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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία επιδιώκει να παρουσιάσει την μεταναστευτική 

πολιτική τριών ανεπτυγμένων κρατών της Ευρώπης: του Ηνωμένου 

Βασιλείου, της Ιταλίας και της Ελλάδας, ενώ κάνει μια μικρή αναφορά 

στον τρόπο διαχείρισης του ζητήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφέρεται στον οικονομικό πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπος των 

μεταναστών και των προσφύγων, για τα κράτη αυτά, ο οποίος είναι αρκετά 

σημαντικός. Στο τέλος της εργασίας γίνεται μια σύγκριση ανάμεσα σε 

αυτά τα τρία κράτη σχετικά με το πώς διαχειρίζεται το καθένα την 

μετανάστευσης, εάν είναι κυρίως κράτη υποδοχής, ή κράτη προέλευσης 

μεταναστών ή κράτη transit. Επιπλέον γίνεται αναφορά στις μελλοντικές 

προοπτικές των χωρών για την μετανάστευση και στις διαδικασίες 

ενσωμάτωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπόνηση αυτή της εργασίας  

βασίζεται στα στοιχεία έγκυρων φορέων σχετικά με το ζήτημα, καθώς 

είναι πολύ δύσκολη η  συλλογή στατιστικών στοιχείων σε διάφορες 

κατηγορίες για αρκετούς λόγους. Η μετανάστευση είναι ένα ζήτημα το 

οποίο από το 2014 έχει εισαχθεί στην κορυφή της ατζέντας του δημοσίου 

διαλόγου και των δημοσίων πολιτικών, είναι λοιπόν αναγκαία η μελέτη 

του και η ανάπτυξη από τα κράτη υποδοχής ενός κοινωνικού κράτους που 

θα βοηθάει στην ομαλή ένταξη των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες . 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, μετανάστευση, ενσωμάτωση, 

Ελλάδα, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δημόσια Πολιτική. 
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Abstract 
 

This paper attempts to present the immigration policy of three developed 

countries in Europe: The United Kingdom, Italy and Greece. Also, it 

refers to the policy of the European Union in this issue. Furthermore, it 

refers to the economic, political and social impact of immigrants and 

refugees on these states, which is quite significant. At the end of the 

paper, there is a comparison between these three states on how each 

manages immigration. We can categorize the states as host states, home 

states of immigrants or transit states. In addition is making a reference to 

the future prospects of countries for immigration and integration 

processes. It is crucial to note that this paper is based on the validity of 

the   organization, as it is very difficult to collect data for this issue for 

several reasons. Immigration is an issue that has been on the top of the 

agenda of public debate and public policy since 2014, so it is necessary 

for the host state to develop a welfare state, in order to help the 

integration of immigrants into local societies.  

 

 

Key word: European Union, immigration, integration, Greece, Italy, 

United Kingdom, public policy.  
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της μετανάστευσης. Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό με 

διακυμάνσεις, δηλαδή άλλοτε βλέπουμε μεγάλους αριθμούς ανθρώπων να 

μεταναστεύουν, με οποιονδήποτε τρόπο, και άλλοτε λιγότερους. Είναι ένα 

ζήτημα αρκετά λεπτό και όπως όλα τα προς μελέτη ζητήματα είναι 

αναγκαία η ουδετερότητα και η καθαρή παράθεση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων, συναρτήσει των οποίων θα καταλήξει κανείς σε 

προτάσεις πολιτικής. Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την διάρκεια της 

παρατήρησης ενός φαινομένου σε όλες τις επιστήμες απαιτείται από τον 

ερευνητή στο να περιορίσει τις απόψεις και τα πιστεύω του και να 
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για αυτό. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στον άνθρωπο που μου 

έδωσε κίνητρο και με κατεύθυνε να ασχοληθώ με το πεδίο της έρευνας της 

πολιτικής επιστήμης, ένα εξαιρετικό ερευνητή και καθηγητή τον κύριο 

Νίκο Παπαδάκη. Ο καθηγητής Παπαδάκης δέχθηκε να είναι επιβλέπων 

αυτής της πτυχιακής , πίστεψε σε μένα και τον ευχαριστώ τόσο για αυτό 

όσο και για όσα έχω μάθει από αυτόν ,πράγματα πολύ σημαντικά όπως η 

μεθοδικότητα και η υπομονή. O καθηγητής Παπαδάκης θα αποτελεί για 

μένα παράδειγμα προς μίμηση για την εργατικότητα του, την αγάπη του 

για αυτό που κάνει και την προθυμία του στο να διευκολύνει και να 

απαντάει τα ερωτήματα των φοιτητών του. Τέλος τον ευχαριστώ που με 

βοήθησε να καταλάβω με τι κλάδο των πολιτικών επιστημών θέλω να 

ασχοληθώ.  
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Εισαγωγή 
Η συγκεκριμένη πτυχιακή αποτελεί μια συγκριτική μελέτη της 

μεταναστευτικής πολιτικής τριών χωρών, της Μεγάλης Βρετανίας, της 

Ιταλίας και της Ελλάδας. Στο πλαίσιο της μεταναστευτική πολιτικής θα 

γίνει αναφορά στην μεταχείριση των αιτούντων άσυλο σε αυτές τις τρείς 

χώρες και των πολιτικών που χρησιμοποιεί το κάθε κράτος για την 

μεταχείριση τόσο των νόμιμων όσο και των παράτυπων μεταναστών. 

Επιπλέον στη παρούσα πτυχιακή υπάρχει αναφορά σχετικά με τις θέσεις 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι έχει να κάνει  με τη μετανάστευση και την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ένωση αυτή τη στιγμή. 

Οι χώρες αυτές επιλέχθηκαν με κριτήριο το ότι ανήκουν 

γεωγραφικά στην Ευρώπη είναι χώρες που ελκύουν μετανάστες και 

ταυτόχρονα έχουν πολλές διαφορές μεταξύ τους, με πρώτη ότι η Μεγάλη 

Βρετανία δεν ανήκει  πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια χώρα 

υποδοχής και όχι μια χώρα transit όπως οι δύο χώρες του Νότου . Η 

Ελλάδα αποτελεί μια περίπτωση χώρας που έχει υπάρξει τόσο κράτος 

υποδοχής, όσο και κράτος προέλευσης, αλλά και κράτος transit. Επιπλέον 

στην περίπτωση της Ελλάδας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η διαρροή 

εγκεφάλων που ξεκίνησε με την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Τέλος η 

Ιταλία είναι μια παρόμοια περίπτωση με αυτή της Ελλάδος και πληροί  τα 

κριτήρια, για να συμπεριληφθεί στην σύγκριση. Κατά κύριο λόγο έχουμε 

δυο χώρες όμοιες μεταξύ τους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στα 

θαλάσσια σύνορά τους και μια παγκόσμια υπερδύναμη που στα μάτια των 

μεταναστών θα μπορούσε να μοιάζει με τη γη της επαγγελίας.    

Με τον όρο μετανάστευση ορίζουμε την διαδικασία της 

μετακίνησης ενός αλλοδαπού σε μια χώρα με σκοπό την εγκατάσταση είτε 

μόνιμη είτε για κάποιο χρονικό διάστημα. Μετανάστης θεωρείται το άτομο 

που μετακινείται οικειοθελώς σε μια άλλη χώρα η περιοχή για να 
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αναζητήσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Σύμφωνα με την συνθήκη της 

Γενεύης του 1951 πρόσφυγας θεωρείται το άτομο που λόγω 

δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικής προέλευσης, 

θρησκείας , εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες ή 

λόγω πολιτικών πεποιθήσεων αναγκάζεται να φύγει από την χώρα 

ιθαγένειας του και δεν μπορεί εξ’ αιτίας αυτού του φόβου,  να απολαμβάνει 

την προστασία της χώρας αυτής (Ο.Η.Ε., Ύπατη Αρμοστία του Ο.Η.Ε., 

2005). Μετά την αύξηση των προσφυγικών ροών το 2015 υπάρχει μια 

συζήτηση στις χώρες της Νότια Ευρώπης για το ποιος μπορεί να θεωρηθεί 

παράτυπος μετανάστης και ποιος μπορεί να αποκτήσει άσυλο στην χώρα 

υποδοχής ως πρόσφυγας. 

Η μετανάστευση χαρακτηρίζεται ως ένα εργαλείο διευκόλυνσης της 

ανάπτυξης και μια λύση στο πρόβλημα του δημογραφικού, επιπλέον 

προσφέρει έναν τρόπο για τον μετριασμό των παγκόσμιων ανισοτήτων. Το 

πρώτο μισό του 20ου αιώνα οι περισσότερες συζητήσεις επικεντρώθηκαν 

στο ρόλο του μετανάστη στις αστικές και στις αγροτικές περιοχές και το 

ρόλο που είχε για την ανάπτυξη τους. Μια σημαντική επίπτωση της χώρας 

προέλευσης είναι η απώλεια υψηλά καταρτισμένου εργατικού δυναμικού, 

με αποτέλεσμα να χάνονται οι ευκαιρίες ανάπτυξης μιας φτωχής χώρας. 

Αξίζει να σταθούμε στο γεγονός ότι οι μετανάστες έχουν να 

αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα στην χώρα υποδοχής, καθώς δεν είναι 

βέβαιο εάν οι δεξιότητες που έχουν αποκτήσει αξιοποιηθούν, μέσω 

ευκαιριών που θα συναντήσουν . Εάν δεν αξιοποιηθούν τα προσόντα τους 

τότε πέρα από το ίδιο το άτομο χαμένη θα πρέπει να θεωρείται η χώρα 

υποδοχής. Την περίοδο του 1970 και του 1980 σημαντική ενίσχυση των 

μεταναστών προς τις χώρες υποδοχής αποτελούσαν και συνεχίζουν μέχρι 

σήμερα να έχουν μεγάλη σημασία τα εμβάσματα. (Raghuram, 2009) 
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Μπορούμε να καταλάβουμε τη σημασία της μετανάστευση στον 

σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον  μελετώντας την έκθεση για την 

παγκόσμια οικονομία του 2003, όπου για πρώτη φορά γίνεται λόγος στην 

χρησιμότητα των εμβασμάτων για τις χώρες προέλευσης που προσπαθούν 

να αναπτυχθούν (Raghuram, 2009). Οι μετανάστες θεωρούνται ως άμεσοι 

φορείς της ανάπτυξης σε περιοχές όπου οι εθνικές πολιτικές για την 

ανάπτυξη και σε περιοχές, όπου τα αναπτυξιακά εργαλεία και οι 

αναπτυξιακές πολιτικές απέτυχαν. Οι μετανάστες εκτός από την μεγάλη 

σημασία που έχουν για την ανάπτυξη των κρατών, αποτελούν και φορέα 

φόβου για το κράτος υποδοχής, καθώς οι πολίτες και αρκετά κόμματα τους 

θεωρούν επικίνδυνους για την εθνική αλλά και την προσωπική ασφάλεια 

τους. Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε η απήχηση των αντιμεταναστευτικών 

κομμάτων και ομάδων, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις 

να υιοθετήσουν πολιτικές ελέγχου της μετανάστευσης. Μέσω αυτών των 

πολιτικών οι κυβερνήσεις σκόπευαν να περιορίσουν τις ροές μεταναστών 

και να αξιοποιήσουν όσους βρίσκονται στην επικράτεια τους. 

Στη βιβλιογραφία συναντάμε δυο απόψεις γύρω από την 

μετανάστευση, άλλες φορές η μετανάστευση θεωρείται ως αποτέλεσμα 

της υπό- ανάπτυξης που υπάρχει σε πολλές χώρες. Από την οπτική πλευρά 

της υπό- ανάπτυξης, είναι λογικό οι άνθρωποι αυτών των χωρών να 

επιζητούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Τα κράτη υποδοχής από την 

πλευρά τους προωθούν μια σειρά πολιτικών με σκοπό τον περιορισμό της 

κινητικότητας και την αύξηση της ανάπτυξης συνδέοντας την ανάπτυξη με 

την μετανάστευση, το εμπόριο ή την παροχή βοήθειας. Παραδείγματος 

χάρη η Γαλλία εφάρμοσε μια πολιτική συνεργασίας με το Μάλι και τη 

Σενεγάλη. Οι μετανάστες από αυτές τις χώρες ενθαρρύνονται να γυρίσουν 

πίσω, αφού λάβουν οικονομικά πακέτα με σκοπό να ξεκινήσουν 

επιχειρηματικές δραστηριότητες στις χώρες τους. (Raghuram, 2009) 
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Η άλλη άποψη γύρω από την μετανάστευση βασίζεται στην 

ιστορική ανάλυση της μετανάστευσης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του 

έθνους- κράτους στην Ευρώπη. Αυτή η προσέγγιση καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι η μετανάστευση μπορεί να είναι αποτέλεσμα της 

ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα κάθε χώρα περνάει από μια περίοδο 

μετανάστευσης στο δρόμο της για την ανάπτυξη, με πιο απλά λόγια κάθε 

χώρα έχει υποδεχθεί μετανάστες, οι οποίοι της έδωσαν μια ώθηση στο 

δρόμο για την ανάπτυξη. 

Οι μετανάστες είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών συνθηκών, της 

οικονομικής ευημερίας συγκεκριμένων κρατών και των ανισοτήτων στην 

κατανομή του πλούτου. Οι μετανάστες μπορούν να θεωρηθούν ως αυτοί 

που θυμίζουν στο δυτικό κόσμο  ότι είναι υποκριτές σχετικά με την 

δικαιοσύνη και την ισότητα στον κόσμο ,διότι αυτοί εγκατέλειψαν την 

πατρίδα τους να αναζητήσουν δικαιοσύνη ισότητα και ευημερία. Την ίδια 

ώρα που τα αναπτυγμένα κράτη θεωρούν  ότι στις κοινωνίες τους υπάρχει 

υψηλό αίσθημα  ισότητας  και δικαιοσύνης. Αυτοί οι άνθρωποι φέρουν την 

παγκόσμια αίσθηση ευθύνης για την καταπολέμηση της φτώχιας .  

Εκτός από τους λόγους της μετανάστευσης και την αξιοποίηση των 

ανθρώπων ως εργατικό δυναμικό τα κράτη υποδοχής έχουν να 

αντιμετωπίσουν ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα, το ζήτημα της 

ενσωμάτωσης. Η ενσωμάτωση είναι πολύ σημαντική καθώς με αυτόν τον 

τρόπο το κράτος υποδοχής καταφέρνει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του 

μετανάστη αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή. 
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Κεφάλαιο 1 :  Η μετανάστευση και οι επιπτώσεις της 

 

Οι μετανάστες είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν σε μια διαδικασία 

αβεβαιότητας , έχουν εγκαταλείψει, είτε με την θέληση τους την πατρίδα 

τους προς αναζήτηση ενός καλύτερου τρόπου διαβίωσης- που δεν είναι 

βέβαιο, ότι θα τον αποκτήσουν- είτε επειδή βιώνουν πόλεμο και ζουν σε 

μια χώρα αναταραχών. Στην χώρα υποδοχής δεν γνωρίζουν εάν θα έχουν 

την ευκαιρία που ψάχνουν άλλα αποτελούν έναν σημαντικό μοχλό 

ανάπτυξης. 

Τα αναπτυξιακά αποτελέσματα της μετανάστευσης, εστιάζονται σε 

τρεις πυλώνες: εμβάσματα, διαρροή εγκεφάλων και τις πρωτοβουλίες της 

διασποράς. Τα εμβάσματα είναι συχνά θετικά για τις χώρες προέλευσης , 

η διαρροή εγκεφάλων ( brain drain) φέρνει αρνητικές επιπτώσεις και οι 

πρωτοβουλίες της διασποράς έχουν συνήθως μεικτά αποτελέσματα. 

Τα εμβάσματα αποτελούν ίσως την μεγαλύτερη συμβολή των 

μεταναστών για την ανάπτυξη. Είναι οι πιο σημαντικές από τις επιπτώσεις 

της μετανάστευσης , οι χρήσεις των εμβασμάτων είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην αντιμετώπιση της φτώχιας 

την μείωση των ανισοτήτων και φυσικά έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις 

οικογένειες των μεταναστών. Έχει παρατηρηθεί ότι τα εμβάσματα 

αυξάνονται όταν υπάρχει κάποια αναταραχή στην χώρα προέλευσης ενώ 

αντίθετα άλλες μορφές επενδύσεων όπως οι ξένες επενδύσεις μειώνονται 

άμεσα με γρήγορους ρυθμούς. Επιπλέον τα εμβάσματα δρουν ως διαλύτες 
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της φτώχιας σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα , αλλά ταυτόχρονα και 

ως κίνητρο σε αυτές τις οικογένειες για να αναπτυχθούν κατά την διάρκεια 

καλύτερων χρόνων στην χώρα τους. (Raghuram, 2009) 

Η μετανάστευση με αρνητικό αντίκτυπο και μόνο για μια χώρα είναι 

η μετανάστευση ειδικευμένων ατόμων καθώς οδηγεί στην μείωση πολύ 

ικανού ανθρώπινου δυναμικού από φτωχές  χώρες. Από το 1960 η 

μετανάστευση ειδικευμένων ατόμων έχει γίνει γνωστή ως brain drain, 

είναι ανησυχητικό φαινόμενο καθώς αρκετές φτωχές χώρες δεν έχουν την 

δυνατότητα να παρέχουν στους επιστήμονες τους τις υποδομές και το 

περιβάλλον εργασία των ανεπτυγμένων κρατών. Είναι αρκετά σύνηθες να 

μην μπορεί ο μετανάστης να προβεί σε αναγνώριση των δεξιοτήτων του 

από την χώρα υποδοχής, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη απώλεια 

ανθρώπινου κεφαλαίου τόσο για το μετανάστη, ο οποίο αναγκάζεται να 

απασχοληθεί σε επαγγέλματα που δεν ταιριάζουν με το εκπαιδευτικό του 

επίπεδο, όσο και για την χώρα προέλευσης , αλλά και για τη χώρα 

υποδοχής (Raghuram, 2009).  

Τέλος σημαντικός είναι και ο ρόλος της διασποράς. Η διασπορά 

διαρκώς είναι αυτή που βοηθάει τους νέους μετανάστες στα πρώτα τους 

βήματα στην νέα τους χώρα, διαμορφώνουν δίκτυα και συνεργάζονται με 

διεθνείς οργανισμούς. Σημαντική για παράδειγμα , είναι η συνδρομή των 

Ελλήνων της διασποράς ,στους Έλληνες που μετανάστευαν σε χώρες όπως 

η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες .  

Το ζήτημα της μετανάστευσης είναι ο ίδιος ο μετανάστης καθώς η 

μετακίνηση του δημιουργεί ένα φαινόμενο άξιο παρακολούθησης που 

συμπεριλαμβάνει τις πολιτικές για την μεταχείριση των μεταναστών , των 

προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Ακόμη η μετακίνηση αυτή 

αναγκάζει τα κράτη να καταρτίσουν πολιτικές ένταξης και αφομοίωσης 

των μεταναστών. Έτσι τα κράτη αναγκάζονται άλλοτε να διευκολύνουν 
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την μετανάστευση και άλλοτε να την περιορίσουν ανάλογα με τις ανάγκες 

τους. 

 

Ο φιλόσοφος Φουκώ έχει υποστηρίξει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη 

είναι μια μορφή κυβερνητικότητας. Προτείνει ότι η ικανότητα της 

κοινωνίας να προστατεύει την ζωή είναι βασικό χαρακτηριστικό της 

κοινωνικής ανάπτυξης και της κοινωνίας ως έννοια, αλλά είναι επίσης ένας 

τρόπος με τον οποίο μπορεί να ασκηθεί δύναμη. (Raghuram, 2009) 

Ένας μεγάλος αριθμός  οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ, το Δ.Ν.Τ. 

,στατιστικές υπηρεσίες τράπεζες κλπ.  έχουν συσταθεί με σκοπό τον 

έλεγχο των κρατών και επισημαίνουν τα πλεονεκτήματα και τα κακός 

κείμενα της σχέσης ανάμεσα στην μετανάστευση και την ανάπτυξη. Η 

γνώση γύρω από το ζήτημα της μετανάστευσης καθιστά δυνατή τη 

βελτίωση της διακυβέρνησης. Μελετώντας την μετανάστευση βλέπουμε 

ότι ορισμένες της μορφές είναι προνομιακές  και βοηθάνε τόσο το κράτος 

όσο και το άτομο ενώ άλλες όχι. Ο  Όγκουστιν στις σκέψεις του γύρω από 

τις μορφές μετανάστευσης κάνει σκέψεις σχετικά με την μεταχείριση των 

εργαζομένων στον αγοραίο έρωτα υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες που 

μεταναστεύουν και εργάζονται σε αυτόν τον τομέα βρίσκονται σε μια 

κατάσταση ανάμεσα σε δράστη και θύμα. Αντίθετα οι μετανάστες που 

εργάζονται ως ερευνητές υπάλληλοι και είναι υψηλά καταρτισμένοι  είναι 

μετανάστες που δεν διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, 

βοηθούν στην ανάπτυξη και δρουν σαν πρεσβευτές του εκσυγχρονισμού. 

Επιπλέον αποτελούν κορωνίδα της σχέσης μετανάστευσης και ανάπτυξης. 

