηα
δνπιεηά”. Καη ζηγά ζηγά αλαγθάζηεθα κεηά γηαηί … πψο λα ζνπ ην πσ… δελ κπνξείο λα κείλεηο
έηζη, πξέπεη λα ηξσο, πξέπεη λα δεηο, θαηαιαβαίλεηο; Απηφ είλαη πνπ κε αλάγθαζε … θαη κεηά
έβιεπεο θαη ηνπο άιινπο πνπ δνπιεχαλε θαη είραλε παξαπάλσ ιεθηά ελψ εγψ δελ είρα θαζφινπ,
ελψ θάπνην θαηξφ άξρηζα λα δαλείδνκαη κε πηάλεηο;»
«[ ] … Βφξεηα Διιάδα, Θεζζαινλίθε, Καβάια, Λάξηζα, Λακία θαη έρσ δνπιέςεη νπνπδήπνηε ζε
αγξνηηθέο δνπιεηέο. ηη ππάξρεη αγξνηηθή δνπιεηά, 90% ην έρσ θάλεη. Έρσ καδέςεη βακβάθη, έρσ
θιαδέςεη, κάδεπα θεξάζηα, κήια, πνξηνθάιηα, καληαξίληα… θξνληίδα, κπάκηεο, θαζφιηα,
αγγνχξηα, θαξπνχδηα… φηη έρεη δειαδή, ληνκάηεο, πηπεξηέο έρσ θάλεη. Καη ηα έθαλα απηά απφ
αλάγθε, … πψο λα ην πσ, απηφ βξήθα, απηφ κνπ δψζαλε, κε πηάλεηο;»
«Απηά ηα ρξφληα δελ ζα ηα μεράζσ. Γελ ζα ηα μεράζσ θαζφινπ γηα ηνλ ιφγν φηη θνηκφκνπλ έμσ
θαη απηφ … κε έθαλε λα ληψζσ ράιηα, κνπ έθαλε πνιχ θαθφ ζηελ εηθφλα πνπ είρα γηα ηνλ εαπηφ
κνπ.»

Κξελάξ
«… κε βίδα ήξζα ην 1999 ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο, θαλνληθά κε ιεσθνξείν. Μεηά φηαλ
ηειείσζε ε βίδα έκεηλα έηζη θαη πξφζερα απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο.»
«…νηθνδνκή θαη αγξνηηθέο δνπιεηέο ήηαλ νη πξψηεο δνπιεηέο πνπ έρσ θάλεη. Θπκάκαη
ζεθσλφκαζηαλ λσξίο ην πξσί κε ηνλ αδειθφ κνπ θαη βγαίλακε ζηελ πιαηεία. Δθεί έβγαηλαλ θαη
άιινη θαη πεξηκέλακε λα πεξάζνπλ έιιελεο γηα λα καο πάξνπλ γηα δνπιεηά. Ήηαλ ζεκαληηθφ λα
έιεγεο πάληα φηη ήμεξεο λα θάλεηο νπνηαδήπνηε δνπιεηά πνπ ζνπ δεηνχζαλ. Δγψ ηφηε δελ ήμεξα
ηίπνηα απφ απηά, κφιηο είρα ηειεηψζεη ην ζρνιείν. Δίρα ηξνκάμεη πνιχ ζηελ αξρή… βαζηθά
αηζζαλφκνπλ πνιχ άζρεκα πνπ βξηζθφκνπλ εθεί καδί κε άιινπο, άζρεηνπο. Κάπνηα ζηηγκή
θαηάιαβα φηη φζα ήμεξα δελ ηζρχνπλ πηα. Απεγλσζκέλνο φπσο ήκνπλ έπξεπε πιένλ φρη κφλν λα
απνδείμσ φηη μέξσ λα θάλσ πξάγκαηα (θαινχπη, πέηξεο, ιάζπε, θιπ) αιιά θαη λα πξνζέρσ πσο
51

Απφδνζε ζηα ειιεληθά: ηα έβιεπα ξφδηλα, κε πηάλεηο…;
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κηιάσ απφ εδψ θαη πέξα, φρη κφλν κε έιιελεο αιιά θαη κε ηνπο νκνεζλείο, θαζψο δελ ππήξμε ε
έλλνηα ηνπ παηξηψηε θαη ηέηνηα. Ο ηζρπξφηεξνο ηα παίξλεη φια!»
«εκαληηθφ ήηαλ λα έπαηξλεο ην κεξνθάκαην, ζπκάκαη πέληε κε έμη ρηιηάδεο δξαρκέο. Τπήξραλ
θαη πεξηπηψζεηο φπνπ παίξλακε δέθα ρηιηάξηθα φηαλ δνπιεχακε πνιιέο ψξεο. Καη θάπσο ηα
θαηαθέξλακε ζηελ αξρή, απφ δσ θαη απφ θεη… Αιιά καο θπλεγνχζε ζπλέρεηα ε αζηπλνκία»

Οη ζπλζήθεο θαη ην πιαίζην έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο παξακέλνπλ ίδηεο θαη κεηά απφ
κία δεθαεηία ελψ έρεη ςεθηζηεί ν λφκνο 3386/2005. Σν ηδηαίηεξα πςειφ θφζηνο (εμαγνξά
ελζήκσλ, παξάβνια) γηα ηνλ κέζν νηθνλνκηθφ κεηαλάζηε πνπ πξνέβιεπε ν λφκνο
αλαγθάδεη πνιινχο απφ απηνχο λα δνπιεχνπλ νπνπδήπνηε κπνξνχλ λα βξνπλ δνπιεηά
θαη πνιχ ζπρλά ρσξίο αζθάιηζε52. Αληί δειαδή ε πξφζβαζε ζε λφκηκν θαζεζηψο
δηακνλήο λα δηεπθνιχλεη ηελ νκαιή έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ην ηδηαίηεξα απζηεξφ
πιαίζην ηνπ λφκνπ σζεί ηνπο κεηαλάζηεο φρη κφλν ζε έλαλ αγψλα εμεχξεζεο κε θάζε
ηξφπν θάπνηαο δνπιεηάο αιιά λα ζθαξθίδνληαη ηξφπνπο ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ
επφκελε αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο.
πσο θαη νη πξνεγνχκελνη, θαη ε Άλλα ζα αλαγθαζηεί λα δνπιέςεη ζηελ καχξε αγνξά
εξγαζίαο, αφξαηε γηα ηελ πνιηηεία ε νπνία ην κφλν πνπ κεξηκλά είλαη ε ζπιινγή ησλ
απνηακηεχζεψλ ηεο ψζηε λα ηεο μαλαδψζεη έλα ραξηί γηα λα ζπλερίζεη ζηνλ θαχιν θχθιν
ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο.
Άλλα
«Σν 2006 βξέζεθα ζηελ Διιάδα. Δίρα ηνπο γνλείο κνπ αιιά εγψ ήξζα κε βίδα. ηαλ ήξζα έιεγε
ζε κία εβδνκάδα ν λφκνο γηα λα κπνξέζεηο λα θάλεηο ραξηηά ζηελ Διιάδα. Έθαλα ηα ραξηηά.
Καηάθεξα λα βάισ δηθεγφξν. Ο Γηθεγφξνο έθαλε γξήγνξα θαη έηζη πήξα ραξηηά.»
«Καλνληθά δελ δνχιεπα. Γνχιεπα θαηά δηαζηήκαηα ζε δνπιεηέο ρσξίο αζθάιηζε. Οπφηε γηα λα
εμαζθαιίδσ ηελ αζθάιηζε έθαλα ραξηηά κέζσ ΟΓΑ, έπξεπε λα πιεξψζσ ή λα βξσ θάπνηνλ
γλσζηφ αγξφηε φπνπ δήισλε πσο εγψ δήζελ δνχιεπα ζηα ρσξάθηα ηνπ. Κάπνηνο πνπ είρε ηελ
θαιή δηάζεζε λα κε βνεζήζεη δειαδή ιφγν γλσξηκηψλ κε ηνλ παηέξα κνπ, κε ηελ νηθνγέλεηα κνπ
θιπ.»
«Απφ ηφηε πνπ έθηηαμα ραξηηά, φιεο ηηο δνπιεηέο έρσ θάλεη ζηελ Διιάδα. Έρσ δνπιέςεη
αγξνηηθέο δνπιεηέο, έρσ δνπιέςεη σο πσιήηξηα, ζηελ δηαθήκηζε, ζεξβηηφξα, ή λα πξνζέρσ παηδηά
ζηελ αξρή θιπ. Αιιά νη πεξηζζφηεξεο δνπιεηέο ήηαλ ρσξίο ακνηβή ή γηα λα απνθηήζσ εκπεηξία.
Γειαδή έπαηξλα έλα κηθξφ ραξηδηιίθη πνπ δελ κνπ έθηαλε ην κήλα. Ζ κφλε δνπιεηά πνπ είρα
αζθάιεηα ήηαλ ζε κία ηξάπεδα φπνπ δνχιεςα πεξίπνπ 4 κήλεο. [ ] Σα ραξηηά λαη κελ ηα είρα
λφκηκα πάληα, αιιά πξνζπαζνύζα κε νπνηνδήπνηε ηξόπν λα πιεξώζσ ηηο κέξεο εξγαζίαο

52

Ζ αζθάιηζε ζηνλ ΟΓΑ ήηαλ ζηελ νπζία έλαο έκκεζνο ηξφπνο γηα λα έρεηο άδεηα δηακνλήο εθφζνλ νη
εηζθνξέο πιεξψλνληαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ κεηαλάζηε. ηελ νπζία επξφθεηην γηα κία εηθνληθή εξγαζία θαζψο
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιινί κεηαλάζηεο δνχιεπαλ ζε άιινπο ηνκείο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη απηφ ρσξίο
αζθάιηζε θαζψο δελ κπνξνχζαλ λα δειψζνπλ αζθαιηζκέλνη ζε δχν ηακεία. Με ηα ρξήκαηα απηά ζηελ
νπζία πιήξσλαλ ηνλ ΟΓΑ σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο
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ζηνλ ΟΓΑ γηα λα κπνξέζσ λα αλαλεώζσ κεηά ηελ άδεηα. Πιήξσλα ρξήκαηα απφ ηελ ηζέπε κνπ
ελψ δνπιεηέο δελ είρα ζηελ νπζία. Καη απηά ηα ρξήκαηα ήηαλ απφ ηνπο γνλείο κνπ.»
«ηελ δνπιεηά δελ αηζζάλνκαη φηη αληηκεησπίδνκαη ηζφηηκα. Παο, ζνπ ιέεη άκα ζέιεηο ρσξίο
αζθάιεηα θαη εζχ αλαγθάδεζαη … νπφηε ζέιεη ζε απνιχεη, δελ δεζκεχεηαη λνκηθά … νπφηε είζαη
ζηελ νπζία ν δνχινο ηνπ! Οπφηε έρεη αλάγθε ζα ζε έρεη εθεί ελψ φηαλ δελ ζα ζε ρξεηαζηεί ζα ζε
πεηάμεη.»

Τσξηλή εξγαζία, ηθαλνπνίεζε θαη δπλαηόηεηεο
Αλ θαη είλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ε λνκηκνπνίεζε θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ απαζρφιεζε
απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο κεραληζκνχο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ, ε έληαμε απηή εηδηθά
ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαίλεηαη λα είλαη επηθαλεηαθή θαζψο κία βαζχηεξε θαη πην
ζπλδπαζκέλε αλάιπζε απνδεηθλχεη ηελ ειιηπή θαη κε δηαθξίζεηο, έληαμε ζηελ αγνξά
εξγαζίαο. Καη απηφ δηφηη ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο
(Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 2013, ζζ. 71-72), ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη φρη κφλν
δηαθεξπθηηθνχ ραξαθηήξα αιιά θαη ππνθξηηηθά θαη κε εθαξκφζηκα θαζψο απέρνπλ
πνιχ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία πεξηγξάθνπλ νη κεηαλάζηεο.
Ζ εχξεζε εξγαζίαο είλαη απνηέιεζκα πξνζσπηθήο πξνζπάζεηαο θαη ζηεξίδεηαη ζηελ
αμηνπνίεζε δηθηχσλ θαη γλσξηκηψλ ησλ ηδίσλ. πλερίδνπλ λα βξίζθνληαη εγθισβηζκέλνη
ζε κία γθξίδα δψλε ηεο αγνξάο εξγαζίαο ρσξίο δπλαηφηεηεο γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε
ελψ ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο απιψο δπζρεξαίλεη ηελ ήδε εχζξαπζηε ζέζε
ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Αξζνχξνο
«Σπραία, εθεί … φπσο θαζφκνπλα εθεί βιέπσ έλα κάζηνξα… κάδεπα ειηέο εγψ ζην γέξν πνπ
θαζφκνπλ ηφηε θαη έθηηαρλε ν γηνο ηνπ ην ζπίηη απφ ηελ Αζήλα θαη ηνπ ιέσ ξε θχξηε Μηράιε δελ
ηνπ ιεο ηνπ κάζηνξα Κψζηα λα κε πάξεη δνπιεηά; Μνπ ιέεη, άκε, άκα ζέιεη θάηη ζα θάλνπκε. Καη
έηζη κπήθα θαηεπζείαλ ζηελ νηθνδνκή. Απφ ηφηε θφιιεζα κε ηελ ιάζπε, κε ηελ θφιια εγψ…
(γειάεη) γίλακε έλα ζψκα»
«Ζ αιήζεηα είλαη φηη κέρξη ην 2008 είκαζηαλ εληάμεη. Δπραξηζηεκέλνο απφ ηελ δνπιεηά. Μέρξη
πνπ καο ήξζε ε θξίζε. Απφ εδψ θαη πέξα έρνπκε κείλεη πίζσ… έρνπλ έξζεη ηα πξάγκαηα άλσ
θάησ. Πξηλ ηελ θξίζε δειαδή είρακε ηελ δνπιεηά καο, κπνξνχζα λα ζρεδηάδσ ηελ δσή … ζα
θάλσ θάηη βξε παηδί κνπ, γηα ηελ δσή γηα ηα παηδηά κνπ, θάηη γηλφηαλ.»
«Φάρλσ λα θάλσ άιιεο δνπιεηέο! ηη πξνθχςεη, λαη! Δκέλα κνπ πηάλνπλ ηα ρέξηα. Γελ είλαη κφλν
ην πιαθάθη, γηαηί άκα είλαη λα κείλσ εθεί θίιε, δελ βγαίλεη ηίπνηα.»
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Νηξηηάλ
«Έρσ πηάζεη δνπιεηά ην 2006, κέρξη ην 2011. Έλαο θίινο κνπ είπε ππάξρεη έλα εξγνζηάζην εθεί
πέξα θαη εγψ εθείλε ηελ πεξίνδν δελ δνχιεπα. Μεηά ζηακάηεζα ηξία ρξφληα γηαηί κπήθαλε κέζα
απηνί θαη δελ καο πιήξσλαλ θαη θεχγσ απφ εθεί. Σα παίξλσ θάπνηα ζηηγκή ηα ιεθηά κνπ κε
επηηαγή… κεηά μαλαπήγα φηαλ άλνημε. Γελ βξήθα αιινχ, ηη λα έθαλα…;»
«Πσο κε έρνπλ γξακκέλν ή ηη θάλσ; Βαζηθά θάλνπκε θαιψδηα, ζπηξάι νηηδήπνηε. Σελ δνπιεηά
ηελ έκαζα εθεί. Μνπ είπαλ φηη ζα είκαη εξγάηεο θαη ζα θάλσ απηφ… κνπ έθεξαλ έλα παηδί λα
κνπ δείμεη θαη απηφ ήηαλ.»
«Κάπνηε είρα ανξίζηνπ ρξφλνπ ζχκβαζε αιιά ηψξα είλαη θάζε ρξφλν. Δίλαη ηεηξαήκεξε αιιά
εκείο ηηο άιιεο ηξεηο δνπιεχνπκε καχξα. Μαο βάδνπλ θαη ππνγξάθνπκε γηα ην ΗΚΑ φηη
δνπιεχνπκε ηέζζεξεηο κέξεο. Αιιά εκείο, άκα ηπραίλεη δνπιεχνπκε θαη πέληε κέξεο θαη έμη κέξεο
αιιά δελ θηππάσ ηελ θάξηα.»
«Απηή ηε ζηηγκή δελ είκαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ δνπιεηά! Γηαηί παίξλσ 600 επξψ. Καη δψξν δελ
παίξλσ, ιφγν θξίζεο. Πξηλ έπαηξλα. Αιιά ηψξα πνπ είκαη πνιιά ρξφληα εθεί θαη δελ κπνξψ λα
βξσ κία θαιχηεξε δνπιεηά δελ έρσ ηη λα θάλσ. Γελ κπνξψ λα θχγσ θαη αο κε κνπ αξέζεη ην
κεληάηηθν πνπ παίξλσ.»

Οη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ βξίζθνπλ φζνη απφ απηνχο ζπνπδάδνπλ ή είλαη ήδε
θαηαξηηζκέλνη, δελ αληηζηνηρνχλ ζηα πξνζφληα πνπ δηαζέηνπλ. Σν θαζεζηψο ηεο
δηακνλήο απνδεηθλχεηαη πάληα έλα εκπφδην ε ππέξβαζε ηεο νπνίαο απιψο απνδεηθλχεηαη
αδχλαηε.
Κξελάξ
«Απηή ηη ζηηγκή δνπιεχσ σο ζεξβηηφξνο, θπξίσο ην θαινθαίξη. Δίλαη πνιχ δχζθνιε δνπιεηά γηαηί
δνπιεχσ 16 άσξα ζπλερφκελα. Έρσ αιιάμεη πνιιέο ηέηνηεο δνπιεηέο, γηαηί δελ πιεξψλνπλ. Απηφ
θάλσ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν ρεηκψλα έρσ ζέκα γηαηί δελ ππάξρεη θάηη λα βξεηο. Γνπιεχσ
πεξηζηαζηαθά φπνπ βξσ, νηθνδνκή θαη αγξνηηθέο δνπιεηέο, μέξεηο, κέζσ γλσζηψλ θαη θίισλ.»
«Αλ κνπ αξέζεη ε δνπιεηά..; Ση λα ζνπ πσ ηψξα, … ρη, δελ κνπ αξέζεη, είλαη σκή εθκεηάιιεπζε
θαη ζρεδφλ πάληα είζαη αλαζθάιηζηνο. Έηζη φπσο είλαη ηα πξάγκαηα ζηελ Διιάδα, άκα δελ
θνπλήζεηο εζχ ηα ρέξηα ζνπ, δελ πξφθεηηαη λα δήζεηο. Σν ζέκα είλαη φηη αλαγθάδνκαη λα θάλσ
νπνηαδήπνηε δνπιεηά γηα λα κπνξψ λα θαιχςσ ηα έμνδα ησλ ζπνπδψλ κνπ.»
«Σειεηψλσ ην κεηαπηπρηαθφ κνπ, θαη φζα ρξφληα βξίζθνκαη ζηελ Διιάδα έρσ θάλεη δνπιεηέο ηνπ
πνδαξηνχ. Γελ κπνξνχζα λα θάλσ αιιηψο, έπξεπε λα θηηάμσ ηα ραξηηά θάζε δχν ρξφληα. Ξέξεηο
πόζα ιεθηά έρσ πιεξώζεη; Δελ ζέιεηο λα μέξεηο!»
«Δίλαη ζαλ λα αρξεζηεχζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ζπλεηδεηά. Απηή είλαη ε αίζζεζε! Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε
φηη είκαη εγθισβηζκέλνο θαη φηη δελ κπνξψ λα θάλσ ηίπνηα γη’απηφ! Απηφ ιέγεηαη αξξψζηηα! Με
έρεη αξξσζηήζεη, πσο ην ιέλε κνπ έρεη θάλεη πνιχ θαθφ ζηελ απηνεθηίκεζή κνπ, ζηελ ςπρνινγία
κνπ.»
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Αλαδήηεζε εξγαζίαο θαη ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο
Ζ εχξεζε εξγαζίαο γίλεηαη κέζσ ησλ άηππσλ δηθηχσλ, απφ ζπγγελείο ή γλσζηνχο ελψ ε
επαθή ηνπο κε ηνλ ΟΑΔΓ είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πξνβιεκαηηθή. Καζψο ε
απαζρφιεζή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ δπλαηφηεηά ηνπο λα απνξξνθεζνχλ θπξίσο ζε
ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηελ αλεπίζεκε νηθνλνκία, απηφ έρεη σο ζπλέπεηα είηε λα
αδπλαηνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε θνηλσληθναζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα είηε, θαη φηαλ
κπνξνχλ ελίνηε ε δπλαηφηεηά ηνπο λα εληαρζνχλ ζηηο ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα
ηνπο άλεξγνπο, ή ηελ εγγξαθή ζην κεηξψν αλέξγσλ πεξηνξίδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζηηθψλ γη’απηνχο θξηηεξίσλ πνπ εδξάδνληαη ζην λνκηθφ ηνπο
θαζεζηψο.
Οη φξνη ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο είλαη εμαηξεηηθά απνηξεπηηθνί γηα
ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαη ζπλδένληαη πάληα απφ ηνλ ηχπν ηεο άδεηαο θαη ηα θξηηήξηα γηα
ηελ αλαλέσζή ηεο. Οη πεξηζζφηεξνη εμ’ απηψλ δελ μέξνπλ θαλ ηελ χπαξμε ηέηνησλ
πξνγξακκάησλ έρνληαο θηίζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα ζε ζέζεηο εξγαζίαο
ρακεινχ θχξνπο, πνπ δελ απαηηνχλ ηδηαίηεξε εμεηδίθεπζε θαη έηζη θηλνχληαη πάληα ζην
πεξηζψξην ησλ επίζεκσλ κεραληζκψλ έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ φπνηα κηθξή
θηλεηηθφηεηα παξαηεξείηαη ζηελ απαζρφιεζε δελ ζεκαίλεη θαη παγίσζε θαιχηεξσλ
ζπλζεθψλ εξγαζίαο.
Γηα φζνπο απφ απηνχο, επηρεηξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά, θαίλεηαη
πσο εληάζζνληαη κελ ζε κία ζέζε ζπκκεηνρήο ζηα πιαίζηα ηεο ίζεο αληηκεηψπηζεο κε
ηνπο έιιελεο αιιά εκηηεινχο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ελψ δελ αλαιακβάλνληαη
ζεηηθά θαη ελεξγά κέηξα γηα ηελ νκαιή θαη ηζφηηκε έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν
απνηέιεζκα είλαη λα είλαη ζπρλά ζχκαηα παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζε
φ,ηη αθνξά ηνπο κηζζνχο, ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, ηελ πξναγσγή ή ηελ
επαγγεικαηηθή αλέιημε.
Άλλα
«Απφ ηφηε πνπ έρσ έξζεη κέρξη ηψξα κπνξψ λα ππνινγίζσ φηη κία δνπιεηά είρα κε αζθάιεηα θαη
ηψξα αλ δειψλσ γηα δνπιεηά δελ κπνξψ λα δειψλσ έλζεκα θάπνπ. Γηαηί έρσ δνπιέςεη πάληα
ρσξίο έλζεκα. Οη πεξηζζφηεξεο δνπιεηέο πνπ έβξηζθα δελ ήζειαλ λα κνπ πιεξψζνπλ αζθάιεηα.
Έπαηξλα απιά ην κεξνθάκαην. Ζ ζπκθσλία ήηαλ πάληα αλ δέρνκαη λα δνπιεχσ ρσξίο αζθάιεηα
θαη λα κνπ ιέλε φηη ζα πάξεηο κφλν ηα ρξήκαηα. (…) νπφηε αλαγθαζηηθά θαη εγψ γηα λα κπνξέζσ
λα έρσ θάπνηα ρξήκαηα γηα λα θαιχςσ έλα κέξνο ησλ αλαγθψλ κνπ αιιά θαη λα εηνηκαζηψ γηα
ηελ επφκελε αλαλέσζε, έπξεπε λα δνπιέςσ ήζεια δελ ήζεια.»
«ζεο δνπιεηέο έρσ θάλεη ελλνείηαη πσο δελ είλαη ησλ πξνζφλησλ πνπ έρσ! Έρσ πηπρίν ειιεληθφ
σο κηθξνβηνιφγνο απφ ηελ Αιβαλία, μέξεηο, απφ ΗΔΚ. Έρσ θάλεη πξνζπάζεηα γηα λα αλαγλσξηζηεί
εδψ ην πηπρίν θαη δελ κνπ ην έρνπλ αλαγλσξίζεη φπσο είλαη ην πηπρίν αθξηβψο. Καη πάιη δελ έρσ
βξεη δνπιεηά…»
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«Μέζσ ΟΑΔΓ πηζηεχσ φηη είλαη κία ζθέηε θνξντδία. Έρσ πάεη άπεηξεο θνξέο. Ο ΟΑΔΓ ζε
ζηέιλεη ζε ΚΔΠ θαη ηέηνηα. Θπκάκαη πξηλ 2 ή 3 ρξφληα κε είραλ δερηεί, είρα θάλεη ζπλέληεπμε
πήγαλ φια πνιχ φκνξθα θαη ζην ηέινο κνπ είπαλ φηη δελ θηάλνπλ ηα κφξηά κνπ γηα πνην πξάγκα;
Γηα λα κπνξέζσ λα δνπιεχσ πσιήηξηα! Σν ΤΠ. Δξγαζίαο δει. αμηνινγνχζε φηη εγψ επεηδή είρα
έλα πηπρίν σο κηθξνβηνιφγνο, δελ έθηαλαλ ηα κφξηα γηα λα δνπιεχσ πσιήηξηα θάπνπ. Οπφηε
ζπκάκαη απνθιείζηεθα.»
«Κάξηα αλεξγίαο έρσ βγάιεη ηα ηειεπηαία 4 ρξφληα ηελ νπνία ηελ ράλσ θάζε θνξά πνπ πξέπεη λα
πάσ Αιβαλία. Ζ θάξηα αλεξγίαο δειαδή δηαθφπηεηαη επεηδή εγψ πεξλάσ ηα ζχλνξα θαη έηζη ν
ΟΑΔΓ ζεσξεί φηη εγψ είκαη εξγαδφκελε (γειάεη…!) θαη κνπ δηαθφπηεη ηελ θάξηα. Σν ζέκα είλαη
φηη έηζη έραλα πάληα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζπζζψξεπα σο άλεξγε κε απνηέιεζκα φηαλ πάσ
μαλά ζηνλ ΟΑΔΓ λα κνπ ιέλε φηη δελ είκαη άλεξγε πνιχ θαηξφ ελψ έρνπλ πξνηεξαηφηεηα εθείλνη
νη νπνίνη έρνπλ έλα ρξφλν θιπ.»
« Πσο ληψζσ; Σίπνηα δελ ληψζσ! Να ζνπ πσ ηελ αιήζεηα, δελ κνπ θάλεη πηα εληχπσζε αλ έρσ ή
δελ έρσ θάξηα. Έρσ θνπξαζηεί, ην ίδην είλαη γηα κέλα! Αλ δελ είρα ηνπο γνλείο ζίγνπξα δελ ζα ηα
είρα θαηαθέξεη.»
«ρη, δελ πηζηεχσ φηη έρνπκε ηηο ίδηεο επθαηξίεο κε ηνπο έιιελεο, γηαηί νπνπδήπνηε πνπ ζα πάσ
γίλεηαη πάληα ε δηάθξηζε αλ είκαη μέλε ή φρη. ηαλ παο θαη απεπζχλεζαη ζε έλαλ θνξέα είηε
δεκφζην είηε ηδησηηθφ πξνηεξαηφηεηα ζα έρεη πάληα ν έιιελαο…»

