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ΣΥΝΟΨΗ  

 

 

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η συγκριτική ανάλυση µεταναστευτικών πολιτικών 

των χωρών: Καναδάς, Γαλλία, Ελλάδα. Εξαιρετικής σηµασίας είναι να εστιάσουµε 

στις προτεραιότητες αυτών των πολιτικών και στις όψεις της διαχείρισης της 

πολιτισµικής διαφοράς.  

Αντικείµενο σύγκρισης  της έρευνας είναι η µεταναστευτική πολιτική των χωρών 

αυτών δηλαδή, το θεσµικό πλαίσιο των µεταναστευτικών τους πολιτικών, οι 

παράγοντες που επηρέασαν την διαµόρφωση τους, η οπτική γωνία τους ως προς την 

διαχείριση του Άλλου, οι κοινωνικό-οικονοµικές συνέπειες της µετανάστευσης, οι 

προτεραιότητες αυτών των πολιτικών και άλλες διαστάσεις της µετανάστευσης  

συνδεδεµένες µε την οικονοµική πολιτική, την εκπαιδευτική πολιτική, µε ζητήµατα 

δικαιωµάτων, δηµογραφικά ζητήµατα και άλλα θέµατα που θα αναφερθούµε κατά 

την διάρκεια της ανάλυσης.   

Πριν την συγκριτική ανάλυση σε ξεχωριστές ενότητες θα αναλύσουµε ξεχωριστά τις 

προαναφερόµενες µεταναστευτικές πολιτικές µε βάση τα παραπάνω κριτήρια. Ένας 

πρώτος άξονας της ανάλυσης αυτών των  µεταναστευτικών πολιτικών είναι η 

διαχείριση του Άλλου, του διαφορετικού και συνεπώς ένας δεύτερος άξονας και 

βασικός είναι το κατά πόσο αυτές οι πολιτικές  µπορεί να έχουν ως στόχο την ένταξη 

των µεταναστών.    

Μετά από την συγκριτική ανάλυση είναι σηµαντικό να αναφερθούµε στις επιτυχίες 

και στις αποτυχίες σε σχέση µε την επιτυχή ενσωµάτοση των µεταναστών στην 

ευρήτερη κοινωνία, κάθε πολιτικής ξεχωριστά και επίσης  στην αναφορά των 

παραγόντων αυτών που θα συντελέσουν την καλύτερη δυνατή µεταναστευτική 

πολιτική.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 

Η συµβίωση µε τον Άλλον αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα της εποχής 

µας.  Το να ζούµε όλοι µαζί ίσοι και διαφορετικοί πλέον είναι το ζητούµενο του αιώνα 

µας (Touraine ,1997, σ.297).  

 

Η γνωστή φράση του Alain Touraine σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα µου είχε 

κάνει εντύπωση εάν δεν θα ήµουν εγώ στην θέση του Άλλου. Ορµώµενη από το 

γεγονός ότι ήρθα στην Ελλάδα πριν δέκα χρόνια και βρέθηκα αντιµέτωπη µε ένα 

απαιτητικό περιβάλλον, µε έκανε να προσπαθήσω να εµβαθύνω τις γνώσεις µου κατά 

την διάρκεια των σπουδών µου όσον αφορά αυτή την έννοια : Άλλος,  µια έννοια όσο 

απλή τόσο και περίπλοκη. Σταθµός σε αυτά τα πρώτα χρόνια των σπουδών ήταν η 

πρώτη επαφή µε το µάθηµα την πολυπολιτισµικότητα. Ήταν αυτό το γεγονός που 

άνοιξε καινούργιους ορίζοντες στην πορεία µου στο πανεπιστήµιο και το χρωστώ 

αυτό στον υπευθηνο καθηγητή αυτής της διατρηβής  τον κ.∆ηµήτρη Κοτρόγιαννο  

τον οποίο ευχαριστώ θερµά για την κατανόηση, την στήριξη, την υποµονή και την 

εµπιστοσύνη  που µου έδειξε τόσα χρόνια. Ένα µεγάλο ευχαριστώ επίσης στον 

αναπληρωτή καθηγητή κ.Νικο Παπαδάκη που ήταν κοντά µου και µε βοήθησε να 

προχωρήσω σε αυτή απαιτητική και δύσκολη πορεία.  Επίσης ευχαριστώ θερµά για 

την στηρήξή τους  τον κ. Κώστα Λάβδα και την κα.Μενδρινού Μαρία, διδάσκοντες 

µου στο µεταπτυχιακό τµήµα. 