(Raghuram, 2009) 

Δεδομένα σχετικά με την μετανάστευση μπορούμε να  βρούμε από 

διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ. Ο ΟΟΣΑ δημιούργησε μια βάση 
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δεδομένων για τους μετανάστες στις χώρες του, με στόχο την παροχή 

αξιόπιστων και διεθνών συγκρίσιμων στοιχείων για τους μετανάστες με 

κριτήριο την χώρα προέλευσης. Τα δεδομένα συλλέγονται από εθνικές 

στατιστικές υπηρεσίες ανά χώρα προορισμού μέσω ειδικών αιτήσεων. Οι 

εκθέσεις του ΟΟΣΑ που κυκλοφόρησαν το 2008 περιλαμβάνουν 

αναλυτικές πληροφορίες για το επίπεδο εκπαίδευσης , τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας από 28 χώρες 

προορισμού, οι οποίες δέχονται μετανάστες και πρόσφυγες .Κύριες πηγές 

συλλογής δεδομένων είναι οι πληθυσμιακές απογραφές και τα διοικητικά 

μητρώα. (Arslan, Dumont, & Xenogianni, 2014 ) 

Το 2010 ο ΟΟΣΑ δημιούργησε μια έκθεση βασιζόμενος σε στοιχεία 

του 2005-2006. Στόχος του ήταν η κατασκευή μιας βάσης δεδομένων για 

την μετανάστευση η οποία να είναι συγκρίσιμη ανάμεσα στα κράτη 

υποδοχής και στα κράτη προέλευσης και να επιτρέπει την ανάλυση των 

χαρακτηριστικών των μεταναστών ανά χώρα προέλευσης και την εξέλιξη 

τους. Έπειτα από αυτή την αναφορά ο ΟΟΣΑ έκανε μια ακόμη με στοιχεία 

του 2010-2011. Αυτή η έκθεση μας δίνει πληροφορίες για ένα μεγάλο 

αριθμό μεταναστών.  

Οι μετανάστες σε σύγκριση με τους ντόπιους υπο-εκπροσωπούνται 

τόσο στις ηλικίες 0-24 ετών, όσο και στις ηλικίες 65 και άνω. Οι 

περισσότεροι μετανάστες έχουν ηλικία από 25-44 ετών. Το εργατικό 

δυναμικό των μεταναστών υπολογίζεται στα 91 εκατομμύρια στις χώρες 

του ΟΟΣΑ  και 78 εκατομμύρια εξ’ αυτών είναι ηλικίας 25-44 . Το 2010-

2011 σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ το 51% των μεταναστών ήταν γυναίκες, 

αξίζει επίσης να σταθούμε στο γεγονός ότι οι διεθνείς μετανάστες είναι πιο 

μορφωμένοι από τους ομογενείς τους. Φαίνεται λοιπόν ότι οι 

μεταναστευτικές πολιτικές είναι πιο ευνοϊκές για τους μετανάστες που 

είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Οι ΗΠΑ είναι η πρώτη 
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χώρα προορισμού του ΟΟΣΑ με σχεδόν 40 εκατομμύρια  μετανάστες. Το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία  και ο Καναδάς φιλοξενούν περίπου 7 

εκατομμύρια μετανάστες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (Arslan, Dumont, 

& Xenogianni, 2014 ). 

Σε αρκετές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο οι μετανάστες υψηλής 

ειδίκευσης είναι περισσότεροι σε σχέση με τους χαμηλής ειδίκευσης . Το 

40% των μεταναστών του Ηνωμένου Βασιλείου είναι υψηλά 

καταρτισμένο. Αντίθετα σε χώρες όπως η Γερμανία, η Δανία, το Βέλγιο, η 

Ισπανία η Ιταλία η Ελλάδα ελκύουν περισσότερο μετανάστες μεσαίας και 

χαμηλής κατάρτισης . 

 

: ΟΟΣΑ (Arslan, Dumont, & Xenogianni, 2014 ) 

 

 Στον πίνακα  βλέπουμε τον αριθμό των μεταναστών κατανεμημένο 

ανά εκπαιδευτικό επίπεδο σε κάθε ήπειρο ανά χιλιάδες . Στον άλλο πίνακα 

γίνεται διαχωρισμός των εισοδημάτων ανάλογα την εκπαιδευτική 

βαθμίδα,  σύμφωνα με τα στατιστικά του ΟΟΣΑ από πηγές του 2000-2001 

και 2010-2011 (Arslan, Dumont, & Xenogianni, 2014 ). Παρατηρώντας 

τον πίνακα βλέπουμε ότι η Ευρώπη δέχεται τους περισσότερους 

μετανάστες . 
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Η  Ευρώπη είναι η κύρια ήπειρος υποδοχής και προέλευσης 

μεταναστών μετρώντας πάνω από 38 εκατομμύρια μετανάστες. Περίπου 

το 40% των μεταναστών στον ΟΟΣΑ προέρχονται από 10 χώρες. 

Υπάρχουν αρκετές χώρες του Οργανισμού με μεγάλους αριθμούς 

μεταναστών σε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, τέτοιες χώρες είναι η Γερμανία, 

η  Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία. Από χώρες που δεν 

συμμετέχουν στον ΟΟΣΑ μεγάλος αριθμός μεταναστών προέρχεται από 

την Κίνα, την Ινδία , τις Φιλιππίνες, τη Ρουμανία  και το Μαρόκο. Η 

μετανάστευση από τις χώρες του ΟΟΣΑ σε άλλες είναι μικρότερη σε 

σχέση με τη μετανάστευση από χώρες που δεν είναι στο ΟΟΣΑ. (Arslan, 

Dumont, & Xenogianni, 2014 ) 

Μελετώντας, λοιπόν αυτά τα στοιχεία γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι 

τα κράτη παγκοσμίως έχουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της 

μετανάστευσης το οποίο απαιτεί σοβαρότητα και δραστικές αποφάσεις. 

Με την σωστή διαχείριση της μετανάστευσης μπορούν να έχουν μεγάλα 

κέρδη τόσο τα άτομα όσο και οι χώρες υποδοχής αλλά και οι χώρες 

προέλευσης. Κύριος προορισμός των μεταναστών φαίνεται να είναι οι 

χώρες της Ευρώπης, άρα είναι εύκολα αντιληπτό ότι ο μεγαλύτερος 

διακρατικός οργανισμός σε αυτή την ήπειρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχει 

εφαρμόσει μια  πολιτική σχετικά με την μετανάστευση.  
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Κεφάλαιο 2ο : Η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  

 
Όλοι γνωρίζουμε ότι οι πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

μπορούν να μεταναστεύουν από την μια χώρα στην άλλη με σκοπό την 

εργασία και την φοίτηση σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Με την συνθήκη 

Σέγκεν άνοιξαν τα σύνορα ανάμεσα στα κράτη-μέλη πράγμα το οποίο ήταν 

απόλυτος φυσιολογικό για μια  κοινότητα που επιδιώκει την ελεύθερη 

διακίνηση  προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι η δημιουργία κοινής αγοράς, 

προϋπέθετε και την ελεύθερη διακίνηση εργατικού κεφαλαίου. Η συνθήκη 

Σέγκεν υπεγράφη το 1985 με συμβαλλόμενα κράτη  τη Γαλλία, την 

Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο. Σε αυτή την 

πρώτη φάση η συνθήκη Σέγκεν ήταν μια διακρατική συμφωνία. 

Το 1995 δημιουργήθηκε η ζώνη Σέγκεν και ενσωματώθηκε στο 

νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ. 

Η συνθήκη του Μάαστριχτ το 1991 έφερε στην ζωή των Ευρωπαίων την 

Ευρωπαϊκή Ένωση των τριών πυλώνων. Η συνθήκη αυτή έφερε βαθύτερη 

πολιτική ένωση για τα κράτη-μέλη, καθώς μέχρι πρότινος η Ένωση ήταν 

κυρίως οικονομική. Όμως  η πολιτική ένωση σε επίπεδο μεταναστευτικής 

πολιτικής ουσιαστικά δεν υφίσταται. Μόνο η ζώνη Σέγκεν καθορίζει την 

ελεύθερη μετακίνηση εντός των συνόρων και η συνθήκη του Δουβλίνο 

καθορίζει το νομικό καθεστώς για του μετανάστες τρίτων χωρών.  

Σε ότι έχει να κάνει με την πολιτική ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

έχουν ληφθεί αποφάσεις μέσω των διακρατικών συμφωνιών του 

Δουβλίνο, οι συνθήκες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο είναι ο Κανονισμός 

Δουβλίνο ΙΙ και Δουβλίνο ΙΙΙ . Ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ θέτει την αρχή 

ότι ένα μόνο κράτος-μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση μια αίτησης 

ασύλου. Στόχος είναι η αποφυγή της αποστολής των αιτούντων άσυλο από 

τη μια χώρα στην άλλη, , αλλά επίσης η αποτροπή της κατάχρησης του 

συστήματος με την υποβολή περισσότερων αιτήσεων ασύλου από ένα 

άτομο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνοντας μια από τις αξίες πάνω στις οποίες 

έχει οικοδομηθεί, την αξία του ανθρωπισμού, θέτει με αυτό το  κανονισμός 

σαν πρώτο κριτήριο την αρχή της ενότητας της οικογένειας. «Εάν ο αιτών 

άσυλο είναι ασυνόδευτος ανήλικος, υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησής 
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του είναι το κράτος μέλος στο οποίο ευρίσκεται νομίμως 

ένα μέλος της οικογένειάς του, εφόσον αυτό είναι προς το 

μείζον συμφέρον του ανηλίκου. Για τους ενήλικους, εάν 

ένα μέλος της οικογένειας του αιτούντος έλαβε άδεια 

παραμονής σε κράτος μέλος ως πρόσφυγας ή εάν η αίτηση 

του εν λόγω ατόμου τελεί υπό εξέταση, αυτό το κράτος 

μέλος είναι υπεύθυνο για την αίτηση ασύλου υπό τον όρο 

ότι το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.». Τα υπόλοιπα κριτήρια 

είναι η έκδοση αδειών διαμονής, με το οποίο το κράτος 

όπου εκδόθηκε η άδεια υποχρεούται να εξετάσει την αίτηση 

ασύλου. Σε ότι έχει να κάνει με την παράνομη είσοδο η διαμονή 

σε κράτος μέλος το Δουβλίνο ΙΙ προβλέπει τα εξής: « Εάν ο 

αιτών διέβη παράνομα τα σύνορα ενός κράτους μέλους, αυτό το κράτος 

μέλος θα είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτηση ασύλου. Η ευθύνη αυτή 

παύει να υφίσταται δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία 

έλαβε χώρα η παράνομη διάβαση των συνόρων. Όταν ο αιτών άσυλο 

διέμεινε σε κράτος μέλος για μία συνεχή περίοδο τουλάχιστον πέντε 

μηνών πριν υποβάλει την αίτησή του, το κράτος μέλος αυτό είναι 

υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης. Εάν ο αιτών άσυλο διέμεινε για 

διάστημα τουλάχιστον πέντε μηνών σε πλείονα κράτη μέλη, υπεύθυνο για 

την εξέταση της αίτησης ασύλου είναι το κράτος μέλος της τελευταίας 

διαμονής.» (EUR-Lex, 2020) 

Ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ αντικαταστάθηκε από το κανονισμό 

Δουβλίνο ΙΙΙ το 2013. Ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ άλλαξε τα κακώς 

κείμενα και τα προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του 

Δουβλίνο ΙΙΙ και εφαρμόζεται από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και από αρκετά ευρωπαϊκά κράτη. Πιο συγκεκριμένα τα κράτη που 

εφαρμόζουν τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ» είναι: η Αυστρία, το Βέλγιο, 

η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ελβετία, η Εσθονία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η 

Κροατία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λιχτενστάιν, το 

Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Ουγγαρία, η 

Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, 

η Τσεχία και η Φινλανδία. (Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου , 

2020) 

 

Σε ότι έχει να κάνει με την αναχαίτηση της παράνομης 

μετανάστευσης η Ευρωπαϊκή Ένωσης έχει δημιουργήσει τον οργανισμό  

(Υπουργείο Μετανάστευσης και 

Ασύλου , 2020) Κράτη που 

εφαρμόζουν τον Κανονισμό του 

Δουβλίνο ΙΙΙ 
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FRONTEX. Ο FRONTEX παρέχει βοήθεια στα κράτη μέλη και στις χώρες 

Σέγκεν μέσω της χορήγησης  ανθρώπινου δυναμικού, σκαφών 

αεροσκαφών και εξοπλισμό επιτήρησης των συνόρων σε περιοχές όπου τα 

εξωτερικά σύνορα χρήζουν περισσότερη βοήθεια. Ο οργανισμός αξιολογεί 

τους κινδύνους των συνόρων της Ε.Ε.  Διαμορφώνει μια εικόνα σχετικά 

με την παράτυπη μετανάστευση και τις διασυνοριακές εγκληματικές 

δραστηριότητες στα εξωτερικά σύνορα. Ο οργανισμός κοινοποιεί τα 

πορίσματα των μελετών του στις χώρες της Ε.Ε. και στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, πάνω σε αυτά βασίζονται τα κράτη- μέλη, η επιτροπή και ο 

οργανισμός για την μελλοντική τους δράση. Ο FRONTEX αξιολογεί την 

τρωτότητα των εξωτερικών συνόρων κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με 

τις εγκληματικές δραστηριότητες και συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές 

και την Europol.Τέλος συμμετέχει σε επιχειρήσεις διάσωσης και 

ταυτοποίησης μεταναστών και στις επιχειρήσεις επιστροφής τους στην 

χώρα προέλευσης τους. (FRONTEX, 2020) 

Η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της έχουν σταδιακά καταστρώσει μια 

ισχυρότερη και πιο διαρθρωμένη πολιτική απάντηση για τη διαχείριση των 

ροών και για να σωθούν ζωές στην Κεντρική Μεσόγειο. Το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013 δήλωσε στα συμπεράσματά του ότι «Θα 

πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα η μεγαλύτερη δέσμευση τρίτων 

χωρών να ενισχύσουν την εμπλοκή τους, ώστε οι μετανάστες να 

αποφεύγουν τα επικίνδυνα ταξίδια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.» Το 2015, 

η Επιτροπή παρουσίασε το διευρυμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για 

τη μετανάστευση . Μετά την απώλεια εκατοντάδων ανθρώπινων ζωών σε 

ναυάγιο κοντά στη Λαμπεντούζα, τον Απρίλιο 2015, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ε.Ε. «θα προσπαθήσει με κάθε 

μέσον στη διάθεσή της να εμποδίσει περαιτέρω απώλειες ζωών στη 

θάλασσα και να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της ανθρωπιστικής 

κρίσης». Αποτέλεσμα αυτού, ήταν  η μόνιμη παρουσία της ΕΕ στη 

θάλασσα, χάρη στην οποία διασώζονται δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Η Ε.Ε 

έχει δρομολογήσει, από τον Οκτώβριο 2015, την εντατική συνεργασία με 

εταίρους στην Αφρική, μέσω των ενεργειών που ακολούθησαν τη 

διάσκεψη κορυφής της Βαλέτας του 2015 για τη μετανάστευση  . Από τον 

Ιούνιο 2016, το Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης έχει δρομολογήσει 

στοχοθετημένη συνεργασία με βασικές χώρες με κριτήρια την καταγωγή 

των μεταναστών και τις διαδρομές διέλευσης  . 

Στην παρακάτω φωτογραφία απεικονίζονται οι διαδρομές 

μετανάστευσης. Βλέπουμε ότι τα μεταναστευτικά κύματα ξεκινάνε από 

την Βόρεια Αφρική και την Μέση Ανατολή με τελικό προορισμό τις χώρες 

της Βόρειας  και Κεντρικής Ευρώπης. Η μεταφορά των μεταναστών  

γίνεται κατά κύριο λόγο μέσω της μεσογείου καθώς τα κράτη που 
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βρίσκονται στα «σύνορα» της Ε.Ε. έχουν κλείσει σε μεγάλο βαθμό τα 

χερσαία σύνορα τους. Από τη Μεσόγειο βλέπουμε ότι υπάρχουν τρεις 

δίοδοί η Δυτική, η Κεντρική και η Ανατολική. Το πέρασμα της από την 

Δυτική Μεσόγειο είναι λιγότερο «δημοφιλές» από τα άλλα δυο διότι 

μπορεί να ασφαλιστεί καλύτερα. Το κύριο πρόβλημα η Ε.Ε. το 

αντιμετωπίζει από την δίοδο της κεντρικής Μεσογείου και της 

Ανατολικής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα και η Ιταλία να 

καλούνται να αντιμετωπίσουν φαινόμενα όπως αυτό του ναυαγίου της 

Λαμπεντούζα για την δεύτερη και οι πιέσεις της Τουρκίας για την πρώτη.  
 

 

Η Ε.Ε. προκειμένου να 

διαχειριστεί τις ροές 

αναγκάστηκε να έρθει σε 

συμφωνία με την Τουρκία, η 

οποία εργαλειοποιεί την 

μετανάστευση για να ασκήσει 

πιέσεις. Όμως σύμφωνα με το 

παρακάτω γράφημα η 

συμφωνία κρίνεται ανεπιτυχής , 

φημα. Η συμφωνία με την 

Τουρκία επετεύχθη στις 18 

Μαρτίου του 2016, όμως οι 

Ε1Economist 
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ροές δεν μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με το 2015   

 

 
( Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 2017) 
 

2.1 Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ενσωμάτωσης 
 

Ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό 

της ενσωμάτωσης και της αφομοίωσης. Οι ευρωπαϊκές κοινότητες είναι 

και θα γίνουν ακόμη περισσότερο πολυποίκιλες και πολυπολιτισμικές. 

Πάνω από 20 εκατομμύρια υπήκοοι τρίτων χωρών διανέμουν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση , είναι περίπου το 4% του  συνολικού πληθυσμού. 

Βλέπουμε ότι το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον του 21ου αιώνα  

επιτάσσει την ανθρώπινη κινητικότητα σε διάφορους βαθμούς και για 

διάφορους λόγους τόσο για την Ευρώπη όσο και για ολόκληρο τον κόσμο. 

Το γεγονός αυτό πιέζει ακόμη περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση να 

εντείνει τις προσπάθειες της σε ότι έχει να κάνει με της διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών, αλλά και να δημιουργήσει πολιτικέ ένταξης και 

αφομοίωσης για υπηκόους τρίτων χωρών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 2016).  

Από το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  καθόρισε μια ατζέντα για την 

ένταξη των μεταναστών ζητώντας μια ενισχυμένη και συνεκτική 

προσέγγιση της ολοκλήρωσης σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής και σε 

επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων. Τα κράτη-μέλη ανέπτυξαν δικές τους 

πολιτικές ένταξης και αφομοίωσης ανάλογα με το εθνικό τους πλαίσιο, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο καθώς υποστηρίζει τις 

εθνικές πολιτικές. Το 2014 το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
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Υποθέσεων επιβεβαίωσε τις κοινές βασικές αρχές της Ε.Ε. για την 

πολιτική ένταξης των μεταναστών που εγκρίθηκε το 2004, η οποία 

καθορίζει μια κοινή προσέγγιση σε ότι έχει να κάνει με την ενσωμάτωση 

των υπηκόων τρίτων χωρών. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 2016) 

Όμως παρά τις προσπάθειες και της δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

οι υπήκοοι τρίτων χωρών εξακολουθούν να ζουν σε κατώτερες συνθήκες 

από τους ευρωπαίους πολίτες σε ότι έχει να κάνει με την απασχόληση, την 

εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη. Την ίδια στιγμή τα μέτρα που έχουν 

παρθεί για την βελτίωση της διαχείρισης του μεγάλου αριθμού ατόμων που 

χρήζουν προστασία έχουν επισημάνει την ανάγκη, τα κράτη- μέλη με 

λιγότερη εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, να πάρουν σημαντικά μέτρα για 

την ένταξη και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξουν 

αποτελεσματικές στρατηγικές. Οφείλουν λοιπόν να αναπτύξουν πολιτικές 

που θα κάνουν του υπηκόους των τρίτων χωρών ,ανεξάρτητα από τη 

διάρκεια παραμονής τους, να μπορούν να συμμετέχουν και να 

συνεισφέρουν στην ευημερία των Ευρωπαϊκών κοινωνιών. Αυτό το 

εγχείρημα είναι αρκετά δύσκολο καθώς στις μέρες μας οι διακρίσεις και οι 

προκαταλήψεις, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία έχουν ριζώσει στις 

Ευρωπαϊκές κοινωνίες. Τα κράτη-μέλη και η Ε.Ε. στο σύνολο της 

οφείλουν να στηριχθούν πάνω στην προάσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων των αξιών και των ελευθεριών της Ε.Ε. με σκοπό την 

δημιουργία συνεκτικών κοινωνιών βασισμένες στις ανθρωπιστικές αξίες 

που πρεσβεύει η Ένωση. 

Η ευρωπαϊκή ατζέντα για την μετανάστευση υπογράμμισε την 

ανάγκη για την δημιουργία πολιτικών ένταξη για υπηκόους τρίτων χωρών. 

Στις 6 Απριλίου του 2016 ,μετά τις νέες μεταναστευτικές ροές του 2015, 

ξεκίνησε η ενίσχυση της κοινής προσέγγισης σε όλους τους τομείς 

πολιτικής και η εμπλοκή όλων των παραγόντων που ασχολούνται με αυτό 

το ζήτημα. Στις 12 Απριλίου του 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με 

ψήφισμά του, ζήτησε  την πλήρη  ένταξη στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, όλων 

των υπηκόων τρίτων χωρών συμπεριλαμβανομένων και των προσφύγων. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζεται πολύ στο κομμάτι των πολιτικών 

ένταξης λόγω της Συνθήκης της Λισαβώνας. Σύμφωνα με το άρθρο 79 

παράγραφος 4 της Συνθήκης. Η αρμοδιότητα ενσωμάτωσης εμπίπτει κατά 

κύριο λόγο στα κράτη-μέλη, η Ε.Ε. μπορεί να θεσπίσει μέτρα για την 

παροχή κινήτρων και υποστήριξης στα κράτη-μέλη για την προώθηση της 

ένταξης τρίτων, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη ευρωπαϊκή επικράτεια. Οι 

ευρωπαϊκοί θεσμού έχουν  σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη, την τόνωση 

και τον συντονισμό των δράσεων και των πολιτικών των κρατών-μελών. 
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Η Ε.Ε. μπορεί να ενισχύσει τις πολιτικές μέσω διαθρωτικών κινήσεων και 

οικονομικών ενισχύσεων στις εθνικές πολιτικές ενσωμάτωσης 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 2016). 