Κξελάξ
«ΟΑΔΓ; Να ζνπ πσ ηελ αιήζεηα, θάζε θνξά πνπ αθνχσ απηή ηελ ιέμε κνπ έξρεηαη λα βξίζσ!
Άθνπ ινηπόλ…, ε απνζηνιή ηνπ ΟΑΕΔ είλαη λα ζε απνθιείζεη, λα ζε ηαπεηλώλεη θαη λα
δνθηκάζεη ηηο αληνρέο ζνπ! Καη ην θάλεη απηό πνιύ θαιά! Πνηέ δελ έρσ επσθειεζεί απφ ηνλ
ΟΑΔΓ. Πέξπζη θαηάθεξα κεηά απφ πνιχ θφπν λα εγγξαθψ ζην κεηξψν αλέξγσλ θαη θάπσο κνπ
θαηλφηαλ. Μεηά απφ πνιχ θαηξφ θαληάζνπ! Απηφ είλαη ηξειφ! Απιά θαη κφλν λα θαίλεζαη φηη
είζαη άλεξγνο κηιάκε, γηαηί δνπιεηά εθεί δελ βξίζθεηο, πφζν κάιινλ θάηη πνπ λα άπηεηαη ησλ
πξνζφλησλ ζνπ!»
«Σν ζέκα είλαη πσο γηα λα εγγξαθείο ζην κεηξψν αλέξγσλ ζνπ δεηάλε εθηφο απφ ηελ απφιπζε θαη
άιια ραξηηά, πνιιά ραξηηά. Αο πνχκε ζπκβφιαην ζπηηηνχ. Απηφ φκσο δελ ην δίλνπλ εχθνια νη
έιιελεο γηαηί απνθεχγνπλ λα πιεξψλνπλ θφξνπο. Οη πεξηζζφηεξνη κέλνπλ άηππα ζε ζπίηηα θαη
πιεξψλνπλ ελνίθην. Δρ, άκα δελ ην έρεηο, ν ππάιιεινο ζνπ ιέεη πάξε δξφκν! Καη έηζη ζπλερίδεηο
εζχ λα ζηεξίδεζαη ζηηο δηθέο ζνπ δπλάκεηο θαη κφλν. Καη εθφζνλ ζπλερίδεηο κφλνο, απηφ ζεκαίλεη
φηη ζα αλαγθαζηείο θαη πάιη λα είζαη ζε δνπιεηέο πνπ δελ δίλνπλ αζθάιηζε, δελ δίλνπλ απφιπζε
θιπ. Παξακέλεηο απνθιεηζκέλνο!»
«Απηφ δελ ζπκβαίλεη κε ηνπο έιιελεο. Σίγνπξα! Δίλαη ηξειφ λα κελ κπνξείο λα θαηαζηήζεηο ηνλ
εαπηφ ζνπ νξαηφ, γηαηί έρεηο δχν πηπρία γακψην! Δεε, φρη! Απηφ δελ έρεη ζεκαζία, είζαη μέλνο θαη
ζνπ επηθπιάζζνπλ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε! Δγψ δελ κπνξψ λα ζπκκεηέρσ ζηα πξνγξάκκαηα
απαζρφιεζεο, απηά ηα επξσπατθά ηεο θνηλσθεινχο εξγαζίαο. Οη θίινη κνπ έιιελεο κπνξνχλ. Καη
πήγαλ αξθεηνί. Δγψ απιψο δελ κπνξψ. Γελ έρσ δηθαίσκα! Καη ηνπο θνηηάσ απνξεκέλνο…»
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Γηα φζνπο δελ θαηαθέξλνπλ λα εληαρζνχλ ζηηο πνιηηηθέο ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηελ πξνζηαζία
απφ ηελ αλεξγία ε ιχζε είλαη απιψο λα ππνκέλνπλ θαη λα κεηψζνπλ δξαζηηθά ηα έμνδά
ηνπο ή λα δεηήζνπλ βνήζεηα απφ ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα. ρη κφλν νη ειαζηηθέο
κνξθέο απαζρφιεζε πνπ θαιχπηνπλ αιιά θαη πξνβιήκαηα κε ηελ άδεηα δηακνλήο (πνπ
είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ απαζρφιεζή ηνπο) είλαη ε αηηία λα κελ κπνξνχλ λα
θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΓ κε απνηέιεζκα ζρεδφλ πάληα λα απνθιείνληαη.
Αξζνχξνο
« Δηζφδεκα ελλνείο; Δρ, έλα κεξνθάκαην ηελ εβδνκάδα… ίζα ίζα πνπ ηελ βγάδνπκε, κε ην δφξη.
Κάλνπκε πνιιέο πνιιέο νηθνλνκίεο γηαηί αιιηψο δελ βγαίλεη. Άιιαμε ν ηξφπνο δσήο καο ζηα
πάληα απφ ην πξσί κέρξη ην βξάδπ ζηελ νηθνγέλεηα, απηφ πψο λα ζνπ ην πσ δειαδή, νη αιιαγέο
ήηαλ 100% ζην θφθθηλν… δειαδή πνπ ζεο ζην super market, ζηα ηξφθηκα, ζηελ βελδίλε, ζηνπο
θαθέδεο απηά, έρνπλ αθξηβχλεη ηα πάληα.
«Σίπνηα… κε ηνλ ΟΑΔΓ είρα πάεη γηα ην επίδνκα αλεξγίαο αο πνχκε πξηλ ηξία ρξφληα, είρα ηελ
βεβαίσζε, ηελ κπιε βεβαίσζε πνπ κε θφςαλε απφ ηα δηθαζηήξηα. Καη επεηδή ηφηε κε απηφ δελ
κπνξνχζα, εγψ ηψξα ζα πάσ ζηνλ ΟΑΔΓ … ηψξα πφζα έλζεκα αθξηβψο δελ μέξσ. Θα πάσ ηελ
Γεπηέξα λα ξσηήζσ πφζα δεηάλε… Ξέξσ φηη δελ έρσ πνιιά φκσο»

Ζ εηθφλα αλαμηνπηζηίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απνηππψλεηαη ζηα ζέκαηα θαη ζηηο
δηαδηθαζίεο ελεκέξσζήο ηνπο. Γηα ηελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζή ηνπο ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηα θνηλσληθναζθαιηζηηθά ηνπο δηθαηψκαηα νη ίδην δειψλνπλ άγλνηα,
ππνζθάπηνληαο έηζη φρη κφλν ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο απνδέθηεο δηθαησκάησλ αιιά ην
ζεκαληηθφηεξν, ηελ λνκηκφηεηά ηεο δηακνλήο ηνπο.
«Σψξα ηη λα ζνπ πσ… φηαλ ζε αλαγθάδεη ν άιινο… ν εξγνιάβνο θαη είζαη καδεκέλνο ζε κία
γσλία. Έκελα ζην ρσξηφ ηφηε ζην Υηιηνκφδη. Γηα λα θάλσ ηα ραξηηά κνπ εγψ δνχιεπα κελ
νηθνδνκή αιιά ε αζθάιεηά κνπ ήηαλ ΟΓΑ, θαη έηζη δνχιεπα καχξα γηα λα αγνξάζσ ηηο κέξεο
εξγαζίαο γηα ηελ άδεηα πνπ ήηαλ θάζε δχν ρξφληα. Καη απηφ ζπλερίζηεθε θαη φηαλ ήξζα ζηελ
Κφξηλζν, πήγαηλα δχν κήλεο ην ρεηκψλα εθεί, έξηρλα ειηέο γηα λα θάλσ ηα ραξηηά. Δγψ δελ ήμεξα
θαη δελ καο ην έιεγαλ φηη κπνξνχζα λα έρσ κέρξη 100 έλζεκα θαη απφ ην ΗΚΑ παξάιιεια κε ηελ
αζθάιηζε ζηνλ ΟΓΑ. Γηαηί πνηνο ζα καο ηα πεη απηά ηα πξάγκαηα; Οπφηε ην 2005 εγψ άξρηζα
θαλνληθά κε ηα έλζεκα. Σψξα απφ ηνλ ΟΑΔΓ, έρσ πάξεη κφλν ην βνήζεκα ησλ παηδηψλ, κφλν
απηφ ζπκάκαη.»

Νηξηηάλ
«Έρσ πάξεη κία θφξα ηακείν αλεξγίαο, έλα ρξφλν. Αθνχ είρα καδέςεη έλζεκα. Αιιά άιιεο θνξέο
πνπ δελ είρα, έρσ δεηήζεη βνήζεηα απφ ηνλ αδειθφ κνπ πνπ ήηαλ ζην Λνλδίλν.»
«Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο; ρη, δελ μέξσ. Γελ καο ιέεη θάπνηνο γηα θάηη ηέηνην. Οχηε πνπ έρσ
αζρνιεζεί θίιε». Άιισζηε δελ κνπ κέλεη ρξφλνο. Γνπιεηά ζπίηη, δνπιεηά ζπίηη… πνηνο λα κνπ πεη
δειαδή;
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4.3 Κνηλσληθέο ζρέζεηο
Μία θξίζηκε δηάζηαζε ηεο ελζσκάησζεο είλαη ε πνιηηηζκηθή δηάζηαζε, δειαδή ε
πηνζέηεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ πξνηχπσλ πνπ ηζρχνπλ ζηηο θνηλσλίεο πνπ εγθαζίζηαληαη νη
κεηαλάζηεο, αιιά θαη ε δηάρπζε δηθψλ ηνπο πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ θνηλσλία ησλ
ρσξψλ ππνδνρήο θαη ν ελζηεξληζκφο απφ ηελ πιεπξά ησλ κεηαλαζηψλ ηνπ αμηαθνχ
ζπζηήκαηνο πνπ επηθξαηεί ζηηο θνηλσλίεο πνπ δνπλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θνηλσληθή
θαη πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα.
Ζ δηάζηαζε απηή είλαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηε γηαηί νη δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα
δελ γίλνληαη ηφζν κε ζεζκηθφ ηξφπν, αιιά αθήλνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηφζν ηεο
θνηλσλίαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο φζν θαη ηεο κεηαλαζηεπηηθήο νκάδαο θαη πάλησο
απαηηνχλ ζεκαληηθφ βάζνο. ηελ πεξίπησζε ησλ αιβαλψλ κεηαλαζηψλ, ε καθξφρξνλε
δηακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ε ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε ηνπο ληφπηνπο απνηειεί ηνλ
θαηαιιειφηεξν δείθηε αλαγλψξηζεο ηεο θνηλσληθήο ηνπο ελζσκάησζεο ζηελ ειιεληθή
θνηλσλία, γηαηί δείρλεη φηη ηφζν νη ίδηνηο φζν θαη νη γεγελείο έρνπλ μεπεξάζεη
πξνθαηαιήςεηο, θνβίεο θαη ακθηβνιίεο πνπ ραξαθηήξηδαλ πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο.

Σρέζεηο κε έιιελεο ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ
Ζ πξψηε θαη ίζσο ζεκαληηθφηεξε δηάζηαζε φπνπ ζπληειείηαη ε επαθή είλαη κέζσ ηεο
εξγαζίαο. Μέζσ ηεο εξγαζίαο παξέρεηαη ζηνπο αιβαλνχο κεηαλάζηεο ε δπλαηφηεηα λα
βηψζνπλ ηνλ ίδην ηξφπν δσήο κε ηνπο έιιελεο, λα ζπλαλαζηξαθνχλ καδί ηνπο θαη λα
πεξάζνπλ απφ ην ζηάδην ηεο νηθνλνκηθήο έληαμεο ζηελ ελζσκάησζε, ε νπνία αγγίδεη
δεηήκαηα ζπκκεηνρήο θαη ζηε ζθαίξα ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ, ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ
ζρέζεσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα, γεληθφηεξα, ησλ άηππσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο
έιιελεο.
Γηα νξηζκέλνπο απφ απηνχο νη ζρέζεηο απηέο είλαη άξηζηεο, ελψ γηα άιινπο παξφηη
ζεηηθέο δελ ιείπνπλ νη αλαθνξέο γηα ηελ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε πνπ ληψζνπλ απφ
κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο, σζηφζν φπσο δειψλνπλ θαη νη ίδηνη είλαη κεηνςεθηθέο.
ε άιιεο πεξηπηψζεηο απνδεηθλχεηαη κία ηάζε πξνζαξκνγήο ησλ ίδησλ ζηελ ππάξρνπζα
θάζε θνξά εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ πνπ ην ζπλνδεχεη. Οη
ζπλαλαζηξνθέο είλαη επηιεθηηθέο θάζε θνξά θαη εδξάδνληαη ζηελ κεηαλαζηεπηηθή
ηδηφηεηα θαη ηελ δπζκελή νηθνλνκηθή ζέζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ κεηαλάζηε απφ ηελ κία
θαη ζηηο δηαθνξέο κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ πνπ θέξνπλ νη δχν πιεπξέο. ε απηήλ ηελ
πεξίπησζε, έλαο πςειά εμεηδηθεπκέλνο κεηαλάζηεο ν νπνίνο αθξηβψο επεηδή είλαη ζε
δπζκελή λνκηθά θαη νηθνλνκηθά ζέζε, θαη βξίζθεηαη πεξηζηαζηαθά ζε ζέζεηο εξγαζίαο
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ρακεινχ θχξνπο, είλαη αλαγθαζκέλνο λα ηζνξξνπεί ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο έιιελεο
εξγαδνκέλνπο πνπ δελ δηαζέηνπλ απαξαίηεηα ην ίδην κνξθσηηθφ θεθάιαην.
Χζηφζν αζρέησο ησλ δηαθνξψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο ίδηνπο (κνξθσηηθφ, πνιηηηζκηθφ
θεθάιαην) θαη ησλ δηαδξνκψλ έληαμεο πνπ αθνινπζνχλ απηέο νη αηνκηθέο πνξείεο, ζε
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηαηήξεζεο «θαιψλ» ζρέζεσλ κε
ηνπο έιιελεο. Απηή ε δηαπίζησζε απιψο δείρλεη κε ηνλ πην εκθαηηθφ ηξφπν πσο ε έληαμε
ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζπληειείηαη ειιείςεη ησλ επίζεκσλ πνιηηηθψλ γηα ηελ απαζρφιεζε
ησλ κεηαλαζηψλ πξάγκα πνπ ηνπο νδεγεί λα αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη ηελ εμαζθάιηζε ησλ
φξσλ γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο δηακνλήο ζηελ Διιάδα.
Αξζνχξνο
«ρη, φρη δνπιεχσ κε έιιελεο… αθεληηθφ θίιν. Απηφο … πάληα έρσ, είρα θαιή ζρέζε κε ηα
αθεληηθά πνπ έρσ δνπιέςεη ηφηε. Πξψηα είκαζηαλ θίινη, κεηά βιεπφκαζηαλ ζαλ… δειαδή ηελ
ψξα πνπ δνπιεχακε είκαζηαλ αθεληηθφ θαη … εξγάηεο».
«Ναη, κα φηαλ ν άιινο ζνπ αλνίγεη ην ζπίηη θαη έκπαηλα ζπίηη γηαηί δεηνχζα λεξφ θαη ζνπ ιέεη ν
άιινο εκέλα κνπ δεηάο λεξφ; Τν ςπγείν εθεί είλαη, ηξάβα θαη πάξε… ή ην κπάλην, λα παο θαη λα
θάλεηο κπάλην, δειαδή ηα πάληα, λα κνπ ζηδεξψζνπλ ηα ξνχρα εθεί.
«Ση πσο κε έθαλε; Με έθαλε λα ληψζσ θαιά… ηψξα λα ζε αγθαιηάζεη ν άιινο έηζη, λα ζε βάιιεη
κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, είλαη … εληάμεη! Δίλαη θάηη άιιν απηφ! Σνπο έβιεπα ζαλ δηθνχο κνπ
αλζξψπνπο, λνηάδνληαλ γηα κέλα. Καη φηαλ βιέπεηο φηη έρεηο έλαλ άλζξσπν πνπ λνηάδεηαη γηα
ζέλα, ληψζεηο θαιχηεξα ξε θίιε. Γειαδή απηφ πνπ ζθέθηεζαη είλαη φηη άκα γίλεη θάηη ζηξαβά ιεο
έρσ ηνλ ηάδε…, κε ππνζηεξίδεη ν ηάδε, θαηάιαβεο;»

Νηξηηάλ
«Δληάμεη. ε ζέκαηα δνπιεηάο, θαιά… αιιά … είλαη θάπνηνη πνπ δελ είλαη εηιηθξηλείο. Γειαδή
καο ξνπθηαλεχνπλ θαη ιέλε φηη δελ δνπιεχνπκε θαη ηέηνηα ή ζνπ ξίρλνπλ πξάγκαηα ζηα πιηθά γηα
λα ηξαβάο ινχθη κεηά εζχ. Σψξα ηη λα πσ, είλαη ιίγνη εθείλνη νη νπνίνη ζε θνηηάλε ζαλ αιβαλφο,
δει. λα θάλεηο ηελ πην δχζθνιε δνπιεηά θιπ. Αιιά νη πεξηζζφηεξνη είλαη λέα παηδηά θαη απηνί καο
θνηηάλε ζαλ ίδηνη δειαδή.»

Κξελάξ
«Μπνξψ λα πσ φηη είρα πνιχ θαιέο ζρέζεηο. Βέβαηα, απηφ είρε λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε ηελ
ζηάζε κνπ παξά κε ηελ ζηάζε ησλ άιισλ. Καη επεηδή έρσ εξγαζηεί ζε δηάθνξεο δνπιεηέο, θαη
πνιιέο θνξέο κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο έιιελεο, έπξεπε πάληα λα πξνζαξκνζηψ ζηελ
εθάζηνηε θνπιηνχξα ηεο εξγαζίαο πνπ έθαλεο. ε γεληθέο γξακκέο, φηαλ πηνζεηείο φρη κφλν ηνπο
θψδηθεο θαη ηα πξφηππα πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ζηελ εξγαζία αιιά θαη επξχηεξα ην ηη ζηάζε
δείρλεηο γηα ηνλ ηξφπν δσήο ησλ ειιήλσλ ή ηνπο έιιελεο γεληθφηεξα, επεξεάδεη αλ ζα είζαη
απνδεθηφο απφ απηνχο ή φρη. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, θαιέο ζρέζεηο κε έιιελεο ππήξραλ, εάλ εζχ,
ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ζπδήηεζε πήγαηλε ζηνπο μέλνπο, ζηα ζηεξεφηππα θιπ. πηνζεηνχζεο κία
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πην δηπισκαηηθή ζηάζε θαη δελ επεδίσθεο πάληα ηελ αλνηθηή ζχγθξνπζε. Καη απηφ επεηδή, θαη
εθείλνη, νη έιιελεο, δελ είλαη φινη ην ίδην. Έλαλ καιάθα ην ρεηξίδεζαη δηπισκαηηθά, ελψ κε έλαλ
πνπ έρεη επαηζζεζίεο, κπνξείο φρη κφλν λα ζπδεηήζεηο ρσξίο αλαζηνιέο αιιά θαη λα γίλεηο θίινο
καδί ηνπ. ηελ ηειηθή, ε επίγλσζε ηεο δπζκελνχο ζέζεο ζηελ νπνία βξίζθεζαη, ζε θαζηζηά
πεξηζζφηεξν επαίζζεην θαη πξνζαλαηνιίδεη ηελ δξάζε ζνπ πάληα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
εμαζθαιίδεηο φρη κφλν ηελ δνπιεηά ζνπ αιιά θαη λα δηαηεξείο ηηο ζρέζεηο κε ηνπο έιιελεο πνπ
είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο.»