Τα κύρια προβλήματα, σύμφωνα με έρευνες, που αντιμετωπίζουν οι 

υπήκοοι τρίτων χωρών στην Ε.Ε. είναι εμπόδια στο εκπαιδευτικό 

σύστημα, στην αγορά εργασίας και στην πρόσβαση στην αξιοπρεπή 

στέγαση. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 2016) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που δεν 

μπορούν να ενσωματωθούν αποτελούν κοινωνικό κίνδυνό, καθώς 

διατρέχουν υψηλό κίνδυνο φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτά τα 

δύο έχουν ως αποτέλεσμα να τους ωθούν είτε σε εγκληματικές πράξεις, 

είτε να εργάζονται στην παραοικονομία της χώρας διαμονής, είτε να 

αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα. Για τον λόγο αυτό οι 

ευρωπαϊκές κοινωνίες θα πρέπει να έχουν καταρτίσει μια άρτια πολιτική 

ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, που ήδη βρίσκονται στην επικράτεια 

τους. Ακόμη οφείλουν να καταρτήσουν ακόμη καλύτερες εθνικές 

οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές, ώστε να καλύψουν την πρόσφατη 

εισροή μεταναστών και προσφύγων, ειδικά για να καλύψουν τις άμεσες 

ανάγκες τους και την ένταξη τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνία.  

Η μετανάστευση μπορεί να αποτελέσει μια χρυσή ευκαιρία για τα 

κράτη-μέλη που υποβάλλονται σε δημογραφικές αλλαγές , αλλά έχουν να 

αντιμετωπίσουν την πρόκληση τόσο την ενσωμάτωσης σε αρχικό στάδιο 

όσο και της αφομοίωσης μετέπειτα. Οι μετανάστες μπορούν να 

«βοηθήσου» και οικονομικά τα κράτη, διότι σύμφωνα με μελέτες οι 

υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν θετική φορολογική συνεισφορά αν είναι 

έγκαιρα ενσωματωμένοι  τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην αγορά 

εργασίας. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 2016) Η μη ενσωμάτωση τους  μπορεί 

να έχει υψηλότερο οικονομικό κόστος από το κόστος των πολιτικών 

ένταξης.  

Κρίνεται αναγκαίο να χωριστούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών σε 

κατηγορίες, καθώς δεν έχουν όλοι τις ίδιες ανάγκες ενσωμάτωσης, διότι 

δεν έχουν όλοι τα ίδια βιώματα. Οι ανάγκες επίσης ποικίλουν για τον λόγο, 

ότι οι μετανάστες έχουν έρθει στην Ε.Ε. για διαφορετικό λόγο ο καθένας. 

Θα ήταν σημαντικό, λοιπόν να ληφθούν  υπόψιν στην κατάρτιση των 

πολιτικών ενσωμάτωσης των κρατών-μελών, η αναμενόμενη διάρκεια 

παραμονής των μεταναστών, οι δεξιότητες τους, το εκπαιδευτικό τους 

επίπεδο και οι εργασιακές τους εμπειρίες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 2016).  



Μεταναστευτική πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας και της 

Ελλάδας. Μια συγκριτική μελέτη 

24 

 

 Οι πολίτες τρίτης χώρας, υψηλής ειδίκευσης που μετακινούνται για 

οικονομικούς λόγους θα επωφελούνται συχνά από την υποστήριξη της 

ενσωμάτωσης από τους εργοδότες. Άλλοι υπήκοοι τρίτων χωρών με 

χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην 

μπορούν να απολαύσουν αυτή την δυνατότητα και να έχουν να 

αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε ότι έχει να 

κάνει με τους νεοαφιχθέντες πρόσφυγες αντιμετωπίζουν ειδικά 

προβλήματα όπως η ευάλωτη κατάσταση στην οποία βρίσκονται, από 

τραύματα που υπέστησαν κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους, η έλλειψη 

τεκμηρίωσης των προσόντων τους, η κατάσταση αδράνειας στην οποία 

βρίσκονται κατά την διάρκεια εξέτασης ασύλου αλλά και τα πολιτιστικά 

και γλωσσικά εμπόδια όσο και ο κίνδυνος στιγματισμού στην εκπαίδευση 

και την εργασία. Όλα αυτά είναι προβλήματα που δεν μπορούν να τα 

αντιμετωπίσουν μόνοι τους οι πρόσφυγες. Για τους παραπάνω λόγους 

κρίνεται αναγκαία η ξεχωριστή μεταχείριση των προσφύγων και η 

κατάρτιση ειδικών πολιτικών για αυτές τις κοινωνικές ομάδες από τα 

κράτη-μέλη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή , 2016). 

 Η ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης, τόσο για τους 

υπηκόους τρίτων χωρών, που έφθασαν πρόσφατα στο ευρωπαϊκό έδαφος 

και έχουν την δυνατότητα χορήγησης ασύλου και για όσο παραμείνουν 

στην Ε.Ε. αποτελούν μια  μακροχρόνια επένδυση. Για αυτόν τον λόγο είναι 

αναγκαία η σωστή τους ενσωμάτωση, ξεκινώντας από την κατανόηση των 

θεμελιωδών αξιών της Ε.Ε.. Από την κατανόηση αυτών των αξιών 

μπορούν να τεθούν οι βάσεις για συμμετοχή στην κοινωνική ζωή και για 

την υποδοχή τους από τους γηγενείς. Επίσης η συμμετοχή στην πολιτική, 

πολιτισμική και κοινωνική ζωή είναι εξίσου σημαντική για την δημιουργία 

της αίσθησης του ανήκειν και την αίσθηση της ενσωμάτωσης από την 

πλευρά των μεταναστών-προσφύγων. 

 Η επιτροπή θεωρεί ότι για να καταρτίσουν τα κράτη-μέλη πιο εύκολα 

τις πολιτικές ένταξης θα ήταν άκρως βοηθητική μια συνεργασία με τις 

χώρες προέλευσης. Η επιτροπή προτείνει μια συνεκτική και 

προσαρμοσμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη, σε συνεργασία με τα 

κράτη-μέλη, μέσω εργαλείων   για την επίτευξη συνολικών δεσμών με 

τρίτες χώρες σχετικά με την διαχείριση της μετανάστευσης. 

 Ακόμη προτείνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο 

να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση και παρακολούθηση 

της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών σε 
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συνδυασμό με τα κράτη προέλευσης. Η επιτροπή θα δρομολογήσει σχέδια 

υποστήριξης των μεταναστών πριν την αναχώρηση από τις χώρες 

προέλευσης και πριν την άφιξη στις τοπικές κοινωνίες, ακόμη περισσότερο 

δεσμεύεται για την υποστήριξη των προγραμμάτων επανεγκατάστασης με 

έμφαση στον ρόλο των τρίτων χωρών. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 2016)    

 Σημαντική είναι η παροχή πληροφοριών στους υπό αναχώρηση 

μετανάστες, με σκοπό να γνωρίζουν κάποια πράγματα όταν φτάσουν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τον διορισμό 

αξιωματούχων στις πρεσβείες με σκοπό την ενσωμάτωση και την 

ενημέρωση σχετικά με τις συνθήκες που θα συναντήσουν στις ευρωπαϊκές 

χώρες. Σε ότι έχει να κάνει με την εκπαίδευση η επιτροπή θα παρέχει 

διαδικτυακή γλωσσική αξιολόγηση και μάθηση για τους νεοαφιχθέντες 

υπηκόους τρίτων χωρών με ιδιαίτερη βαρύτητα στους πρόσφυγες, μέσω 

του προγράμματος Erasmus+ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 2016)   

 Σχετικά με την ενοποίηση της αγοράς εργασίας και την πρόσβαση 

στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική κατάρτιση, η επιτροπή θα 

αναπτύξει ένα δίκτυο υποσχόμενων  πρακτικών για την ένταξη των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει με τη σειρά 

τους να χαράξουν τις πολιτικές ασύλου έχοντας λάβει υπόψιν τους την 

ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Καίριας σημασίας στόχος, 

για να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερα η ενσωμάτωση στην αγορά 

εργασίας, είναι η εξασφάλιση της έγκυρης αναγνώρισης των προσόντων. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την καλύτερη συνεργασία παίρνοντας τις 

πληροφορίες από τα διάφορες χώρες μέσω της πύλης EUROPASS. Τέλος 

η Επιτροπή θέλει να βελτιωθεί η διαφάνεια και η κατανόηση των 

προσόντων που αποκτήθηκαν σε τρίτες χώρες μέσω της αναθεώρησης του   

ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

, 2016) 

 Στα σχέδια της Επιτροπής βρίσκεται και η σύσταση ενός ταμείου για 

την μετανάστευση και τη διαδικασία ασύλου στο πλαίσιο του 

προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία. Σκοπός 

είναι η προώθηση της ένταξης των μεταναστών στην αγορά εργασίας και 

την επαγγελματική κατάρτιση και η ένταξη των γυναικών στην αγορά 

εργασίας. Τα κράτη-μέλη πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να 

εξαλείψουν τα εμπόδια που υπάρχουν, για την εξασφάλιση 

αποτελεσματικής πρόσβασης των υπηκόων τρίτων χωρών στην 

επαγγελματική κατάρτιση και την αγορά εργασίας. Σε ότι έχει να κάνει με 

την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, η επιτροπή προωθεί τη χρήση των 
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κονδυλίων της Ε.Ε. για την υποδοχή, την εκπαίδευση, την στέγαση, την 

υγεία και τις κοινωνικές υποδομές. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

χρηματοδοτεί προσωρινά καταλύματα και εγκαταστάσεις υγειονομικής 

περίθαλψης για τους νεοαφιχθέντες υπηκόους τρίτων χωρών. 

 Για το ζήτημα της ενεργή συμμετοχής και της κοινωνικής ένταξης η 

Επιτροπή σχεδιάζει να προωθήσει τον διαπολιτισμικό διάλογο, την 

πολιτιστική πολυμορφία και την προώθηση των ευρωπαϊκών κοινών αξιών 

μέσω του πολιτισμού, των ταινιών και γενικότερα με μεθόδους soft power 

policy. Τέλος η Επιτροπή συνεχίζει την συνεργασία της με το Ευρωπαϊκό 

κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης για την προώθηση πολιτικών 

κατά των διακρίσεων. 

 Κλείνοντας τα κράτη-μέλη οφείλουν να επενδύσουν σε έργα που 

αποσκοπούν στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των 

στερεοτύπων, την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την καταπολέμηση 

του ρατσισμού και της ξενοφοβία και των δικαιωμάτων των μεταναστών 

και των μειονοτήτων. Τέλος τα κράτη δεσμεύονται να οργανώσουν 

προγράμματα πολιτικού προσανατολισμού για όλους τους υπηκόους 

τρίτων χωρών ως μέσο για την προώθηση της ένταξης τους στην κοινωνία  

και για την προώθηση της κατανόησης και του σεβαστού των αξιών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.    
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Κεφάλαιο 3ο : Η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια χώρα προορισμού για αρκετούς 

μετανάστες από όλο τον κόσμο, συχνά αρκετοί περνάνε τη Μεσόγειο με 

απώτερο σκοπό να φτάσουν στο Νησί. Ένας μεγάλος αριθμός του 

πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου προέρχεται από το εξωτερικό, 

πράγμα απολύτως φυσιολογικό εάν  τολμήσουμε να το εξηγήσουμε με 

γνώμονα την ιστορία, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρούσε και 

διατηρεί μέχρι σήμερα έναν πολύ μεγάλο αριθμό αποικιών. Επιπλέον η 

Μεγάλη Βρετανία φαντάζει στα μάτια των ανθρώπων που μεταναστεύουν 

σαν μια χώρα που μπορεί να τους παρέχει εργασία και όλα αυτά που 

στερούνται στην χώρα τους. 

Το μέγεθος  του πληθυσμού που προέρχεται  από το εξωτερικό και 

γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1993 υπολογιζόταν περίπου στα 

3,800,000 ενώ το 2013 αυξήθηκαν σε 8,700,000. Μέσα σε αυτή τη 

δεκαετία ο πληθυσμός των ξένων πολιτών αυξήθηκε από 2,000,000 σε 

5,700,000. Για να καταλάβουμε καλύτερα το λόγο αύξησης των ξένων 

πολιτών πρέπει, να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τη διεύρυνση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  του 2004 και να καταλάβουμε το ότι λόγω αυτής της 

διεύρυνσης, από το 2000 ακόμη, αρκετοί πολίτες των κρατών της 

Ανατολικής Ευρώπης, που επρόκειτο να γίνουν  μέλη τη Ένωσης, 

μετανάστευαν με κάθε τρόπο έχοντας  προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Την περίοδο 1993-2015 η υψηλότερη αύξηση των γεννήσεων 

αλλοεθνών στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου έγινε την τριετία 

2005-2008. Αποτέλεσμα και αυτό της διεύρυνσης που προαναφέρθηκε. Αν 

και ο αριθμός των δύο φύλλων έχει αυξηθεί  με την πάροδο του χρόνου οι 

γυναίκες  που γεννήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν μια μικρή 

πλειοψηφία. (Rienzo & Vargas-Silva, 2017).Κατανέμοντας τους 

αλλοεθνείς που γεννήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο η συντριπτική του 

πλειοψηφία είναι ενήλικες  ηλικίας 26-64 ετών σε ένα ποσοστό της τάξεως 

του 70.9% ενώ το 9,4% είναι παιδιά 0-15 ετών το 9,9% είναι νέοι 15-25 

ετών και το 11% είναι συνταξιούχοι. Ο πληθυσμός Ηνωμένου Βασιλείου 

σύμφωνα με τα στοιχεία του 2015 αποτελούνταν από 13,5% ξένων 

γεννηθέντων στη Βρετανική επικράτεια και το 8,9% μη Βρετανοί πολίτες  

(Rienzo & Vargas-Silva, 2017) 
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Στον  διπλανό 

πίνακα βλέπουμε την 

κατανομή των 

αλλοεθνών πολιτών στο 

Ηνωμένο Βασίλειο για 

το 2015. Βλέπουμε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό 

συγκεντρώνετε στην 

πρωτεύουσα τηνς 

Μεγάλης Βρετανίας το 

Λονδίνο σε ποσοστό  36,8% και στη Νοτιοανατολική πλευρά του 

Ηνωμένου Βασιλείου  σε ένα ποσοστό του 12,8%. Αντίθετα κράτη που 

ανήκουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως η Σκωτία και η Ουαλία 

συγκεντρώνουν μικρά ποσοστά μεταναστών 4,3% και 2,2% αντίστοιχα. 

Αυτό συμβαίνει γιατί το Λονδίνο κυρίως αλλά και οι άλλε περιοχές έχουν 

περισσότερες ευκαιρίες για εργασία και αποκατάσταση και ενδεχομένως 

να έχουν αναπτυχθεί κάποια δίκτυα από μετανάστες που βρίσκονται για 

μεγάλο διάστημα στην Βρετανική επικράτεια. Η Σκωτία και η Ουαλία 

είναι δυο περιοχές που με βάση τα στατιστικά δεν φαίνεται να προσφέρουν 

ίδιες ευκαιρίες με μια πρωτεύουσα πράγμα απολύτως φυσιολογικό. 

 Η Πολωνία η Ινδία και το Πακιστάν είναι οι  τρεις πρώτες χώρες 

προέλευσης των αλλοεθνών που αντιπροσωπεύουν το 9.5%το 9% και το 

5,9% αντίστοιχα. Ακολουθούν η Ιρλανδία, η Γερμανία, η Ρουμανία, η 

Νιγηρία, το Μπαγκλαντές, η Νότια Αφρική και η Ιταλία. Από το ποσοστό 

9,5% των Πολωνών μπορούμε να καταλάβουμε τα αποτελέσματα που είχε 

για το Ηνωμένο Βασίλειο η διεύρυνσης 10+2  του 2004. Η οποία φαίνεται 

πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στο Δημοψήφισμα σχετικά με την έξοδο 

της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρουμανία αποτελεί 

και αυτή μια χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, οι πολίτες της οποίας μετά 

της είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007 άρχισαν να 

μεταναστεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι υπόλοιπες χώρες όπως η Ινδία 

και η Νότιος  Αφρική  αποτελούν χώρες πρώην αποικίες του Ηνωμένου 

Βασιλείου, η επιρροή της αποικιοκρατίας φαίνεται ότι έκανε τους πολίτες 

αυτών των χωρών να έχουν μια γνώση της Βρετανικής κουλτούρας και η 

επιλογή για μετακίνηση στη Μεγάλη Βρετανία φαντάζει πιο εύκολη όπως 

και η ενσωμάτωση αυτών των πολιτών   

(Rienzo & Vargas-Silva, 2017) 
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(Rienzo & Vargas-Silva, 2017) 

Στην πόλη του  Λονδίνο, η οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των αλλοεθνών βλέπουμε μια 

παρόμοια κατάσταση. Η διαφορά είναι ότι στην πόλη του Λονδίνο το 9% 

των αλλοεθνών προέρχονται από την Ινδία, το 5% προέρχεται από την 

Πολωνία και  στην τρίτη θέση βλέπουμε το Πακιστάν σε ποσοστό περίπου 

3% με την Νιγηρία να βρίσκεται τέταρτη με πολύ μικρή διαφορά από το 

Πακιστάν 

 

(Rienzo & Vargas-Silva, 2017) 
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3.1 Αιτούντες Άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο  
  Οι αιτούντες άσυλο αποτελούν ένα ακόμη ζήτημα στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, είναι άτομα που έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και 

υποβάλλουν αίτηση για προστασία. Το Ηνωμένο Βασίλειο τηρεί τις 

συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους 

πρόσφυγες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 

μην επιστρέφει αιτούντες άσυλο, των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε, σε 

έναν τόπο που ενδέχεται να υποστούν βασανιστήρια ή διώξεις.  Το 2002 

καταμετρώνται  σε 84,100 άνθρωποι που αιτούνται άσυλο και το 2010 

έφθασαν τους 17,900,οι αριθμοί αυτοί υπολογίζονται χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψιν τα εξαρτημένα μέλη που δηλώνονται. Μετά από 6 

χρόνια πτωτικής πορείας  των αιτήσεων, το 2016, την περίοδο  της έξαρσης 

των μεταναστευτικών ροών  στην Μεσόγειο, ο αριθμός των αιτήσεων 

μειώθηκε κατά 6%. Οι αιτούντες άσυλο και τα εξαρτόμενα μέλη 

αντιπροσωπεύουν το 9% της μετανάστευσης το 2015, ενώ το 2002 

έφταναν το 44%. Το 2016 το 68% των αρχικών αιτήσεων ασύλου 

απορρίφθηκαν, εκ των οποίων το 42%  φαίνεται να έγινε αποδεκτές σε 

δεύτερο βαθμό σε ότι έχει να κάνει με το φύλλο η συντριπτική πλειοψηφία  

των αιτούντων ήταν άνδρες με ένα ποσοστό της τάξεως του 75%. (Blinder, 

2017) 

 Όσοι έχουν άσυλο προστίθενται στο νόμιμο μόνιμα εγκατεστημένο 

πληθυσμό. Μια μικρή μειοψηφία των αιτούντων άσυλο παίρνουν άδεια 

παραμονής αν και υπάρχει η περίπτωση να μην βρίσκονται καν στην 

επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Το άτοπο μπορεί να παραμείνει στο 

Ηνωμένο Βασίλειο για πέντε έτη και τότε έχει την ευκαιρία να υποβάλει 

αίτηση για παραμονή αορίστου χρόνου. Οι αιτούντες άσυλο προστίθενται 

στο προσωρινό πληθυσμό. Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις 

απορρίφθηκαν έχουν δικαίωμα επανεξέτασης, αλλά αν απορριφθούν και 

δεύτερη φορά, τότε θα εγκαταλείψουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Όσο 

εξετάζονται οι αιτήσεις τους θα αναγκαστούν να ζήσουν στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, κάθε αιτών που παραμένει για δώδεκα μήνες τουλάχιστον 

θεωρείται  «μακροπρόθεσμος διεθνής μετανάστης». 

 Μια Τρίτη ομάδα αποτελούν τα άτομα των οποίων οι αιτήσεις 

ασύλου έχουν απορριφθεί, όμως δεν έχουν αναχωρήσει από τη χώρα. 

Ορισμένοι σε αυτή την ομάδα κάνουν αίτηση για « υποστήριξη σκληρών 

υποθέσεων» και ενώ περιμένουν, να αναχωρήσουν, παρακολουθούνται 

από το Υπουργείου Εσωτερικών. Άλλοι μπορεί να έχουν αναχωρήσει 
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εκτός της επίσημης απομάκρυνσης ή και εθελοντικά. Κάποιοι μπορεί να 

συνεχίσουν να διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς να εντάσσονται 

στο σύστημα ελέγχου της μετανάστευσης.  

 Το Υπουργείο Εσωτερικών περιλαμβάνει αιτήσεις και αποφάσεις για 

χορήγηση άδειας παραμονής και ασύλου. Αυτό περιλαμβάνει τα 

εξαρτώμενα άτομα που έφθασαν με το κύριο αιτούντα άσυλο στο πλαίσιο 

της αρχικής αίτησης. Αυτά τα δεδομένα μας δίνουν σαφή στοιχεία για 

εκτιμήσεις γύρω από το πόσοι αποκομίζουν  άδεια παραμονής  και 

εκτιμήσεις για την διαδρομή των αιτούντων άσυλο στην χώρα υποδοχής. 

Οι αιτούντες άσυλο συνιστούν μικρότερο μερίδιο της μετανάστευσης σε 

σχέση με το 1990 και τις αρχές του 2000. Ανάμεσα στο 1994 και το 2003 

το μερίδιο των αιτούντων άσυλο κυμαίνεται από 20%- 54%. Αυτή η τάση 

άλλαζε το 2004 καθώς η γενική τάση μετανάστευσης αυξήθηκε και πάλι, 

σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι κράτη ,όπως η Πολωνία, ανήκουν στην 

ζώνη Σέγκεν και μεταναστεύουν νόμιμα χωρίς να αναγκάζονται να κάνουν 

αίτηση ασύλου. Την περίοδο 2004-2014 το άσυλο κυμάνθηκε από 3% έως 

10% και περίπου 9% το 2015. Ωστόσο υπάρχει ένας αριθμός ατόμων που 

είχαν αρνηθεί το άσυλο ή έχουν αποσύρει την αίτηση και δεν γνωρίζει το 

Ηνωμένο Βασίλειο αν έχουν εγκαταλείψει την χώρα. 

 Σημαντικό γεγονός γύρω από το ζήτημα του ασύλου αποτελεί η 

αλλαγή πολιτικής τον Αύγουστο του 2005, η οποία συνέβαλε στην πτώση 

του ποσοστού των αιτούντων την περίοδο 2005-2011. Αυτή η αλλαγή είχε 

σαν αποτέλεσμα, για τους αιτούντες άσυλο,  να αρχίσουν άμεσα την 

εγκατάσταση τους και να αποκτήσουν άδειες παραμονής. Ο αυξημένος 

αριθμός των αιτούντων άσυλο την περίοδο 2013-2016 οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στη μείωση του αριθμού των αδειών διαμονής, για άλλους 

λόγους και όχι εξ’ αιτίας της αύξησης των ενδιαφερόμενων για άσυλο. 

Ακόμη ένα σημαντικό ποσοστό των εγκατεστημένων είναι αποτέλεσμα 

μιας κυβερνητικής απόφασης που είχε ως στόχο την αντιμετώπιση των 

καθυστερήσεων για την εξέταση της αίτησης ασύλου. 

 Η πλειονότητα των αρχικών αιτήσεων των ατόμων από το 1991 

απορρίπτονται. Το 2016 για παράδειγμα το 68% των αιτήσεων 

απορρίφθηκε σε πρώτη φάση. Την περίοδο 2004-2015 η συντριπτική 

πλειοψηφία των αιτήσεων ασύλου ( ένα ποσοστό που κυμαινόταν από 

70%-89% ) απορρίφθηκαν σε πρώτη φάση και οι αιτούντες κατέφυγα σε 

ένσταση. Ενδεικτικά από το 2007 μέχρι το 2016 λήφθηκαν αποφάσεις για 

6,000 με 15,000 άτομα. (Blinder, 2017) 
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Οι αιτούντες άσυλο στο Η.Β 1985-2015 (Blinder, 2017) 

 Υπάρχει από το 2013 η τάση να αυξάνονται οι αιτούντες άσυλο που 

επιτρέπεται να μείνουν στην χώρα. Το 2016 επιτυχείς  αιτήσεις ήταν ένα 

ποσοστό της τάξεως του 42%. Ανάμεσα στα άτομα που υπέβαλαν αίτηση 

ασύλου το 2015 το 48% έλαβε κάποια μορφή προστασίας έως το Μάιο του 

2016, ενώ το 40% απορρίφθηκε,  τέλος το 12% των αιτήσεων είναι ακόμη 

σε διαδικασία επεξεργασίας του αιτήματος. 

 Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών της Μεγάλης 

Βρετανίας  οι κύριοι αιτούντες άσυλο είναι άνδρες που προέρχονται από 

χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Στις αρχές του 

21ου αιώνα ένα μεγάλο μερίδιο των αιτούντων άσυλο ήταν από το Κόσοβο, 

αποτέλεσμα της διαμάχης γύρω από αυτή τη περιοχή και αρκετοί από 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που επρόκειτο να γινόταν μέλη της 

ευρωπαϊκής οικογένειας το 2004(π.χ. Πολωνία) Η εθνικότητα των 

αιτούντων άσυλο αλλάζει ανάλογα με τις διεθνείς τάσεις και συνθήκες, 

καθώς οι αιτούντες άσυλο προέρχονται  κυρίως από χώρες όπου υπάρχει 

πολιτική αβεβαιότητα και αστάθεια ή εμπλέκονται σε συγκρούσεις . 

 Τα δημογραφικά στοιχεία για το 2016 μας δείχνουν ότι το 75% των 

κύριων αιτούντων ήταν άνδρες και το υπόλοιπο γυναίκες. Σε ότι έχει να 

κάνει με τα εξαρτώμενα μέλη ήταν κυρίως γυναίκες 24-49 αιτών. Οι 

πλειονότητα των αιτούντων προερχόταν κυρίως από  το Ιράν , το Ιράκ , το 

Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές, την Ινδία, την Νιγηρία, την 

Αλβανία, την Συρία και το Σουδάν. Γεγονός που επιβεβαιώνει τον 

παραπάνω ισχυρισμό περί στρατιωτικών εντάσεων στον κόσμο. Οι 
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αιτούντες άσυλο από την Συρία αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την αρχή 

των εχθροπραξιών. Από 160 το 2010 έφτασαν τις 2,794 το 2015 και 

καταγράφηκα 1,569 το 2016. 

 Οι αιτήσεις ασύλου παραμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθούν 

μια σταθερή πορεία από το 2008 και μετά, αντίθετα με τα υπόλοιπα 

Ευρωπαϊκά κράτη, ειδικά από αυτά του Νότου, που ακολουθούν μια 

ανοδική τάση. Το 2016 1,290,500 άνθρωποι έκαναν αίτηση ασύλου στις 

ευρωπαϊκές χώρες με το 3% εξ’ αυτών να κάνει αίτηση στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, οι περισσότεροι από αυτούς έκαναν αίτηση σε κράτη όπως η 

Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ελλάδα. Αυτά τα κράτη είχαν την 

μεγαλύτερη αύξηση των αιτήσεων με την έναρξη της προσφυγικής κρίσης. 

Αντίθετα σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου 

Βασιλείου υπήρχε μείωση 2% το 2016 σε σχέση με το 2015 την ίδια στιγμή 

που Ελλάδα και Γερμανία είχαν αύξηση 61% και 133% αντίστοιχα.  

 Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τι 

συμβαίνει με όσους η αίτηση τους έχει απορριφθεί και αν εγκατέλειψαν τη 

χώρα η όχι, καθώς υπάρχουν στοιχεία μόνο για αυτούς που αναχωρούν με 

απομάκρυνση από την κυβέρνηση ή εθελοντικά. Επίσης δεν υπάρχουν 

στοιχεία για το πόσοι έχουν λάβει άσυλο και έχουν αποχωρήσει με δικιά 

τους βούληση και για όσους εν αναμονή της απόφασης έχουν εγκαταλείψει 

την χώρα. Έτσι δεν μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει μια ακριβή εικόνα 

για την πορεία των αιτούντων άσυλο στην χώρα και για αυτό το λόγο 

προσπαθεί να χρησιμοποιήσει για την λήψη δεδομένων στοιχεία επιβατών 

από τις αεροπορικές εταιρίες. (Blinder, 2017) 

3.2 Κέντρα Κράτησης και ο ρόλος του ασύλου στο Ηνωμένο 

Βασίλειο  
  Οι εγκαταστάσεις κράτησης των μεταναστών στο Ηνωμένο Βασίλειο 

είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Από τον Σεπτέμβριο του 2015 

έως το Σεπτέμβριο του 2016 ο αριθμός των κρατουμένων μη Βρετανών 

πολιτών υπολογίζονταν στις 3.500. Το Δεκέμβριο του 2015 σύμφωνα με 

το Immigration Act Powers ο αριθμός μειώθηκε σε 2,607 άτομα. Περίπου 

28,900 μετανάστες τέθηκα κάτω από την φροντίδα του Immigration Act 

Powers το 2016 αριθμός μικρότερος από εκείνον του 2015. Αυτές οι 

στατιστικές απεικονίσεις, δεν λαμβάνουν υπόψιν άτομα τα οποία 

κρατούνται από την αστυνομία στα κέντρα φύλαξης και απομάκρυνσης, 

στα κέντρα εγκατάστασης βραχυπρόθεσμης διαμονής στα δωμάτια 

κράτησης στα κέντρα εισόδου και αναφοράς. Οι περισσότεροι 

κρατούμενοι είναι άνδρες, πάνω από το 50% κρατούνται για λιγότερο από 
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δύο μήνες. Πιο συγκεκριμένα το 4ο τρίμηνο του 2016 το 81% των 

κρατουμένων παρέμεινε στα κέντρα κράτησης  για λιγότερο από δύο 

μήνες, ενώ αυτοί που κρατούνταν για 1 χρόνο και πάνω δεν ξεπερνάνε το 

1%-2%. (Silverman , 2017) 

 Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ατόμων που κρατούνται λόγω του 

νόμου περί μετανάστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Κρατούνται οι νέες 

αφίξεις που περιμένουν να μάθουν αν θα εξασφαλίσουν άδεια 

εισόδου.Όσοι έχουν φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν δικαιούνται άδεια 

εισόδου και περιμένουν να απελαθούν, όσοι αναμένουν να εξεταστούν οι 

αιτήσεις ασύλου, όσοι δεν έφυγαν από την χώρα μετά της λήξης της άδειας 

παραμονής και όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί με το νόμο της Μεγάλης 

Βρετανίας για τους όρους παραμονής, ή έχουν προσπαθήσει να 

εξαπατήσουν τους Βρετανούς αξιωματούχους προκειμένου να 

αποκτήσουν άδεια παραμονής. Η μεγαλύτερη κατηγορία κρατουμένων 

είναι τα άτομα που έχουν ζητήσει άσυλο και η αίτηση τους είναι υπό 

εξέταση. (Silverman , 2017) 

 Είναι σύνηθες το φαινόμενο των παραβατών αλλοδαπών 

κρατουμένων, να αιτούνται άσυλο ενώ βρίσκονται υπό κράτηση. Η 

κυβέρνηση τη Μεγάλης Βρετανίας από το 2006 προσπαθεί να καταργήσει 

αυτή την κατηγορία μέσω νομοσχεδίων. Έτσι αποφάσισε με νόμο του 

2007  όλοι οι παράνομοι αλλοδαποί που κρατούνται και έχουν 

καταδικαστεί σε δωδεκάμηνη κράτηση και άνω να απελαύνονται άμεσα, 

εκτός εάν ανήκουν σε μια από τις έξι κατηγορίες που προβλέπει ο νόμος. 

Από το 2009 πάνω από 4,000 αυτής της κατηγορίας  απελαύνονται 

ετησίως. 

Τέλος σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών σπάνια κρατούνται 

παιδιά και οικογένειες. Όμως αρκετές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

εκτιμούν τον αριθμό των παιδειών που κρατούνται μαζί με τις οικογένειες 

τους, για την περίοδο 2005-2009 υπολογίζονται γύρω στα 2,000 ετησίως. 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο αριθμός των παιδιών 

σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών (Silverman , 2017) 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 

1,100 436 127 Πάνω 

από 200  

Πάνω 

από 200  

163 71 
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 Το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι το εβδομαδιαίο κόστος ανά 

κρατούμενο κυμαίνεται από 511£ έως 1,344£. Από το 4ο τρίμηνο το 2016 

η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας ανέφερε ότι ο μέσος όρος των 

εξόδων για τα άτομα που βρίσκονται υπό κράτηση ανά μέρα είναι το ποσό 

των 86£. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψιν ότι τα κέντρα κράτησης μπορούν 

να υποδεχθούν 3,500 άτομα υποθέτοντας, ότι είναι πλήρη, τότε κατά μέσο 

όρο ο προϋπολογισμός του Ηνωμένου Βασιλείου επιβαρύνεται με το ποσό 

των 109,865,000£ το χρόνο.  

  

3.3 Ο οικονομικός αντίκτυπος των μεταναστών για το Ηνωμένο 

Βασίλειο. 
 

 Η μετανάστευση, όπως έγινε αναφορά και στην εισαγωγή, έχει 

σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο τόσο για την χώρα προέλευσης, μέσω 

εμβασμάτων κυρίως, όσο και για την χώρα υποδοχής. Από την πλευρά των 

χωρών υποδοχής που είναι ανεπτυγμένα κράτη,  όπως η Μεγάλη Βρετανία, 

δίνουν μια λύση στο δημογραφικό πρόβλημα που υπάρχει. Σύμφωνα με 

εκτιμήσει το 2060 το 26% του πληθυσμού θα είναι 60 ετών και άνω ενώ 

θα μειωθεί αισθητά ο πληθυσμός των ηλικιακών ομάδων που αποτελούν 

το ενεργό εργατικό δυναμικό της χώρας. 

 Αλλαγές στη δομή του πληθυσμού καθορίζονται από τη γονιμότητα, 

την θνησιμότητα και την μετανάστευση από και προς αυτή τη χώρα. Η 

γονιμότητα και θνησιμότητα αλλάζουν  και έχουν μακροπρόθεσμο 

αντίκτυπο στο δημογραφικό πρόβλημα σε αντίθεση με την μετανάστευση 

που μπορεί πολύ εύκολα με μια πολιτική απόφαση να ρυθμιστεί και να 

φέρει άμεσα αποτελέσματα. 

 Οι μετανάστες κάνουν την οικονομία της χώρας υποδοχής πιο 

ανταγωνιστική, διότι οι ανταγωνίζονται του γηγενείς και εργάζονται σε 

εργασίες όπου υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Ο ανταγωνισμός 

με του γηγενείς έχει σαν αποτέλεσμα υψηλότερη ανεργία και χαμηλότερη 

αμοιβή για τους ντόπιους. Οι μετανάστες υποβάλουν αιτήσεις για παροχή 

κρατικών επιδομάτων και επιχορηγήσεων, το γεγονός αυτό  ενισχύει το 

επιχείρημα περί  αρνητικού αντίκτυπου για το δημόσιο προφίλ. Η κλισέ 

έκφραση « έρχονται οι μετανάστες και χάνουν οι ντόπιοι τις δουλειές 

τους», είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και 

στην κοινή γνώμη αλλά όχι ερευνητικά τεκμηριωμένη. Σύμφωνα με 

μελέτες οι μετανάστες απασχολούνται κατά κύριο λόγο σε θέσεις εργασίας 
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οι οποίες δεν προτιμώνται από του γηγενείς ή δεν έχουν τα απαραίτητα 

προσόντα για να τις καλύψουν. 

 Η μεγαλύτερη εισροή μεταναστών στο Ηνωμένο Βασίλειο 

παρατηρήθηκε μετά την τέταρτη διεύρυνση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 

2004  των χωρών Α8. Με τον όρο Α8 εννοούμε τις χώρες που έγιναν μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται η 

Κύπρος και η Μάλτα, αυτές οι χώρες είναι η Τσεχία, η Εσθονία , η 

Ουγγαρία, η Λετονία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία.  Η αύξηση 

των μεταναστών από τις Α8 είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι 

κοινωνικές εντάσεις και έφερε την μεταναστευτική πολιτική του 

Ηνωμένου Βασιλείου σε πρώτο πλάνο, την περίοδο του Βρετανικού 

δημοψηφίσματος το ζήτημα της μετανάστευσης φάνηκε ότι έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ψήφου των πολιτών. 

 Η πολιτική της κυβέρνησης από το 2012 για αυστηροποίηση των 

όρων της μετανάστευσης είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το 2012 η 

μετανάστες που εισήλθαν 177,000, ήταν χαμηλότερος αριθμό από το 2008. 

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2010, η ετήσια μετανάστευση προς το 

Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται περίπου στις 200,000 έως το 2060. Η 

αυστηροποίηση των μέτρων αναμένεται να φέρει μείωση αυτού του 

αριθμό σε ένα ποσοστό της τάξεως του 50%. (Livenkova , Merette , & 

Sanchez- Martinez , 2013) 

 Εκτιμάται ότι η μετανάστευση μειώνει κυρίως τους μισθούς των 

μεταναστών -λόγω της αύξησης της προσφοράς εργασίας στον ίδιο, ή 

παρεμφερή κλάδο- και έχει μικρό αντίκτυπο στον μισθό των γηγενών. 

Μελετώντας επιπλέον στοιχεία φαίνεται ότι οι μετανάστες απασχολούνται 

κατά κύριο λόγο στις ημι- ανιδίκευτες υπηρεσίες  

 Σε ότι έχει να κάνει με τις επιπτώσεις της μετανάστευσης στη 

φορολογία του Ηνωμένου Βασιλείου μια ανάλυση δείχνει ότι η 

φορολογική εισφορά των αλλοδαπών που εργάζονται και έχουν 

ενσωματωθεί στη Βρετανική κοινωνία είναι μεγαλύτερη από αυτή των 

ντόπιων. Σε μελέτη των Coleman και Rowthorn διαπιστώνεται, πως  οι 

οικονομικές συνέπειες της μεγάλης μεταναστευτικής ροής, διαμορφώνουν 

μεγάλες ανισότητες και νέες διαιρετικές τομές στις τάξεις των 

μεταναστών, λόγω των οικονομικών ανισοτήτων και των μη ίσων 

ευκαιριών (Livenkova , Merette , & Sanchez- Martinez , 2013). Ο Dustman 

υπολογίζει ότι οι μετανάστες από τις Α8 έχουν θετικό οικονομικό 

αντίκτυπο για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά η συμβολή του είναι αμελητέα 
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σε σχέση με τον θετικό αντίκτυπο που έχουν στο δημογραφικό και την 

κοινωνία. (Livenkova , Merette , & Sanchez- Martinez , 2013) 

 Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα μοντέλα  όπως το NiGEM από τον 

Bartell και το μοντέλο γενικής ισορροπίας που χρησιμοποιεί το ΔΝΤ, με 

δημογραφικά χαρακτηριστικά, ώστε να μελετήσουμε τον αντίκτυπο της 

μετανάστευσης μακροπρόθεσμα. Τα αποτελέσματα από τις 

προσομοιώσεις μας δείχνουν ότι οι μετανάστες έχουν θετικά 

αποτελέσματα στην οικονομική ανάπτυξη, στην συσσώρευση κεφαλαίου, 

στην κατανάλωση και στα δημοσιονομικά. Λαμβάνοντας υπόψιν την 

πορεία των μεταναστευτικών ροών και με την βοήθεια του μοντέλου CGE 

με ατελείς αγορές εργασίας, οι δυο μελετητές συμπεραίνουν, πως η 

τέταρτη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέβαλε στην αύξηση του 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο. (Livenkova , Merette , & 

Sanchez- Martinez , 2013) 

 Για την καλύτερη λειτουργεία της μαθηματικής ακολουθίας χωρίζουν 

τον πληθυσμό σε 21 ηλικιακές ομάδες, στη δημιουργία του μοντέλου 

λαμβάνονται υπόψιν η γονιμότητα η θνησιμότητα και τα ποσοστά καθαρής  

μετανάστευσης, που είναι εξωγενείς παράγοντες. Σε ότι έχει να κάνει με 

την μετανάστευση γίνεται διαφορετική προσέγγιση για αυτούς που 

έρχονται στην χώρα και στους γηγενείς που εγκαταλείπουν την χώρα. Τα 

συνολικά ποσοστά μετανάστευσης που λαμβάνονται υπόψιν είναι το 

άθροισμα των εγγενών μεταναστών και το ποσοστό των ξένων.  

 Τα μοντέλα χρησιμοποιούνται με στοιχεία του 2010 από την 

κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα δημογραφικά δεδομένα 

προέρχονται από το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών του Ηνωμένου 

Βασιλείου για το 2010. Όλα τα δεδομένα για την λειτουργεία του 

οικονομικού μοντέλου αντλούνται από τα αρμόδια Υπουργεία το 

Ηνωμένου Βασιλείου. Οι μελετητές, υποθέτουν για την καλύτερη 

εφαρμογή του μοντέλου ότι η  συνολική μετανάστευση θα είναι 75,000 

ανά έτος, αριθμός ο οποίος είναι ο μέσος όρος της μετανάστευσης τα 

τελευταία χρόνια, για τους εγγενής μετανάστες λαμβάνουν υπόψιν ότι οι 

άνθρωποι άνω των 64 χρονών ισούνται με μηδέν (Livenkova , Merette , & 

Sanchez- Martinez , 2013).  

 Το επίπεδο των προσόντων καθορίζονται από την ηλικία κατά την 

οποία το άτομο έχει εγκαταλείψει την πλήρη εκπαίδευση. Αυτή η 

προσέγγιση είναι κοινή στην μακρο-οικονομία. Άτομα με υψηλή 

κατάρτιση θεωρούνται όσοι έχουν εγκαταλείψει την εκπαίδευση σε ηλικία 

21 ετών και πάνω, μεσαίας εκπαίδευσης είναι όσοι εγκαταλείπουν την 
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παιδεία στην ηλικία των 17-20 ετών και χαμηλής όσοι εγκαταλείπουν σε 

ηλικία μικρότερη των 17 ετών ή λένε οι ίδιοι πως δεν έχουν προσόντα. 

 Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα βλέπουμε ότι για την χρονική 

περίοδο 2008-2013 το 75% των γηγενών πολιτών και το 69% των 

αλλοεθνών  του Ηνωμένου Βασιλείου είναι εργαζόμενοι. Βλέπουμε μια 

διαφορά  σε σχέση με τα προσόντα των γηγενών και των αλλοδαπών. Το 

41% των αλλοεθνών είναι άτομα με υψηλή ειδίκευση, σε σχέση με το 

20% των ντόπιών από αυτό το στατιστικό στοιχείο μπορούμε να 

βγάλουμε το συμπέρασμα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ανάγκη από 

μετανάστες με υψηλή κατάρτιση. Από την άλλη πλευρά 50% των 

γηγενών που εργάζονται έχουν χαμηλά προσόντα ειδίκευσης ενώ το ίδιο 

ποσοστό για τους μετανάστες είναι 23%. Σχετικά με τους γηγενείς μέσης 

ειδίκευσης ανέρχονται στο 30% των εργαζομένων με τους αντίστοιχους 

αλλοεθνείς να είναι 36% . Το συμπέρασμα που μπορούμε να εξάγουμε με 

ασφάλεια είναι ότι οι αλλοεθνείς σε έναν μεγάλο ποσοστό ανήκουν στις 

πρώτες βαθμίδες ειδίκευσης, αλλά το ποσοστό απασχόλησής τους είναι 

μικρότερο από αυτό των γηγενών. 