Με ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηελ ζπξξίθλσζε ηεο εξγαζίαο,
πεξηνξίδνληαη ζηαζεξά νη θαηεγνξίεο ηφζν ησλ γεγελψλ φζν θαη ησλ κεηαλαζηψλ
εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε ζηαζεξή απαζρφιεζε. Γηακνξθψλεηαη έλα
ζχζηεκα εζλνδηαζηξσκάησζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δηαίξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε
θαηεγνξίεο κε άληζα δηθαηψκαηα, άληζε πξφζβαζε ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή
δχλακε, ζην θχξνο θαη ζε θάζε άιιε κνξθή πξνλνκίσλ πνπ αμηνινγνχληαη απφ φινπο,
βάζεη κηαο πξαγκαηηθήο ή ππνζεηηθήο θαηαγσγήο (Barth 1970: 27, Richmond 1972: 1516, Lieberson 1972 ζην Βεληνχξα, 2011, ζζ. 29-30). Δγθαζηδξχνληαη δειαδή κεραληζκνί
ειέγρνπ ζηε λνκή ηνπ πινχηνπ, αιιά θαη ηξφπνη λνκηκνπνίεζεο ηνπ απνθιεηζκνχ ή ηεο
άληζεο πξφζβαζεο ησλ κεηαλαζηψλ.
Καη' απηφ ηνλ ηξφπν γηα νξηζκέλνπο αιβαλνχο κεηαλάζηεο πνπ ε ελζσκάησζή ηνπο
ζπλδεφηαλ κε ηελ άζθεζε κίαο ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ην
πιέγκα ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλεπαγφηαλ, αξρίδεη κία αληίζηξνθή δηαδηθαζία
«απελζσκάησζεο» θαη δηαξξαγήο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο έιιελεο κέρξη πξσηηλφο
ζπλαδέιθνπο. Αλαπηχζζεηαη δειαδή έλα αίζζεκα αληαγσληζκνχ θαη ερζξφηεηαο κεηαμχ
ηνπο.
Αξζνχξνο
Πσο έρεη επεξεάζεη ε θξίζε ηηο ζρέζεηο κε ηνπο έιιελεο…; Δδψ, κπαίλνπκε ζε άιιε ζπδήηεζε
ηψξα! Έρνπλ αιιάμεη πνιχ ηα πξάγκαηα γηαηί εγψ βιέπσ πσο ζηελ πηάηζα, πξνζπαζνχλ λα καο
βγάινπλ απ’ έμσ… θαη πάλε ιέλε ζηνπο κεγάινπο εξγνιάβνπο: κελ δίλεηαη δνπιεηέο ζε μέλνπο!»…
γηα λα ηηο πάξνπλ νη ληφπηνη.
«Δλψ πξηλ δελ ήηαλ έηζη βέβαηα. Αθνχ ην έρνπλ δειψζεη νη ίδηνη εδψ πέξα φηη δελ δίλνπκε
δνπιεηέο ζηνπο μέλνπο. Δγψ πψο λα ζνπ ην πσ, ληψζσ έλαλ πφιεκν. Γηαηί φηαλ πάσ εγψ θαη δίλσ
κία πξνζθνξά θαη ιέσ ηφζα θάλεη, θαη πάεη χζηεξα ν έιιελαο θαη κνπ ηελ παίξλεη πην θζελά θαη
αλαγθάδνκαη λα ξίμσ θαη άιιν ηελ ηηκή, ίζα ίζα γηα έλα παθέην ηζηγάξα θαη ηελ βελδίλε… ερ,
απηφ δελ κνπ δείρλεη φηη είκαζηε ζε κία ζπλεξγαζία θαιή κε ηνπο έιιελεο! Απηφ είλαη φηη
πξνζπαζνχλ λα καο πεηάμνπλ έμσ! Τώξα ν άιινο ζε θνηηάεη πώο λα ζε αξπάμεη! Δελ είλαη νη
ζρέζεηο όπσο είκαζηαλ πξηλ.»
«Σψξα πσο λα ζνπ πσ, πσο ληψζσ … αο πνχκε λα μέξεηο έλαλ θίιν (έιιελα), ζηελ πηάηζα, πίλακε
θαθέ, έρνπκε δνπιέςεη πνιιά ρξφληα καδί θαη μαθληθά κεηά απφ ηφζα ρξφληα κνπ πεξλάεη δίπια
θαη κε θνηηάεη κε άιιν κάηη θαη λα κελ ιέεη έλα γεηα, κε θάλεη λα ληώζσ πνιύ άζρεκα κέζα κνπ.
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Γηαηί ν άιινο λα κελ κνπ κηιάεη; Ή ελψ δελ κνπ κηιάεη, λα αθνχσ πίζσ απφ ηελ πιάηε κνπ λα
ξσηάεη γηα κέλα «ν άιινο δνπιεχεη, έρεη δνπιεηά;» θαη απηή ε ζπκπεξηθνξά εκέλα κε ελνριεί;»
«Γηαηί ηηο άιιεο επνρέο πνπ είρακε δνπιεηά, αγθαιίηζα!!! Με φινπο, θεξλάγαλε φινη, αηζζαλφκνπλ
ίδηνο πσο ην ιέλε…»

Σρέζεηο κε έιιελεο ζηνλ ηόπν δηακνλήο
Ζ αθεγήζεηο ησλ κεηαλαζηψλ δείρλνπλ πσο νη ζρέζεηο πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ θνηλσληθή
ηνπο δσή ζηνλ ηφπν δηακνλήο αληαλαθινχλ κία ελζσκάησζε κε ηαμηθνχο φξνπο απφ ηελ
κία πνπ ζεκαίλεη πσο νη αιβαλνί ζπλαλαζηξέθνληαη κε νκάδεο ειιήλσλ ζηνλ βαζκφ πνπ
κνηξάδνληαη ίδηεο θνλσληθνπνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο, πξαθηηθέο θαη αλαθνξέο (Βεληνχξα,
2011, ζ. 20) θαη απφ ηελ άιιε απνηππψλεηαη κία ελεξγψο επηζπκία απφ ηελ πιεπξά ησλ
ίδησλ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ απηψλ σο ηελ κνλαδηθή ζηήξημε πνπ έρνπλ.
πσο ην ζέηεη ν Μαξβάθεο (2004, ζ. 103) νη κεηαλάζηεο δελ δηαζέηνπλ, ζπλήζσο,
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνο εθκεηάιιεπζε. Βξίζθνληαη έμσ απφ νπζηαζηηθά δίθηπα, δελ
απνηεινχλ πνιηηηθή πειαηεία ιφγν ηνπ πνιηηηθνχ ηνπο απνθιεηζκνχ, δελ έρνπλ δηθά ηνπο
δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλα δίθηπα, άξα δελ έρνπλ δίθηπα απ’ φπνπ κπνξνχλ λα
απνξξνθήζνπλ πφξνπο. Ζ πιηθή θαη θνηλσληθή αλαπαξαγσγή ηνπο ζηεξίδεηαη ινηπφλ
απνθιεηζηηθά ζηα έζνδά ηνπο απφ κηζζσηή/εμαξηεκέλε εξγαζία κε ηδηψηεο σο
εξγνδφηεο. Μία έθηαθηε πξνζσπηθή ζπγθπξία ή ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλνπλ είλαη
αξθεηέο γηα λα πξνθχςνπλ δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ δσή ηνπο. πλεπψο ε εμάξηεζε
απηή απφ πξφζσπα ηδηψηεο (θαη ηελ εθάζηνηε θαιή ηνπο ζέιεζε) είλαη θξίζηκεο
ζεκαζίαο ελψ αληαλαθιάηαη ζηνπο ηξφπνπο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, φπνπ
απνπζηάδεη νινθιεξσηηθά ε πνιηηεία κέζσ, γηα παξάδεηγκα, κίαο νξγαλσκέλεο αιιά θαη
δεκνθξαηηθήο ζεζκηθήο δηακεζνιάβεζεο.
Αξζνχξνο
«Κνίηα ππάξρνπλ πνιινί πνπ δελ ζε ζέινπλ. Αιιά πξνζσπηθά εκέλα ζαλ Αξζνχξνο, θαη κφλνο
κνπ πξνζπαζψ λα θξαηήζσ κία ηζνξξνπία κε ηνπο αλζξψπνπο, κε ηνπο έιιελεο αο πνχκε, γηα λα
κελ … απηή δειαδή, απηή ε ηζνξξνπία λα κείλεη κεηαμχ καο αο πνχκε, λα κελ ραιάεη ε ζρέζε.
Γειαδή είκαη εγώ πνπ θξαηάσ απηή ηελ ζέζε, λα θξαηήζσ απηή ηελ ηζνξξνπία. Δειαδή κε
ζπκθέξεη λα δηαηεξήζσ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο έιιελεο, ην ζέισ δειαδή… αθνύ δσ ρξόληα εδώ
πέξα. Ελλνείηαη απηό. Δελ ζέισ αο πνύκε λα βγσ ζηελ πηάηζα θαη λα πεη ν άιινο «θνίηα ν
καιάθαο ( ).»
«Νηψζσ απνδεθηφο ελλνείηαη. Τπάξρνπλ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο αιιά, φρη… Με ραηξεηάλε
ηνπο ραηξεηάσ. Αιιά απηφ είλαη, ζνπ είπα… απηή ηελ ζρέζε ηελ έρσ θηίζεη εγψ, κφλνο κνπ.
Γειαδή δελ ζέισ λα ηελ γθξεκίζσ, πξνζπαζψ λα παξακείλεη φξζηα απηή ε ζρέζε κε ηνπο έιιελεο,
θαηάιαβεο;; Γελ λνκίδσ φηη ζα ήηαλ αδηάθνξνη απιά θαη απηνί ην δείρλνπλ. Όηαλ εγψ δείρλσ φηη
ελδηαθέξνκαη ην ίδην δείρλνπλ θαη απηνί ζηηο ζρέζεηο. Κνίηα λα ζνπ πσ: φηαλ κέλεηο εζχ ζε κία
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ρψξα δελ κπνξείο λα θάλεηο δηαθνξεηηθά, λα είζαη μερσξηζηφο απφ ηνπο έιιελεο. Γη’απηφ πηζηεχσ
φηη εκείο κπήθακε ζηελ δσή ηνπο θαη δεζήθακε κε ηνπο έιιελεο…»

Νηξηηάλ
«Με απηνχο πνπ έρσ εγψ ζρέζεηο; Κνίηα κε απηνχο πνπ γλσξίδσ είκαη επραξηζηεκέλνο. Γειαδή
γηα λα θαηαιάβεηο έρσ θηάζεη θαη έρσ θάλεη πξνμεληφ. Έρσ βξεη γπλαίθα απφ Αιβαλία. Απηφο
είλαη πνιχ επραξηζηεκέλνο θαη εγψ ην ίδην.»

Κξελάξ
«Οη ζρέζεηο απηέο, θάζε θνξά πνπ έρεη ρξεηαζηεί λα κεηαθνκίδσ θαη λα αιιάμσ γεηηνληά ή κέξνο,
αθνινπζνχλ κία θπζηνινγηθή πνξεία ίδηα γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, είηε είζαη μέλνο είηε δελ
είζαη. ηελ αξρή ππάξρεη αδηαθνξία ή θαη απφζηαζε θαη θαζψο εζχ ζπλερίδεηο ηελ δσή ζνπ
θαλνληθά θαη δείρλεηο φηη δελ είζαη δηαθνξεηηθφο απφ απηνχο, αξρίδνπλ ζηαδηαθά νη ζρέζεηο κε
θαηάιεμε, χζηεξα απφ θάπνηα ρξφληα λα αηζζαλζείο φηη είζαη φρη απιά απνδεθηφο αιιά πψο λα ην
πσ, ίδηνη…»

Σρέζεηο κε έιιελεο επξύηεξα
Ζ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη αιβαλνί γηα ηνπο έιιελεο σο ιαφο αιιά θαη ηεο δηαπίζησζεο
ηπρφλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ είλαη πσο πξφθεηηαη γηα δχν ιανχο πνπ κνηξάδνληαη θνηλέο
πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο. Οη φπνηεο δηαθπκάλζεηο ζηελ αληίιεςή απηή θαη ζηνλ ηξφπν
πνπ εθθξάδνληαη, νθείινληαη ζηελ αδχλακε λνκηθή θαη νηθνλνκηθή ζέζε ζηελ νπνία
βξίζθνληαη νη αιβαλνί κεηαλάζηεο. Οη πξαγκαηηθέο δηαθξίζεηο εδψ εδξάδνληαη ζηελ
επίθιεζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ λνκηθνχ θαζεζηψηνο θαη φρη ηφζν ζε ζηνηρεία πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ γιψζζα, ηελ ζξεζθεία θαη άιιεο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. Ζ δπζκελείο
νηθνλνκηθή ζέζε ζηελ νπνία πηζαλψο βξίζθνληαη νξηζκέλνη, απιψο δπζρεξαίλεη ηελ
νκαιή ηνπο έληαμε. Ζ πεξίπησζε ηεο Άλλαο είλαη ραξαθηεξηζηηθή:
Άλλα
«Γελ κπνξψ λα πσ φηη κε αληηκεησπίδνπλ ερζξηθά αιιά φρη πάληα θαη ηζφηηκα. Δλλνψ φηη δελ κε
ζεσξνχλ πάληα φπσο είλαη νη ίδηνη, έηζη είκαη θαη εγψ… αο πνχκε φηη ζηηο ζρέζεηο κνπ επξχηεξα
ζεσξψ πσο είκαη απιά απνδεθηή ελλνψ κε ηνπο θίινπο κνπ αηζζάλνκαη φηη ππάξρνπλ νκνηφηεηεο,
φρη απαξαίηεηα ηαχηηζε.»
«ην ππφβαζξν ππάξρεη κηα πξνθαηάιεςε αιιά δελ κπνξψ λα θαηεγνξήζσ ηελ ειιεληθή
θνηλσλία γεληθφηεξα γηα ηηο δπζθνιίεο κνπ. Σψξα ππάξρνπλ κεκνλσκέλνη πνπ φλησο ζε βιέπνπλ
θάπσο… λαη, σξαία, είζαη αιβαλίδα, είζαη πνιιά ρξφληα εδψ, κηιάο πνιχ θαιά, ζπνπδάδεηο θιπ.,
κπξάβν ζνπ, αιιά δελ παχεηο λα είζαη αιβαλίδα, δελ παχεηο λα είζαη δηαθνξεηηθή.»

116

«Καη λα ζνπ πσ γηαηί αηζζάλνκαη έηζη, γηαηί θαληάζνπ απηή ηελ πεξίνδν εγψ είκαη ζην ςάμηκν
γηα λα βξσ ζπίηη λα λνηθηάζσ, ην αληηκεησπίδσ απηφ ην ζέκα. Ζ δηάθξηζε ππάξρεη. Τπάξρνπλ
ηφζεο πεξηπηψζεηο κέζα ζε δχν εβδνκάδεο κπνξεί λα έρεη ηχρεη 6 κε 7 θνξέο λα κελ δέρνληαη. Με
ξσηάλε ζπλέρεηα, απφ πνχ είκαη, αλ είκαη ειιελίδα, αλ δνπιεχσ. Αλ δελ δνπιεχσ δελ κπνξνχλ λα
ζνπ δψζνπλ ην ζπίηη θαη άκα είζαη θαη μέλε αθφκα ρεηξφηεξα. Δπζηπρώο είλαη έληνλν θαη είλαη
ηα δύν βαζηθά θξηηήξηα, λα είζαη έιιελαο θαη λα είζαη εξγαδόκελνο.»

Νηξηηάλ
«Κνίηα, λα ζνπ πσ κία ηζηνξία. Δίρα θάηη έιιελεο πνπ έκελαλ Ναχπιην ζηελ αξρή θαη απηνί είραλ
άιινη γλψκε γηα ηνπο αιβαλνχο. ηαλ καο γλψξηζαλ θαη εκέλα θαη ηελ γπλαίθα, θαη ηα παηδηά,
καο αγαπνχζαλ. Καη καο ην έιεγαλ, εκείο είρακε άιιε γλψκε γηα ηνπο αιβαλνχο αιιά εζείο καο
θάλαηε λα αιιάμνπκε γλψκε, έηζη κνπ ιέεη. Με ηνλ θαηξφ καο θάλαηε λα αιιάμνπκε γλψκε. Καη
έηζη ιέσ δελ είλαη φινη νη έιιελεο θαθνί θαη νχηε φινη νη αιβαλνί.»
«Καη κνπ έρεη θάλεη εληχπσζε απηφ γηαηί απηνί είραλ δερζεί επίζεζε απφ αιβαλνχο ζην ζπίηη
ηνπο. Σνπο ιεζηέςαλε δειαδή. Οπφηε θαηαιαβαίλεηο, είλαη πνιχ εχθνιν ε αξλεηηθή απηή
εκπεηξία λα ηνπο κέλεη γηα κία δσή. Καη φκσο, δελ καο κηζνχλ. Καη δελ ιέσ γηα κέλα θαη ηελ
γπλαίθα κνπ γηαηί εκείο είκαζηε νηθνγελεηαθνί θίινη, αιιά ην βιέπσ ζηελ γεηηνληά. Γελ έρνπλ
ζέκαηα κε άιινπο αιβαλνχο.»

Αξζνχξνο
«Ο έιιελαο, είλαη κεζνγεηαθφο ιαφο. Έρνπκε, … είκαζηε ίδηνη ιανί εκείο. Δίλαη θηιφηηκνο,
έηζη…; Έρνπκε ηα ίδηα έζηκα… δελ είλαη πψο λα ζνπ ην πσ φπσο ήξζαλ νη άιινη ηψξα … έρνπκε
κπεη ζηελ δσή ησλ ειιήλσλ. Γέλεζαη, πάκε παξέα καδί, ηξψκε πίλνπκε ηα βξάδηα, βγαίλνπκε έμσ
κε έιιελεο, πάκε ζηα κπνπδνχθηα ή ζα πάκε εμνρή αο πνχκε 10 κέξεο. Γελ βιέπσ λα πάλε νη
ζχξηνη ή νη παθηζηαλνί λα ηα θάλνπλ απηά ηα πξάγκαηα.»

Μαξία
«Γελ έρσ πξφβιεκα κε ηνπο έιιελεο. Έρσ καγαδί θαη έρσ πειάηεο έιιελεο. Παιηά αγαπάγακε ν
έλαο ηνλ άιινλ. Σψξα πηζηεχσ ηαηξηάμακε ζαλ ιαφο. Γηαηί απηφ ην δσ θάζε κέξα εδψ ζην καγαδί,
θαη βιέπσ… ( ) ηνπιάρηζηνλ ζαλ αδέξθηα θαη ζαλ ζφη έρνπκε ηαηξηάμεη.»

117

4.4 Ζ επαθή κε ηνπο ζεζκνύο θαη ην ειιεληθό θξάηνο
Έλαο δείθηεο γηα ηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ απνηειεί ε εκπηζηνζχλε πνπ
έρνπλ ζηνπο ζεζκνχο. Οη κεηαλάζηεο εξκελεχνπλ ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνληαη απφ
ηνπο ζεζκνχο θαη ηελ πνιηηεία σο έλδεημε ηεο εθηίκεζεο ηεο δηθήο ηνπο παξνπζίαο σο
κέιε ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο θαη νη αλεζπρίεο γηα ηελ δίθαηε ή κε αληηκεηψπηζε ηνπο
είλαη εκθαλή ζηελ θξίζε ηνπο (Tyler, 2006 ζην Roder & Muhlau, 2010, ζ. 3).
Γεληθφηεξα, κηα ζεκαληηθή, αλ θαη ζπρλά παξακειεκέλε πηπρή ησλ ζεζκηθψλ επηδφζεσλ
κίαο πνιηηείαο, ζπλίζηαηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ κία δίθαηε θαη ρσξίο
απνθιεηζκνχο θνηλσλία.
Μπνξεί ε επαθή ησλ Αιβαλψλ κε ηνπο ληφπηνπο λα απνδεηθλχεη έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ
βαζκφ ηεο ελζσκάησζήο ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, σζηφζν, ε ζρέζε ηνπο κε ην
ειιεληθφ θξάηνο δίλεη κηα άιιε δηάζηαζε γηα ηε ζέζε ηνπο ζηε ειιεληθή θνηλσλία.
Οη απφςεηο ηνπο θαη νη πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο είλαη αξλεηηθέο, ελψ έρνπλ
δεκηνπξγήζεη ην ππφζηξσκα κηαο αληίιεςεο πεξηνξηζκέλσλ δηθαησκάησλ θαη κηαο
πεπνίζεζεο φηη αληηκεησπίδνληαη κε πξαθηηθέο ππνηίκεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο. ινη νη
εξσηψκελνη αλαθέξζεθαλ κε ζπκφ ζηνλ ηξφπν πνπ ηνπο αληηκεησπίδεη ην ειιεληθφ
θξάηνο. Ζ αίζζεζε φηη δελ απνηεινχλ ππνθείκελα δηθαησκάησλ θαη φηη ζε απηνχο
αζθείηαη κία πνιηηηθή απνθιεηζκνχ είλαη δηάρπηε.
Οξηζκέλνη δελ δηαθξίλνπλ θακία δηαθνξά αλάκεζα ζηελ επνρή πνπ πξσηνήξζαλ ζηε
ρψξα ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη ζήκεξα, κεηά απφ 20 ρξφληα λφκηκεο δηακνλήο.
Ζ έθπησζε απφ ηελ λνκηκφηεηα εμαηηίαο ηνπ άθακπηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζπλδέεη
ηελ δηακνλή ηνπο κε ηελ απαζρφιεζή ηνπο, απνηειεί εχινγα ηελ θχξηα πεγή ζπκνχ. Σν
ειιεληθφ θξάηνο απιψο αδηαθνξεί αλ θάπνηνο δεη ζηελ επηθξάηεηά ηνπ δχν ή ηξεηο
δεθαεηίεο. Σν κφλν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη είλαη ε εξγαιεηαθή ρξήζε ηνπο θαη ε νηθνλνκηθή
ηνπο αθαίκαμε.
Αξζνχξνο
«Ααααα, εδώ κνπ ην ραιάο! Δελ ππήξρε πνηέ γηα καο ην θξάηνο! Άθνπ πνπ ζνπ ιέσ…! Απηή
ήηαλ … κία πνιηηηθή πνπ είραλ αζθήζεη απηνί νη ίδηνη, δειαδή ήηαλ ιάζνο. Έρεη απνδεηρζεί φηη
θαη κε καο αζθήζαλε κία ιάζνο πνιηηηθή. Δλλνψ φηη απηή ε πνιηηηθή ζε εκάο γηα θάπνην θαηξφ
βγήθε ζε θαιφ. ηαλ εκείο θηάζακε εδψ θαη δνπιεχακε ζηα καχξα, πεγαίλακε θαη ηξέρακε
απάλσ, θαη ηη δελ θηηάρλακε απάλσ, έηζη…; Οχηε θνξνινγία, νχηε… ηίπνηα.»
«ηαλ ήξζακε εκείο ζηελ αξρή, φπσο θάλνπλ ζε πνιηηηζκέλεο ρψξεο… έια εδώ, πνηνο είζαη; Να
κελ θνηκάζαη εθεί ζην ξέκα ή ζην παιηό ζπίηη, έια εδώ, πνηνο είζαη; Είκαη ν ηάδε, ν ηάδε, ν
ηάδε… Έια κέζα λα θηηάμεηο ηα ραξηηά! Τα έλζεκα, λα έρεηο δηθαίσκα λα λνηθηάζεηο έλα ζπίηη.
Καη φηαλ κε βάδεηο εκέλα ζην ελνίθην λφκηκα, απφ εθεί ζα πάξεη ιεθηά… δει. κε ην θξάηνο ζα
είκαζηαλ εληάμεη απφ ηφηε. Αιιά ην θξάηνο δελ ππήξρε πνηέ γηα καο θαη απηφ ηζρχεη θαη ηψξα.
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«Δηδηθά γηα κέλα ηψξα αο πνχκε, εγψ είκαη 23 ρξφληα εδψ θαη απηή ηε ζηηγκή είκαη ρσξίο ραξηηά!
Σαλ λα κελ ππάξρεη γηα κέλα, έηζη…; Οπφηε… ηη; Ση ζα ηνπ έιεγα…; Χκκκ, ηα ρίιηα δύν ζα ηνπ
έιεγα! Καη ηα αμίδεη, κε ην παξαπάλσ! Τν πξώην πξάγκα, είλαη πνπ θιέβεη νπόηε ζα ηνπ έιεγα
θιέθηεο! Γηαηί όινη ζηελ ινύθα είλαη, από ηελ αξρή σο ην ηέινο, εθεί, όινη ζηελ ινύθα. Εζύ
πσο ην βιέπεηο δειαδή όηαλ κέζα ζηελ θξίζε δίλεηο 3.500 -4.200 επξώ πνπ ηα έρσ καδέςεη κε
αίκα θαη λα κελ έρεηο ραξηηά. Θέισ λα πάσ αύξην λα ηαμηδεύσ, ξε… Γεξκαλία ξε θίιε, λα πάσ
έηζη, κία εβδνκάδα κε ηα παηδηά. Αιιά κε ηη λα πάσ;;; Δελ κπνξώ λα πάσ!! Οπφηε γεληθψο εγψ
κε απηή ηελ ιέμη, θξάηνο, δελ ζέισ λα ηελ αθνχζσ! Αθνχ δελ ππάξρεη εδψ πέξα! Μπνξεί γηα
άιινπο λα ππάξρεη, δελ μέξσ αιιά ίζσο επεηδή έρνπλ ιαδψζεη. Γη’απηφ δελ… κπνξεί λα έρσ
κείλεη πίζσ θαη απφ απηφ ίζσο! Πνπ δελ έρσ ιαδψζεη… θαη γη’απηφ δελ ηα έρσ θηηάμεη ηα
πξάγκαηα. Δγψ έρσ πάεη κε λφκν θαλνληθά, φηη νξίδεη ν λφκνο»

Νηξηηάλ
«Με ην ειιεληθό θξάηνο δελ έρσ ζρέζεηο! Δελ ζέισ λα έρσ! Γηαηί φηαλ είζαη ζε κία ρψξα πάλσ
απφ 20 ρξφληα θαη ζπλέρεηα δεηάο ραξηηά, θηηάρλεηο ραξηηά δειαδή… γηαηί αθνχσ απφ ηα αδέξθηα
κνπ ή ηα μαδέιθηα πνπ έρσ ζην εμσηεξηθφ φηη κέζα ζε κία πεληαεηία, φηαλ είλαη λφκηκνη ή ζε κία
δεθαεηία γηα λα κελ πσ πέληε, εεεε… έρνπλε πάξεη ηαπηφηεηα ελψ εγψ έρσ 20 ρξφληα, ηα δηπιάζηα
θαη πάιη δελ μέξσ ηε άδεηα έρσ ηψξα… θαη απηφ κε πνλάεη!
«Γειαδή αλ κνπ είρε δψζεη ην ρέξη ην ειιεληθφ θξάηνο, φρη λα κνπ βξεη δνπιεηά γηαηί απηφ ην έρσ
θάλεη κφλνο κνπ, ζα πξνζπαζνχζα λα αγνξάζσ ζπίηη εδψ. Με θαηάιαβεο; Γει. ζα κε πξνζέιθπε,
ζα κε έθεξλε θνληά ην ειιεληθφ θξάηνο. Απηφ ην πξάγκα πάληα κε πνλάεη. Σν ειιεληθφ θξάηνο
κφλν εκπφδηα κνπ έρεη βάιεη. Γηαηί ηφζα ρξφληα, 20 ρξφληα ζηελ Διιάδα, δελ έρσ έλα ζπίηη δηθφ
κνπ, φρη γηα κέλα αιιά γηα ηα παηδηά κνπ.»