(Livenkova , Merette , & Sanchez- Martinez , 2013) 

 Οι μετανάστες προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά 

εργασία έχουν χαμηλότερες οικονομικές απαιτήσεις ανάλογα με την 

ηλικία τους για τα όλα επίπεδα των προσόντων τους. Πράγμα το οποίο 

επαληθεύει τον ισχυρισμό, ότι οι ντόπιοι έχουν διαφορετικό μισθό και ας 

έχουν το ίδιο επίπεδο δεξιοτήτων, με πιο απλά λόγια ένας Βρετανός 

εργαζόμενος με υψηλή κατάρτιση θα αμείβεται με περισσότερες λίρες σε 

σχέση με τον αλλοεθνή με την ίδια κατάρτιση. Σε ότι έχει να κάνει με τις 

κρατικές παροχές, οι αλλοεθνείς έχουν 4,5% λιγότερες πιθανότητες να τις 

πάρουν σε σχέση με τους ντόπιους. 

 Γηγενείς  Αλλοεθνείς  

Εργαζόμενοι 75% 69% 

Υψηλά προσόντα  20% 41% 

Μεσαία προσόντα  30% 36% 

Χαμηλά Προσόντα  50% 23% 
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 Σε ότι έχει να κάνει με τα  δημογραφικά στοιχεία σύμφωνα με τα 

στοιχεία του 2010 

που τροφοδοτούν το 

μαθηματικό 

μοντέλο, η ηλικιακή 

ομάδα 65 ετών και 

πάνω αναμένεται να 

αυξηθεί 100% μέχρι 

το 2060. Αντίθετα οι 

νέοι από 0-19 ετών 

αναμένεται να 

αυξηθούν κατά 19% 

και ο πληθυσμός από 

20-64 ετών που 

αποτελεί και την κατηγορία του πληθυσμού που βρίσκεται σε κατάσταση 

απασχόλησης, ή είναι διαθέσιμος για απασχόληση  και θεωρείται ο πιο 

κρίσιμος για μια χώρα θα αυξηθεί μόλις  16% σε σχέση με το 2010. Ο 

συνολικός πληθυσμός αναμένεται να έχει αύξηση 31% έως το 2060. Το 

πιο εντυπωσιακό εύρημα του διπλανού πίνακα και ταυτόχρονα πιο 

ανησυχητικό είναι η εκθετική αύξηση της ηλικιακή ομάδας 65 ετών και 

άνω (Livenkova , Merette , & Sanchez- Martinez , 2013). 

 Συναρτήσει των παραπάνω στοιχείων μπορούμε να κάνουμε μια 

πρόβλεψη σχετικά με την  πορεία της κοινωνικής  και οικονομικής 

πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι το 2060. Απ’ ότι φαίνεται το 

Ηνωμένο Βασίλειο εάν δεν προβεί σε ενέργειες για να εξισορροπήσουν οι 

νέοι την εκθετική πρόοδο των ατόμων 65 ετών και άνω  θα αναγκαστεί να 

αυξήσει την χρηματοδότηση των κοινωνικών πολιτικών της υγεία και της 

κοινωνικής ασφάλισης και ταυτόχρονα να μειώσει την χρηματοδότηση 

στον συμπαντικό τομέα της παιδείας. Θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να 

υπάρξει μια υποβάθμιση των παροχών για της παιδείας, η οποία είναι 

άκρως σημαντική για κάθε χώρα. 

 Το Ηνωμένο Βασίλειο όπως αναφέρθηκε νωρίτερα ασκεί μια 

συντηρητική πολιτική η οποία αποσκοπεί στη μείωση της μετανάστευσης 

από εκατοντάδες χιλιάδες σε δεκάδες χιλιάδες αλλοεθνής. Ωστόσο αυτή η 

πολιτική πόσο είναι προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου; Στο 

σενάριο χαμηλής μετανάστευσης προς το Ηνωμένο Βασίλειο ο συνολικός 

του πληθυσμός σε βάθος 50 χρόνων μειώνεται, με σημαντικότερο ζήτημα 

την μείωση που υπάρχει στις ηλικιακές ομάδες που  εργάζονται η έχουν τα 

προσόντα για να διεκδικήσουν άμεσα κάποια θέση στην αγορά εργασίας. 
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Σε αυτό το σενάριο η παραγωγικότητα και οι θέσεις εργασίας θα μειωθούν 

σε ποσοστό 11%.Μείωση του πληθυσμού ισούται με μείωση ζήτησης των 

προϊόντων και εργατικού δυναμικού.

 

Η διαφοροποίηση του πληθυσμού ανά ηλικιακή κατηγορία με βάση το μαθηματικό μοντέλο (Livenkova , Merette , & 

Sanchez- Martinez , 2013) 

 Σχετικά με το κατακεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

παρατηρούμε μια μείωση, καθώς ναι μεν ο πληθυσμός μειώνεται άρα ο 

πλούτος μοιράζεται σε λιγότερα άτομα, το ΑΕΠ σημειώνει μια μείωση της 

τάξεως το 2,7% , ωστόσο οι κυβερνητικές δαπάνες μπορεί να φαίνεται ότι 

μειώνονται λίγο, εάν αυτές εκφραστούν μέσω του ΑΕΠ θα δούμε ότι 

σημειώνουν αύξηση, καθώς επηρεάζονται οι κοινωνικές πολιτικές της 

υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης. Υπάρχει αύξηση στις ηλικιακές 

κατηγορίες που χρειάζονται αυτές τις πολιτικές για την εξασφάλιση του ευ 

ζείν και οι μετανάστες που συνήθως είναι νεότεροι και εργάζονται, με 

αποτέλεσμα να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές και επωμίζονται 

ένα ποσοστό της επιβάρυνσης  είναι σαφώς λιγότεροι. 

 Στα περισσότερα μοντέλα που εφαρμόστηκαν αυτά τα στοιχεία σε ότι 

έχει να κάνει με τη φορολογία φαίνεται ότι το μόνο φορολογικό μέσο που 

θα μπορέσει να προσαρμοστεί, ώστε ο προϋπολογισμός να βγαίνει 

ισορροπημένος είναι ο συντελεστής φόρου εισοδήματος εργασίας, ο 

οποίος διαφοροποιείται με την αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής. Η 

συνολική κατανάλωση, όπως είναι λογικό μειώνεται στο σενάριο της 
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μικρής μετανάστευσης με αποτέλεσμα να υπάρχουν χαμηλά έσοδα με έναν 

υψηλό φόρο κατανάλωσης και εισοδήματος.  

 Τέλος αξίζει να γίνει μια αναφορά στον αντίκτυπο, των, 

πολυσυζητημένων μεταναστών στο Ηνωμένο Βασίλειο , αυτών που 

προέρχονται από τις Α8.  Οι Α8 σύμφωνα με τον πίνακα παρακάτω 

φαίνεται ότι έχουν σημαντικά υψηλά ποσοστά απασχόλησης σε όλες τις 

ηλικιακές ομάδες. Συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά μεσαίων προσόντων 

και υψηλών, αντίθετα οι Α8 που έχουν χαμηλά προσόντα είναι ελάχιστοι. 

Σε ότι έχει να κάνει με τα κρατικά επιδόματα και τις κρατικές παροχές 

έχουν 13% μικρότερη πιθανότητα να τα διεκδικήσουν.   

 Αλλοεθνείς  Α8 

Εργαζόμενοι  70% 85% 

Υψηλά 

προσόντα 

41% 37% 

Μεσαία 

προσόντα 

36% 53% 

Χαμηλά 

προσόντα  

23% 10% 

(Livenkova , Merette , & Sanchez- Martinez , 2013) 

 

3.4 Συμπεράσματα σχετικά με το Ηνωμένο Βασίλειο και 

προκλήσεις 
 Μελετώντας τα παραπάνω στοιχεία για το Ηνωμένο Βασίλειο 

καταλήγουμε σε κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα.  Αποτελεί κατά 

κύριο λόγο μια χώρα προορισμού αρκετά δημοφιλής και όχι μια χώρα 

προέλευσης. Είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι η μετανάστευση έπαιξε ένα 

σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του αποτελέσματος του 

δημοψηφίσματος διότι επικρατεί η άποψη ότι οι μετανάστες στερούν 

θέσεις εργασία από τους γηγενείς. Ωστόσο μελετώντας τα στοιχεία 

σχετικά με την κατάρτιση των μεταναστών και των γηγενών βλέπουμε 

ότι οι μετανάστες κατά κύριο λόγο καλύπτουν θέσεις εργασίας που 

προϋποθέτουν υψηλή η μέση ειδίκευση, αντίθετα με του γηγενείς που 

καλύπτουν κατά κύριο λόγο θέσεις εργασίας χαμηλών προσόντων. Σε ότι 

έχει να κάνει με το δημογραφικό πρόβλημα και την οικονομία φαίνεται 

ότι η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική θα φέρει τεράστια προβλήματα 

το 2060, διότι σύμφωνα με το μοντέλο θα μειωθεί αισθητά το εργατικό 

δυναμικό και ο πληθυσμός, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει εκθετική αύξηση 

των ηλικιωμένων. Τέλος οι μετανάστες της κατηγορίας Α8 
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αποδεικνύονται καίριας σημασία. Ο ένα λόγος που συμβαίνει αυτό είναι 

γιατί έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο και σαν πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης δεν επιβαρύνουν ιδιαίτερα το κράτος. Μετά το Brexit το 

Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να διαχειριστεί τους Α8 οι οποίοι πλέον δεν 

θα ζουν σαν Ευρωπαίοι πολίτες σε Ευρωπαϊκό έδαφος και ενδεχόμενος 

να αναγκαστούν να αποχωρήσουν με προορισμό την πατρίδα τους η 

κάποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Με χαμένο κατά κύριο λόγο το Ηνωμένο 

Βασίλειο. 
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Κεφάλαιο 4ο: Η περίπτωση της Ιταλίας. 
 Η Ιταλία είναι μια χώρα που βρίσκεται στη λεκάνη της Μεσογείου, 

έχει σημαντική γεωγραφική θέση και πλήττεται άμεσα από το 

μεταναστευτικό ζήτημα στην Ευρώπη. Συμμετέχει σε ένα μεγάλο βαθμό 

σε επιχειρήσεις αναγνώρισης και διάσωσης, συγκεκριμένα είναι δεύτερη 

μετά την Ελλάδα σε ότι έχει να κάνει με αυτές τις επιχειρήσεις. Η Ιταλία 

και η Ελλάδα είναι οι κύριες χώρες άφιξης προσφύγων και μεταναστών 

δια θαλάσσης.  

 Συνολικά το 2015, υπολογίζεται ότι διέσχισαν την Μεσόγειο 

1,000,000 μετανάστες εκ των οποίων οι 154,000 έφτασαν μέσω Ιταλίας 

στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα οι αιτήσεις ασύλου στην Ιταλία να αυξηθούν 

κατά 31%. Ο αυξανόμενο αριθμός μεταναστών που φθάνουν στην Ιταλία, 

σε συνδυασμό την κακή κατάσταση των Ιταλικών αρχών  σχετικά με την 

υποδοχή και τη διέλευση των μεταναστών, προκάλεσε εντάσεις με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και πολιτική αναταραχή στο εσωτερικό. Στο 

εσωτερικό υπήρχε το ζήτημα σχετικά με το μέγεθος και το κόστος των 

επιχειρήσεων διάσωσης και περισυλλογής. (Castelli Gattinara, 2017) 

 Η Ιταλική κυβέρνηση εκτός από την συζήτηση που υπάρχει γύρω από 

το ζήτημα του κόστους των ερευνών που διεξάγονται στη Μεσόγειο, έχει 

να αντιμετωπίσει την ένταση  που έχει προκύψει σχετικά με τους 

κρατούμενους μετανάστες, το ζήτημα αυτό έχει να κάνει με μετανάστες 

που διαφεύγουν από τις προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας και 

προκαλούν αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες . Με αφορμή αυτό στην 

Ιταλική χερσόνησο αναπτύσσεται μια συζήτηση σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των ενταξιακών πολιτικών και 

των πολιτικών υποδοχής.  

 Οι συζητήσεις γύρω από τα προαναφερθέντα ζητήματα, έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στην Ιταλική πολιτική. Αρχικά η μεταναστευτική -

προσφυγική κρίση επιτάσσει την ενίσχυση των συνόρων και τον καλύτερο 

έλεγχο τους. Ακόμη αύξησε σε μεγάλο βαθμό τη σύγκρουση για την 

πολιτιστική και θρησκευτική  ποικιλομορφία. Όσο μελετάει κάποιος την 

Ιταλική περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεχνάει ότι η μεταναστευτική κρίση 

επιβαρύνει την ήδη τεταμένη κατάσταση στο πεδίο της οικονομίας .  

 Η Ιταλία εκτός από τα οικονομικά προβλήματα αντιμετώπισε και 

μεγάλες προκλήσεις για την Δημοκρατία της . Τη περίοδο της Μεγάλης 

Ύφεσης του 2008 , κατέρρευσε το δικομματικό της σύστημα, που 

επικρατούσε για 20 χρόνια. Η τεχνοκρατική κυβέρνηση και οι πολιτικές 

λιτότητας έφτασαν στα όρια του τον Ιταλικό λαό. Κάτω υπό αυτές τις 
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συνθήκες το μεταναστευτικό δεν άργησε να μπει στην συνείδηση και στην 

καθημερινότητα των πολιτών , οι οποίοι άρχισαν να  εκφράζουν την 

δυσαρέσκεια τους με το μοναδικό τους όπλο, αυτό της ψήφου. Έτσι 

στράφηκαν στην επιλογή κομμάτων που επιστράτευσαν τον λαϊκισμό και 

τις ακραίες θέσεις, ώστε να κερδίσουν την στήριξη του κόσμου. ( Κίνημα 

Πέντε Αστέρων, Λέγκα του Βορρά ή μετέπειτα Λέγκα) .Σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης οι Ιταλικές κυβερνήσεις έχουν απαιτήσει την κοινή 

διαχείριση του ζητήματος από όλα τα κράτη-μέλη και την οικονομική 

βοήθεια της Ένωσης, ώστε να μπορέσουν χώρες σαν την Ιταλία να 

ανταποκριθούν σε αυτό το εξελισσόμενο ζήτημα. 

 Στη πρώτη φάση της μεταναστευτικής-προσφυγικής κρίσης οι 

περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνήθηκαν τον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα της κρίσης. Τον Απρίλιο του 2011 η μικρή αύξηση των ροών 

έφερε κάποιες εντάσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη, η αύξηση των 

μεταναστών από την Τυνησία και μετά την πολιτική αναταραχή στα κράτη 

της Βόρειας Αφρικής, είχε σαν αποτέλεσμα η Γαλλία να επιβάλει 

προσωρινή αύξηση των ελέγχων στα σύνορά της με την Ιταλία. Η αύξηση 

της παράτυπης μετανάστευσης προς την Ιταλία και την Μάλτα το 2012 και 

το 2013 τετραπλασιάστηκε και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έγιναν 

πολλές αναφορές  για καταστροφές πλοίων με επιβαίνοντες πρόσφυγες. 

(Castelli Gattinara, 2017) 

 Στις 3 και στις 11 Οκτωβρίου του 2013 σημειώθηκαν δυο μεγάλα 

ναυάγια στα Ιταλικά χωρικά ύδατα με αποτέλεσμα 400 μετανάστες-

πρόσφυγες να χάσουν την ζωή τους. Έτσι η Ιταλική κυβέρνηση 

αναγκάστηκε να εφαρμόσει την επιχείρηση Mare Nostrum. Η επιχείρηση 

αυτή εξυπηρετεί διπλούς στόχους την αναζήτηση, την αναγνώριση και τη 

διάσωση των ατόμων που βρίσκονται στη θάλασσα και ταυτόχρονα 

επιχειρεί  να φέρει τους μετανάστες στην στεριά και να αφυπνίσει την 

ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Το αποτέλεσμα αυτής της επιχείρησης ήταν να 

επιτύχει τον τεχνικό του στόχο αλλά να μην επηρεάσει καθόλου σε 

πολιτικό επίπεδο. Οι περισσότερες Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θεώρησαν ότι 

η Ιταλία ήταν απλώς ανεκτική στις φιλοδοξίες των μεταναστών για να 

φτάσουν σε άλλη χώρα. (Castelli Gattinara, 2017) 

 Με την επιχείρηση Triton, η οποία αντικατέστησε το Mare Nostrum 

στα τέλη του 2014, είχε σαν αποτέλεσμα η Ιταλία να συμμορφωθεί με τις 

ευρωπαϊκές πολιτικές. Αυτό είχε ως επακόλουθο την πόλωση μεταξύ των 

κρατών-μελών που αναγνώρισαν την ανάγκη υποδοχής των αιτούντων 
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άσυλο και εκείνων που τόνισαν την πρακτική της αδυναμίας διαχείρισής 

τους.   

 Η Γερμανία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην χάραξη της πολιτική 

της Ευρωπαϊκής Ένωση, το ίδιο κάνει και στο ζήτημα της μετανάστευσης. 

Τον Αύγουστο του 2015, μετά από δήλωση της Καγκελάριου, τέθηκαν τα 

θεμέλια για άνοιγμα της στρατηγικής της Ένωσης και την έμπρακτη 

εφαρμογή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών γύρω από αυτό το  ζήτημα. 

Η επιτροπή πρότεινε την κατανομή των αιτούντων άσυλο με σκοπό την 

«χαλάρωση» των κέντρων κράτησης στην Ελλάδα και την Ιταλία. 

Αντίθετοι σε αυτή την πρόταση της επιτροπή ήταν χώρες όπως η Ουγγαρία 

η Δανία και η Σουηδία. Έτσι το σχέδιο της επιτροπής ναυάγησε. Τα κράτη-

μέλη επέλεξαν να μη συνεργαστούν και να βασιστούν στον εθνικό έλεγχο 

των εθνικών συνόρων με την υποστήριξη της Ένωσης όπου κρινόταν 

αναγκαία. Τον Ιούνιο του 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να 

μετακινήσει  ένα σημαντικό αριθμό προσφύγων από τα κράτη της Νότια 

Ευρώπης. Συγκεκριμένα από την Ιταλία έφυγαν 8,000 από τους 35,000 

πρόσφυγες-μετανάστες. (Castelli Gattinara, 2017) 

 

 Το πρώτο 

εξάμηνο του 2017 

η Ιταλία είχε να 

αντιμετωπίσει 

85,000 νέες αφίξεις 

10% περισσότερες 

από το αντίστοιχο 

τρίμηνο του 2016. 

Σύμφωνα με τον 

πίνακα . 

Από το 2013 οι 

αιτήσεις ασύλου 

έχουν ανοδική τάση μέχρι το 2016. Βλέπουμε ότι η ενέργεια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2017 για αποσυμφόρηση της Ιταλία είχε κάποιο 

αποτέλεσμα.  Επιπλέον από αυτόν τον πίνακα βλέπουμε ότι όσο αυξανόταν 

οι αιτήσεις ασύλου αυξάνεται, η δημοφιλία και η αποδοχή των πολιτικών 

κομμάτων, που τάσονται κατά της μετανάστευσης . 

 Πριν το 2014 μόνο ένας στου 4 Ιταλούς πίστευαν ότι οι μετανάστες 

αντιπροσωπεύουν απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Το 2015 όλο 

(Castelli Gattinara, 2017) 
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και περισσότεροι 

άνθρωποι υιοθέτησαν 

αυτή την άποψη και το 

ποσοστό έφτασε στο 

35% και το 2016 το 40% 

και έχει ανωδική τάση. 

Όπως φαίνεται και στο 

παρακάτω γράφημα οι 

Ιταλοί, που θεωρούν τους 

μετανάστες κεφάλαιο για 

την χώρα και ότι έχουν 

να προσφέρουν σε αυτή 

,έχουν μειωθεί σε μεγάλο 

βαθμό εξαιτίας της άφιξης των μεταναστών στη Ν. Ιταλία. Το 2016 μόλις 

ένας στου τρεις συμφωνούσαν στη θετική αξιολόγηση της μετανάστευσης. 

Η πλειοψηφία των Ιταλών πιστεύει ότι οι πρόσφυγες από το Ιράκ και την 

Συρία είναι απειλή. Οι τάσεις απέναντι στις μειωνότητες και τους 

πρόσφυγες είναι πιο αρνητικές από την Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 60% 

ανησυχεί ότι οι πρόσφυγες θα αυξήσουν την εγχώρια τρομορκατία,και  το 

47% πιστεύει ότι  ευθύνονται περισσότερο από άλλες ομάδες στην Ιταλία. 

Οι Ιταλοί λόγω της οικονομικής κρίσης που αντιμετώπησαν πρόσφατα 

ανησυχούν περισσότερο για τα αποτελέσματα που θα φέρει η 

μεταναστευτική κρίση στην οικονομία. 

 Τα Ιταλικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης προβάλουν διαρκώς ότι την 

μεγαλύτερη ευθήνη την έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οφείλει να 

βοηθήσει την Ιταλία οικονομικά αλλά και με ανθρώπινο δυναμικό για την 

αντιμετώπιση της μετανάστευσης.Οι εφημερίδες αναφέρουν δαιρκώς και 

με μεγάλη λεπτομέρια τις εντάσεις μεταξύ νεοαφιχθέντων προσφύγων και 

ντόπιων κοντά σε εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης. Αυτό το γεγονός 

αποτελεί πρόσφορο έδαφος για του πολιτικούς δημαγωγούς, ώστε να 

παρέμβουν  κατά των μεταναστών και να κερδίσουν την στήριξη των 

αγανακτημένων. Από την αρχή της κρίσης το κύμα εναντίων της 

μετανάστευσης έχει πάρει διαφορετικές μορφές που κινούνται στο φάσμα 

από αντιπαραγωγικές δράσεις που αμφισβητούν το άνοιγμα των κέντρων 

προσφύγων σε τοπικές πόλεις μέχρι θεσμικές δραστηριώτητες από 

πολιτικές οργανώσεις και δραστηριώτητες. 