Άλλα
«Νηψζσ φηη φινη, ην θξάηνο, νη ππεξεζίεο, πξνζπαζνχλ λα κνπ ζηήζνπλ έλαλ ηνίρν… είλαη ζαλ
λα κνπ ιέεη ην θξάηνο φηη εγψ δελ αλήθσ εδψ! Δλψ κέλσ εδψ λφκηκα ηνπιάρηζηνλ 15 ρξφληα…
Σν ειιεληθφ θξάηνο κε αδηθεί, κε θιέβεη… γηαηί έλαο άλζξσπνο φηαλ ζέιεη θαη πξνζπαζεί λα
δνπιέςεη, θαη παξακέλεη ζε κία ρψξα λφκηκα θαη ζέιεη λα είλαη ζσζηφο απέλαληη ζην θξάηνο, θαη
πξνζπαζεί λα ην απνδείμεη απηφ κε θάζε ηξφπν… έξρεηαη ην θξάηνο θαη ζνπ βάδεη θάπνηνπο
λφκνπο νη νπνίνη ζνπ ιέλε αλ ζεο λα κείλεηο εδψ πξέπεη λα έρεηο αζθάιεηα ηελ νπνία ηελ
πιεξψλεηο γηαηί θαλείο δελ ζνπ βάδεη έλζεκα. Οπφηε ππφ απηή ηελ έλλνηα φζν θαη λα δνπιέςεηο,
κέξα λχρηα λα δνπιέςεηο, φηαλ δελ κπνξείο λα ζπγθεληξψλεηο απηά πνπ ιέεη ν λφκνο θαη λα
ζπλερίζεηο λα παξακείλεηο εδψ λφκηκα, ζα πξέπεη λα θάλεηο ππεξάλζξσπεο ζπζίεο γηα λα κπνξείο λα
εμαγνξάζεηο ηελ δηακνλή ζνπ εδψ. Καη εδψ ππάξρεη κία ηεξάζηηα εθκεηάιιεπζε νχησο ή άιισο.»
«Πψο λα αηζζάλνκαη… αηζζάλνκαη πξνζβιεκέλε θαη ζπκσκέλε πνιιέο θνξέο γηα ηελ αμία κνπ
ζαλ άλζξσπνο γηα ηελ αμηνπξέπεηά κνπ, ελψ απφ ηελ άιιε εγψ ηελ ρψξα απηή ηελ αγαπάσ έρσ
φινπο ηνπο θίινπο κνπ εδψ θαη νξηζκέλνπο ηνπο εθηηκάσ αξθεηά. Αιιά απηφ είλαη ζε επίπεδν
θαζεκεξηλφηεηαο θαη ζρέζεσλ κε ηνπ έιιελεο φζν γηα ην θξάηνο, ζνπ είπα… είλαη ζαλ λα κελ
ππάξρεηο!»
«πσο ζνπ είπα, αηζζάλνκαη φηη ην ειιεληθφ θξάηνο κε αληηκεησπίδεη σο πνιίηεο δεχηεξεο
θαηεγνξίαο θαη φηη νη λφκνη πνπ κνπ επηβάιιεη δελ είλαη δίθαηνη. Γελ αηζζάλνκαη θαιά κε απηή
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ηελ θαηάζηαζε θαζψο δελ κνπ δίλεηαη πνηέ ε δπλαηφηεηα λα κπνξψ λα θάλσ θάηη. Γελ κπνξψ λα
απνθιείζσ θάπνηεο δπλαηφηεηεο αιιά απηέο είλαη κία κηθξή βνήζεηα απφ ηελ κία πιεπξά θαη απφ
ηελ άιιε λα έρσ ηεξάζηηα εκπφδηα. Σν ιέσ απφ άπνςε φηη φηαλ παο αο πνχκε ζε έλαλ δεκφζην
θνξέα θαη ζνπ δεηάλε ηελ ηαπηφηεηα θαη εζχ δίλεηο δηαβαηήξην ε αληηκεηψπηζε πνπ ζα έρεηο ζα
είλαη δηαθξηηηθή κε σξαίν ηξφπν, ζε αθήλνπλ ιίγν απ’ έμσ ή ζα ζνπ δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα
ιέγνληάο ζνπ φηη δελ γίλεηαη απηφ επεηδή δελ έρεηο ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα, πνπ εηδηθά απηφ ην
έρσ αληηκεησπίζεη άπεηξεο θνξέο»
«Οπόηε ραίξνκαη επεηδή κνπ αλνίγεη έλα κηθξό παξαζπξάθη λα δσ έλα κηθξό θσο πνιύ ςειά
αιιά ηαπηόρξνλα δελ κνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα ην θηάζσ πνηέ. Τα ιεθηά πνπ βγάδσ δελ κνπ
θηάλνπλ λα επηβηψζσ πφζν κάιινλ λα κπνξψ λα θάλσ φλεηξα…»

Απνηειεί θνηλή πεπνίζεζε ησλ εξσηψκελσλ φηη ζπρλά ε ζπλεξγαζία κε ηελ δεκφζηα
δηνίθεζε είλαη αδχλαηε θαη έρεη λα θάλεη θπξίσο κε αηνκηθέο λννηξνπίεο, ηδενιεςίεο θαη
ζπκπεξηθνξέο ησλ ππαιιήισλ θαη δεπηεξεπφλησο κε κία εγγελή νξγαλσηηθή δπζθνιία
ηεο δηνίθεζεο λα δηαρεηξηζηεί ηα ζέκαηα ησλ κεηαλαζηψλ. πσο αλέθεξαλ νξηζκέλνη, νη
δεκφζηνη ππάιιεινη δηαρεηξίδνληαη ηηο ππνζέζεηο ηνπο κε κία «ππνρξεσηηθή» αληίιεςε
ρσξίο λα πξνζπαζνχλ λα επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο.
Ζ δηνίθεζε κνηάδεη λα αλαπαξάγεη απηφ πνπ έρεη σο αληίιεςε θαη πξνδηάζεζε θαη ε
αληηκεηψπηζε δελ γίλεηαη κε πλεχκα επηείθεηαο ή κε θξηηήξην ππέξ ηνπ
ζπλαιιαζζφκελνπ, αιιά κε θξηηήξην ππέξ ηεο πεξηζηνιήο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ. Ζ
εχθνιε ιχζε γηα ηνπο ππαιιήινπο είλαη ε ρσξίο εμήγεζε θαη αηηηνιφγεζε απηαξρηθή
δήισζε «θχξηε έρεηε κπιέμεη».

Ρεληηάλ
«ηελ νπζία θάζε θνξά πνπ ζα έξρεζαη κπξνζηά απφ αξρή, νπνηαδήπνηε αξρή… πξέπεη ζηελ
νπζία, ή εζχ λα είζαη πνιχ επγεληθφο ή απηνί λα είλαη πνιχ βιάθεο, ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο.
πλήζσο απηά ηα δχν ζήκαηλαλ, θαη παξφηη εζχ κπνξεί λα είζαη επγεληθφο απέλαληη ζε έλα
πξφζσπν πνπ έρεη θάπνηα ηζρχ, ζέζε ζην ειιεληθφ θξάηνο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ είηε απηνί
θέξνληαη … λα κελ ην πσ… θαζφινπ επγεληθά, είηε εζχ ζηελ νπζία πξέπεη λα θεξζείο έμππλα
επγεληθά γηα λα κπνξέζεηο λα ηνπο θάλεηο … ελλνψ λα θάλεηο ηελ δνπιεηά ζνπ.»
«Θα ζνπ πσ κφλν έλα πξάγκα, γηα λα θάλσ πξαθηηθή ζηελ Διιάδα ρξεηάζηεθε λα ηξέμσ δχν
εβδνκάδεο γηα ΑΜΚΑ, ΗΚΑ, «ΑΜΗΚΑ»… ζπκάκαη. Καη απηφ πνπ μέξσ φηη επεηδή ηψξα ζηελ
Γεξκαλία θάλσ Student work, θαη έρσ θάλεη… γηα λα θάλσ ηα ραξηηά ηα έβγαια πέξπζη, θαη κνπ
πήξε δύν ώξεο! Μάμηκνπκ καδί κε ην ιεσθνξείν, λα πάσ θαη λα γπξίζσ απφ ην ζπίηη. Δλψ ζηελ
Διιάδα ήηαλ δχν εβδνκάδεο ππφζεζε. Καη ε αλακνλή γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ζηελ Γεξκαλία
θξαηάεη ηξεηο εβδνκάδεο ην ιέεη ν λφκνο θαη ζε 25 κέξεο είλαη εθεί. Καη ε εμππλάδα είλαη πνηα;
Γειαδή ζα έιεγα πνπ έρσ δχν ρξφληα κφλν εδψ θαη δελ μέξσ θαη γεξκαληθά, ελψ ζηελ Διιάδα ζηελ
νπζία είκαη παηδί ηεο, αλ δελ παο λα πάξεηο ηελ άδεηα ζε παίξλνπλ ηειέθσλν θαη ζνπ ιέλε: ηη
θάλεηε, πνπ είζηε, γηαηί δελ ήξζαηε λα πάξεηε ηελ θάξηα ζαο. Δλψ ζηελ Διιάδα ζα πεξίκελαλ λα
ηειεηψζεη ε θάξηα δηακνλήο θαη επεηδή αο πνχκε φηη ήζνπλ άξξσζηνο εθείλε ηελ πεξίνδν γηα λα
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παο, θαη λα ζνπ ιέλε: θύξηε επεηδή δελ ήξζαηε λα πάξεηε ηελ άδεηά ζαο θαη έρεη ιήμεη, έρεηε
κπιέμεη!», γηα λα ζνπ ην πσ απιά δειαδή είλαη ζαλ ην ειιεληθφ θξάηνο λα πξνζπαζεί λα ζε
μεθνξησζεί! Αιιά ζέισ λα πηζηεχσ… αιιηψο ζα είκαη απνγνεηεπκέλνο, φηη απηφ ζπκβαίλεη ζε
θάζε ειιεληθή δεκφζηα ππεξεζία θαη δελ αθνξά κφλν ηνπο αιινδαπνχο. Δηδάιισο είκαζηε ζε
πνιχ άζρεκε θαηάζηαζε! Αλεμάξηεηα απφ απηφ, είκαζηε ζε πνιχ άζρεκε θαηάζηαζε νη
κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα. Γειαδή άκα ζνπ πσ πσο εδψ βιέπσ έιιελεο πνπ έρνπλ έξζεη εμαηηίαο
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, εάλ γη’απηνχο ηζρχεη φηη ήηαλ άζρεκα ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα,
θαληάζνπ, γηα εκάο είλαη ηξεηο θνξέο πην άζρεκα. Γειαδή πψο λα ζνπ ην πσ, αλ νη έιιελεο
ςάρλνπλ ην θσο ζην ηνύλει, εκείο κόιηο έρνπκε κπεη ζην ηνύλει, θαηάιαβεο…; Οπφηε άκα ε
Διιάδα είλαη ζε άζρεκε θαηάζηαζε, εζχ απηφκαηα πξέπεη λα ζεσξείζαη δχν θνξέο ζε πην άζρεκε
θαηάζηαζε!»
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4.5 Ννκηκνπνίεζε, ηζαγέλεηα θαη πνιηηηθή ζπκκεηνρή
Σν ζχζηεκα ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα, φπσο θάλεθε απφ ηελ
αλάιπζε πνπ αθνινχζεζε ζηελ ελφηεηα 2.4, εθηηκάηαη σο δχζθακπην, γξαθεηνθξαηηθφ
θαη κε θηιηθφ γηα ηνλ κεηαλάζηε, πνπ κέζα απφ πνιχ ζθιεξέο δηαδηθαζίεο ζέηεη
ηδηαίηεξα απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο σο θξηηήξηα απνθιεηζκνχ θαη φρη έληαμεο. ηφρν έρεη
ηελ δηαηήξεζε ησλ κεηαλαζηψλ ζε «νκεξία» θαη΄εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηεο «γθξίδαο
δψλεο» θαη ηελ δπλαηφηεηα ηνπ θξάηνπο λα δηαπξαγκαηεπηεί ηελ έμνδφ ηνπο αλά πάζα
ζηηγκή. Ζ λνκηκνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ αληηκεησπίδεηαη σο έλα θαηλφκελν πξνζσξηλφ
θη νη κεηαλάζηεο ζαλ «άλζξσπνη κε εκεξνκελία ιήμεο».

Τν θαζεζηώο δηακνλήο
Ζ έθδνζε άδεηαο παξακνλήο θαη ε εγθαηάζηαζε κε εθηθηνχο φξνπο είλαη
πξναπαηηνχκελν γηα ηελ απφιαπζε ησλ δηθαησκάησλ ζηελ πγεία, ηελ εξγαζία, ηε
ζηέγαζε θαη ηελ εθπαίδεπζε. Χζηφζν, ε ππεξβνιηθή απζηεξφηεηα θαη αλειαζηηθφηεηα
ησλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ειιεληθή κεηαλαζηεπηηθή λνκνζεζία ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα ζεζκηθά πξνβιήκαηα ζηελ δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο θαη παξακνλήο,
δείρλνπλ λα ππνλνκεχνπλ ηελ έλλνηα ηεο έληαμεο, ελψ σζνχλ ηνπο κεηαλάζηεο λα
επηιέμνπλ ηελ παξακνλή ζηελ παξαλνκία νδεγψληαο έηζη ζηελ «γθεηνπνίεζε» κίαο
ζεκαληηθήο νκάδαο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ.
Ζ ειιεληθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θαη λνκνζεζία δηαθεξπθηηθά απνζθνπεί ζηελ
έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ, αιιά ζηελ πξάμε ηελ απνηξέπεη, δηφηη εκκέλεη ζε κία ινγηθή
αλάζρεζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ θαη απηφ δηφηη απφ ην μέζπαζκα ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο έσο ζήκεξα, δεθάδεο ρηιηάδεο κεηαλαζηψλ πνπ είλαη λνκηθά
ηαθηνπνηεκέλνη εθπίπηνπλ ηεο λνκηκφηεηαο θαζψο δελ κπνξνχλ λα ζπγθεληξψζνπλ ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ έζεηε ν λφκνο ηνπ 2005. Έηζη, ελψ είλαη ρξφληα εγθαηεζηεκέλνη ζηελ
Διιάδα αληί λα απνθηνχλ πξφζβαζε ζηελ ηζαγέλεηα αλ ζέινπλ, εθπίπηνπλ ζηελ
παξαλνκία, ζέινπλ δε ζέινπλ (Υξηζηφπνπινο, 2015, ζ. 79).
Αξζνχξνο
«Σψξα, έρσ κία κπιε βεβαίσζε πνπ κνπ δίλεη ην δηθαίσκα λα πάσ ζηελ Αιβαλία θαη λα δνπιέςσ
παξάιιεια εδψ. Δίλαη…, απηή ε βεβαίσζε ιέγεηαη… αααα, … εηδηθή βεβαίσζε, φρη! Πάλησο
είλαη απφ ηα δηθαζηήξηα. Γελ ζπκάκαη ηη είλαη αθξηβψο. Αιιά εγψ είρα άδεηα δηακνλήο σο
ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο.»
«Βέβαηα, κε δηθαζηήξην ήκνπλ κέρξη πξηλ έλα κήλα, πνπ καο θφςαλε ηα έλζεκα, ήκνπλ ειεχζεξνο
επαγγεικαηίαο, πιήξσλα ηνπο θφξνπο κνπ θαη φηαλ πάσ λα αλαλεψζσ, κνπ ιέλε ζηελ πεξηθέξεηα
δελ ρξεηάδεηαη έλζεκα γηα λα αλαλεψζεηο, πνπ είρα ηα βηβιία κνπ, ηηο ζθξαγίδεο κνπ… θαη κεηά
απφ έλα ρξφλν πνπ πάσ κε βγάδνπλ παξάλνκν ζηελ Διιάδα! Αλαγθάδνκαη κεηά λα πιεξψλσ
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δηθεγφξν… ηελ πεξηθέξεη φκσο, φηαλ πάκε, δίλνπκε ηα ζηνηρεία καο, δίλνπκε θαη έλα ηειέθσλν,
θαηάιαβεο; … νχηε ηειέθσλν, νχηε ραξηί δελ ήξζε ζην ζπίηη, έηζη; Γελ είπε θαλείο… έλα
ηειέθσλν! Κχξηε, έρεηο πξφβιεκα κε ηα ραξηηά, έια λα δηεπζεηήζεηο ην ζέκα! Γελ κε πήξαλ πνηέ
έλα ηειέθσλν! Πάσ εθεί, κνπ ιέεη εζχ είζαη παξάλνκνο! Δγψ παξάλνκνο; Γελ κπνξεί! Καη έηζη
πήξα δηθεγφξν, πιεξψζακε ηφζα ιεθηά … ηξία ρηιηάξηθα πήξε ν δηθεγφξνο θαη δελ έθαλε ηίπνηα.
Γη’απηή ηελ βεβαίσζε πνπ έρσ ηψξα, πιήξσζα 600 επξψ παξάβνιν, πάιη γηα λα πάξσ άδεηα γηα 2
ρξφληα. Γειαδή απφ ηελ αξρή πάιη ηψξα πνπ … ην ιέεη ν λφκνο ηψξα απηφ.»

Ζ πνιηηηθή απφθαζε γηα ηελ νξηζηηθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ πξνυπνζέηεη ηζρπξέο
δηαδηθαζίεο λνκηκνπνίεζεο, θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, εμαζθάιηζεο ηεο λνκηκφηεηαο θαη
θαηαπνιέκεζεο ηεο αίζζεζεο ηεο πξνζσξηλφηεηάο ηνπο, νη νπνίεο πξέπεη λα έρνπλ σο
θνηλή ζπληζηακέλε ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ
δηαθξίζεσλ πνπ νη κεηαλάζηεο πθίζηαληαη (Βαξνπμή, 2009, ζ. 109). Μφλν πνπ ε
πνιηηηθή πνπ αζθείηαη θαίλεηαη πσο δελ απνζθνπεί θαη δελ επελδχεη ζηελ έληαμε γηαηί
δελ έρεη απνθαζηζηεί «εάλ πξαγκαηηθά ηελ ζέιεη». ην πεηζί θαη ζην πξφζσπν ηνπ
κεηαλάζηε απαμηψλνληαη κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθά ζπζηαηηθά κίαο δεκνθξαηηθήο
θνηλσλίαο. Ζ ειιεληθή πνιηηεία αληηκεησπίδνληαο ηνπο κεηαλάζηεο κε ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο «εμαζθείηαη» αιιά θαη εζίδεηαη ζε πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο, νη
νπνίεο ππνζθάπηνπλ βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο (θξάηνο
δηθαίνπ, θξάηνο πξφλνηαο θιπ.).

«Με απηή ηελ ηζηνξία παιεχσ ηξία ρξφληα θίιε… Γηαηί, φηαλ παο έλα ραξηί ζήκεξα, θαη πεξλάεη
έλαο κήλαο… θαη ζε παίξλνπλ ηειέθσλν θαη ζνπ ιέλε θέξε θαη εθείλν ην ραξηί, θέξε θαη θαλέλα
δηαθνζάξη, εθαηνπελεληάξη επξψ, θαη ζήκεξα θαη αχξην, θαη παξάηαζε εθεί παξάηαζε εδψ …
έηζη πάλε απηά θίιε! Δγψ έμη κήλεο είρα ην δηθεγφξν θαη ήκνπλ ρσξίο ραξηηά, άκα κε έπηαλε ε
αζηπλνκία, εκέλα κε έζηειλαλ επάλσ! Καη δελ κε θάιππηε ν δηθεγφξνο. Ήζειε 800 επξψ γηα λα
κνπ βγάιεη έλα απιφ ραξηί φηη είκαη ζηα δηθαζηήξηα. Πνπ ηα είρα ηα ρξήκαηα;; Γαλεηθά… απφ
θίινπο, αθφκα δελ ηα έρσ πιεξψζεη θηφιαο!»
«Αηζζάλνκαη άζρεκα, πνιχ άζρεκα! Απηφ είλαη άζρεκν, δειαδή λα είζαη …( ), άζην απηφ! Σν
σξαίν είλαη φηη ηψξα ηα παηδηά κνπ. Σν θνξίηζη ηειεηψλεη ηνπ ρξφλνπ, λα κπνξεί λα ζπνπδάζεη
έμσ… λα κελ κπνξνχλ ηψξα ηα παηδηά εμαηηίαο κνπ λα πάξνπλ ηελ ηζαγέλεηα. Γειαδή ν λφκνο κε
κπινθάξεη ηψξα … είκαη 23 ρξφληα εδψ θαη ν λφκνο κε κπινθάξεη γηα ηα παηδηά, δελ κπνξψ λα
θηηάμσ ηα παηδηά κνπ. Καη απηό ην πξάγκα κνπ έρεη θόςεη ηα θηεξά, ηελ όξεμε… ζνπ θόβεη ηα
πάληα. Δειαδή ώξεο ώξεο θάζεζαη θαη ιεο, ηη θάλσ;! Γηαηί θάζνκαη εδώ; Γηαηί πιεξώλσ;
Παξφηη ε ζθέςε είλαη ζηα παηδηά, ζέισ λα ζπνπδάζνπλ ηα παηδηά θαη δελ κπνξψ λα θάλσ αιιηψο.
Αιιά ην ζθέθηνκαη ζπρλά, γηαηί θάζνκαη εδψ; Γηαηί ράλσ ην ρξφλν κνπ εδψ;»

Ζ απζφξκεηεο θαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο παξαθάησ δειψζεηο απνηππψλνπλ ηελ
θνχξαζε, αγαλάθηεζε αιιά θαη ηε ζχγρπζε επίζεο ηνπ κεηαλάζηε κπξνζηά ζηηο
δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδεη ζε πνηα ζεκεία ηεο νξγάλσζεο
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ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο νθείιεη, σο θαζ’ φια λνκνηαγείο θαη πξφζπκνο «πνιίηεο», φρη
νπσζδήπνηε θαη ππήθννο, λα πξνζαλαηνιηζηεί θαη λα πξνζαξκνζηεί ζε έλα ζεζκηθφ
πεξηβάιινλ πνπ κφλν ερζξηθφ είλαη απέλαληί ηνπ. Ση πξέπεη λα θάλεη γηα λα γίλεη λνξκάι
πνιίηεο; Πνηα είλαη εθείλα ηα ηζρπξά ζεκεία ζηα νπνία κπνξεί θαη νθείιεη λα
ζπκκνξθσζεί ψζηε λα γίλεη θαιφο θαη απνδεθηφο πνιίηεο;
Ζ απειπηζία θαη ην αίζζεκα εγθισβηζκνχ πνπ ηνπο δηαθαηέρεη δείρλεη λα έρνπλ
πηνζεηήζεη ηελ πεπνίζεζε φηη ζε απηή ηελ ρψξα δελ ππάξρνπλ δεκνθξαηηθνί ζεζκνί. Ο
κφλνο ηξφπνο λα αληηζηέθνληαη ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπο είλαη ε δσξνδνθία θαη αλάπηπμε
ηζρπξψλ δηθηχσλ κε ηνπο έιιελεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, παξαθάκπηνληαο θαη απαμηψλνληαο
κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ ξφιν θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ πνιηηεηαθψλ ζεζκψλ.

«Γειαδή ζην ζέκα απηφ κελ κε ξσηάο, ην ειιεληθφ θξάηνο κε έρεη (γακήζεη). Γελ κε ζέβεηαη κε
ηίπνηα! Γελ ππήξρε θξάηνο θαη δελ ππάξρεη! ε απηφ ην ζέκα θίιε κνπ είκαη πνιχ ζπκσκέλνο!!
Γειαδή ην δίθαην ζνπ δελ κπνξείο… Ρε θίιε, πιεξψλεηο ηα ιεθηά, πιήξσζα 600 επξψ, κνπ είπαλ
ζα βγεη ε άδεηα γηαηί είζαη εληάμεη, έρεηο βηβιηάξην πγείαο, έρεηο ηα πάληα, θαη πάσ ηα θαηαζέησ.
Τώξα πνπ παίξλσ ηειέθσλν, παηδηά ζέισ ηελ άδεηα, ζέισ λα θύγσ, ζέισ λα πάσ Ηηαιία
γηαηί έρσ λνζνθνκείν αλζξώπνπο, … είλαη αλάγθε ξε θίιε, πξέπεη λα παο νπσζδήπνηε… Καη
κνπ ιέλε, φρη, έρεηο πξφβιεκα. Θα θαζπζηεξήζνπλ ιίγν. Γηαηί πξηλ όηαλ ηα έξημα εγώ [ ] πξηλ λα
κνπ ηα πάξεηε κνπ είπαηε όηη ζα βγεη γξήγνξα εεε;; Τη γίλεηαη ηώξα;;!! Απηό ζε βγάδεη έμσ από
ηα ξνύρα ξε θίιε! Απηό ζε ηξειαίλεη. Παο εθεί, θάλεηο αίηεζε όια σξαία… ιέεη, εληάμεη,
θνκπιέ, ζα βγεη ε άδεηα… θαη φκσο ε άδεηα βγαίλεη γξήγνξα εδψ αιιά πξέπεη λα βξεηο κέζνλ λα
ιαδψζεηο.
«Να ιαδψζεηο θίιε! ηελ Πεξηθέξεηα! Αθνχ ην δνχκε θάζε κέξα ξε θίιε. Ρε δνχκε εδψ πέξα,
έρνπκε θίινπο, έρνπκε γλσζηνχο… ηη, δελ μέξνπκε ηη γίλεηαη; νπ είπα θάηη πξηλ, άκα δελ θηίζεηο
κία θηιία γεξή εδώ κε ηνπο έιιελεο, είζαη ρακέλνο!»

Μαξία
«Έρσ θάλεη γηα δχν ρξφληα ζηελ αξρή. Μνπ δίλνπλ γηα δχν ρξφληα θαη χζηεξα παίξλσ γηα 10
ρξφληα. Καη κία φκνξθε κέξα κε παίξλνπλ ηει. απφ ηελ αζηπλνκία θαη κνπ ιέλε: θνξίηζη κνπ, ην
1997 πνπ έρεηο θαηαζέζεη ηα ραξηηά ζνπ, κία ζθξαγίδα ζνπ δελ ήηαλ γλήζηα. Κάπνηνο πήγε
πξνθαλψο θαη ηνπο είπε, γηαηί έρνπκε θαη ζπηνχληδεο εδψ ζηελ Διιάδα φηη ε Μαξία δεκηνπξγεί
πξνβιήκαηα εδψ κε ηελ δξάζε ηεο. Καη ηψξα κνπ πήξαλ ηα ραξηηά κνπ πίζσ, είκαη ζηα
δηθαζηήξηα θαη παιεχσ κε ηα εμάκελα κέρξη λα γίλεη ην δηθαζηήξην. Έρσ πιεξψζεη 1200 επξψ
εγψ θαη άιια ηφζα ν άλδξαο κνπ πνπ αλνίμακε ηελ ππφζεζε θαη ζα ζπλερίζνπκε κέρξη πνπ λα
πάεη.»
«Σψξα είκαη κε έλα θνπξειφραξηφ κε κία θσηνγξαθία ην νπνίν ιέεη φηη γηα έμη κήλεο κπνξψ λα
κείλσ ζηελ Διιάδα. Θα ζνπ πσ πσο ηειηθά ηζρύεη όηη ζηελ ρώξα ζνπ θαη κόλν έρεηο αμία.
Σνπιάρηζηνλ εδψ ζηελ Διιάδα πάληα καο θνίηαδαλ θαη ζα καο θνηηάμνπλ ζαλ Αιβαλνχο, φηη θαη
λα θάλνπκε. Παξόηη έρσ αγνξάζεη ηξία ζπίηηα ζηελ Ειιάδα, έρσ αλνίμεη καγαδί θαη έρσ
δνπιέςεη ζαλ ζθπιί, όιν κνπ ηνλ ηδξώηα ηνλ έρσ ξίμεη εδώ θαη ζην ηέινο πνηα είλαη ε
απάληεζε; Να θύγεηο ζε έλα κήλα γηα λα κελ ζνπ βάινπκε απέιαζε! Καη εγψ εδψ είκαη 23
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ρξφληα, κεγάισζα ηα παηδηά κνπ εδψ, έδσζα ηελ δσή κνπ εδψ… γηα ηελ Διιάδα θαη ζην ηέινο λα
αθνχο απηφ. Απηή είλαη ε πνιχ κεγάιε κνπ πίθξα. Ήξζακε πηηζηξίθηα ζηελ Διιάδα, δνπιέςακε
ηίκηα, … έρσ βνεζήζεη έιιελεο, παηξηψηεο κνπ θαη ζην ηέινο λα κνπ ιέεη ε αζηπλνκία: θνξίηζη
κνπ, ζήθσ θαη θύγε γηαηί δελ είζαη επράξηζηε γηα ηελ παξέα ζηελ Ειιάδα».

Ζ ηδηφηππε νκεξία πνπ δεκηνπξγεί ην επηζθαιέο θαζεζηψο δηακνλήο κε έλα ραξηί απφ
δηθαζηήξηα, ιφγν έθπησζεο απφ ηελ λνκηκφηεηα, θαζηζηά νξηζκέλνπο απφ απηνχο πην
επάισηνπο ζε έκκεζνπο εθθνβηζκνχο. ηελ πεξίπησζε ηεο Μαξίαο πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά σο κέινο Γ.. πιιφγνπ Αιβαλψλ Μεηαλαζηψλ, νη
αζηπλνκηθνί έιεγρνη ζην θαθελείν πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή είλαη ζπρλνί. Ζ
αληηκεηψπηζε πνπ ηεο επηθπιάζζνπλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή:

«Καη απηφ επεηδή αζρνινχκαη κε ην ζχιινγν θαη βνεζάσ ηνπο πάληεο. Άκα βιέπσ θάηη πνπ δελ
είλαη δίθαην κε ηνπο κεηαλάζηεο πάσ θαη ηνπο θηππάσ ην ρέξη ζην ηξαπέδη θαη ηνπο ιέσ γηαηί; Έρσ
πνιιέο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Καη κνπ ιέεη, ερ, εληάμεη, αιβαλνί είζηε… ηη πεξηκέλεηε.
«Καη μέξεηο ην πην βαζηθφ; Έξρνληαη απφ ηελ αζηπλνκία θαη κνπ ιέλε, πνηνο είλαη ν ηάδε, πνηνο
είλαη ν ηάδε…;;; θαη απφ κέλα δελ παίξλνπλ πιεξνθνξίεο. Δγψ ηνπο ιέσ, εγψ κε νλφκαηα δελ
γλσξίδσ, γηαηί θαη ηα νλφκαηα ηα έρνπλ αιιάμεη θαη δελ ξσηάσ πνηέ ηνλ πειάηε πνηνο είλαη. Καη
απηό πνπ κνπ ζπκβαίλεη, είλαη πνπ ζέισ λα γπξίζσ πίζσ. Δελ αληέρσ απηή ηελ πίεζε. Μνπ
έρνπλ θάλεη καύξε ηελ δσή. Καη θάζε ηξεηο θαη ιίγν, έξρεηαη ε αζηπλνκία, κπαίλεη θαη ειέγρεη ηα
ραξηηά κέζα ζην καγαδί… πνπ δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα κπνχλε κέζα ζην καγαδί…. Με jeep θαη
λα ηνπο πηάζνπλ θαη λα ηνπο βάιινπλ ηα ρέξηα πίζσ… θαη φια απηά επεηδή ζην ζχιινγν πνπ
είκαη πξνζπαζψ λα θάλσ πξάγκαηα. Καη ηνπο ιέσ, ξε παηδηά… θαη νη αιβαλνί είλαη άλζξσπνη»

Σν θαθελείν ηεο Μαξίαο είλαη ζεκείν ζπλάληεζεο γηα πνιινχο Αιβαλνχο ηεο πεξηνρήο.
Πξηλ ηελ δνπιεηά ην πξσί γηα θαθέ ή ην βξάδπ κε παξέα, είλαη ην κέξνο φπνπ ζπδεηάλε
ηα θνηλά ηνπο πξνβιήκαηα. Αλαδήηεζε δνπιεηάο, νηθνλνκηθή θξίζε, ραξηηά θιπ. ια ηα
λνκνζεηηθά κέηξα γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπο ζπλέρνληαη απφ ηε δηαξθή επηβεβαίσζε
ηεο δηαηήξεζήο ηνπο ζε πξνζσξηλφηεηα (Βαξνπμή, 2009, ζ. 106). Ζ πξνζσξηλφηεηά ηνπο
ζεσξείηαη σο έλαο «άηππνο ζηφρνο πνπ αλαλεψλεηαη», ελψ ηα δηθαηψκαηα ηνπο ηεινχλ
ππφ αίξεζε.
«Αθνχσ φια ηα παξάπνλα… νη πην πνιινί είλαη ρσξίο ραξηηά ιφγν ηεο θξίζεο θαη έγηλε ηφηε κε
ηα έλζεκα πνπ δελ θνιιάγαλε αξθεηά θαη νη πεξηζζφηεξνη ηψξα είλαη ζηα δηθαζηήξηα. 60% ησλ
αλζξώπσλ ηξέρνπλ ζηα δηθαζηήξηα, έρνπλ πιεξώζεη ηα ιεθηάααα κηιάκε! Γειαδή ζεο λα
αθνχο: μέξσ άλζξσπν πνπ έρεη ηειεηψζεη ην δηθαζηήξην πέξπζη ην Οθηψβξην, αζσψζεθε θαη απφ
ηφηε δελ έρεη βγεί ε απφθαζε, έλα ρξφλν είλαη έηζη δειαδή απιά έρεη έλα ραξηί πνπ ζπλερίδεη ηα
δηθαζηήξηα. Οη πην πνιινί είλαη κε ηέηνηα ραξηηά. Σξέια δειαδή, απηφ πνπ ζπκβαίλεη εδψ δελ
μέξσ πψο λα ην ραξαθηεξίζσ. Αλ θαη ηψξα είλαη πην εχθνιν λα θάλεηο ραξηηά, δειαδή κε 50
έλζεκα θάλεηο ραξηηά ηψξα, άκα έρεηο βηβιηάξην πγείαο, άκα έρεηο έλα απνδεηθηηθφ ζηνηρείν φηη
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δεηο ζηελ Διιάδα, ή φηη έρεηο παηδί ζην ζρνιείν… αιιά απηό είλαη όηη μεθηλάο πάιη από ην
κεδέλ.»

Αιιά θαη φζνη έρνπλ θαηαθέξεη λα είλαη λφκηκνη, ε πξνεγνχκελεο αιιεπάιιειεο
πξνζπάζεηεο γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο, βαξαίλνπλ νηθνλνκηθά ην παξφλ ηνπο κε
απνηέιεζκα λα ρξσζηάλε, είηε ζε γλσζηνχο είηε ζηελ ΓΟΤ. Σν μέζπαζκα ηεο
νηθνλνκηθή θξίζεο απιψο ρεηξνηεξεχεη ηελ ήδε εχζξαπζηε ζέζε ηνπο. Βξίζθνληαη ζε
έλαλ θαχιν θχθιν αθαίκαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο γηα ηα ραξηηά. Απηφ πνπ πξνθχπηεη
απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ εξσηψκελσλ είλαη ε ζεζκηθή αλάγθε λα λνηψζνπλ φηη ππάξρεη κία
θαλνληθφηεηα θαη θάηη ζηαζεξφ λα πνξεπηνχλ. Οη ίδηνη θαίλεηαη λα κελ πξνζδνθνχλ ηελ
κειινληηθή απφθηεζε λέσλ ηζρπξψλ δηθαησκάησλ …

Άλλα
Ζ εκπεηξία πνπ έρσ κε ηα ραξηηά είλαη ε ρεηξφηεξε! Γηα λα βγάιεηο άδεηα παξακνλήο έπξεπε λα
πιεξψλεηο ζπλέρεηα θαη λα δειψλσ φηη είκαη αζθαιηζκέλε θάπνπ, λα βξσ κέξεο εξγαζίαο, λα
θαιχςσ ηελ ρξνληά θαη έηζη αλά δχν ρξφληα έπξεπε λα θάλσ αλαλέσζε. Βαζηθή πξνυπφζεζε
πάληα ήηαλ λα εξγάδεζαη. Σψξα έρσ άδεηα δηακνλήο δεθαεηνχο δηάξθεηαο. Ση λα ζνπ πσ. Ζ άδεηα
ε ζπγθεθξηκέλε κνπ θφζηηζε πάξα πνιχ, θνληά 2000 επξψ καδί κε αζθάιηζε θιπ. θαη απηά ηα
ρξήκαηα δελ ηα είρα. Σα πήξα δαλεηθά θαη αθφκα θα ζήκεξα κεηά απφ ηξία ρξφληα ηα ρξσζηάσ.
Σα δίλσ ζηγά ζηγά γηαηί δελ έρσ βξεη δνπιεηά. Αιιά έπξεπε λα ην θάλσ γηα λα κελ ςάρλνκαη θάζε
δχν ρξφληα λα πιεξψζσ αζθάιεηα γηα λα θαιχςσ ηηο κέξεο εξγαζίαο πνπ ήζειε ν λφκνο.»

Κξελάξ
«Σα ραξηηά κε έρνπλ θνπξάζεη. Σα ραξηηά ήηαλ ην άιθα θαη ην σκέγα! Απφ ην 2001 σο ην 2012 ε
αίζζεζε ήηαλ φηη παξαιίγν έραλα ηελ λνκηκφηεηά κνπ. Έπξεπε πάληα λα δνπιέςσ νπνπδήπνηε
γηα λα εμαζθαιίζσ ηα ρξήκαηα πνπ πιήξσλα ηνλ ΟΓΑ. Απφ ην 2012 έθαλα γηα επί καθξφλ.
Πιήξσζα ηα ιεθηάααα, θαη ηψξα κεηά απφ 4 ρξφληα ρξσζηάσ ζηελ Δθνξία θνληά έλα ρηιηάξηθν
εμαηηίαο φηη ν λφκνο ηφηε ζε ήζειε κε πςειφ εηζφδεκα γηα δχν ζπλερφκελα έηε γηα λα θάλεηο
αίηεζε γηα απηή ηελ άδεηα. Έρσ βαξεζεί…! Κιείλσ κία ηξύπα από εδώ, κε θιέβεη από εθεί!
Είλαη μεθάζαξν πιένλ, ην έρσ θαηαιάβεη, όηη ην ειιεληθό θξάηνο ηόζα ρξόληα κόλν καο έθιεβε,
θαη ζπλερίδεη λα ην θάλεη!!»

126

Ηζαγέλεηα
Ζ απφθηεζε ηεο ηζαγέλεηαο ηνπνζεηείηαη ςειά ζηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο, σζηφζν
ζεσξνχλ φηη ην ειιεληθφ θξάηνο δελ έρεη ζθνπφ λα ρνξεγήζεη ηελ ηζαγέλεηα γηαηί δελ
ηνπο ζέιεη σο πνιίηεο αιιά σο εξγάηεο θαη γηα απηφ ην ιφγν νη δηαδηθαζίεο είλαη
πνιχπινθεο θαη νη ηειηθέο απνθάζεηο αξλεηηθέο.
Σελ ρνξήγεζε ηεο ηζαγέλεηαο δελ ηελ ζρεηίδνπλ ηφζν κε ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ
Διιάδα θαζψο δελ πηζηεχνπλ φηη ζα είραλ ίζα δηθαηψκαηα κε ηνπο έιιελεο θαη νχηε ζα
έλησζαλ αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά ζηελ Διιάδα εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Αλαγλσξίδνπλ σζηφζν ηελ απφθηεζή ηεο σο ζεηηθή θαζψο ζα ηνπο εμαζθάιηδε
ειεπζεξία κεηαθηλήζεσλ θπξίσο πξνο ηελ Δπξψπε θαη αλαδήηεζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ
εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο. Γειαδή ε επηζπκία γηα ηελ απφθηεζή ηεο απνδεηθλχεη πσο
είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα απεγθισβηζηνχλ απφ ηελ ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία, θαη πάλησο, φρη ηελ επηζπκία λα παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα.
Αμηνζεκείσην είλαη φηη φζνη είραλ παηδηά επηζήκαλαλ φηη ε ηζαγέλεηα είλαη άκεζα
απαξαίηεηε γηα ηα παηδηά ηνπο ηδηαίηεξα απηψλ πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα γηαηί
απηά ηα παηδηά δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηελ Αιβαλία … ε επηζπκία γηα έλα θαιχηεξν
κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο, ηνπο αλαγθάδεη λα ζπλερίζνπλ λα πξνζπαζνχλ ηελ παξακνλή
ζηελ Διιάδα.
Αξζνχξνο
«Τη κε ξσηάο ξε θίιε! Ο ιόγνο πνπ δελ έρσ ηζαγέλεηα είλαη ην θξάηνο! Απηό δελ ζπδεηάκε
ηόζε ώξα; Εγώ θαηαξρήλ δελ έρσ άδεηα δηακνλήο [ ] έζησ γηα δύν ρξόληα, εζύ κνπ ιεο
ηζαγέλεηα! Θα ήζεια σζηφζν πνιχ λα ηελ είρα. Απηή ε ηζαγέλεηα ζα κε έθηηαρλε, ζα κνπ έδηλε
θηεξά δειαδή… γηαηί ηψξα πνπ έρεη θξίζε θαη δελ έρσ δνπιίηζα, ζα πήγαηλα έμσ, ζα πήγαηλα
πέληε κήλεο ζηελ Γεξκαλία λα δνπιέςσ γηα λα ηαΐδσ ηα παηδηά εδψ πνπ πάλε ζρνιείν. Σψξα φκσο
έηζη φπσο είκαη, είκαη εγθισβηζκέλνο εδψ, νχηε κπξνο νχηε πίζσ. Καη έλαο ιφγνο παξαπάλσ πνπ
κέλσ εδψ είλαη ηα παηδηά θαη δελ κπνξψ λα θάλσ ηίπνηα άιιν»

Νηξηηάλ
«Γελ έρσ αζρνιεζεί κ’απηφ αιιά απφ φζν μέξσ ζέιεη ιεθηά ηα νπνία δελ έρσ θαη πεξηκέλεηο ηξία
ή ηέζζεξα ρξφληα θαη άκα ηε πάξεηο, νπφηε εγψ ζε ηέηνηα μεθηίια δηαδηθαζία δελ κπαίλσ. Γηα ηα
παηδηά κνπ φκσο ζα ήζεια. Γηα ην κέιινλ, φρη γηα εδψ… γηαηί δελ βιέπσ κέιινλ γηα ηα παηδηά
κνπ εδψ. Σνπιάρηζηνλ λα έρνπλ κία ηαπηφηεηα γηα λα κπνξνχλ λα πάλε αιινχ. Γειαδή άκα δελ
έρνπλ ην εκπφδην πνπ είρα εγψ θάπνηε… γηαηί εγψ φηαλ ήξζα εδψ ζηελ Διιάδα, δελ ήηαλ λα
κείλσ εδψ ήζεια λα πάσ αιινχ αιιά δπζηπρψο έκεηλα εδψ. Αιιά αλ είλαη λα κνπ δψζνπλ ηελ
ηζαγέλεηα, ζα ηελ πάξσ γηα λα θχγσ αιινχ, λα πάσ καθξηά. ρη λα κείλσ εδψ!
«Ο ιφγνο πνπ δελ έρσ θάλεη αίηεζε είλαη επεηδή … έρσ εκπφδηα. Γηαηί αλ είλαη εχθνιν … δεηάλε
πνιιά πξάγκαηα, δελ κπνξψ λα ηα καδέςσ. Αλ ήηαλ εχθνιν λα καδέςσ πέληε ραξηηά πνπ ζέινπλ
απηνί, γηαηί έρσ πάεη λα ξσηήζσ θαη κνπ ιέεη απηή πνπ είλαη ππεχζπλε: “εεεε, είλαη δχζθνιν, θαη
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άκα ηα θαηαθέξεηο, θαη ζα δεηο ζε δχν ρξφληα θαη ηέηνηα… Ααααλ ζα ηελ πάξεηο!”. Καη ηη λα
θάλσ δειαδή φηαλ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα;»

Μαξία
«Πήγα φκνξθα θαη σξαία έθαλα ηελ αίηεζε γηα πνιηηνγξάθεζε, θαη πήγε θάπνηνο θαη ηνπο είπε:
απηήο κελ ηεο δψζεηε … δειαδή κνπ ην είπε αζηπλνκηθφο. Κη ζηακάηεζε ν θάθεινο κνπ επεηδή
βξήθαλ κία ζθξαγίδα πιαζηή ιέεη. Γειαδή ηψξα κεηξάεη κία ζθξαγίδα θαη φρη 23 ρξφληα λα
δνπιεχεηο ζαλ ζθπιί πνπ δελ έρσ πεηξάμεη κπξκήγθη ζηελ Διιάδα. Απηφ είλαη ην ειιεληθφ
θξάηνο! Καη φκσο έρσ πεηζκψζεη θαη ηα έρσ βάιεη κε ηα δηθαζηήξηα. Ση θαθφ έθαλα ζηελ
Διιάδα? Μφλν θαιφ…. [ ] Γελ πήξα ηα ιεθηά λα ηα πάσ ζηελ ρψξα κνπ! Σα έξημα εδψ φια εδψ.
Καη ζην ηέινο βγαίλσ θαη [ ]. Καη φια απηά πηζηεχσ φηη γίλνληαη γηα λα πάλε ηα ιεθηά ζηα
δηθαζηήξηα, λα σθειεζεί ην θξάηνο … γηαηί δελ ππάξρεη άιιε ιχζε!»

Ρεληηάλ
«Απηή ηελ ζηηγκή είκαη ζε κία δηαδηθαζία φπσο ζνπ είπα … ζε κεξηθέο κήλεο ζπκπιεξψλσ έλα
ρξφλν απφ ηφηε πνπ θαηέζεζα ηελ αίηεζε κνπ γηα ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ην κφλν πνπ μέξσ
δειαδή ηειεθσλψληαο θάζε κήλα ζηνλ πξντζηάκελν ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία ππάγνκαη ζηελ
Διιάδα, νη απαληήζεηο πνπ παίξλσ είλαη: δελ έρεη ειεθηξνληθφ πξφγξακκα, δελ έρεη αλνίμεη
δειαδή αθφκα, κεηά δελ μέξνπλ πνηέ ζα αλνίμεη… ερ, μέξεηο πσο είλαη απηά ζηελ Διιάδα. Δλψ ν
λφκνο ην ιέεη θαζαξά φηη νη δηαδηθαζίεο παίξλνπλ έλα ρξφλν αλ ζπκάκαη θαιά επεηδή δηάβαζα ηνλ
λφκν θαη καδεχσ ηα ζηνηρεία ... ζηελ νπζία μέξσ φηη θαη ηνπ ρξφλνπ ινγηθά ζα είκαη ζηελ ίδηα
δηαδηθαζία λα πεξηκέλσ.»
«Καη αλεμάξηεηα απφ απηφ ηψξα, … ην ειιεληθό θξάηνο είλαη καθξηά θαη αγαπεκέλνη! Δγψ ηελ
ηαπηφηεηα πεξηκέλσ γηα ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα… θαη θακηά θνξά ζθέθηνκαη γηαηί λα ηελ πάξσ
απφ ηελ ζηηγκή φπνπ ζα κε ππνρξεψζνπλ ελψ βξίζθνκαη ζην εμσηεξηθφ απηή ηελ ζηηγκή, κπνξεί
λα πάσ γηα δηδαθηνξηθφ ή λα βξσ εξγαζία εδψ, ζα κε ππνρξεψζνπλ θαη γηα έλα ρξφλν λα θάλσ
ζηξαηφ θαη μέξνληαο φηη ν ζηξαηφο είλαη αθξνδεμηά δνκεκέλν, ή εζληθηζηηθά δνκεκέλνο φπσο θαη
ζα έπξεπε λα είλαη θαληάδνκαη, αιιά κεηά ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ ζνπ ζθέθηεζαη ην πψο ζα
ζε αληηκεησπίζνπλε… λα θάλεηο … έλα ρξφλν ζηξαηφ ζηελ Διιάδα ζηα ζχλνξα κε ηελ Σνπξθία
θαη λα ηξαγνπδάλε απηά ηα σξαία ηξαγνχδηα γηα ηελ Βφξεην Ήπεηξν θιπ. Καη εγψ λα πξέπεη λα
ζπλαηλψ ή λα ππνθξίλνκαη θαη λα ιέλε ηξαγνχδηα: ζα κπνχκε ζηελ Κνξπηζά, πνπ είλαη δηθηά
καο….»
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Πνιηηηθή ζπκκεηνρή
Σν επίπεδν ηεο ελεξγνχο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο γηα ηνπο κεηαλάζηεο είλαη ηειείσο
αλχπαξθην ζηελ Διιάδα. πσο δηαθάλεθε απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζην
θεθάιαην 2.4, ν ηειεπηαίνο λφκνο ηνπ 2014, άθεζε ζην θελφ ην δήηεκα ηεο ζπκκεηνρήο
ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο εθινγέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ απνθπγή δηεπζέηεζεο ηνπ
δεηήκαηνο απηνχ θαηαγξάθεηαη σο ηδηαίηεξα αξλεηηθή γηα ηελ εληαμηαθή πνξεία ησλ
ίδησλ. Απνηέιεζκα είλαη ν απνθιεηζκφο, κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ησλ κεηαλαζηψλ απφ
ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλάδεημε ησλ αλσηέξσ Οξγάλσλ ζηηο απηνδηνηθεηηθέο
εθινγέο. Ζ εμέιημε απηή ζεκαηνδνηεί κία ζεκαληηθή νπηζζνρψξεζε σο πξνο ηελ
ζπκκεηνρή ζηα θνηλά θαη κέζσ απηήο θαη ζηελ έληαμε ηνπο.
Απνδεηθλχεηαη κε ηνλ πην εκθαηηθφ ηξφπν ν απνθιεηζκφο ηνπο απφ ηελ δπλαηφηεηα λα
ζπκκεηέρνπλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο είλαη απφιπηα ελζσκαησκέλνη θαη
ζπλδεδεκέλνη κε ηνπο έιιελεο γλσζηνχο ηνπο.
Αξζνχξνο
ρη, φρη ζρεδφλ πνηέ... Γηαηί, φηαλ απηνί κε έρνπλ απέμσ … _ Θέιεηο λα αθνχζεηο έλα σξαίν;
Τπάιιεινο ζην Γήκν, θίινο, είρακε γίλεη θίινη. Καη ηνπ ιέσ πξνρψξεζε ηελ ππφζεζε κε ηα
ραξηηά γηα λα κπνξψ λα θάλσ ηα ραξηηά γηα ηα παηδηά. Ναη, λαη, λαη... δελ έθαλε ηίπνηα. Με
μέραζε. Καη φηαλ ήξζε ε ψξα γηα εθινγέο εδψ θαη κνπ ιέεη γηα ςήθν ηνλ ηάδε εδψ πέξα… θαη
κέλσ! Σνλ θνηηάσ, άζε πνπ έηζη θαη αιιηψο δελ κπνξψ λα ςεθίζσ, αιιά γηαηί λα ζε βνεζήζσ;
Έθαλεο εζχ θάηη γηα κέλα; Καη κνπ ιέεη, γηαηί δελ κπνξείο λα ςεθίζεηο; Καη γειάσ δπλαηά… κε
πνην ηξόπν λα κπνξώ άλζξσπέ κνπ ηνπ ιέσ! Εγώ δελ ππάξρσ εδώ θαη εζύ ηώξα κνπ δεηάο λα
ζε ςεθίζσ ξε Μήηζν… άζε ξε! Αιιά πεο φηη είρακε ην δηθαίσκα λα ςεθίδνπκε. Ζ ςήθνο εδψ
είλαη… πψο λα ζνπ ην εμεγήζσ ηψξα. Πηζηεύσ όηη ζα δεζνύκε πνιύ! Θα δεζνύκε πνιύ κεηά.
Άκα αθνχζνπλ κεηά φηη εκείο έρνπκε δηθαίσκα λα ςεθίζνπκε αχξην, φινη απηνί, γηαηί έρνπκε
πνιινχο γλσζηνχο ζα καο πιαθψζνπλ … δειαδή ζα γίλεη ν ρακόο. Θα θαεί ην πειεθνύδη * [ ].