 Η κυρίαρχη Δεξιά στη Ιταλία έχει διαμορφώσει μια στάση απέναντι 

στη μετανάστευση, βάση της διαπραγμάτευσης με τη Λέγκα του Βορρά 

για τη διαμόρφωση κυβερνητικών συνασπισμών και τη λογική του 

(Castelli Gattinara, 2017) 
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ανταγωνισμού με πολιτικούς αντιπάλους που βρίσκονται εκ δεξιών. Το 

παραδοσιακό σοσιαλοδημοκρατικό κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα, 

αποτελέι τον πυρίνα της κυβέρνησης συνασπισμού από πριν την έναρξη 

της κρίσης. Δέχθηκε σφοδρή κριτική από το Κίνημα των Πέντε Αστέρων 

το  οποίο επέκρινε τον τρόπο διαχείρησης των ροών, όσο και τις 

διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτέλεσμα αυτού για το 

Δημοκρατικό Κόμμα είναι ότι διατηρεί πολύ σκληρή στάση απέναντι στη 

μετανάστευση.  

 Με νέο νόμο ,που εισήγαγε το κυβερνών κόμμα, ο οποίος εγκρίθηκε 

γιατί πήρε την μορφή ψήφου εμπιστοσύνης, δέχθηκε έντονη κριτική, διότι 

περιόριζε το διακαίωμα ασύλου και την προστασία των ανθρωπίνων 

διακαιωμάτων.Σύμφωνα με το νομοσχέδιο η μετανάστευση 

αντιμετωπίζεται ως μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ένα φαινόμενο 

που πρέπει να μειωθεί, προβλέπει αυστηρές ποινές για εγκλήματα που 

γίνονται από πρόσφυγες που κατοικούν στην Ιταλία. Επιπλέον το 

νομοσχέδιο προέβλεπε ισχυρό έλεγχο των ΜΚΟ και των δράσεων τους 

πράγμα στο οποίο αρκετές εναντιώθηκαν, με αποτέλεσμα αρκετοί 

άνθρωποι να πεθάνουν αβοήθητοι στα κρύα νερά της Μεσογείου. 

 Εκμεταλευόμενοι την θέση της κοινής γνώμης, η οποία ήταν και 

εξακολουθεί να είναι κατά των ΜΚΟ και να τις θεωρεί ότι συνεργάζονται 

με τους λαθρεμπόρους και γενικότερα είναι διεφθαρμένες οργανώσεις, 

απείλησε να κλείσει τα λιμάνια και να τις αναγκάσει να συμμορφωθούν με 

έναν κώδικα συμπεριφοράς και να συνεργαστούν με τις Ιταλικές αρχές. Η 

μεταναστευτική κρίση έχει δημιουργήσει έναν πανικό στην Ιταλική 

κοινωνία, της οποίας οι βάσεις προέρχονται από από την οικονομική κρίση 

που έπληξε τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου μεταξύ αυτων και την 

Ιταλία. 

  

4.1 Η Μεσογειακή οδός της μετανάστευσης και ο ρόλος της 

Ιταλίας  
 Από τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 χιλιάδες άνθρωποι 

επιλέγουν να μεταναστεύσουν χρησιμοποιώντας διαδρομές από τη λεκάνη 

της Μεσογείου .Στις 7 Μαρτίου του1991 έφτασαν στην Ιταλία 27,000 

Αλβανοί μέσω του λιμανιού του Μπρίντιζι, χρησιμοποιώντας εμπορικά 

πλοία και βάρκες, αναζητώντας και ελπίζοντας για ένα καλύτερο μέλλον 

σε μια άλλη χώρα και όχι στην τότε Σοσιαλιστική Αλβανία. Στις 8 

Αυγούστου του ίδιου έτους αποβιβάστηκαν στο λιμάνι του Μπάρι αυτή τη 

φορά 20,000 μετανάστες. Την ίδια χρονική περίοδο η Ισπανία δεχόταν 
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μετανάστες από την Βόρεια Αφρική μέσω του Γιβραλτάρ και η Ελλάδα 

είχε πάρει την πολιτική απόφαση να ανοίξει τα  βόρεια σύνορα της.. Από 

το 1998 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2014 υπολογίζεται ότι 840,904 

μετανάστες καταγράφηκαν, ότι εισήλθαν παράνομα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση εκ θαλάσσης. (Fargues & Bonfanti, 2014) 

 
(Fargues & Bonfanti, 2014) 

  

 Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε ότι ανάλογα με τα γεγονότα που 

διαδραματίζονται στη λεκάνη της Μεσογείου, αλλάζουν και οι δρόμοι της 

μετανάστευσης. Το 1990 ο πιο δημοφιλής προορισμός για τους μετανάστες 

φαίνεται να είναι η  Ν. Ιταλία και η Σικελία με χώρες προέλευσης το 

Λίβανο, τη Συρία, τη Λιβύη, την Τυνησία, την Αλβανία και σε μικρότερη 

κλίμακα την Τουρκία. Μια ακόμη οδός του 1990 είναι το Γιβραλτάρ με 

χώρα προέλευσης την Τυνησία και υποδοχής την Ισπανία. Το 2000 

εισάγεται μια νέα οδός αυτή που έχει σαν χώρα προέλευσης την Τουρκία 

και υποδοχής την Ελλάδα, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι 

ενεργή μέχρι σήμερα. Το 2000 υπήρξε και νέα δίοδος από την Δυτική 
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Αφρική προς την Ισπανία μέσω των Κανάριων Νήσων. Στις μέρες μας η 

δίοδος προς την Ισπανία δεν είναι και τόσο δημοφιλής αντίθετα με αυτή 

της Τουρκίας με την Ελλάδα και της Ιταλία με την Λιβύη και την Συρία 

μέσω της Σικελίας. Η πτώση του καθεστώτος Καντάφι είχε σαν 

αποτέλεσμα να πέσει κα το τελευταίο εμπόδιο στη δίοδο  Ευρώπης και 

Αφρικής.  Οι χώροι αποβίβασης αλλάζουν ανάλογα με τους συνοριακούς 

ελέγχους που εκτελούν οι χώρες υποδοχής σε συνάρτηση με την 

μεταναστευτική τους πολιτική. 

 Από το 1991 έως το 2001 το Οτράντο, το κοντινότερο σημείο 

ανάμεσα στην Αλβανία και την Ιταλία ήταν το πιο δημοφιλές πέρασμα. 

Υπολογίζεται ότι από αυτή τη δίοδο εισήλθαν 150,000 με 250,000 υπήκοοι 

τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλος αριθμός μεταναστών 

παρατηρείτε το 1991, όταν η Αλβανία άνοιξε τα σύνορα της και επέτρεψε 

στου υπηκόους της που ήθελαν να φύγουν να αναζητήσουν ένα καλύτερο 

μέλλον , το 1997 με την εξέγερση στην ίδια χώρα και το 1999 λόγω της 

κρίσης του Κοσσυφοπεδίου οι ροές αυξήθηκαν ξανά. Μια λιγότερο 

δημοφιλής δίοδο για την Ιταλία είναι αυτή που συνδέει την Ιταλία  

Αττάλεια. Η Ιταλική κυβέρνηση αύξησε και εντατικοποίησε τους ελέγχους 

στα σύνορα της με αποτέλεσμα οι μετανάστες να μεταφέρονται λαθραία 

σε απομακρυσμένες περιοχές όπως η Καλαβρία και η Σικελία, οι οποίες 

κατά τη δεκαετία του 2000 και του 2010 έγιναν οι πιο δημοφιλείς 

διαδρομές για μετανάστες από την Τυνησία και την Λιβύη και την περίοδο 

της Αραβικής Άνοιξης επιλέχθηκε και από Αιγύπτιους.   

 

(Fargues & Bonfanti, 2014) 

 Στο παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι από το 1998 μέχρι το 2001 η 

Ιταλία δέχεται ελάχιστους μετανάστες τρίτων χωρών ενώ η Ισπανία έως το 

2007 δέχεται τον μεγαλύτερο αριθμό με εξαίρεση το 2003. Από το 2008 

έως το 2014 η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα σε αριθμό υποδοχής μεταναστών 

σε σχέση με την Ελλάδα και την Ισπανία.  
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 Οι εξεγέρσεις στην Τυνησία, την Αίγυπτο και την Λιβύη είχαν ως 

αποτέλεσμα την έξαρση της μετανάστευσης στη Ιταλία.  Η μετανάστευση 

προς την Ιταλία έχει κοστίσει την ζωή σε έναν μεγάλο αριθμό μεταναστών 

που προσπάθησαν να διασχίσουν την Μεσόγειο αλλά έχασαν τη ζωή τους 

στα κρύα νερά της. Σύμφωνα με το Ιταλικό Υπουργείο Εσωτερικών 

494,555 μετανάστες έφτασαν παράνομα από το 1999 μέχρι το 2014. 

Κύριες χώρες προέλευσης των μεταναστών-προσφύγων ήταν το Μαρόκο, 

η Αίγυπτος, με αμελητέες τις ροές από άλλες μεσογειακές χώρες την ίδια 

περίοδο. Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω οι μεταναστευτικές ροές 

αυξάνονται ανάλογα τις συνθήκες και τις τάσεις που επικρατούν στον 

κόσμο, ο πόλεμος στην Ηνωμένη Γιουγκοσλαβία τη δεκαετία του 1990, η 

βίαιη καταστολή των κοινωνικών κινημάτων του 2008 στη Τυνησία και το 

2012 η Αραβική Άνοιξη και ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία είναι τα κύρια 

γεγονότα που συνδέονται με τη μετανάστευση. Ειδική περίπτωση 

μεταναστών είναι οι Παλαιστίνιοι καθώς δεν μεταναστεύουν λόγω των 

πολιτικών συνθηκών, αλλά εξ’ αιτίας συγκεκριμένων γεγονότων και 

επιθέσεων από την πλευρά του Ισραήλ. Υπολογίζεται ότι 261,768 

μετανάστες έφτασαν στην Ιταλία ξεκίνηνόντας ένα μακρύ ταξίδι από την 

Αφρική και την Μέση Ανατολή και η Ιταλία αποτελεί μια στάση πριν 

φτάσουν στον τελικό τους προορισμό (Fargues & Bonfanti, 2014). 

 Οι λαθρομετανάστες από τη Τυνησία την Ερυθραία τη Νιγηρία την 

Σομαλία , την Αίγυπτο και την Συρία είναι πολύ περισσότεροι από τους 

αιτούντες άσυλο στην Ιταλία, η οποία είναι μόνο μια χώρα εισόδου. Η 

πλειοψηφία των παράτυπων μεταναστών στη Ιταλία, που κατάγονται από 

την Νιγηρία, την Σομαλία και την Ερυθραία, αποσκοπούν στο να αιτηθούν 

άσυλο σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα όσοι 

προέρχονται από την Αίγυπτο και την Τυνησία δεν ζητάνε άσυλο, αλλά 

είναι οικονομικοί μετανάστες , που είτε μένουν στην Ιταλία, είτε 

πηγαίνουν κάπου άλλου. Η Ιταλία φαίνεται να είναι ο τελικός προορισμός 

των Τυνήσιων και σε πολύ μικρότερο βαθμό των Νιγηριανών. 

Οικονομικοί μετανάστες φαίνεται να κατάγονται από την Τυνησία, την 

Αλγερία και το Μαρόκο. 

 Σημαντικό γεγονός για την μετανάστευση προς την Ιταλία ήταν η 

πτώση του καθεστώτος του Καντάφι. Την δεκαετία 1990 όταν η 

Μεσογειακή οδός είχε μια υψηλή δυναμική και η Λιβύη αποτελούσε χώρα 

προέλευσης λαθραίων μεταναστών έγινε διαπραγμάτευση ανάμεσα στο 

Καντάφι και την Ιταλία, κάτω υπό διεθνές εμπάργκο με την Ευρώπη.  Ο 

Καντάφι μετά την επίτευξη της συμφωνίας με την Ιταλία συνέχισε να 

εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό για να διαπραγματεύεται με τις χώρες 
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της Ευρώπης. Το 2011 ο Καντάφι έχασε την εξουσία και οι έλεγχοι 

εξαφανίστηκαν με αποτέλεσμα οι λαθρέμποροι να είναι ελεύθεροι να 

προωθούν χιλιάδες μετανάστες προς τη Νότια Ευρώπη. 

 Σύμφωνα με αναφορές οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ιταλία 

συνηθίζουν να διευκολύνουν τους μετανάστες να φτάσουν από τον Νότο 

στον Βορρά, χωρίς να αφήνουν διοικητικά ίχνη, ώστε να μπορούν να 

υποβάλουν αιτήσεις ασύλου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες οι 

μετανάστες ελπίζουν να λάβουν καλύτερη μεταχείριση. Με στοιχεία της 

περιόδου του Οκτωβρίου του 2013 μέχρι τον Ιούλιο του 2014 φαίνεται ότι 

οι Σύριοι, οι Παλαιστίνιοι και οι Ερυθραίοι είναι οι πρώτοι σε παράνομη 

μετανάστευση στη Ιταλία και πρώτοι στις αιτήσεις ασύλου σε όλη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση , ακόμη ένα στοιχείο ότι η Ιταλία αποτελεί μια ακόμη 

πύλη για την Ευρώπη. 

 Στην Ιταλία εισέρχονται κατά κύριο λόγο μετανάστες που 

προέρχονται από χώρες όπως η Γκάνα ,το Μαρόκο, οι Φιλιππίνες, η 

Τυνησία, η Σενεγάλη, η Αίγυπτος, η Βραζιλία, η Ινδία, η Πολωνία, η 

Ρουμανία, το Περού, η Κίνα και η Νιγηρία. Αρκετοί  εκ των οποίων είναι 

νέοι υψηλά καταρτισμένοι και κατάγονται από οικογένειες μεσαίας 

κοινωνικής τάξης. Οι εργασιακές συνθήκες που εγκατέλειψαν ήταν συχνά 

δίκαιες αλλά και καλές δεδομένου των συνθηκών που επικρατούν στη 

χώρα τους, οι οποίες και τους ανάγκασαν να εγκαταλείψουν την χώρα.   

4.2 Απόπειρες νομιμοποίησης και η εργασία των μεταναστών. 
 

 Η Ιταλική κυβέρνηση το 1986 προκειμένου να εντοπίσει και να 

αρχίσει να αποκτά κέρδος από τους μετανάστες αποφάσισε να προωθήσει 

έναν νόμο νομιμοποίησης των μεταναστών. Απαιτούσε από τους 

μετανάστες που εργάζονται παράνομα στη χώρα να ζητήσουν από τον 

εργοδότη να τους ασφαλίσει και να τους δηλώσει ότι εργάζονται για αυτόν. 

Ακόμη νομιμοποιήθηκαν όσοι έκαναν αίτηση αναζήτησης εργασίας. Το 

1990 για να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον παραπάνω νόμο οι 

μετανάστες έπρεπε να αποδεικνύουν ότι έζησαν στη Ιταλία το 1989, 

220,000 νομιμοποιήθηκαν εκ των οποίων 21,000 εργαζόταν ως μισθωτοί, 

13,000 ήταν αυτοαπασχολούμενοι και πάνω από 180,000 έκαναν αίτηση 

αναζήτησης εργασίας. Το 40 % των αδειών παραμονής χορηγήθηκαν για 

άλλους λόγους εκτός από την εργασία, κύριος στόχος ήταν η 

νομιμοποίηση , όσοι είχαν άδεια εργασία όλοι νομιμοποιήθηκαν έως το 

1991. (Reyneri, 1998) 
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 Πριν το 1986 στην Ιταλία δεν προβλεπόταν διαδικασία εισόδου για 

λόγους εργασία εκτός από όσους επρόκειτο να εργαστούν ως οικιακοί 

βοηθοί. Αυτό συνέχισε για αρκετά χρόνια λόγω της αποτυχίας του 

συστήματος των ποσοστώσεων, από το 1990 ελάχιστοι ήταν αυτοί που 

εισέρχονταν στην Ιταλία με άδεια εργασία, υπολογίζονται περίπου 3,000- 

4,000 ετησίως , αλλά με σύμβαση εργασία περιορισμένου χρόνου. Πολλοί 

μετανάστες κατάφεραν να νομιμοποιηθούν, όμως αρκετοί εισήλθαν είτε 

νόμιμα, είτε παράνομα από την Γαλλία ή από τη Μεσόγειο. 

 Ο αριθμός των μεταναστών χωρίς έγγραφα αυξήθηκε μετά από αυτή 

την απόπειρα νομιμοποίησης  διότι αρκετοί απέτυχαν να ανανεώσουν την 

σύμβαση εργασίας τους η να βρουν μια νέα, με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν να ανανεώσουν τις διετείς άδεις  παραμονής. Άδεις παραμονής 

κατάφεραν να εκδώσουν ακόμη και εκείνοι που εργαζόταν στην 

παραοικονομία της Ιταλίας. Η Ιταλία σε γενικές γραμμές ακολουθούσε 

πάντα μια σκληρή πολιτική  γραμμή απέναντι στη μετανάστευση. Τη 

δεκαετία του 1980-1990 δέχθηκε μόνο 20,000-30,000 Βόσνιους και 

μερικούς Αλβανούς. Οι πολίτες από την Ηνωμένη Γιουγκοσλαβία και την 

Αλβανία δεν ξεπέρασαν το ποσοστό του 25% των μεταναστών παρόλο που 

μετανάστευαν κυρίως λόγω πολιτικών συνθηκών, αλλά και 

κοινωνικοοικονομικών αιτιών. (Reyneri, 1998). 

 Η υψηλή ανεργία στην Ιταλία δεν σημαίνει ότι δεν έχει ανάγκη από 

μετανάστες. Η Ιταλική αγορά εργασία αφήνει εκτεθειμένες τις γυναίκες, 

τους νέους που ζουν με την οικογένεια τους και τους μορφωμένους, με 

σκοπό να προστατεύσει τους ηλικιωμένους άνδρες, τους αρχηγούς των 

νοικοκυριών και τους ανειδίκευτους. Οι άνδρες στην Ιταλία παρουσιάζουν 

τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη, λίγοι Ιταλοί είναι αυτοί 

που ανταγωνίζονται πραγματικά του μετανάστες για μια θέση εργασίας. 

 Οι περισσότεροι κλάδοι που αναζητάνε εργαζόμενους είναι η 

γεωργία, οι κατασκευές, η βιομηχανία ενδυμάτων, εταιρίες επισκευής, οι 

μεταφορές και η ψυχαγωγία. Σύμφωνα με τα  στατιστικά στοιχεία των  

Ιταλικών αρχών οι μετανάστες εργάζονται στον τομέα της 

παραοικονομίας, όπου αντικατέστησαν τους ντόπιους οι οποίοι δεν έχουν 

ιδιαίτερη προτίμηση στην παραοικονομία.  

 Η ένταξη των μεταναστών στην «κανονική» αγορά εργασίας 

αυξήθηκε σημαντικά προς τα τέλη του 1990.  Όμως η αναλογία μεταξύ 

των μισθωτών που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα κοινωνικών 

ασφαλίσεων και των μεταναστών που έχουν δικαίωμα να εργαστούν 

παραμένει σημαντική. Μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε  μελετώντας τα 
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στοιχεία της ανεργίας και των επιδομάτων ότι αρκετοί εργάζονται 

παράνομα, διότι η ανεργία σε άτομα που δεν εξαρτώνται από την 

οικογένεια τους είναι χαμηλή και ελάχιστοι βασίζονται στις δημόσιες 

επιδοτήσεις. Οι τοπικοί έλεγχοι που διενεργούνται από τους επιθεωρητές 

εργασία μας δείχνουν , πως ένα τεράστιο ποσοστό μεταναστών 

απασχολούνται παράνομα , χαρακτηριστικά από το 1991-1996 οι 

μετανάστες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχολούνταν παράνομα στην 

Ιταλία σε ποσοστό 31%. Με βάση τα γεωγραφικά στοιχεία στις 

βορειοανατολικές και κεντρικές  περιοχές της Ιταλία το ποσοστό 

παράνομης απασχόλησης είναι μικρότερο εξ’ αιτίας της ένταξης των 

μεταναστών στην κοινωνία που έχει πραγματοποιηθεί με ομαλότητα  και 

στις τακτικές μεταποιητικές εργασίες,. Στο σημείο αυτό αξίζει να 

αναφερθεί ότι όποιος εργοδότης απασχολεί παράνομα μετανάστη είναι 

αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως 2 χρόνων.  

Το ποσοστό των παράτυπων μισθωτών μεταναστών είναι γενικά 

υψηλό στον τομέα της εστίασης ξενοδοχείων, της καθαριότητας, του 

λιανικού εμπορίου, ενώ είναι χαμηλό στις μεταφορές και τη βιομηχανία. 

Σύμφωνα με μετρήσεις του 1994 το ένα τρίτο των μεταναστών δεν 

εργάζονταν ή ήταν παράτυποι. Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα κοινωνικών 

ασφαλίσεων άγγιζαν ένα ποσό του 60%, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι κάτω 

από 50΄% οι μετανάστες που εργάζονται παράνομα ή δεν έχουν άδεια 

διαμονής. (Reyneri, 1998) 

Αρκετοί μετανάστες επέλεξαν την Ιταλία γιατί νόμιζαν ότι θα έχουν 

καλή διαβίωση και θα δημιουργήσουν εύκολα χρήματα ακόμη και χωρίς 

να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα. Μια έρευνα στο Μιλάνο έδειξε ότι 

μεγάλη πλειοψηφία είχαν συγγενής η γνωστούς που είχαν έρθει η 

βρίσκονταν ακόμη στην Ιταλία και είχαν λάβει κάποιες πληροφορίες. Οι 

προσδοκίες που είχαν οι μετανάστες ταιριάζουν πλήρως στα στερεότυπα, 

αναμένουν μια χώρα όπου εύκολα μπορεί κανείς να ζήσει και να κερδίσει 

χρήματα , έτσι θεωρούν ότι αξίζει να ρισκάρουν να χάσουν χρήματα η 

ακόμη και τη ζωή τους για να εγκατασταθούν στην Ιταλία, φυσικά 

επιπλέον κίνητρο για τους μετανάστες είναι ο νόμος για την νομιμοποίηση. 