Σν λα κεηέρεηο ηεο ειιεληθήο παηδείαο δελ ζεκαίλεη φηη ζεσξείζαη θαη έιιελαο. Σν
ειιεληθφ θξάηνο πξνζθέξεη «ίζεο» επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ησλ παηδηψλ ηεο δεχηεξεο γεληάο σζηφζν ζηελ πξάμε θξνληίδεη ηα παηδηά απηά λα κελ
θαληάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο ηζφηηκνπο απξηαλνχο πνιίηεο θαη επηζηήκνλεο γηα ηελ
θνηλσλία ζηελ νπνία κεγαιψλνπλ θαη θάλνπλ φλεηξα, φπσο αθξηβψο νλεηξεχνληαη νη
θίινη ηνπο.
Ρεληηάλ
«Δπεηδή έρσ ζπνπδάζεη πνιηηηθέο επηζηήκεο, θαη επεηδή ππήξρε ηφηε ε πεξίνδνο ζηελ Διιάδα
φπνπ γηλφληνπζαλ εθινγέο ζπρλά, ππήξμε αλαβξαζκφο θαη ζπδεηήζεηο ζηελ παξέα γεληθά θαη
ζηελ νπζία εγψ κηινχζα γηα ην πνηνο ζα ήηαλ ν θαιχηεξνο γηα ηελ δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο, ελψ
απηφκαηα δελ έπξεπε λα έρσ ιφγν γηα απηφ ην πξάγκα. Ξέξνληαο φηη δεηο απφ ηα 6 ζνπ ζηελ
Διιάδα θαη είζαη 23 θαη μέξεηο πάλσ θάησ επεηδή έρεηο ζπνπδάζεη απηφ ην πξάγκα θαη ζηελ
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νπζία δελ κπνξείο λα επεξεάζεηο ηελ θαηάζηαζε… κπνξεί λα επεξεάζεηο ηνπο θίινπο ζνπ αιιά
απφ ηη ζηηγκή πνπ ζην ηέινο ζα έξζεη απηή ε ζηηγκή ηελ Κπξηαθή ησλ εθινγψλ, εζχ δελ ζα έρεηο
κέξνο… δελ ζα είζαη ζε απηνχο πνπ απνθαζίδνπλ.»

Δμαηηίαο ησλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ ζπλνιηθφηεξα, δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο, αλεξγία
θιπ., νξηζκέλνη απφ απηνχο δελ πηζηεχνπλ φηη ε δπλαηφηεηα λα ςεθίδνπλ ζα ζεκαίλεη
θαη πξαγκαηηθή απαιιαγή απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ βηψλνπλ. πσο αλαθέξνπλ, θάηη
ηέηνην πεξηζζφηεξν ηνπο εληάζζεη ζε έλα είδνο πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο φπνπ μαθληθά
ζα θιεζνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ην έλα ή ην άιιν θφκκα πνπ ζηελ νπζία ηφζν θαηξφ
αδηαθνξνχζαλ γηα ηελ ηχρε ηνπο. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Άλλα, ε ςήθνο δελ
επηθέξεη ηελ πξαγκαηηθή ηζφηεηα κε ηνπο έιιελεο θαζψο φζν ζπλερίδεη λα είλαη άλεξγε
θαη απνθιεηζκέλε δελ ζα έρεη δηθαίσκα ζε παξνρέο πνπ λα θαζηζηνχλ πξαγκαηηθή ηελ,
κε νπζηαζηηθνχο φξνπο, ηζφηηκε αληηκεηψπηζή ηεο κε ηνπο έιιελεο…:
Άλλα
«Δάλ είρα ην δηθαίσκα λα ςεθίζσ, ελψ ζηελ νπζία εμαθνινπζνχζα λα είκαη φπσο είκαη ηψξα
γηαηί ην πηζηεχσ απηφ, δελ μέξσ… Να κνπ δνζεί απιψο ε αίζζεζε φηη δειαδή είκαη πνιίηεο
απηήο ηεο ρψξαο φπσο είλαη θαη νη έιιελεο, δελ ζα είρε πνιχ λφεκα λα πάσ λα ςεθίζσ εδψ…
ηαλ δελ ληψζσ ηζφηηκε σο πνιίηεο ζηελ ρψξα απηή φπσο είλαη ν θάζε έιιελαο, λνκίδσ φηη είλαη
κία ππνθξηζία θαη φηη ε θπβέξλεζε πνπ ζα ην θάλεη, ζα ην θάλεη απφ ζπκθέξσλ γηα λα ππεξεηψ
θάπνην θφκκα κε ηελ ςήθν κνπ θαη φρη επεηδή ζα ληψζσ πξάγκαηη έιιελαο πνιίηεο. Ήδε ν
κεηαλάζηεο εδψ ηξαβάεη ρίιηα δφξηα. Γελ έρεη αλάγθε λα ςεθίζεη γηα λα ληψζεη πνιίηεο. Αιιά
έρεη αλάγθε ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, ζηελ επηβίσζε, ηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ, ηεο ηαηξηθήο
πεξίζαιςεο, ηεο βνήζεηαο φπσο παίξλνπλ ν θάζε έιιελαο, ηα επηδφκαηα πνπ θαλέλαο μέλνο
κεηαλάζηεο δελ παίξλεη ...»
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Κεθάιαην 5
Σπκπεξάζκαηα

«Δγψ φζν έρσ ηα παηδηά, ζα κείλσ εδψ. Να δνχκε πσο ζα πάλε ηα παηδηά, λα
ζπνπδάζνπλ, λα ηειεηψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο … νπφηε πξνο ην παξφλ δελ κπνξψ
λα θχγσ. Με απηή ηελ πνξεία πνπ έρνπκε, φρη! Αλ ζπνπδάζνπλ θαη θχγνπλ ηα
παηδηά έμσ, εγψ θεχγσ ζπίηη κνπ! Σηα 55 ζα βνιεπηψ εγψ αιιά ζηα 60 πνηνο ζα κε
πάξεη γηα δνπιεηά εκέλα;»
***
«Μία ηξχπα ζην λεξφ έθαλα φια απηά ηα ρξφληα…! Γηαηί…; Θα ζνπ πσ θάηη! Να
κνπ δψζεηο ηα ρξφληα πίζσ θαη λα ζνπ δψζσ φηη πήξα απφ εδψ, κφλν δψζε κνπ ηα
ρξφληα πίζσ! Πάληα λα μέξεηο θάηη. Όηαλ είζαη μέλνο ζε κία ρψξα, ν ηδξψηαο ζνπ
πάεη ρακέλνο… ηνπιάρηζηνλ ζε απηή ηελ ρψξα. Τψξα γηα άιιεο ρψξεο δελ κπνξψ
λα ιέσ… δειαδή άκα είζαη άμηνο θαη δνπιεχεηο. Τνχηε εδψ ε ρψξα ζα ζε
θηχζεη…»
«Γελ μέξσ αλ ζα ήζεια λα θχγσ. Γελ μέξσ ιφγν ησλ παηδηψλ. Γελ είλαη εξψηεζε
πνπ κπνξψ λα ζνπ απαληήζσ ηψξα. Αιιά ζα κε ξσηήζεηο ηη ζέισ εγψ. Τη ζέισ
εγψ; Δγψ ζέισ λα θχγσ απφ ηψξα, λα πάξσ ην ακάμη κνπ λα πάσ ζπίηη κνπ,
Αιβαλία. Αιιά είλαη ηα παηδηά… θαη επεηδή δελ βιέπσ κέιινλ εδψ, πξνζπαζψ, άκα
ηα παηδηά ζα πάξνπλ ειιεληθή ηαπηφηεηα, λα ηα ζπξψμσ έμσ… λα πάλε Δπξψπε.
Δδψ φρη, φρη! Άκα θχγνπλ ηα παηδηά, ζίγνπξα ζα θχγσ.»
***
«Απηή ηε ζηηγκή είκαη 23 ρξφληα ζηελ Διιάδα, κε ηξία ζπίηηα, κε κία επηρείξεζε, κε
ηφζα έλζεκα ζηελ πιάηε κνπ, κε ηνλ άληξα κνπ ζηελ δνπιεηά, κε ηα παηδηά κνπ ζην
ζρνιείν θαη ζην ηέινο λα κνπ ιέλε έια θνξίηζη κνπ κάδεςέ ηα. Να πάσ πνπ; Τα
ζπίηηα πνπ έρσ εδψ ηη ζα ηα θάλσ; Να κνπ γπξίζνπλ ηα ιεθηά πίζσ θαη εγψ δελ
έρσ ζέκα. Τελ επηρείξεζή κνπ ηελ έρσ βγάιεη γηα πνχιεκα … δελ ηελ παιεχσ
άιιν. Έξημα φιν κνπ ηνλ ηδξψηα εδψ, φια κνπ ηα ιεθηά εδψ θαη ζην ηέινο ζνπ ην
ιέσ, κνπ έρεη κείλεη απηή ε πίθξα: Τα ραξηηά, κεηά απφ 23 ρξφληα»
***
«… πηζηεχσ φηη έρσ κπεη ζε κεγάιεο πεξηπέηεηεο λα πεηχρσ θάηη κε πνιχ δπζθνιία
θαη κε πνιχ, πνιχ αξγά βήκαηα. Πηζηεχσ φηη θάηη έρσ πεηχρεη αιιά είλαη πνιχ
ιίγν, απηφ. Έρσ πξνζπαζήζεη, πξνζπαζψ θαη ζα ην θάλσ ζηελ ζπλέρεηα.»
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«Δηιηθξηλά ζα ζνπ απαληήζσ, γηα λα κείλσ κφληκα ζηελ Διιάδα δελ μέξσ. Απιά
πηζηεχσ φηη επεηδή κε ηα θαιά θαη ηα θαθά, κε ηηο ζηελαρψξηεο θαη φια φζα έρσ
πεξάζεη έρσ ζπλεζίζεη ηελ Διιάδα θαη ζαλ ρψξα ηελ αγαπάσ θαη δελ κπνξψ λα
ηελ απνρσξηζηψ εχθνια γηαηί νη θηιίεο κνπ θαη νη ζρέζεηο κνπ πιένλ είλαη εδψ. Γελ
κπνξψ λα ζβήζσ ηα ρξφληα πνπ έρσ πεξάζεη ζηελ Διιάδα, είηε είλαη θαιά είηε
είλαη θαθά. Γελ κπνξψ επεηδή έρσ αλαπηχμεη ζπλήζεηο πνπ κε θξαηάλε δεκέλε
ζπλήζσο κε δηάθνξα πξάγκαηα. Ζ αιήζεηα είλαη φηη πέξαζα ηα πην σξαία ρξφληα
ηεο δσήο κνπ εδψ θαη επέλδπζα φιεο ηηο ελέξγεηεο κνπ αλεμάξηεηα αλ πέηπραλ
φια.»
«Απηφ πνπ αιιάδεη ηελ απφθαζή κνπ είλαη εάλ είλαη λα ζπλερηζηεί ε θαηάζηαζε έηζη
δελ είκαη ζίγνπξε αλ ζα κείλσ. Σνπ είπα θαη πξηλ, αλ ζα έβξηζθα θαη δνπιεηά φκσο
ζηελ Διιάδα. Γελ κνπ αξθεί λα πάξσ ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα γηα λα κπνξέζσ λα
κείλσ ζηελ Διιάδα. Γελ απνηειεί δειαδή ην θχξην δεηνχκελν γηα κέλα απηφ. Ζ
ππεθνφηεηα γηα κέλα είλαη θάηη πνπ αλαγθάδνκαη λα ην δέρνκαη ζέινληαο ή κε γηα
λα έρσ απηά πνπ ηφζν θαηξφ κε αθήλνπλ πίζσ. Οπφηε ζα κείλσ ζηελ Διιάδα εάλ
ζα έρσ δνπιεηά ζσζηή, κε έλζεκα κε αζθάιεηα θιπ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ κνπ
δίλεηαη απηή ε δπλαηφηεηα, φρη δελ ζα παξακείλσ ζηελ Διιάδα»
***
«Φίιε, εγψ ηελ ηζαγέλεηα ζέισ θαη θεχγσ. Ξέξσ ηη κε πεξηκέλεη ζηελ Διιάδα,
πνιίηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο! Δθεί πνπ είκαη, ήδε εξγάδνκαη σο εθπξφζσπνο
πσιήζεσλ ζε κεγάιε δηεζλή εηαηξεία θαη αο έρσ κφλν δχν ρξφληα δηακνλήο. Σηελ
Διιάδα, ζα κνπ ιείπνπλ πάξα πνιχ νη θίινη κνπ. Αιιά δελ γίλεηαη, λα δσ ζ’απηή
ηελ ρψξα. Μνπ έδεημε κε φινπο ηνπο ηξφπνπο φζν κεγάισλα, θαη κνπ ην δείρλεη
αθφκα θαη ηψξα φηη δελ κε ζέιεη!»
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Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε κε βάζε ηελ ζεσξεηηθή επηζθφπεζε, ηελ παξνπζίαζε
ησλ πνιηηηθψλ θαη ηελ εξκελεία ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ
πξνθχπηνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γχξσ απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο
ελζσκάησζεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εξεπλήζεθε. Πην ζπγθεθξηκέλα, επίθεληξν ηεο
αλάιπζεο απνηέιεζαλ ε εμέηαζε ησλ ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο θαη δηαβίσζεο ησλ
αιβαλψλ κεηαλαζηψλ θαζψο θαη ηα γεληθφηεξα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ζρέζεο ηνπο
κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη πνιηηεία γεληθφηεξα, ηα δεηήκαηα ηεο λνκηκνπνίεζήο ηνπο
ηεο ηζαγέλεηαο θαη ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ σο παξαγφλησλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο
δηαζηάζεηο ησλ πνιηηηθψλ ελζσκάησζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ
θαηλνκέλνπ απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία. Ζ δηαηχπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ
αθνινπζεί δηαξζξψλεηαη ζε ηξεηο άμνλεο, ην πνιηηηζκηθφ, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη ην
λνκηθφ-πνιηηηθφ.
Έλαο αθφκα απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ
θαη ησλ βησκάησλ ησλ ίδησλ ησλ αιβαλψλ κεηαλαζηψλ θαη κεηαλαζηξηψλ σο κηα απφ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο πιεπξέο πνπ ζπλζέηνπλ ην κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν. Οη
πξνβιεκαηηζκνί θαη αλεζπρίεο πνπ παξαηίζεληαη παξαπάλσ, απνηππψλνπλ κε ην
θαιχηεξν ηξφπν ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ην αληίθηππν ησλ «πνιηηηθψλ θνηλσληθήο
ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ» ζηελ Διιάδα πνπ αλαιχνληαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο
έξεπλαο:

5.1 Πνιηηηζκηθή δηάζηαζε
ην άηππν πιέγκα ησλ θαζεκεξηλψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη
δείρλνπλ ελζσκαησκέλνη κε ηηο θπξίαξρεο αμίεο, ηηο λφξκεο θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ
ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Τηνζεηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αμίεο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ,
ηφζν σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε φζν θαη σο πξνο ηα θνηλσληθά κνληέια πνπ
αθνινπζνχλ. πκκεηέρνπλ ζηα θνηλσληθά δξψκελα θαη ελζηεξλίδνληαη δηάθνξα
θνηλσληθά πξφηππα πνπ δελ πεγάδνπλ απφ ην πεξηβάιινλ πξσηνγελνχο
θνηλσληθνπνίεζεο ηνπο. Έπεηηα απφ αξθεηά ρξφληα δηακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα
ζεσξνχλ φηη κνηξάδνληαη αξθεηέο θνηλέο αμίεο κε ηνπο έιιελεο ηφζν σο πξνο ηελ
παξάκεηξν ηεο εξγαζίαο, φζν θαη σο πξνο ηηο επξχηεξεο φςεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο.
Ζ δηαπίζησζε απηή δελ ζηεξείηαη θνηλσληθψλ, δεκνγξαθηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη
ζεζκηθψλ ζπλπθάλζεσλ. Έλα πξψην ζεκείν είλαη φηη νη ζρέζεηο απηέο έρνπλ ηαμηθά
ραξαθηεξηζηηθά. Σν πιέγκα ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζεηαη εδξάδεηαη ζηελ θνηλή
επαγγεικαηηθή πνξεία – ελαζρφιεζε θάηη ην νπνίν επεθηείλεηαη εθηφο εξγαζίαο
πιαηζηψλνληαο ηελ θνηλσληθή δσή ηνπο. Γεχηεξνλ, νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ
παξαηεξνχληαη εληφο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο νκάδαο ζηελ βάζε ηεο ειηθίαο, κνξθσηηθνχ
επηπέδνπ θαη επαγγέικαηνο δηαθνξνπνηεί ηηο ζρέζεηο απηέο σο πξνο ηελ ζπλεθηηθφηεηά
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ηνπο θαη ηελ δηάξθεηα πνπ έρνπλ ζην ρξφλν. Έλαο νηθνδφκνο ή αλεηδίθεπηνο εξγάηεο
πξψηεο γεληάο ηείλεη λα έρεη κηθξφηεξν θχθιν επαθψλ θαη ζπλαλαζηξνθψλ ζε αληίζεζε
κε ηνπο λένπο πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα νη νπνίνη ιφγν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ
ιάβεη έρνπλ πην δηεπξπκέλν θχθιν επαθψλ.
Σξίηνλ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα παξαπάλσ, ε νηθνλνκηθή θξίζε δείρλεη λα δνθηκάδεη ηελ
ζπλνρή ησλ ζρέζεσλ απηψλ γηα νξηζκέλνπο απφ απηνχο. Οη ζρέζεηο απηέο αλαλεψλνληαη
θάζε θνξά κε θξηηήξην ηελ ηθαλφηεηα ηνπ κεηαλάζηε λα βξεη ηξφπνπο λα αληιήζεη
πφξνπο, δειαδή λα παξακείλεη ζε κία ζέζε εξγαζίαο. Σέινο, ε δπζκελήο λνκηθά θαη
νηθνλνκηθά ζέζε ησλ αιβαλψλ κεηαλαζηψλ ηνπο σζεί λα δηαηεξήζνπλ κε θάζε ηξφπν ηηο
επαθέο θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο έιιελεο ζε εξγαζηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θάηη πνπ
αληαλαθιά ηελ αδχλακε ζέζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ ειιηπή έσο αλχπαξθηε
πξφζβαζε ζε θνηλσληθναζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα σο ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο κεραληζκνχο
έληαμεο.

5.2 Κνηλσληθννηθνλνκηθή δηάζηαζε
Μηα πξψηε δηαπίζησζε έρεη λα θάλεη κε ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο
ησλ κεηαλαζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Σα επξήκαηα δελ απνθιίλνπλ απφ ηα
ζπκπεξάζκαηα άιισλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ γχξσ απφ ην ζέκα. Οη ζέζεηο εξγαζίαο
πνπ θαιχπηνπλ νη αιβαλνί κεηαλάζηεο είλαη θπξίσο ρακεινχ θχξνπο θαη δελ απαηηνχλ
θάπνηα εμεηδίθεπζε. Ζ αλεχξεζε ηνπο πεγάδεη απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη ηηο
δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. Γελ πξνζιακβάλνληαη δειαδή κέζσ ησλ επίζεκσλ ζεζκψλ
θαη θνξέσλ αλεχξεζεο απαζρφιεζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ο απνθιεηζκφο απφ ηνπο
επίζεκνπο ζεζκνχο θαίλεηαη λα αθνξά θαη ηηο πνιηηηθέο θαηάξηηζεο.
Οη εξσηψκελνη ηεο έξεπλαο δελ έρνπλ επσθειεζεί απφ θαλέλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο
ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, παξφηη επηζήκσο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία. Δπνκέλσο, ε έκθαζε
πνπ δίλεηαη ζην δεκφζην ιφγν ζηηο ίζεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη
ζηνπο κεραληζκνχο δηακεζνιάβεζεο θαη πξνζηαζίαο απφ ηελ αλεξγία απνθξχπηεη ηελ
άληζε αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ηνπο γεγελείο. Ζ πξφζβαζε θαη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ
απηψλ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ κεηαλάζηε. Ζ εγγξαθή ζε
κεηξψν αλέξγσλ, ε δηαηήξεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αλέξγνπ θαη άιιεο δηαδηθαζίεο
απηνλφεηεο γηα ηνπο έιιελεο, θαζίζηαληαη δχζθνιεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαζψο ε
πξφζβαζε ζε απηά ππαθνχεη ζε θξηηήξηα πνπ ζηελ πξάμε ηνπο απνθιείνπλ.
Καηά πξνέθηαζε, ειάρηζηνη απφ απηνχο έρνπλ επσθειεζεί απφ ηα επηδφκαηα αλεξγίαο
θαζψο είηε έρνπλ πξφβιεκα κε ηα ραξηηά ηνπο ιφγν έιιεηςεο ελζήκσλ θάηη πνπ εληείλεη
ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο είηε επεηδή νη πεξηζζφηεξνη ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη ζηελ καχξε
εξγαζία. Γηα ηελ αλαπιήξσζε εηζνδήκαηνο ζε πεξηφδνπο αλεξγίαο απεπζχλνληαη ζε
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δίθηπα ζπγγελψλ ή πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηα έμνδά ηνπο έσο φηνπ βξνπλ θάπνηα
ζπνξαδηθή απαζρφιεζε.
Σν θαηλφκελν αλάιεςεο αλεηδίθεπησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζπκβαίλεη θαη ζε πεξηπηψζεηο
κεηαλαζηψλ κε θαηάξηηζε ή αθαδεκατθά πξνζφληα. Με άιια ιφγηα, κέζα απφ ηηο
ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ε επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε δελ κεηαηξέπεηαη
απηφκαηα ζε θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα. Αληίζεηα, αλ θαη πνιινί εμ’ απηψλ είλαη
θαηαξηηζκέλνη ή δηαζέηνπλ θάπνην πηπρίν, δελ θαηαθέξλνπλ λα βξνπλ ζέζεηο εξγαζίαο
πνπ λα αληηζηνηρνχλ ζηα πξνζφληα ηνπο. Πέξα απφ ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο ησλ
πηπρηνχρσλ πνπ αθνξά θαη ηνπο Έιιελεο, ζηελ πεξίπησζε ησλ κεηαλαζηψλ ν
απνθιεηζκφο νθείιεηαη θαη ζε έλαλ πξφζζεην ιφγν: είηε επεηδή ην λνκηθφ θαζεζηψο ζην
νπνίν βξίζθνληαη ηνπο απνθιείεη απφ ην λα αζθήζνπλ ηα επαγγεικαηηθά ηνπο
δηθαηψκαηα αλ θαη έρνπλ ειιεληθά πηπρία, είηε επεηδή ηπρφλ εηδίθεπζε πνπ έρνπλ πάξεη
ζηελ ρψξα ηνπο δελ αλαγλσξίδεηαη ζηελ Διιάδα. Μία άιιε αηηία απνθιεηζκνχ ηνπο απφ
θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη ε ζπλερήο πξνζπάζεηά ηνπο λα θαιχςνπλ κε θάζε ηξφπν
ην θφζηνο ηεο αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ δηακνλήο ηνπο. Μεγάιν κέξνο ησλ ρξεκάησλ
πεγαίλεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο σζψληαο ηνπο ζηελ εμεχξεζε
νπνηαζδήπνηε δνπιεηάο κε δπζκελείο φξνπο.

5.3 Ννκηθή-πνιηηηθή δηάζηαζε
Μηα πξψηε δηαπίζησζε πεγάδεη απφ ηνλ άμνλα ζρεηηθά κε ηελ επαθή θαη ηελ
αιιειεπίδξαζε ησλ κεηαλαζηψλ κε ηνπο επίζεκνπο ζεζκνχο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.
Δηζαγσγηθά πξνθχπηεη έλα αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ησλ εξσηψκελσλ ζε ζρέζε κε ηηο
εκπεηξίεο ηνπο απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ηελ δεκφζηα δηνίθεζε ελ γέλεη.
Γειψζεηο φπσο «Τν ειιεληθφ θξάηνο δελ κε ζέβεηαη κε ηίπνηα! Γελ ζέισ λα έρσ ζρέζε κε
ην ειιεληθφ θξάηνο! Μαθξηά θαη αγαπεκέλνη», κεηαθέξνπλ ζπκππθλσκέλα ηηο επίκνλεο
πξνζπάζεηεο ησλ κεηαλαζηψλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο
επίζεο θαη ηηο απίζηεπηεο δπζθνιίεο θαη ηα αηειείσηα εκπφδηα απφ ηα νπνία ζπλίζηαηαη ε
δηαδηθαζία ηεο λνκηκνπνίεζήο ηνπο. Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ
πξνθχπηεη φηη αθφκα θαη φηαλ ιακβάλνληαη ζεηηθά κέηξα κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο
ζπρλά αθπξψλνληαη εμαηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ αξλεηηθψλ πξνθαηαιήςεσλ ησλ
γξαθεηνθξαηψλ πξψηεο γξακκήο ζηε κεηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο
ζηελ έξεπλα ζεσξνχλ πσο ε πνιηηηθή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο είλαη εξγαιεηαθή θαη
ιεζηξηθή θαη νπδέπνηε αηζζάλζεθαλ φηη αληηκεησπίδνληαη σο πνιίηεο. Γεληθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο νξγάλσζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο
απνηειεί ην γεγνλφο φηη «ζχκαηά» ηνπ είλαη άηνκα απφ φιεο ηηο (θνηλσληθά θαη πνιηηηθά)
αλίζρπξεο νκάδεο.
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Μηα δεχηεξε δηαπίζησζε ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο λνκηκνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ.
Πξφθεηηαη γηα έλα θαηαθεξκαηηζκέλν θαη πνιπδαίδαιν θαζεζηψο απφδνζεο λφκηκσλ
αδεηψλ δηακνλήο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είραλ δηαθνξεηηθφ λνκηθφ θαζεζηψο
θάηη πνπ απνδεηθλχεη ηηο πνηθίιεο θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ επέβαιε ην ειιεληθφ θξάηνο
ζηνπο κεηαλάζηεο θαη άξα θαη ηηο δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηέο ηνπο γηα θνηλσληθή άλνδν.
Παξάιιεια, νη πεξηζζφηεξνη βξίζθνληαη ζε κία εμαληιεηηθή δηαδηθαζία δηαηήξεζεο ηεο
λνκηκφηεηάο ηνπο ζηελ Διιάδα εμαηηίαο ηεο απαίηεζεο ελζήκσλ. Ζ αληηκεηψπηζε πνπ
ηνπο επηθπιάζζεη ην ειιεληθφ θξάηνο είλαη απέιαζε ή λα μεθηλήζνπλ πάιη απφ ηελ αξρή
ηελ λνκηκνπνίεζή ηνπο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο σο
λενεηζεξρφκελσλ θαη φρη σο αλζξψπσλ πνπ δηαβηνχλ ζηελ ρψξα γηα δεθαεηίεο.
Έλα βαζηθφ δήηεκα είλαη φηη πνιινί απφ απηνχο πέθηνπλ ζχκαηα θπθισκάησλ
δηακεζνιάβεζεο είηε δηθεγφξσλ θαη δηθαζηηθψλ είηε ηδησηψλ γηα ηελ αλαλέσζε αδεηψλ
δηακνλήο. Έλαληη νηθνλνκηθνχ αληηθξίζκαηνο θαηαθέξλνπλ λα αλαλεψζνπλ ηελ δηακνλή
ηνπο ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή βξίζθνληαη ρξεσκέλνη νηθνλνκηθά εμαηηίαο ησλ απζηεξψλ
δηνηθεηηθψλ θξηηεξίσλ θαη ησλ παξαβφισλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε αδεηψλ
δηακνλήο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ θαχιν θχθιν απφ ηνλ νπνίν δελ κπνξνχλ λα μεθχγνπλ.
Μία ηξίηε δηαπίζησζε ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο πνιηηνγξάθεζεο θαη απφδνζεο
ηεο ηζαγέλεηαο. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ απνζπαζκάησλ πνπ
αλαθέξζεθαλ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ νξηζκέλεο ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο. Καηαξρήλ
δηαπηζηψλεηαη φηη ε απφθηεζε ηεο ηζαγέλεηαο ηνπνζεηείηαη ςειά ζηηο πξνηεξαηφηεηεο
φισλ ησλ εξσηψκελσλ, σζηφζν παξακέλεη απιψο κία επηζπκία ιφγσ επίγλσζεο ηεο
πεξίπινθεο δηαδηθαζίαο (θπξίσο ην πςειφ νηθνλνκηθφ θφζηνο, θαη ε παξαηεηακέλε
ρξνληθή δηάξθεηα αλακνλήο γηα ηελ απφθηεζή ηεο πνπ θηάλεη ηα πέληε ρξφληα)
πνιηηνγξάθεζεο πνπ ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά θαη δελ ελζαξξχλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο.
Γεχηεξνλ, φζνη έρνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ άδεηα δηακνλήο αηζζάλνληαη εληνλφηεξα ηνλ
απνθιεηζκφ ηνπο. Ζ αίζζεζε φηη δελ κπνξνχλ θαλ λα ζθεθηνχλ ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ
απφθηεζε ηεο ηζαγέλεηαο ηνπο εγθισβίδεη ζε έλα θαχιν θχθιν αθηλεζίαο κε ζπλέπεηα λα
κελ κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ ην κέιινλ ηνπο φπσο νη ππφινηπνη κεηαλάζηεο. Ο
απνθιεηζκφο ηνπο έρεη πξαγκαηηθφ αληίθηππν ζηελ ςπρνινγία ηνπο, ζηηο θαζεκεξηλέο
επηινγέο ηνπο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ζρεδηάδνπλ ην κέιινλ ηνπο λννχκελε σο κία πνξεία
«εθηφο ηνλ ηεηρψλ».
Σξίηνλ, ε επηζπκία γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηζαγέλεηαο είλαη πην έληνλε φηαλ απηή έρεη λα
θάλεη κε ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη
αμηνζεκείσην παξφηη δεηνχλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, ην κέιινλ απηφ δελ ζρεδηάδεηαη
ζηελ Διιάδα. Ζ αληηκεηψπηζε πνπ επηθπιάζζεη ην ειιεληθφ θξάηνο γηα ηα παηδηά ηνπο
πξνεμνθιείηαη φηη ζα είλαη αξλεηηθή. Δπελδχνπλ φιεο ηνπο ηεο πξνζπάζεηεο ψζηε ηα
παηδηά ηνπο λα αιιάμνπλ ηφπν δηακνλήο πξνο κηα αλαπηπγκέλε επξσπατθή ρψξα. Ζ
πνιηηνγξάθεζε ησλ παηδηψλ ηνπο απνηειεί ην φρεκα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ.
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Σέηαξηνλ, ε αμηνπνίεζε ηεο ηζαγέλεηαο σο φρεκα γηα λα απνθχγεη θαλείο ηελ παξακνλή
ζηελ Διιάδα είλαη έθδειε θαη ζε φζνπο είλαη ζε λεαξή ειηθία θαη έρνπλ ζπνπδάζεη ζηελ
Διιάδα. Χζηφζν, ζηελ ηδέα ηεο πηζαλήο απφθηεζήο ηεο ηα αγφξηα ζπλππνινγίδνπλ θαη
κία άιιε δηάζηαζε, ηελ ππνρξέσζε ηνπο, σο λέσλ πνιηηψλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, λα
νινθιεξψζνπλ ηελ ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία. Ζ ξαηζηζηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο ζεσξείηαη
βέβαηε ζε έλαλ κεραληζκφ κε έληνλν ην εζληθηζηηθφ ραξαθηήξα ζηελ δνκή θαη νξγάλσζε
ηνπ.
ρεηηθά κε ηελ δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο, ην δηθαίσκα ςήθνπ αμηνινγείηαη
ζεηηθά, εληνχηνηο νη εξκελείεο γχξσ απφ ηελ δπλαηφηεηα απηή δηαθέξνπλ: α) Δθείλνη πνπ
αλήθνπλ ζηελ πξψηε γεληά, δελ είλαη ηδηαίηεξα θαηαξηηζκέλνη θαη ε απαζρφιεζή ηνπο
είλαη θπξίσο ρεηξνλαθηηθή θαη πάληα ζηα πιαίζηα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ζεσξνχλ ηελ
ςήθν σο δηαβαηήξην γηα ηελ ηειηθή εμίζσζή ηνπο κε ηνπο έιιελεο (αίζζεκα ηζφηηκεο
ζπκκεηνρήο ζηελ επαγγεικαηηθή νκάδα ε πξνέθηαζε ηεο νπνίαο πιαηζηψλεη θαη ηελ
επξχηεξε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηνπο). Δθπιεξψλεηαη έηζη έλα απφ ηα βαζηθά
θξηηήξηα γηα ηελ νπζηαζηηθή έληαμε θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά. β) Οη λεφηεξνη θαη
πεξηζζφηεξν θαηαξηηζκέλνη είλαη πεξηζζφηεξν δχζπηζηνη, πάξα ζεηηθνί, ζην δηθαίσκα
ςήθνπ θαζψο ζεσξνχλ φηη απηφ δελ ζεκαίλεη θαη άξζε ησλ απνθιεηζκψλ ή ησλ
δπζκελψλ ζε βάξνο ηνπο δηαθξηηηθψλ πνιηηηθψλ.

5.4 Δπίινγνο
Οη αιβαλνί κεηαλάζηεο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα δείρλνπλ λα είλαη ελζσκαησκέλνη
φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ελψ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηνπ απνθιεηζκνχ φζνλ
αθνξά ηηο άιιεο δχν δηαζηάζεηο ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη ηελ λνκηθή-πνιηηηθή
δηάζηαζε. Θα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη κέρξη ζήκεξα ε έληαμή ηνπο έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί θπξίσο ζε άηππε βάζε θαη κε ηε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαη
πξνζπάζεηα. Απφ πιεπξάο αξκφδησλ θνξέσλ, νη φπνηεο παξεκβάζεηο γίλνληαη ζε
πεξηζηαζηαθή θαη πξνζσξηλή βάζε ρσξίο λα εληάζζνληαη ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην
έληαμεο κε κφληκεο δνκέο, ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηφρνπο. Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν
είλαη ε έσο ηψξα απνπζία ηφζν ησλ αξκφδησλ δεκφζησλ θνξέσλ φζν θαη ησλ
κεηαλαζηεπηηθψλ θνηλνηήησλ ζηε ράξαμε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ.
Μία ηειεπηαία παξαηήξεζε ζρεηίδεηαη πξσηίζησο κε ηελ νδπλεξή εμέιημε ησλ
δηαδηθαζηψλ ελζσκάησζεο νη νπνίεο ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα, κεηά ηε βαζηά θαη
αλαηξεπηηθή θξίζε, ηφζν ζε επίπεδν εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ, έρνπλ δπζθνιέςεη
θπξίσο ζην επίπεδν ηεο απαζρφιεζεο. Ζ αικαηψδεο άλνδνο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο
αλεξγίαο ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα, νδήγεζαλ ηφζν ηνπο ειιεληθνχο πιεζπζκνχο φζν
θαη ηνπο κεηαλαζηεπηηθνχο ζε κία παξαηεηακέλε έλδεηα θαη νηθνλνκηθή εμαζιίσζε.
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Ηδηαίηεξα γηα ηνπο κεηαλαζηεπηηθνχο πιεζπζκνχο, ην ζρεηηθφ άλνηγκα ηεο (καχξεο)
αγνξάο εξγαζίαο πνπ ραξαθηήξηδε ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα ηελ ειιεληθή πεξίπησζε
εμέιεηπε, κε απνηέιεζκα λα παχεη λα ιεηηνπξγεί ε απαζρφιεζε σο κεραληζκφο
θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πιεζπζκνί πνπ δηέκελαλ ζηελ ειιεληθή
θνηλσλία ηα ηειεπηαία 15 κε 20 ρξφληα, θάλνληαο νηθνγέλεηεο θαη εξγαδφκελνη ζε
ηδηαίηεξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, βξέζεθαλ ζηελ αλεξγία, κε απνηέιεζκα ηελ
αδπλακία λα αληαπεμέιζνπλ ζε έλα αμηνπξεπέο επίπεδν δηαβίσζεο.

138

139

140

Βηβιηνγξαθία
Ξελόγισζζε
Antonopoulos, G. A. (2006). The legal framework of migration in Greece 1991-2001 and
its effects. International Review of Law, Computers & Technology, pp. 135-147.
Baldwin-Eduarts, M. (2005). The integration of immigrants in Athens: Developing
indicators and statistical measures. Athens: Mediterranean Migration
Observatory. Panteion University.
Castles, S. (1993). Migrant incorporation in highly developed countries: an international
comparison. Centre for Multicultural Studies, University of Wollongong Occasional Paper 27.
Castles, S., & Kosack, G. (1985). Immigrant workers and class structure in Western
europe. London: Oxford Univeristy Press.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design. Choosing among five
approaches (2 ed.). London: Sage Publications.
Creswell, J. W. (2013). Research design. Qualitative, quantitative and mixed method
approaches (4 ed.). London: Sage Publications.
Della Porta, D., & Keating, M. (Eds.). (2008). Approaches and methodologies in the
social sciences. A pluralist perspective. New York: Cambridge University Press.
Eisenstadt, S. N. (1955). The absorption of immigrants. London: Routlege & Kegan Paul.
Entzinger, H., & Biezeveld, R. (2003). Benchmarking in immigrant integration.
Rotterdam: European Research Centre on Migration and Ethnic relations
(ERCOMER).
Finaly, L. (2009). Debating phenomenological research method. Phenomenology and
practice, 3(1), pp. 6-25.
Gilardoni, G., D'Odorico, M., & Carrillo, D. (Eds.). (2015). Knowledge for Integration
Governance. Evidence on migrants’ integration in Europe. Milan: ISMU
Foundation.
Hammar, T. (Ed.). (1985). European immigration policy: A comparative study.
Cambridge: Cambridge University Press.
Migration Policy Group. (2003). Handbook on integration for policy-makers and
practicioners. (J. Niessen, & Y. Schibel, Eds.) European Commission
(Directorate-General for Justice, Freedom and Security).
141

Migration Policy Group. (2007). Handbook on integration for policy-makers and
practicioners (2 ed.). (J. Niessen, & Y. Schibel, Eds.) European Commission
(Directorate-General for Justice, Freedom and Security).
Migration Policy Group. (2010). Handbook on integration for policy-makers and
practicioners (3 ed.). (J. Niessen, & T. Huddleston, Eds.) European Commission
(Directorate-General for Justice, Freedom and Security).
Penninx, R. (2004). Integration of migrants: economic, social, cultural and political
dimensions. Background Paper for the UNECE- conference January 12-14, 2004
Geneva.
Penninx, R. (2009). Decentralising integration policies. Managing migration in cities,
regions and localities. London: Policy Network Paper.
Petronoti, M., & Triantafyllidou, A. (Eds.). (2003). Recent immigration flows to Greece.
Athens: National Centre for Social Research.
Roder, A., & Muhlau, P. (2010). Discrimination, exclusion and immigrant's confidence in
public institutions in Europe. Dublin: Department of Sociology and Institute for
international Integration studies, Univeristy of Dublin.
Sole, C. (2004). Immigration Policies in Southern Europe. Journal of Ethnic Migration
Studies, Vol. 30(No. 6), pp. 1209-1221.
Terre Blanche, M., Durrheim, K., & Painter, D. (Eds.). (2006). Research in practice.
Applied methods for the social sciences (2 ed.). Cape Town: University of Cape
Town Press.
Thomas, W. I., & Znaniecki, F. (1984). The polish peasant in Europe and America.
Urbana-Chicago: University of Illinois Press.
Triantafyllidou, A. (Δπηκ.). (2014). Migration in Greece. Recent developments in 2014.
Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP).

142

Ειιελόγισζζε
Giddens, A. (2002). Κνηλσληνινγία. Αζήλα: Gutenberg.
Craib, I. (2000). Σχγρξνλε θνηλσληθή ζεσξία.Απφ ηνλ Πάξζνλο ζηνλ Φάκπεξκάο. (Δ. Π.
Λέθθαο, Δπηκ., Μ. Σδηαληδή, & Δ. Π. Λέθθαο, Μεηαθξ.) Αζήλα: Διιεληθά
Γξάκκαηα.
Schnapper, D. (2008). Ζ θνηλσληθε ελζσκάησζε. Μία ζχγρξνλε πξνζέγγηζε. (Γ.
Παπαδνπνχινπ, Δπηκ., & Ξ. Γηαηαγάλο, Μεηαθξ.) Αζήλα: Κξηηηθή.
Βαξνπμή, Υ. (2009). Μεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θαη δεκφζηα δηνίθεζε: Μία
αλζξσπνδηθαησκαηηθή πξνζέγγηζε. πκπεξάζκαηα έξεπλαο πεδίνπ. ην Υ.
Βαξνπμή, Ν. αξξήο, & Α. Φξαγθίζθνπ (Δπηκ.), Όςεηο κεηαλάζηεπζεο θαη
κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα ζήκεξα (ζζ. 101-122). Αζήλα: Δζληθφ
Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (ΔΚΚΔ).
Βγελφπνπινο, Κ. Κ. (2001). Πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Αζήλα:
Παπαδήζε.
Βεληνχξα, Λ. (1994). Μεηαλάζηεπζε θαη έζλνο. Μεηαζρηκαηηζκνί ζηηο ζπιινγηθφηεηεο θαη
ηηο θνηλσληθέο ζέζεηο. Αζήλα: Δηαηξεία Μειέηεο Νένπ Διιεληζκνχ (Δ.Μ.Ν.Δ Μλήκσλ).
Βεληνχξα, Λ. (2004). Δζληθηζκφο, ξαηζηζκφο θαη κεηαλάζηεπζε ζηελ ζχγρξνλε Διιάδα.
ην Μ. Παχινο, & Γ. Υξηζηφπνπινο (Δπηκ.), Ζ Διιάδα ηεο κεηαλαζηεπζεο.
Κνηλσληθή ζπκκεηνρή, δηθαηψκαηα θαη ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε (ζζ. 174-204). Αζήλα:
Κξηηηθή & Κέληξν Μειεηψλ Μεηνλνηηθψλ Οκάδσλ ΚΔΜΟ.
Βεληνχξα, Λ. (2011). Γεγελείο - κεηαλάζηεο: Οξνζέηεζε θαη κεηαηφπηζε θνηλσληθψλ
ζπλφξσλ. ην Λ. Βεληνχξα (Δπηκ.), Μεηαλάζηεπζε θαη θνηλσληθά ζχλνξα.
Γηαδηθαζίεο ελζσκάησζεο, αθνκνίσζεο ή απνθιεηζκνχ (. Αζαλίηνπ, Β.
Ηαθψβνπ, Σ. Μπέηδεινο, & Γ. αγθξηψηεο, Μεηαθξ., ζζ. 15-62). Αζήλα: Νήζνο.
Γεσξγαξάθεο, Ν. (2009). Ζ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή: ηάζεηο θαη αληηζηάζεηο ζηελ
ειιεληθή δηνίθεζε. ην Υ. Βαξνπμή, Ν. αξξήο, & Α. Φξαγθίζθνπ (Δπηκ.),
Όςεηο κεηαλάζηεπζεο θαη κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα ζήκεξα (ζζ. 3360). Αζήλα: Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (ΔΚΚΔ).
Γεσξγνχιαο, . (2003). Σν λνκηθφ πιαίζην ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθεο ζηελ ειιάδα
ζηνλ εηθνζηφ αηψλα. Μία ηζηνξηθή, θξηηηθή νπηηθή. ην Κ. Καζηκάηε, Πνιηηηθέο
κεηαλάζηεπζεο θαη ζηξαηεγηθέο έληαμεο. Ζ πεξίπησζε ησλ Αιβαλψλ θαη Πνισλψλ
κεηαλαζηψλ (ζζ. 91-119). Αζήλα: Gutenberg.

143

Γεψξκαο, Κ. (2011). Μεηαλάζηεπζε θαη θνηλσληθή ζπλνρή. Αζήλα: Δζληθφ Κέληξν
δεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.).
Γηδαξάθνπ, Η., Καδαθφπνπινο, Λ., & Λαγνγηάλλε, Ο. (2012). Οηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή
ελζσκάησζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ. Απνηειέζκαηα εκπεηξηθήο έξεπλαο
ζε πεξηνρέο ηεο θαξδίηζαο θαη ηεο Ηεξάπεηξαο. ην Υ. Καζίκεο, & Α.
Παπαδφπνπινο (Δπηκ.), Μεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα. Απαζρφιεζε θαη έληαμε ζηηο
ηνπηθέο θνηλσλίεο (ζζ. 253-258). Αζήλα: Αιεμάλδξεηα.
Γξακκαηεία Οηθνλνκηθψλ Μεηαλαζηψλ ΓΔΔ 2005. (2007). Παξαηεξήζεηο ηεο ΓΔΔ
ζην ζρέδην λφκνπ: Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθε έληαμε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ
ρσξψλ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. ην Α. Καςάιεο (Δπηκ.), Αδήισηε
απαζρφιεζε θαη λνκηκνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ. Αζήλα: Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο
ΗΝΔ/ΓΔΔ.
Γεκεηξφπνπινο, Δ. Π. (2004). Δηζαγσγή ζηε κεζνδνινγία ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
Πξνο έλα ζπζηεκηθφ δπλακηθφ κνληέιν κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλα (3
εθδ.). Αζήλα: Έιιελ.
Γεκνπιάο, Κ., & Παπαδνπνχινπ, Γ. (Δπηκ.). (2004). Έξεπλα γηα ηηο κνξθέο θνηλσληθήο
έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο 2003-2004. Αζήλα: Ηλζηηηνχην
Δξγαζίαο ΗΝΔ/ΓΔΔ.
Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαησκάηα ηνπ Αλζξψπνπ. (2014). Κψδηθαο Μεηαλάζηεπζεο
θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο. Απιά έλα κηθξφ βήκα κπξνζηά: Δλ κέξεη πνιχ ιίγα, ελ
κέξεη πνιχ αξγά. Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΔΓΑ).
Ησζεθίδεο, Θ. (2008). Πνηνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Αζήλα:
Κξηηηθή.
Καινθσιηάο, Κ. Π. (2011). Τν κεηαλαζηεπηηθφ δεηεκα ζηελ Μεζφγεην. Ηζπαλία, Ηηαιία,
Διιάδα. Αζήλα: Μεράιε ηδέξε.
Καξχδεο, Β. (1996). Ζ εγθιεκαηηθφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα. Αζήλα:
Παπαδήζε.
Καξχδεο, Β. (2010). Όςεηο θνηλσληθνχ ειέγρνπ ζηελ Διιάδα. Ζζηθνί παληθνί, πνηληθή
δηθαηνζχλε. Αζήλα: άθθνπια.
Καζηκάηε, Κ. (Δπηκ.). (2003). Πνιηηηθέο ελζσκάησζεο θαη ζηξαηεγηθέο έληαμεο. Ζ
πεξίπησζε ησλ Αιβαλψλ θαη Πνισλψλ κεηαλαζηψλ. Αζήλα: Gutenberg.
Καηζνξίδαο, Γ. (1996, Ηνχιηνο - επηέκβξηνο). Αιινδαπνί εξγαδφκελνη ζηελ Διιάδα θαη
νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπο. Θέζεηο(56).
144

Καςάιεο, Α. (2007). Αμηνιφγεζε ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ ζηελ ειιεληθή
κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. ην Α. Καςάιεο (Δπηκ.), Αδήισηε απαζρφιεζε θαη
λνκηκνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ πξφθιεζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο (ζζ.
229-249). Αζήλα: Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΗΝΔ/ΓΔΔ.
Καςάιεο, Α. (2007). Ο λνκνο 3386/2005: Σν λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ
κεηαλάζηεπζε. ην Α. Καςάιεο (Δπηκ.), Αδήισηε απαζρφιεζε θαη λνκηκνπνίεζε
ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ πξφθιεζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο (Σφκ. Μειέηεο 27,
ζζ. 210-228). Αζήλα: Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΗΝΔ/ΓΔΔ.
Καςάιεο, Α. (2011). Αδήισηε απαζρφιεζε θαη κεηαλάζηεπζε: "Ννκηκνπνίεζε" ησλ
κεηαλαζηψλ κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπο ή λνκηκνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο;. ην
Α. Μσπζίδεο, & Γ. Παπαδνπνχινπ (Δπηκ.), Ζ θνηλσληθή ελζσκάησζε
κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα. Δξγαζία, εθπαίδεπζε, ηαπηφηεηεο (ζζ. 79-107). Αζήλα:
Κξηηηθή.
Κέληξν Δπξσπατθνχ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ. (2014). Δηήζηα έθζεζε πνιηηηθήο γηα ηελ
κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν ζηελ Διιάδα 2014. Αζήλα: Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ.
Κφληεο, Α. (Δπηκ.). (2009). Εεηήκαηα θνηλσληθήο έληαμεο κεηαλαζηψλ (Σφκ. 4. εηξά
εηδηθψλ κειεηψλ ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη δηαζπνξάο). Αζήλα: Παπαδήζε.
Κφληεο, Α. (2014). Ζ κεηαλαζηεπηηθή κεηάβαζε ζηελ Διιάδα. ην Μ. Γακαλάθεο, .
Κσλζηαληηλίδεο, & Α. Σάκεο (Δπηκ.), Νέα κεηαλάζηεπζε απφ θαη πξνο ηελ Διιάδα
(ζζ. 273-297). Ρέζπκλν: Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Δθδφζεηο Κέληξνπ Δξεπλψλ θαη
Μειεηψλ (Κ.Δ.ΜΔ.).
Κνληηάδεο, Ξ., & Παπαζενδψξνπ, ζ. (Δπηκ.). (2007). Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο
κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Αζήλα: Παπαδήζεο.
Κνχξηεο, . (Δπηκ.). (2014). Οδεγφο κεηάβαζεο ζην λέν θψδηθα κεηαλάζηεπζεο θαη
θνηλσληθήο έληαμεο (Ν. 4251/20014). Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο. Θεζζαινλίθε:
ΓΑΚΚΤ. Κ. Μαθεδνλίαο, Σκήκα Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ.
Κνχξηνβηθ, Η. (2001). Μεηαλάζηεο: αλάκεζα ζην δίθαην θαη ζηελ λνκηκνπνίεζε. ην Α.
Μαξβάθεο, Γ. Παξζάλνγινπ, & Μ. Παχινπ (Δπηκ.), Μεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα
(ζζ. 163-198). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.
Λακπξηαλίδεο, Λ., & Λπκπεξάθε, Α. (2001). Αιβαλνί κεηαλάζηεο ζηε Θεζζαινλίθε.
Γηαδξνκέο επεκεξίαο θαη παξαδξνκέο δεκφζηαο εηθφλαο . Θεζζαινλίθε:
Παξαηεξεηήο.