Η Ιταλία προκειμένου να σταματήσει την δυναμική της μετανάστευσης 

προς την χώρα, αποφάσισε το 1998 όλοι οι παράνομοι μετανάστες να 

απελαύνονται. Παρόλο που η Ιταλία πήρε αυτή την απόφαση αρκετοί 

μετανάστες συνέχισαν να την θεωρούν ένα καλό προορισμό, καθώς η 

παραοικονομία της Ιταλία μπορεί να τους αποφέρει υψηλά κέρδη. Οι 

παράτυπες θέσει εργασίας  για τους μετανάστες ναι μεν τους αποφέρουν 
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μεγάλα κέρδη αλλά εξαπατούν τις ελπίδες τους για μια καλύτερη ζωή 

καθώς ζουν μέσα σε ένα κλίμα ανασφάλειας (Reyneri, 1998).  

4.3 Η Νομιμοποίηση του 1996 
  Με την νομιμοποίηση του 1996, θεσπίστηκαν αρκετές αυστηρές 

προϋποθέσεις για να αναγκάσουν τους μετανάστες να φύγουν από την 

παραοικονομία και από την παράνομη διαμονή τους στη χώρα. Εκτός από 

την απόδειξη ότι βρίσκονταν στην Ιταλία, οι μετανάστες έπρεπε να είχαν 

εργαστεί, έστω και παράνομα, τους τελευταίους έξι μήνες να έχουν 

εργαστεί, να έχουν μια συνεχιζόμενη παράνομη ή θέση εργασία από 

κάποιον Ιταλό. Ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών κατάφεραν και 

νομιμοποιήθηκαν και οι προσλήψεις μεταναστών υπερδιπλασιάστηκαν. 

Μόνο από αυτό το στοιχείο βλέπουμε ότι αρκετοί μετανάστες 

εμφανίστηκαν από την παραοικονομία. 

 Το 1995 οι μετανάστες από αναπτυσσόμενες χώρες υπολογίζονται 

περίπου σε 1,000,000 εκ των οποίων το 40% δεν είχε άδεια παραμονής. 

Περισσότεροι από 256,000 αιτήσεις κατατέθηκαν εκ των οποίων το 93% 

εγκρίθηκε. Το ποσοστό των μεταναστών που δεν επωφελήθηκαν από αυτή 

την απόφαση της κυβέρνησης ήταν χαμηλότερο στην Βόρεια Ιταλία, όπου 

οι μετανάστες έχουν περισσότερες ευκαιρίες να βρουν τακτικές θέσεις 

εργασίας και δέχονται πιο αυστηρούς ελέγχους σε σχέση με το Νότο, όπου 

η κατάσταση άλλαξε ελάχιστα. Από την μελέτη περίπτωσης του Μιλάνο 

φαίνεται ότι οι Σενεγαλέζοι και οι Κινέζοι πειθάρχησαν στη νομοθεσία, 

αντίθετα οι Αλβανοί, οι Μαροκινοί οι Τυνήσιοι και οι Αιγύπτιοι δεν 

υπέβαλαν αιτήσεις νομιμοποίησης σύμφωνα με τον νόμο του 1996 

(Reyneri, 1998). 

 Τα δίκτυα που είχαν αναπτύξει οι μετανάστες έπαιξαν σημαντικό 

ρόλο στην εύρεση εργασία για να ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση. Σε 

ποσοστό 40% οι μετανάστες βρήκαν εργασία στην καθαριότητα ενώ το 

20% εργαζόταν στη βιομηχανία. Οι γεωργικές θέσεις εργασία 

κυμαίνονταν σε ένα ποσοστό της τάξεως του 14% , το 7% απασχολήθηκε 

ως σερβιτόροι ή μάγειρες ή εργαζόμενοι σε μπαρ ξενοδοχείων και σε 

επιχειρήσεις εστίασης. Τέλος το 18% εργαζόταν σαν επιστάτες φύλακες 

και υπάλληλοι πωλήσεων και γραφείου , όσοι γνώριζαν δηλαδή καλά την 

γλώσσα και είχαν τις κατάλληλες δεξιότητες. Για ακόμη μια φορά 

βλέπουμε τη διαφορά μεταξύ Βορρά και Νότου στην Ιταλία. Τους 

εργαζόμενους στην μεταποίηση του συναντάμε κυρίως στις κεντρικές 

περιοχές, όπου υπάρχει έντονη ζήτηση  για εργατικό δυναμικό και έλλειψη 

προσφοράς εργασίας από τους ντόπιους συνθήκες, οι οποίες ευνοούν  την 



Μεταναστευτική πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας και της 

Ελλάδας. Μια συγκριτική μελέτη 

55 

 

ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Ένα ποσοστό 17-25% 

εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί στις κεντρικές περιοχές (Reyneri, 1998). 

 Στον Νότο  το ένα τρίτο των θέσεων εργασίας είναι στην Γεωργία 

διότι  χρειάζονται εργατικά χέρια στις καλλιέργειες  και στην παραγωγή 

αγαθών πρώτης ανάγκης. Ο χαμηλός αριθμός γεωργικών θέσεων μας 

δείχνει και τον χαμηλό αριθμό αιτούντων στο Νότο, αλλά και τις λίγες 

θέσεις  εργασίας που υπάρχουν τον χειμώνα. Η πιο εύκολη επιλογή για να 

νομιμοποιηθεί κάποιος παράνομα ήταν να δηλώσει εικονικά ότι εργάζεται 

ως οικιακός βοηθός, έτσι παρατηρήθηκε ένα υψηλό ποσοστό οικονόμων 

σε συγκεκριμένες ομάδες μεταναστών (Reyneri, 1998). 

 Ένα στοιχείο εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι το 20% των  Αλβανών 

και το 15% των Μαροκινών, των Σενεγαλέζων και των Τυνήσιων είναι 

εγγεγραμμένοι ως οικοδόμοι διότι από αυτές της χώρες προέλευσης, 

φτάνουν στην Ιταλία κυρίως άνδρες. Σύμφωνα με μια μελέτη του 1993-

1994 πάνω από το ένα τρίτο των παράνομων μεταναστών ήταν 

αυτοαπασχολούμενοι ,περισσότεροι από τους νόμιμους,και εργάζονταν ως 

πλανόδιοι, αυτή η κατηγορία και το 20% των ανέργων αναγκάστηκαν να 

αναζητήσουν εργασία προκειμένου να νομιμοποιηθούν. Εκτιμάται ότι το 

40% των μεταναστών αποκλείστηκε από την νομιμοποίηση και το 15% 

έγιναν αποδεχτές βασιζόμενες σε ψευδείς θέσεις εργασίας ή σε θέσεις 

εργασίας που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για την νομιμοποίηση. Κατά 

την διάρκεια των τεσσάρων μηνών της διαδικασίας νομιμοποίησης, ο 

αριθμός των θέσεων εργασία που δηλώθηκε ήταν σαφώς μεγαλύτερος από 

τις συμβάσεις εργασίας που δήλωναν οι νόμιμοι μετανάστες για ένα 

ολόκληρο έτος, με αποτέλεσμα να υπάρξει ξαφνική αύξηση  των τακτικών 

προσλήψεων. Ωστόσο παρατηρήθηκε το φαινόμενο αρκετές συμβάσεις 

εργασίας να τερματίζονται αμέσως μετά την περάτωση της διαδικασίας 

νομιμοποίησης. 

 Αρκετοί μετανάστες μετά το τέλος της σύμβασής τους γράφτηκαν 

στα μητρώα ανέργων και αρκετοί δεν εισήλθαν ξανά στην αγορά εργασίας, 

αυτό μας δείχνει ότι αρκετοί δεν είχαν σκοπό να ενταχθούν στην αγορά 

εργασία, αλλά να συνεχίσουν να εργάζονται στην παραοικονομία .Από τον 

Δεκέμβριο του 1995 έως το 1997 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι αυξήθηκαν 

κατά 70%,η αύξηση 67,000 εγγεγραμμένων ανέργων μπορεί να αποδοθεί 

στην νομιμοποίηση όπως και οι αύξηση των  θέσεω εργασίας. Αξίζει να 

δώσει κανείς ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι 50,000 δήλωσαν ότι 

εργάστηκαν μόνο σε έναν εργοδότη. Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε ότι 

ένας αρκετά μεγάλος αριθμός μεταναστών έχασε την εργασία του μέσα σε 
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λίγους μήνες, με αποτέλεσμα ή να ενταχθούν στην παραοικονομία, ή να 

παραμείνουν άνεργοι. 

 Συνοψίζοντας λοιπόν τον Νόμο του 1996 για την νομιμοποίηση των 

παράνομων μεταναστών οι μετανάστες νομιμοποιήθηκαν με τρεις 

τρόπους. Πρώτων ο μετανάστης καλούνταν να δηλώσει μια προηγούμενη 

του εργασία ή μια προσφορά εργασία. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο ο 

μετανάστης να παίρνει λιγότερα λεφτά από αυτά που δήλωνε ο εργοδότης  

και να εργάζεται με πλήρη απασχόληση ενώ έχει υπογράψει σύμβαση 

μερικής. Δεύτερων μερικοί μετανάστες δυσκολεύτηκαν να βρουν εργασία 

που θα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να αναζητήσουν μια 

σύμβαση εργασία αποκλειστικά για την απόκτηση άδειας παραμονής, 

στην ουσία έκαναν μια παρένθεση στην επαγγελματική τους καριέρα και 

γύρισαν πίσω στην παραοικονομία. Οι θέσεις δημιουργήθηκαν μέσω των 

διασυνδέσεων των μεταναστών με ντόπιους. Τέλος αρκετοί μετανάστες 

αναγκάστηκαν να «αγοράσουν» συμβάσεις εργασίας για να 

νομιμοποιηθούν. Η αγορά συμβάσεων εργασία μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι αυτές οι συμβάσεις είχαν σκοπό την νομιμοποίηση και 

στην πραγματικότητα ο μετανάστης μπορεί και να μην εργάστηκε ποτέ. 

4.4 Συμπεράσματα σχετικά με την Ιταλία και προκλήσεις. 
   Η Ιταλία είναι μια χώρα με σημαντική γεωγραφική θέση στη 

Μεσόγειο. Από το 1980 και μετά μέχρι σήμερα με εξαίρεση τις αρχές του 

2000 η Ιταλία αποτελεί μια χώρα υποδοχής μεταναστών από την Βόρεια 

Αφρική και την Μέση Ανατολή ,έχει κάνει πολλές απόπειρες, με στόχο να 

νομιμοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό μεταναστών και να καταφέρει να 

επωφεληθεί σαν χώρα από τα προνόμια των μεταναστών στην αγορά 

εργασίας. Οι μετανάστες εργάζονται κυρίως στην παραοικονομία και είναι 

παράτυποι πράγμα το οποίο κοστίζει στην Ιταλία τόσο οικονομικά όσο και 

για θέματα εθνικής ασφάλειας. Η Ιταλία από το 1990 έχει μια αυστηρή 

μεταναστευτική πολιτική, κάνει εντατικούς ελέγχους στα σύνορά της, 

αλλά παρ’ όλα αυτά αναγκάζεται να νομιμοποιήσει του μετανάστες. Η 

Ιταλία από τις μεταναστευτικές ροές του 2014 και του 2015 εκτίθεται, 

είναι μια χώρα όπου οι πολίτες της έχουν είναι πιεσμένοι και 

απεγνωσμένοι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης με αποτέλεσμα να είναι 

καχύποπτοι με την μετανάστευση και να είναι έρμαια ακραίων φωνών.  

Επιπλέον η μετανάστευση έδειξε ότι το πολιτικό σύστημα στην 

Ιταλία περνάει μια μεγάλη κρίση , η οποία αφήνει  γόνιμο έδαφος για να 

καλλιεργηθούν ακραίες φωνές που μας θυμίζουν άλλες εποχές. Η Ιταλία 

με το Mare Nostrum προσπάθησε να ευαισθητοποίηση την Ευρωπαϊκή 
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Ένωση,  ώστε να δείξει το πρόσωπο αλληλεγγύης προς τα κράτη μέλη που 

πλήττονται από το μεταναστευτικό ζήτημα. Τέλος η διαφορά της Ιταλίας 

του σήμερα με την Ιταλία  του 1980 και του 1990 είναι ότι πλέον αποτελεί 

μια χώρα transit, ένα πέρασμα για του μετανάστες στο μακρύ τους ταξίδι 

προς την Βόρεια Ευρώπη. 
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Κεφάλαιο 5ο Η περίπτωση της Ελλάδας 
 Η Ελλάδα αποτελεί μια παρόμοια περίπτωση με αυτή της Ιταλίας. 

Βρίσκεται σε μια καθοριστική γεωγραφική θέση στην Μεσόγειο είναι 

ευάλωτη στα θαλάσσια σύνορά της και ξεπέρασε μια μεγάλη οικονομική 

κρίση. Μια ακόμη ομοιότητα με την Ιταλία είναι ότι οι πολίτες της μετά 

την οικονομική κρίση δεν εμπιστεύονται το πολιτικό τους σύστημα και 

επικρατεί ένας πολιτικός κυνισμός.  

 Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει βιώσεις τρεις περιόδους 

μετανάστευσης, μετά τον εμφύλιο πόλεμο  αρκετοί Έλληνες εγκατέλειψαν 

την χώρα τους, με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής  και 

την Βόρεια Ευρώπη ( κυρίως την Γερμανία). Νωρίτερα μετά την 

Μικρασιατική καταστροφή το λαβωμένο τότε Ελληνικό κράτος κλήθηκε 

να διαχειριστεί, έναν πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων από τα παράλια της 

Μικράς Ασίας. Τη δεκαετία του 1990 η Ελλάδα δέχεται μετανάστες από 

τα πρώην σοσιαλιστικά καθεστώτα της Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης 

αλλά κυρίως από την Αλβανία. Σήμερα από το 2014 η Ελλάδα καλείται να 

διαχειριστεί τους μετανάστες και τους πρόσφυγες  που προέρχονται από  

κράτη της Μέσης Ανατολής και τα κράτη της Βόρειας Αφρικής, τα οποία 

βρίσκονται σε πολιτική αναταραχή μετά την Αραβική Άνοιξη του 2012 και 

φτάνουν στα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τέλος κατά την 

διάρκεια την οικονομικής κρίσης η Ελλάδα έγινε και πάλι μια χώρα 

προέλευσης μεταναστών με  υψηλή κατάρτιση. 

 Η Ελλάδα δεν είχε την υποδομή για να αντιμετωπίσει τον μεγάλο 

αριθμός μεταναστών καθώς οι υπάρχουσες δυνατότητες υποδοχής και 

φιλοξενίας δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις δύσκολες 

συνθήκες. Το 2014  εισήλθαν δια θαλάσσης στην Ελλάδα 41.000 άτομα το 

2015 856,000 το 20016 173,450 το 2017 29,718 και το 2018 14,387. Όλοι 

αυτοί οι μετανάστες θεωρούν ότι η Ελλάδα αποτελεί μια στάση στο μακρύ 

τους ταξίδι για τις αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Οι μετανάστες έχουν 

εγκλωβιστεί στην Ελλάδα καθώς μετά την απόφαση της Βόρειας 

Μακεδονίας να κλείσει τα σύνορα της για υπηκόους τρίτων χωρών, οι 

μετανάστες- πρόσφυγες εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα. (Gouvias, Zafeiris, 

& Petropoulou, 2018) 

 Στο πλαίσιο της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας τον 

Μάρτιου του 2016 οι μετανάστες που φθάνουν στην Ελλάδα αναμένεται 

να επιστρέψουν στην Τουρκία εάν δεν υποβάλουν αίτηση ασύλου ή 

απορριφθεί η αίτηση τους. Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα το 2018 

φιλοξενούνταν περίπου 54,700 άτομα, 41,100 στην ηπειρωτική χώρα και 
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13,600 στην νησιωτική χώρα. Με το μεγαλύτερο βάρος να το επωμίζονται 

τα νησιά που βρίσκονται κοντά στις ακτές με την Τουρκία. Ένα από αυτά 

τα νησιά είναι η Λέσβος, η οποία έχει επηρεαστεί σε ένα μεγάλο βαθμό 

από τις προσφυγικές ροές. Οι πρόσφυγες που αποφάσισαν να καταθέσουν 

αίτηση ασύλου στην Ελλάδα αναγκάζονται να εισέλθουν κάπως βίαια θα 

έλεγε κανείς στις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες  που συναντάνε και 

να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα θα έπρεπε να είναι έτοιμο να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες 

των παιδιών. 

 Στις μέρες μας η εκπαίδευση θα έπρεπε να είναι η κινητήριος δύναμη 

για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και των αδικιών και για την 

προώθηση της κοινωνικής κινητικότητας. Η εκπαίδευση είναι το πρώτο 

βήμα για την ενσωμάτωση των προσφύγων. Αυτοί οι άνθρωποι είναι 

ευάλωτοι, οι αποστάσεις και οι διακρίσεις που υφίστανται γίνονται όλο και 

πιο εμφανείς λόγω της επισφαλής ζωής τους, εάν υπάρχει ένα εκπαιδευτικό 

σύστημα που θα εντάσσει τα παιδιά των προσφύγων στον ελληνικό τρόπο 

ζωής και θα σέβεται τη διαφορετικότητα θα μειωθούν και τα περιστατικά 

ρατσισμού και ξενοφοβίας στις μικρές ηλικίες. 

 

5.1 Η περίπτωση της Λέσβου. 
 Η Λέσβος είναι ένα από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου που βάλετε 

σε μεγάλο βαθμό από τις προσφυγικές - μεταναστευτικές ροές. Έτσι 

οφείλει να προσαρμοστεί και να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση 

με την απουσία του κεντρικού σχεδιασμού. Επικουρικά στην 

αντιμετώπιση της κρίσης στην Λέσβο συμβάλουν οι Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις , οι Διεθνείς Οργανισμοί και οι Ευρωπαϊκοί οργανισμοί. 

Αυτοί οι οργανισμοί σε συνεργασία με τις κεντρικές και περιφερειακές 

αρχές της τοπικής κοινωνίας, κατέχουν το επιχειρησιακό έλεγχο και την 

ανταπόκριση στις ανάγκες για φροντίδα και παροχές πρώτης ανάγκης για 

τους πρόσφυγες, με την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα αποτελεί απλά μια 

στάση στο δρόμο τους για τον τελικό τους προορισμό (Gouvias, Zafeiris, 

& Petropoulou, 2018).  

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την καλύτερη διαχείριση  της 

υποδοχής των μεταναστών πρότεινε την δημιουργία των κέντρων 

ταυτοποίησης και υποδοχής προσφύγων, τα γνωστά hotspots. Τα hotspots 

δημιουργήθηκαν στις βόρειες ακτές της Μεσογείου, στην Ιταλία και την 

Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχουν 5 κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης  

προσφύγων. Το κέντρο στη Μόρια ήταν στρατόπεδο και έγινε κέντρο 
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κράτησης κλειστού τύπου. Εκεί οι μετανάστες που εντοπίζονται 

καταχωρούνται και δίνουν δαχτυλικά αποτυπώματα και χωρίζονται σε 

αιτούντες άσυλο και σε μη επιλέξιμους. Οι τελευταίοι είναι σε διαδικασία 

προετοιμασίας για απέλαση από το Ελληνικό κράτος , με προορισμός είτε 

τις χώρες προέλευση τους , είτε την Τουρκία με βάση τη συμφωνία 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το Μάρτιο του 2016. (Gouvias, Zafeiris, & 

Petropoulou, 2018) 

 Στη Λέσβο εκτός από την Μόρια υπάρχει το κατάλυμα του Kara 

Tape, το οποίο βρίσκεται  2,5 χιλιόμετρα μακριά από την Μυτιλήνη. Το 

κέντρο διοικείται από έναν οργανισμό που συνδέεται με το Δήμο Λέσβου 

και τελεί υπό την εποπτεία της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμός 

Ηνωμένων Εθνών. Σκοπός του είναι η παροχή προσωρινής στέγασης για 

τους αιτούντες άσυλο που είναι σε αναμονή. Από το Δεκέμβριο του 2017 

καταγράφηκαν 990 πρόσφυγες στο καταυλισμό. Το συγκεκριμένο κέντρο 

επαινέθηκε, καθώς μοιάζει με μια κοινότητα, όμως δυστυχώς,  

εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, όπως η ανεπάρκεια της 

ηλεκτρικής ενέργειας, ο περιορισμένος χώρος και οι πόροι για την 

προετοιμασία των τροφίμων, η περιορισμένη πρόσβαση σε τομείς υγείας 

και ψυχικής βοήθειας. Τον Αύγουστο του 2017, η χωρητικότητα του 

καταλύματος επεκτάθηκε κατά 56% (Gouvias, Zafeiris, & Petropoulou, 

2018). 

 Τέλος το κέντρο του ΠΙΚΠΑ είναι ένα ανοιχτό κέντρο, πρώην 

καταυλισμός για παιδιά και ήταν εγκαταλελειμμένος  από το 2012. 

Βασικές αρχές του καταυλισμού είναι η αλληλεγγύη και ότι κάθε 

άνθρωπος δεν είναι παράνομος, τα σύνορα πρέπει να είναι ανοιχτά για 

όλους. Οι εθελοντές στο χωριό συνεργάζονται με ντόπιους, ώστε να 

προωθηθεί μια κοινοτική και βιώσιμη δράση. 

 Μέσω της έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προέκυψαν τα 

παρακάτω συμπεράσματα. Η Μόρια είναι ένα κλειστό κέντρο, 

αποξενωτικός και επισφαλής χώρος, όπου η εκπαίδευση είναι προνόμια 

και δεν μπορούν να αναπτυχθούν πολλά εναλλακτικά σχέδια και 

πρωτοβουλίες. Το ΠΙΚΠΑ και το Kara Tape χαρακτηρίζονται, ως πιο 

«ανοιχτά» και ευπρόσδεκτα, που εφαρμόζουν συμμετοχικές πρακτικές, 

όπου μεμονωμένες πρωτοβουλίες μπορούν να κάνουν τη διαφορά. 