145

Λαθαδάλε, Γ. (2003). Νέα κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ Διιάδα θαηά ηελ ηειεπηαία
εηθνζαεηία: φςεηο ελφο πξψηνπ απνινγηζκνχ. (ζζ. 698-720). Αζήλα: Πάληεην
Παλεπηζηήκην.
Ληλάξδνο-Ρπικφλ, Π. (2007). Αληί επηιφγνπ: Αδήισηε απαζρφιεζε θαη κεηαλαζηεπηηθή
πνιηηηθή. ην Α. Καςάιεο (Δπηκ.), Αδήισηε απαζρφιεζε θαη λνκηκνπνίεζε ησλ
κεηαλαζηψλ. Ζ πξφθιεζε ηεο κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθήο (ζζ. 385-392). Αζήλα:
Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο (ΗΝΔ/ΓΔΔ).
Μαξβάθεο, Α. (2004). Κνηλσληθή έληαμε ή θνηλσληθν απαξηράηλη;. ην Μ. Παχινπ, &
Γ. Υξηζηφπνπινο (Δπηκ.), Ζ Διιάδα ηεο κεηαλάζηεπζεο. Κνηλσληθή ζπκκεηνρή,
δηθαηψκαηα θαη ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε (ζζ. 88-120). Αζήλα: Κξηηηθή.
Μαξβάθεο, Α., Παξζάλνγινπ, Γ., & Παχινπ, Μ. (Δπηκ.). (2001). Ζ κεηαλάζηεπζε ζηελ
Διιάδα. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.
Μαηδνχθαο, . (2007). Πνηνηηθή έξεπλα ζε έμη εχθνια βήκαηα. Ζ επηζηεκνινγία, νη
κέζνδνη θαη ε παξνπζίαζε. 46 (1), 88-89. Ννζηιεπηηθή, 46, ζζ. 88-98.
Μπάγθαβνο, Υ., & Παπαδνπνχινπ, Γ. (Δπηκ.). (2003). Μεηαλαζηεπηηθέο ηάζεηο θαη
επξσπατθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή (Σφκ. Μειέηεο 15). Αζήλα: Ηλζηηηνχην
Δξγαζίαο ΗΝΔ/ΓΔΔ
Μπάγθαβνο, Υ., & Παπαδνπνχινπ, Γ. (Δπηκ.). (2006). Μεηαλάζηεπζε θαη θνηλσληθή
έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Αζήλα: Gutenberg.
Μπάγθαβνο, Υ. (2007). Αλαπαξαζηάζεηο ηεο ρέζεο Μεηαλαζηψλ κε ηελ Αγνξά
Δξγαζίαο. ην Υ. Μπάγθαβνο, Γ. Παπαδνπνχινπ, & Υ. πκεσλάθε (Δπηκ.),
Μεηαλάζηεπζε θαη Παξνρή Υπεξεζηψλ ζε Μεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα (ζζ. 153-162).
Αζήλα: ΗΝΔ/ΓΔΔ.
Παπαγεσξγίνπ, Β. (2011). Απφ ηελ Αιβαλία ζηελ Διιάδα. Τφπνο θαη ηαπηφηεηα,
δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ελζσκάησζε. Μία αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο
κεηαλαζηεπηηθήο εκπεηξίαο. Αζήλα: Νήζνο.
Παπαδνπνχινπ, Γ. (2006). Μνξθέο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο
ησλ κεηαλαζηψλ. Σν παξάδεηγκα ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. ην Υ. Μπάγθαβνο, &
Γ. Παπαδνπνχινπ (Δπηκ.), Μεηαλάζηεπζε θαη έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία (ζζ. 291-351). Αζήλα: Gutenberg.
Παπαδνπνχινπ, Γ. & Κξηαηζηψηε, Β. (2007). Γεχηεξε Έθζεζε γηα ηελ Αμηνιφγεζε ησλ
Μεηαλαζηεπηηθψλ Πνιηηηθψλ, Αζήλα: Ηλζηηηνχην εξγαζίαο ΗΝΔ /ΔΔ.

146

Παπαδνπνχινπ, Γ. (2011). Ζ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα:
ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εκπεηξηθέο δηαπηζηψζεηο. ην Α. Μσπζίδεο, & Γ.
Παπαδνπνχινπ (Δπηκ.), Ζ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα.
Δξγαζία, εθπαίδεπζε, ηαπηφηεηεο (ζζ. 19-49). Αζήλα: Κξηηηθή.
Παπαζενδψξνπ, ζ. (2005α). Γεκνζηα αζθάιεηα θαη αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή: Σπγθξηηηθή
πξνζέγγηζε (2 εθδ.). Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε.
Παπαζενδψξνπ, Θ. (2005β). Σν λέν ζεζµηθφ πιαίζην γηα ηνπο µεηαλάζηεο: µεηαμχ
λνµηµφηεηαο, απζηεξφηεηαο θαη ειέγρνπ. Πνηληθή Γηθαηνζχλε, ζζ. 1185-1192.
Παπαζενδψξνπ, ζ. (2007α). Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο: Οη
ζεζκηθέο εθθξεκφηεηεο. ην Ξ. Κνληηάδεο, & ζ. Παπαζενδψξνπ (Δπηκ.), Ζ
κεηαξξχζκηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Αζήλα: Παπαδήζε.
Παπαζενδψξνπ, Θ. (2007β). Ννκηθφ θαζεζηψο αιινδαπψλ. Διιεληθή θαη Δπξσπατθή
λνκνζεζία. Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε.
Παπαζενδψξνπ, ζ. (2015). Ννκηθφ θαζεζηψο αιινδαπψλ. Διιεληθή θαη Δπξσπατθή
λνκνζεζία (3 εθδ.). Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε.
Παχινπ, Μ., & Υξηζηφπνπινο, Γ. (Δπηκ.). (2004). Ζ Διιάδα ηεο κεηαλάζηεπζεο.
Κνηλσληθή ζπκκεηνρή, δηθαηψκαηα θαη ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. Αζήλα: Κξηηηθή &
Κέληξν Μειεηψλ Μεηνλνηηθψλ Οκάδσλ ΚΔΜΟ.
Πεξνχζνπ, Ρ. (Δπηκ.). (2009). Γισζζάξην γηα ηελ κεηαλάζηεπζε. Γηεζλήο Οξγαληζκφο
Μεηαλάζηεπζεο (Γ.Ο.Μ.).
Πεηξηληψηε, Ξ. (1993). Ζ κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ Διιάδα. Μία πξψηε θαηαγξαθή,
ηαμηλφκεζε θαη αλάιπζε. Αζήλα: Οδπζζέαο.
Πνπινπνχινπ, Ή. Δ. (2007). Ζ κεηαλαζηεπηηθή πξφθιεζε. Αζήλα: Παπαδήζε.
Ρνκπφιεο, . (2007). Ζ κεηαλάζηεπζε απφ θαη πξνο ηελ Διιάδα. Απνινγηζκνί θαη
πξννπηηθέο. Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν.
ακπαηάθνπ, Δ.-Α. (2010). Δξκελεχνληαο ηελ εμέιημε ηεο θνηλήο κεηαλαζηεπηηθήο
πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ννκνζεηηθή, ζεζκηθή, επηρεηξηζηαθή εμέιημε.
Γξψληεο, δνκέο θαη δηαδξνκή. Αζήλα: Παπαδήζε.
απνπληδή-Κξέπηα, Γ. (2005). Μεζνδνινγία έξεπλαο. Θεζζαινλίθε: Αιεμάλδξεην
Αλψηαην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο.
αξξήο, Ν. (2008). Θεζκηθφ πιαίζην ηεο κεηαλάζηεπζεο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν.
Αζήλα: Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (ΔΚΚΔ).
147

Σξνπκπέηα, . (2001). Καηαζθεπάδνληαο ηαπηφηεηεο γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Θξάθεο.
Κξηηηθή.
Σζηψιεο, Γ. (2014). Μέζνδνη θαη ηερληθέο αλάιπζεο ζηελ πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα.
Αζήλα: Κξηηηθή.
Φηιηάο, Β. (Δπηκ.). (2005). Δηζαγσγή ζηελ κεζνδνινγία θαη ηηο ηερληθέο ησλ θνηλσληθψλ
εξεπλψλ (2 εθδ.). Αζήλα: Gutenberg.
Υαηδή, Υ. (2004). Ο αιινδαπφο σο ππνθείκελν δηθαησκάησλ ζηελ ειιεληθή έλλνκε
ηάμε. ην Μ. Παχινπ, & Γ. Υξηζηφπνπινο (Δπηκ.), Ζ Διιάδα ηεο κεηαλάζηεπζεο
(ζζ. 233-252). Αζήλα: Κξηηηθή.
Υαηδεληθήηα, Β., & Ραβάλεο, Κ. (2011). Σπγγξαθή αθαδεκατθψλ εξγαζίσλ & εκπεηξηθήο
έξεπλαο. Κφξηλζνο: Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην & Παλεπηζηήκην Παηξψλ.
Υξηζηφπνπινο, Γ. (2015). Ζ θξίζε ησλ δηθαησκάησλ. Αζήλα: Νεθέιε.

148

Θεζκηθά θείκελα - Ννκνζεζία
Επξσπατθό πιαίζην
European Commission, Communication from the Commission to the Council, the
European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee
of the Regions: A Common Agenda for Integration Framework for the Integration of
Third-Country Nationals in the European Union, COM (2005) 389, Brussels, 1/9/2005.
European Commission, Communication from the Commission to the Council, the
European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee
of the Regions: European Agenda for the Integration of Third-Country Nationals, COM
(2011) 455 final, Brussels, 20/7/2011.
Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the
Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and
the Committee of the Regions on Immigration, Integration and Employment, COM (2003)
336, Brussels, 3/6/2003
Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the
Council and the European Parliament: Establishing a framework programme on
Solidarity and Management of Migration Flows for the period 2007-2013, COM (2005)
123 final, 6/4/2005
Council Directive 2000/43/EC, implementing the principle of equal treatment between
persons irrespective of racial or ethnic origin, Brussels, 29/6/200
Council Directive 2003/86/EC, on the right to family reunification, 251/21, Brussels,
22/10/2003
Council Directive 2003/109/EC, concerning the status of third country nationals who are
long-term residents, 16/44, Brussels, 25/11/2003
Council Decision 2007/435/EC, establishing the European Fund for the Integration of
third-country nationals for the period 2007 to 2013 as part of the General programme
“Solidarity and Management of Migration Flows”, 25/6/2007
Council of the European Union, Justice and Home Affairs, 2618th Council Meeting,
14615/04 (Presse 321), Brussels, 19/11/2004
Council of the European Union, European Pact on Immigration and Asylum, 13189/08
ASIM 68, Brussels, 24/9/2008

149

Council of the European Union, Justice and Home Affairs, Council Conclusions on the
follow-up to the European Pact on Immigration and Asylum, Brussels, 4/6/2010
Decision 564/2007/EC of the European Parliament and of the Council, establishing the
External Borders Fund for the period 2007 to 2013 as part of the General programme
“Solidarity and Management of Migration Flows”, Brussels, 23/5/2007
Decision 575/2007/EC of the European Parliament and of the Council, establishing the
European Return Fund for the period 2008 to 2013 as part of the General programme
“Solidarity and Management of Migration Flows”, Brussels, 23/5/2007

150

Εζληθό πιαίζην
Αηηηνινγηθή έθζεζε ζην ζρέδην λφκνπ «Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ
ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα», Αζήλα 23 Ηνπλίνπ 2005
Αηηηνινγηθή έθζεζε ζην ζρέδην λφκνπ «Κψδηθαο κεηαλάζηεπζεο θαη θνηλσληθήο
έληαμεο», Αζήλα 13 Φεβξνπαξίνπ 2014
πλήγξνο ηνπ Πνιίηε. (2001). Δηδηθή έθζεζε πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζρεηηθά κε ηα
πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 2910/2001. Έγγξαθν κε Αξ. Πξση. 2013/2001
ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2001
πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε. (2005). Γηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο δηακνλήο αιινδαπψλ (άξζξν
91 λ. 3386/2005). Έγγξαθν κε Αξ. Πξση. 1/2006 ηεο 2εο Ηαλνπαξίνπ 2006
πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε. (2011). Πξνηάζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε γηα βειηίσζε ηνπ
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζε ζέκαηα ρνξήγεζεο θαη αλαλέσζεο άδεηαο παξακνλήο
θαη εξγαζίαο ζηελ ρψξα. Έγγξαθν ηεο 17εο Φεβξνπαξίνπ 2011
Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. (2005). Δζληθφ Σρέδην Γξάζεο
γηα ηελ Κνηλσληθή Δλζσκάησζε 2005-2006. Αζήλα: Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο
θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο.
Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. (2006). Δζληθή Έθζεζε
Σηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή Πξνζηαζία θαη ηελ Κνηλσληθή Έληαμε 2006-2008.
Αζήλα: Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο.
Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. (2007). Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα: Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 20072013. Δπίζεκε Υπνβνιή. Αζήλα.
Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. (2008). Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα: Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 20072013. Δηήζηα Έθζεζε 2007. Αζήλα: Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο. Γεληθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ.
Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξεζεο.
Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. (2001). Δζληθφ Σρέδην Γξάζεο γηα
ηελ Κθνηλσληθήο Δλζσκάησζε 2001-2003. Αζήλα: Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (πληνληζκφο).
Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. (2003). Δζληθφ Σρέδην Γξάζεο γηα
ηελ Κνηλσληθή Δλζσκάησζε 2003-2005. Αζήλα: Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.
151

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. (2007). Πνιπεηέο Πξφγξακκα ηνπ Δπξσπατθνχ Τακείνπ Έληαμεο
Υπεθφσλ Τξίησλ Φσξψλ γηα ηελ Πεξίνδν 2007-2013. Αζήλα: Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ.
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. (2013). Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Έληαμε ησλ Πνιηηψλ
Σξίησλ Υσξψλ. Γεληθή Γξακκαηεία Πιεζπζκνχ θαη Κνηλσληθήο πλνρήο.
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (Τπ.Δζ.).

Δζληθή Ννκνζεζία
Ν. 1975/1991 (ΦΔΚ 184/ηΑ΄/4-12-1991), «Δίζνδνο-έμνδνο, παξάλνµε εξγαζία, απέιαζε
αιινδαπψλ, δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο πξνζθχγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Ν. 2910/2001 (ΦΔΚ 91/ηΑ΄/2-5-2001), «Δίζνδνο θαη παξαµνλή αιινδαπψλ ζηελ
ειιεληθή επηθξάηεηα. Κηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο µε πνιηηνγξάθεζε θαη
άιιεο δηαηάμεηο».
Ν. 3386/2005 (ΦΔΚ 212/ ηΑ΄/23-8-2005), «Δίζνδνο, δηαµνλή θαη θνηλσληθή έληαμε
ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα».
Ν. 3536/2007 (ΦΔΚ 42/Α'/23.2.2007), «Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο
πνιηηηθήο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο».
Ν. 4251/2014 (ΦΔΚ Α΄80/1.4.2014), «Κψδηθαο Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο
Έληαμεο θαη άιιεο Γηαηάμεηο».
Ν. 4332/2015 (ΦΔΚ 76/Α/09-07-2015), «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ Κψδηθα Διιεληθήο
Ηζαγέλεηαο- Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν.4251/2014 θιπ».

152

Παξάξηεκα: Οδεγόο Σπλέληεπμεο
Αξηζκφο ζπλέληεπμεο:.....................................................................................................
Ζκεξνκελία: ...................................................................................................................
Σφπνο: .............................................................................................................................
Γηάξθεηα: .......................................................................................................................
Σξφπνο θαηαγξαθήο: ......................................................................................................
Παξαηεξήζεηο: ................................................................................................................

1. Πξνθαηαξηηθέο πιεξνθνξίεο
-

Ζιηθία
Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ζήκεξα
Δπάγγεικα, κφξθσζε θαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ status
Υξφλνο άθημεο ζηελ Διιάδα

2. Κνηλσληθννηθνλνκηθή δηάζηαζε
2.1 Έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο
-

Πσο βξεζήθαηε ζηελ Διιάδα
Ση δνπιεηά θάλαηε φηαλ πξσηνήξζαηε;
Με πνην ηξφπν βξίζθαηε ηηο δνπιεηέο πνπ έρεηε θάλεη;
Πείηε κνπ γηα ηηο εκπεηξίεο ζαο ζρεηηθά κε ηηο δνπιεηέο πνπ έρεηε θάλεη
ηηο δνπιεηέο πνπ έρεηε θάλεη ληψζαηε φηη ζαο αληηκεηψπηδαλ ηζφηηκα; (ζπλάδειθνη,
εξγνδφηεο)

-

Ση δνπιεηά θάλεηε ζήκεξα ζηελ Διιάδα;
Πσο θηάζαηε λα θάλεηε απηή ηελ δνπιεηά;
Πνην είλαη ην θαζεζηψο απαζρφιεζεο; (κεληαίνο κηζζφο, κεξηθή απαζρφιεζε, πιήξεο
απαζρφιεζε, επνρηαθφο θιπ.).
Μπνξείηε λα κνπ πείηε γηα ηηο θαιέο θαη ηηο άζρεκεο πιεπξέο ηεο ζεκεξηλήο ζαο
δνπιεηάο;
Πσο εθηηκάηε ηηο ζρέζεηο ζαο κε ηνπο έιιελεο
Απφ ηφηε πνπ αξρίζαηε λα δνπιεχεηε ζηελ ζεκεξηλή εξγαζία, κπνξέζαηε λα
βειηηψζεηε ηελ ζέζε ζαο θαη, αλ λαη, κε πνην ηξφπν (κηζζνινγηθά, πξναγσγή θιπ.);
Πηζηεχεηε φηη απηφ κπνξεί λα ζπκβεί ηα επφκελα ρξφληα θαη αλ λαη κε πνην ηξφπν;

-
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-

Δπηζπκείηε λα κείλεηε ζηελ ίδηα δνπιεηά ή ζθέθηεζηε λα αλαδεηήζεηε άιιε; Αλ λαη,
ηη είδνπο θαη κε πνην ηξφπν;

-

Έρεηε πξνεγνχκελν πηπρίν, θαη αλ λαη, έρεηε θάλεη αλαγλψξηζε ζηελ Διιάδα;
Δίζηε επραξηζηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία θαη απφ ην κηζζφ πνπ παίξλεηε;
Ζ εξγαζία πνπ θάλεηε ζήκεξα, πηζηεχεηε φηη είλαη αληίζηνηρε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ
δεμηνηήησλ ζαο;
Αλ δελ ζαο αξέζεη ε δνπιεηά πνπ θάλεηε, γηα πνην ιφγν ζπλερίδεηε;

-

Με πνηνπο ηξφπνπο εμαζθαιίδεηε / εμαζθαιίδαηε εηζφδεκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
αλεξγίαο; (ξφινο ππεξεζηψλ, ππνζηήξημε απφ ζπγγεληθά δίθηπα)
Έρεηε πάεη πνηέ ζηνλ ΟΑΔΓ;
Αλ λαη, πείηε κνπ γηα ηελ εκπεηξία ζαο ζηνλ ΟΑΔΓ
Έρεηε ζπκκεηάζρεη πνηέ ζε θάπνην πξφγξακκα;
Αλ λαη, πείηε κνπ γηα ηελ εκπεηξία ζαο

3. Πνιηηηζκηθή δηάζηαζε (Σρέζεηο κε ηελ θνηλσλία ππνδνρήο)
-

Πνηα είλαη ε εθηίκεζε πνπ έρεηε γηα ηηο ζρέζεηο ζαο κε ηνπο έιιελεο ζηελ δνπιεηά;
Πηζηεχεηο φηη ζαο αληηκεησπίδνπλ ηζφηηκα;
Γηαηεξείηε θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη επαθέο κε ηνπο έιιελεο ζηελ γεηηνληά ζαο θαη, αλ
λαη, κε πνηνπο ηξφπνπο;
Πνην είλαη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ζρέζεηο ζαο κε ηνπο Έιιελεο;
Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηνπο έιιελεο γεληθά θαη γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία
επξχηεξα.
Πνηα λνκίδεηε φηη είλαη ε αμία πνπ ζαο απνδίδεη ε ειιεληθή θνηλσλία; (πξνζσπηθέο
ζηάζεηο θαη εκπεηξίεο).
Έρεηε αηζζαλζεί πνηέ πξνζβιεκέλνο (κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, δεκφζηεο ππεξεζίεο,
δεκφζηνπο ρψξνπο, εξγαζία)

4. Ννκηθή – Πνιηηηθή δηάζηαζε
-

-

Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ην ειιεληθφ θξάηνο γεληθά θαη ηηο πξνζθεξφκελεο
ππεξεζίεο εηδηθά (Αζηπλνκία, ΗΚΑ θαη άιινη αζθαιηζηηθνί θνξείο, Δθνξεία, Γήκνο,
ΟΑΔΓ) θαη ηελ ζπκπεξηθνξά απέλαληί ζαο (ζπρλφηεηα επαθψλ, ρξφλνο αλακνλήο,
επγέλεηα, δπζθνιία επηθνηλσλίαο, εμππεξέηεζε γεληθά).
Μπνξείηε λα κνπ πείηε κηα ζεηηθή θαη κηα αξλεηηθή εκπεηξία πνπ ζαο έρεη θάλεη
εληχπσζε;
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-

Πνην είλαη ην θαζεζηψο δηακνλήο ζαο ζηελ Διιάδα (ηχπνο άδεηαο)
Ζ άδεηα πνπ έρεηε ηψξα ζεσξείηε φηη ζαο έρεη δηεπθνιχλεη θαη αλ λαη, ζε ηη;
Δάλ απηή ηελ ζηηγκή έιεγε, μέξεηε ηα θξηηήξηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλαλέσζή
ηεο;
Θεσξείηε φηη ζα κπνξνχζαηε λα αλαλεψζεηε ηελ άδεηά ζαο ή ζα ζπλαληνχζαηε
δπζθνιίεο;
Αλ λαη, ηη είδνπο θαη γηαηί;
Πεξηγξάςηε κνπ ηελ εκπεηξία ζαο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο
Πνηα είλαη ε άπνςε ζαο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο
δηακνλήο;
Πσο βιέπεηε λα ζαο έρεη επεξεάζεη ε δηαδηθαζία κε ηα ραξηηά; (νηθνλνκηθά,
ςπρνινγηθά, θιπ).
Πσο αηζζάλεζηε γη’απηφ;
Δλδηαθέξεζηε γηα ηελ πνιηηηθή ζηελ Διιάδα ή ζε ηνπηθφ επίπεδν εηδηθά θαη, αλ λαη,
εμεγήζηε κνπ θαιχηεξα γη’απηφ. Αλ φρη, γηαηί;
Ση γλψκε έρεηε γηα ην ελδερφκελν λα ζαο αλαγλσξηζηεί ζην κέιινλ δηθαίσκα ςήθνπ
ζηηο εθινγέο ζηελ Διιάδα (ηνπηθέο ή εζληθέο);
Θα ζέιαηε λα πάξεηε ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα θαη, αλ λαη, γηαηί; Αλ φρη, γηαηί;

5. Πξνζδνθίεο, πξνβιήκαηα & απνηίκεζε πξνζαξκνγήο
-

Πσο αμηνινγείηε ηελ πνξεία ζαο ζηελ Διιάδα;
ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη πεηχραηε/πεηπραίλεηε ηνπο ζηφρνπο ζαο; Δμεγήζηε
κνπ θαιχηεξα γη’απηφ
Έρεηε ζθεθηεί λα εγθαηαζηαζείηε κφληκα ζηελ Διιάδα;
Έρεηε ζθεθηεί λα γπξίζεηε πίζσ θαη γηαηί;
Έρεηο ζθεθηεί λα θχγεηε ζε άιιε ρψξα θαη γηαηί;
Αλ θεχγαηε απφ ηελ Διιάδα, ηη πηζηεχεηε φηη ζα ζαο έιεηπε; Δμεγήζηε κνπ
θαιχηεξα γη’απηφ.
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