 Σε έρευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Μυτιλήνη το 2019 σε 

τυχαίο δείγμα προκύπτουν τα εξής εντυπωσιακά στοιχεία. Σε ότι έχει να 

κάνει με το φύλλο τα πράγματα είναι ισοσκελισμένα σχεδόν αλλά είναι 

ελάχιστα περισσότεροι οι άνδρες (55,1%) και οι περισσότεροι από τους 
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ερωτηθέντες έχουν παιδιά. Η ηλικία τους είναι από 18 μέχρι 35 ετών. Η 

οικογένεια των περισσότερων ερωτηθέντων βρίσκεται στην Ελλάδα σε 

ποσοστό 59% ενώ το 18,0% είναι στην χώρα προέλευσης και το 14% σε 

χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοσημείωτο είναι ότι μόλις το 8% 

είναι σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι από τους 

ερωτηθέντες ζούνε στη Λέσβο για ένα χρόνο. (Κοτρόγιαννος , 

Τζαγκαράκης , Καμέκης , Δημάρη, & Μαυροζαχαράκης , 2019) 

 

 

(Κοτρόγιαννος , Τζαγκαράκης , Καμέκης , Δημάρη, & Μαυροζαχαράκης , 2019) 

 Σύμφωνα με την ίδια μελέτη ο κύριος λόγο που οδήγησε τους 

ανθρώπους που ερωτήθηκαν στο να μεταναστεύσουν είναι ο πόλεμος σε 

ποσοστό 72,6% , με δεύτερη αιτία τους πολιτικούς λόγους. Η εύρεση 

εργασίας και οι οικονομικοί λόγοι δεν φαίνεται να απασχολούν το δείγμα.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε ότι έχει να κάνει με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο οι περισσότεροι 

φαίνεται να έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση( 35%). 

(Κοτρόγιαννος , Τζαγκαράκης , Καμέκης , Δημάρη, & Μαυροζαχαράκης , 2019) 
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Μόλις το 22% έχει ολοκληρώσει το Γυμνάσιο και το 23% το Λύκειο. Ενώ 

μόλις το 3% έχει πάει σε επαγγελματικό σχολείο και το 17% δεν έχει 

εισαχθεί στην εκπαίδευση. (Κοτρόγιαννος , Τζαγκαράκης , Καμέκης , 

Δημάρη, & Μαυροζαχαράκης , 2019)  Φαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση 

θα μπορούσε να λάβει κάποια μέτρα, ώστε να εντάξει τους μετανάστες 

στην εκπαίδευση και να τους καταρτίσει κατάλληλα για να εισαχθούν στην 

αγορά εργασία και να καλύψουν τα κενά που παρουσιάζονται. 

Τέλος σε ότι έχει να κάνει με την παραμονή τους στην Ελλάδα το 

44% φαίνεται ότι έχει πρόθεση να παραμείνει για πάντα στην Ελλάδα ενώ 

το 15%  έχει πρόθεση να μείνει  σε λιγότερο από ένα χρόνο. Μέχρι δέκα 

χρόνια και πάνω από δέκα χρόνια το 5% και στις δυο περιπτώσεις. Το 31% 

έχει πρόθεση να παραμείνει μέχρι 5 χρόνια στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι το 

η Ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να εφαρμόσει πολιτικές 

ενσωμάτωσης, διότι αρκετοί που πιστεύουν ότι κάποια στιγμή θα φύγουν 

θα καταλήξουν στην χώρα καθώς δεν θα έχουν άλλη επιλογή.  

 

(Κοτρόγιαννος , Τζαγκαράκης , Καμέκης , Δημάρη, & Μαυροζαχαράκης , 2019) 

 5.3 Το φαινόμενο του Brain drain την περίοδο της 

προσφυγικής κρίσης. 
 Οι Έλληνες πολίτες μέχρι πρόσφατα ήταν μεταξύ των λιγότερο 

κινητικών Ευρωπαίων. Οι Έλληνες μετά την οικονομική κρίση και όσο 

γινόταν ορατά τα « απόνερά » της άρχισαν να μεταναστεύουν. Το 2009 

μια έρευνα έδειξε ότι μόνο το 8% των Ελλήνων προέβλεπε να εργαστεί 

στο εξωτερικό. Το 2014 περισσότεροι από το 1/3 ισχυρίστηκαν ότι θα 

ήταν πρόθυμα να μεταναστεύσουν για αναζήτηση εργασίας, η 

πλειοψηφία των οποίων είναι υψηλής κατάρτισης. Το πρώτο τρίμηνο του 

44%

15%

31%

5%
5%

Πρόθεση Παραμονής στην Ελλάδα

Για πάντα 

Λιγότερο από 1 χρόνο 

Μέχρι 5 χρόνια 

Μέχρι 10 χρόνια 

Πάνω από 10 χρόνια 
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2014 το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 27,8% , ποσοστό 

υπερδιπλάσιο από αυτό του 2010, με την ανεργία των νέων να αγγίζει το 

56%. (Labrianidis & Pratsinakis, 2016) 

 Μετά την κρίση του 2010 φαίνεται ότι οι νέοι άλλαξαν την 

στρατηγική τους και τα όνειρα τους και έβαλαν σε πρώτο πλάνο την 

μετανάστευση, ώστε να επιβιώσουν και να ικανοποιήσουν τις 

προσωπικές τους φιλοδοξίες. Σε αντίθεση με την δεκαετία του 1950 και 

του 1960 οι νέοι μετανάστες επιλέγουν περισσότερους προορισμούς και 

έχουν υψηλότερη κατάρτιση. Το μεγαλύτερο ποσοστό κατευθύνεται σε 

χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρώτες προτιμήσεις την 

Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο σε ένα ποσοστό πάνω από 50%. 

(Labrianidis & Pratsinakis, 2016) 

 5.4 Ο οικονομικός αντίκτυπος των μεταναστών στην 

Ελλάδα  
 Το 1991-2001 ο πληθυσμός της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 7% ενώ ο 

αριθμός  των μεταναστών, νόμιμος και παράνομος υπερδιπλασιάστηκε. Η 

μικρή μείωση από το 1981-1991 πρέπει να αποδοθεί στο σημαντικό 

ποσοστό των μεταναστών χωρίς έγγραφα που εισήλθαν παράνομα. Οι 

μετανάστες εκείνης της περιόδου υπολογίζονται περίπου 1,000,000, αλλά 

δεν είναι έγκυρος ο αριθμός.  

 Η πλειονότητα των μεταναστών είναι υπήκοοι γειτονικών 

βαλκανικών χωρών, όπως η Αλβανία και η Βουλγαρία. Σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011, η πλειονότητα των μεταναστών, που  ήρθαν στην 

Ελλάδα για να βρουν εργασία είναι σε ένα ποσοστό της τάξεως του 80% 

ηλικίας 15-64 ετών, άτομα τα οποία μπορούν να μπουν στην αγορά 

εργασίας. Σχεδόν οι μισοί έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση ενώ το 1/3 είτε ολοκλήρωσε είτε παρακολούθησε το δημοτικό. 

Αντίθετα το 10% έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Cholezas & 

Tsakoglou, 2009).  

 Οι Αλβανοί είχαν τα χαμηλότερα εκπαιδευτικά ποσοστά ενώ οι 

πρώην σοβιετικοί πολίτες είχαν τα υψηλότερα. Οι περισσότεροι 

μετανάστες δεν μιλούν άπταιστα ελληνικά στην αρχή, κάτι που είναι συχνά 

απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό-απασχόληση. Το 13% του συνόλου των 

εργαζομένων στη Ελλάδα είναι μετανάστες ενώ σύμφωνα με έρευνες το 

εργατικό δυναμικό αυξήθηκε από 3,7% το 1998 σε σχεδόν 7% το 2004.  

 Οι περισσότερε από τις εργασίες των μεταναστών είναι χαμηλής 

ειδίκευσης που περιλαμβάνουν χειρωνακτική εργασία που είναι πολύ 



Μεταναστευτική πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας και της 

Ελλάδας. Μια συγκριτική μελέτη 

64 

 

χαμηλού επιπέδου εργασίες. Σχεδόν το 25% των μεταναστών 

απασχολούνται στις κατασκευές. (Cholezas & Tsakoglou, 2009) 

 Το 20% των μεταναστών απασχολείται σε άλλες υπηρεσίες στις 

περισσότερες περιπτώσεις οικιακής εργασίας, όπου σε αυτό το κλάδο 

εργάζονται το 75% της συνολικής απασχόλησης σε οικιακές υπηρεσίες. 

Το 17% απασχολείται στο στη γεωργία και το 15% στον τουρισμό και το 

εμπόριο. Οι μελέτες που εξετάζουν τις οικονομικές επιπτώσεις της 

μετανάστευσης στην Ελλάδα είναι περιορισμένες σε αριθμό. Όπως και 

στην Ιταλία έτσι και στην Ελλάδα οι περισσότεροι μετανάστες εργάζονται 

παράνομα. 

 Οι μισθοί των μεταναστών είναι χαμηλότεροι από αυτούς των 

Ελλήνων, με αποτέλεσμα η συμβολή του στο ΑΕΠ θα πρέπει να είναι 

μικρότερο από το εργατικό δυναμικό. Οι μετανάστες υπολογίζονται ως 

ανεξάρτητη ομάδα παραγόντων, η οποία είναι ενεργή στην οικονομία της 

χώρας με μικρότερη δυναμική από τους ντόπιους. Οι μετανάστες, ιδικά οι 

παράτυποι απασχολούνται κατά κύριο λόγο σε προσωρινές θέσεις 

εργασίας και έχουν χαμηλότερους μισθούς από εκείνους των Ελλήνων 

εργαζομένων, η απασχόληση στην παραοικονομία έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση της παρανομίας. Εκτιμάται ότι στα τέλη της δεκαετίας του 80  το 

30% του ΑΕΠ είναι από άτυπες οικονομικές δραστηριότητες. Δεν πρέπει 

όμως να θεωρούμε ότι οι μετανάστες είναι υπεύθυνοι για την αύξηση της 

παραοικονομίας, η οποία υπήρχε νωρίτερα πριν εισαχθούν στην Ελληνική 

αγορά εργασίας, αλλά η πραγματική παθογένεια είναι η κοινωνική 

ασφάλιση.  

 Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε τις αιτήσεις χτίσης ιθαγένειας από το 

2010 και έπειτα. Η ιθαγένεια μπορεί να θεωρηθεί ως μέσο για να 

καταλάβει κανείς την πορεία της ενσωμάτωσης. Αξίζει να σταθεί κανείς 

στην ραγδαία αύξηση των αιτήσεων το 2015 με την αλλαγή του νόμου περί 

κτήσης ιθαγένειας από τα παιδιά των μεταναστών. Το ζήτημα που 

προκύπτει είναι ότι με εξαίρεση το 2015-2016 τα ποσοστά για αιτήματα 

κτίσης ιθαγένειας είναι χαμηλά. 



Μεταναστευτική πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας και της 

Ελλάδας. Μια συγκριτική μελέτη 

65 

 

 

 

(Υπουργείο Εσωτερικών , 2019) 

  

 

5.5 Συμπεράσματα σχετικά με την Ελλάδα και προκλήσεις. 
 Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα η οποία καλείται να διαχειριστεί  

δυο δύσκολες καταστάσεις, από την μια την προσφυγική κρίση και από 

την άλλη το Brain drain. Η Ελλάδα έχει ανάγκη τόσο από του πρόσφυγες, 

όσο και από τους γηγενής  υψηλά καταρτιζόμενους νέους. Είναι ανάγκη 

στο μέλλον να γίνει η σωστή διαχείριση των μεταναστών, ώστε να 

ενταχθούν σε προγράμματα κατάρτισης , με αποτέλεσμα να καλύψουν τα 

κενά στις θέσεις εργασίας χαμηλής και μεσαίας εξειδίκευσης στην 

ελληνική αγορά εργασίας . Η μεγάλη πρόκληση είναι η δημιουργία 

κατάλληλων συνθηκών για τους νέους υψηλής κατάρτισης, για να μείνουν 

και να προσφέρουν στην χώρα τους με τις γνώσεις τους. Τέλος η Ελλάδα 

βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση καθώς έχει να αντιμετωπίσει και τον 

εκβιασμό που προκύπτει από την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από 

την πλευρά της Τουρκίας και όλα αυτά στον απόηχο μια σκληρής 

πολιτικής λιτότητας. 
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Κεφάλαιο 6ο: Σύγκριση των κρατών και συμπεράσματα. 
 Ξεκινώντας την εξαγωγή συμπερασμάτων για την μεταναστευτική 

πολιτική είναι αναγκαίο να γίνει μια αναφορά στην θέση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαχωρισμένη σε δυο 

στρατόπεδα το ένα ζητάει την έμπρακτη αλληλεγγύη όλων των κρατών και 

το άλλο στηρίζεται στην ξενοφοβία και στηρίζει την πολιτική των 

κλειστών συνόρων. Ο Νότος δεν είναι σε θέση να αντέξει αυτό το βάρος 

χωρίς την στήριξη του Βορρά και την κατανομή των προσφύγων και των 

μεταναστών στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιταλία με διάφορα 

σχέδια όπως το Mare Nostrum προσπάθησε να δείξει  την ανθρωπιστική 

πλευρά του ζητήματος και να ευαισθητοποιήσει τα ευρωσκεπτικηστικά 

και  αντιμεταναστευτικά κράτη του Βορρά τα οποία λειτουργούν σαν 

τροχοπέδη στην πρόταση της Γερμανία για κατανομή των μεταναστών στα 

κράτη-μέλη ανάλογα με τις ανάγκες τους.  

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση, βασίζει την μεταναστευτική της πολιτική πάνω 

σε διακρατικές συμφωνίες, όπως αυτές του Δουβλίνο ,την ζώνη  Σέγκεν 

και την συμφωνία με την Τουρκία το 2016  ενισχύοντας τα κράτη που 

πλήττονται από το μεταναστευτικό μόνο με τις δυνάμεις της FRONTEX. 

Κρίνεται άμεση και αναγκαία η δημιουργία ενός σχεδίου πολιτικής που θα 

ανακουφίζει τα κράτη του νότου από το να επωμιστούν το  βάρος της 

μεταναστευτικής κρίσης, και θα δείχνει έμπρακτα την αλληλεγγύη μεταξύ 

των κρατών, μέσω μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία 

συνάμα θα αποτελέσει ένα βήμα προς μια μεγαλύτερη πολιτική ένωση. 

Μια αρχή θα ήταν να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερο βαθμό η πρόταση που 

έκανε  η Γερμανία το 2015. 

 Το Ηνωμένο Βασίλειο πλέον αποτελεί μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,. Πρώτο πρόβλημα που δημιουργεί το γεγονός αυτό είναι η 

διαχείριση των μεταναστών από τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

οι οποίοι είναι χρήσιμοι για το Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη είναι κατά κύριο 

λόγο μια χώρα υποδοχής μεταναστών. Η αγορά εργασίας του Ηνωμένου 

Βασιλείου έχει ανάγκη από μετανάστες υψηλής ειδίκευσης, οι οποίοι κατά 

κύριο λόγω προέρχονται από τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , 

μετά το Brexit αξίζει να παρατηρήσουμε αν το Ηνωμένο Βασίλειο πάψει 

να είναι  σε περίοπτη θέση στης επιλογές των Ευρωπαίων με υψηλή 

κατάρτιση λόγω των συνθηκών που θα προκύψουν μετά την έξοδο. Από 

τα στοιχεία που παραθέτονται  στο αντίστοιχο κεφάλαιο για το Ηνωμένο 

Βασίλειο φαίνεται ότι μια φυγή τόσο των μεταναστών Α8, όσο και των 

άλλων Ευρωπαίων, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία του σε 

βάθος χρόνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά της διάρκεια του Βρετανικού 
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δημοψηφίσματος αρκετοί Βρετανοί ψήφισαν υπέρ του Brexit λόγω του ότι 

πίστευαν ότι οι μετανάστες επηρεάζουν αρνητικά τους γηγενείς και τις 

προοπτικές εργασίας τους.   

 Η Ιταλία είναι μια από τις χώρες, που λόγω της γεωγραφικής της 

θέσης πλήττεται σε μεγάλο βαθμό από τις παράνομες ροές μεταναστών και 

προσφύγων. Έχει κάνει πολλές προσπάθειες και επιχειρήσεις με σκοπό να 

μην χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές στα κρύα νερά της Μεσογείου. Στο 

επίπεδο της οικονομία οι μετανάστες που βρίσκονται σε ιταλικό έδαφος 

απασχολούνται κυρίως στην παραοικονομία και σε εργασίας που απαιτούν 

χαμηλού  ή μεσαίου επιπέδου δεξιότητες. Οι Ιταλικές κυβερνήσεις έχουν 

προσπαθήσει σε μεγάλο βαθμό να νομιμοποιήσουν τους μετανάστες και 

να τους βγάλουν από την παραοικονομία και να τους εντάξουν στη 

πραγματική οικονομία, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία, τα εγχειρήματα των 

Ιταλικών κυβερνήσεων δεν είχαν ιδιαίτερη επιτυχία. 

 Η Ιταλία ξεπέρασε και διαχειρίζεται τις συνέπιες μια μεγάλης 

οικονομικής κρίσης, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την πολιτική αστάθεια, 

την δημιουργία τεχνοκρατικών κυβερνήσεων, την δυσπιστία των πολιτών 

στο πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς και την δημιουργία του φόβου 

στον ιταλικό λαό, ότι η οικονομική κρίση μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

επιστρέψει. Μέσα σε αυτό το κλίμα φόβου η μεταναστευτική κρίση 

θεωρήθηκε από τους Ιταλούς ως ένα τεράστιο πρόβλημα που θα μπορούσε 

να καταστρέψει το κράτος τους, σε αυτό το κλίμα φόβου βρήκαν 

πρόσφορο έδαφος λαϊκιστές πολιτικοί με ακροδεξιά ατζέντα, ενάντια στην 

μετανάστευση και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ιταλοί 

αγανακτισμένοι από τις πολιτικές λιτότητας πίστεψαν αυτές τις ακραίες 

φωνές, την ίδια στιγμή που το κυβερνόν Δημοκρατικό κόμμα 

προσπαθούσε, χωρίς αποτέλεσμα, να κερδίσει την αλληλεγγύη των 

Ευρωπαίων εταίρων. Όσο η μεταναστευτική κρίση διογκωνόταν, τόσο 

ανέβαιναν και τα ποσοστά της Λέγκας του Ματέο Σαλβίνι και του 

κινήματος πέντε αστέρων, με αποτέλεσμα σήμερα να αποτελούν 

κυβερνητικούς εταίρους της κυβέρνησης Κόντε. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

η Ιταλία δεν αποτελεί τον τελικό προορισμό για τους μετανάστες σε 

αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι μια χώρα σταθμός στο μεγάλος 

τους ταξίδι από την Αφρική και την Μέση Ανατολή προς την ανεπτυγμένη 

Βόρεια Ευρώπη.  

  Τέλος η Ελλάδα είναι μια παρόμοια περίπτωση με αυτή της Ιταλίας. 

Από το 2014 δέχεται ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων στα νησιά του 

Ανατολικού Αιγαίου τον οποίο λόγω της οικονομικής κρίσης που πέρασε 
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και την έλλειψης υποδομών δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί σωστά, ώστε 

να έχει κέρδος. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα γίνεται μια χώρα 

υποδοχής μεταναστών έχει υπάρξει την δεκαετία του 80 και το 90, όπου 

υποδέχθηκε μετανάστες από τα πρώην Σοσιαλιστικά κράτη της Ανατολής 

και των Βαλκανίων. Όμως τότε οι μετανάστες είχαν σαν χώρα προορισμού 

την Ελλάδα ενώ τώρα η Ελλάδα αποτελεί μια πύλη ,όπως και η Ιταλία μια, 

είναι άλλη μια χώρα transit. Η διαφορά με την Ιταλία είναι ότι η Ελλάδα, 

λόγω της οικονομικής κρίσης και της αγορά εργασία που έχει 

δημιουργηθεί έχει μετατραπεί και σε χώρα προέλευσης μεταναστών 

νεαρής ηλικίας  με υψηλά προσόντα, οι οποί αναζητούν μια καλύτερη  

καριέρα και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης  σε χώρες της Βόρεια 

Ευρώπης. Οι συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική κοινωνία είναι 

παρόμοιες με αυτές της Ιταλικής. Οι Έλληνες μετά την οικονομική κρίση 

βρίσκονται σε μια διαρκεί κατάσταση φόβου καθώς θεωρούν ότι οι 

πολιτικές λιτότητας θα επιστρέψουν ανά πάσα στιγμή, θεωρούν ότι η 

μεταναστευτική κρίση θα επιβαρύνει το κράτος τους και θα έχει αρνητικά 

αποτελέσματα και για τους ίδιους. Οι Έλληνες δεν έχουν ούτε αυτοί 

μεγάλη εμπιστοσύνη στο πολιτικό τους σύστημα και τους θεσμούς και 

υπάρχει ένα πολιτικός κυνισμός στην κοινωνία, ωστόσο αντίθετα με την 

Ιταλία, τα ακραία κόμματα στην Ελλάδα δεν είναι πρώτα στις προτιμήσεις 

των Ελλήνων αλλά συγκεντρώνουν ένα ποσοστό ικανό, ώστε να έχουν 

βήμα στο κοινοβούλιο. Η Ελλάδα οφείλει να ανακόψει την μετανάστευση  

των  υψηλά   καταρτιζόμενων νέων και να επιδιώξει να τους προσφέρει 

καλύτερες συνθήκες εργασία και διαβίωσης, καθώς έχει να κερδίσει πολλά 

από αυτούς. Σε ότι έχει να κάνει με τους μετανάστες κρίνεται αναγκαία η 

κατάρτισή τους και η σωστή διαχείρισή τους, προκειμένου να καλύψουν 

τα κενά  που υπάρχουν στην Ελληνική αγορά εργασία σε θέσεις χαμηλής 

εξειδίκευσης, όπου η προσφορά εργασίας από τους γηγενείς είναι  

ελάχιστη.  
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