 

        Στην κόρη µου Ναταλί, 

              που µου έδωσε την δύναµη

           να κοιτάω µπροστά! 

        

Ρέθυµνο, Φεβρουάριος   2012 
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1. Εισαγωγή  

   1.1 Προλεγόµενα 

 

Ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα της ευρωπαϊκής ατζέντας αλλά και κάθε χώρας 

ξεχωριστά είναι η διαχείριση της µετανάστευσης και η διαµόρφωση  της  

µεταναστευτικής πολιτικής. Γενικότερα, η µεταναστευτική πολιτική είναι µια 

πολιτική που επηρεάζει και επηρεάζεται από το σύνολο των πολιτικών ενός κράτους, 

όπως είναι η οικονοµική πολιτική, οι πολιτικές κατάρτισης–απασχόλησης, η 

εκπαιδευτική πολιτική, η εξωτερική πολιτική και η κοινωνική πολιτική. Επίσης, µια 

µεταναστευτική πολιτική δεν µπορεί να νοηθεί µονόπλευρα ως σύνολο νοµοθετικών 

ρυθµίσεων αλλά και ως ένα σύνολο ζητηµάτων που συνδέονται µε την ευρύτερη 

διαχείριση της πολυπολιτισµικότητας:  

 

� Ο πρώτος άξονας της ανάλυσης µιας σύγχρονης µεταναστευτικής πολιτικής 

είναι η διαχείριση του Άλλου, του διαφορετικού και συνεπώς  

� Ο δεύτερος άξονας και βασικός είναι το κατά πόσο µια  τέτοια πολιτική µπορεί 

να έχει ως στόχο την ένταξη των µεταναστών.    

 

Οι κοινωνίες  της Ευρώπης, και οι λεγόµενες παραδοσιακές χώρες µετανάστευσης 

όπως η Γαλλία και οι πιο πρόσφατες χώρες υποδοχής µεταναστών όπως η Ελλάδα, 

συνεχίζουν να είναι επιφυλακτικές ως προς την ένταξη των µεταναστών. Η 

επιφύλαξη αυτή κάποιες φορές συνίσταται στις προσπάθειες ένταξης (νόµος 

3386/2005 για την περίπτωση της Ελλάδας) και κάποιες φορές την µορφή µιας πιο 

αυστηρής  µεταναστευτικής πολιτικής προς τους µετανάστες όπως αυτή της Γαλλίας 

που λόγου χάριν, πολύ πρόσφατα πέρασε σε ισχύ ένα νόµο µε βάση τον οποίο ένας 

µετανάστης που επιθυµεί  να έχει το δικαίωµα της επανένωσης µε την οικογένεια του, 

και  το δικαίωµα αυτό αµφισβητείται από τις αρµόδιες αρχές, πρέπει να προσκοµίσει 

αποδεικτικό DNA. 

Ωστόσο, δεν µπορούµε να γενικεύουµε τα συµπεράσµατα µας όσον αφορά όλη την 

Ευρώπη γιατί κάθε χώρα έχει διαφορετικές δοµές, διαφορετική ιστορία και 

διαφορετικό παρελθόν στα ζητήµατα µεταναστευτικής πολιτικής. 
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1.2  Το πλαίσιο του προβλήµατος και το αντικείµενο της έρευνας  

 

Θα είχε ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς και να συγκρίνει µεταξύ τους την 

µεταναστευτική πολιτική της Γαλλίας που είναι µια παραδοσιακή χώρα υποδοχής 

µεταναστών, καθώς η µετανάστευση προς εκείνη έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 

εικοστού αιώνα, και την µεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας η οποία δέχτηκε το 

πρώτο κύµα µετανάστευσης την δεκαετία του 90’.  

Μια πολύ διαφορετική πορεία από αυτή των χωρών της Ευρώπης έχει διαµορφώσει  

η άλλη πλευρά του Ατλαντικού και πιο συγκεκριµένα ο Καναδάς, η οποία αποτελεί 

ήδη µια χώρα υποδοχής µεταναστών και συνεχίζει να δέχεται και να προσκαλεί 

µετανάστες µε δεξιότητες (skilled workers) από όλα τα µέρη του πλανήτη, στα 

πλαίσια µιας µετανάστευσης κατ’επιλογής.  

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι ανάλυση και σύγκριση των µεταναστευτικών 

πολιτικών της Ελλάδας, της Γαλλίας και του Καναδά. Πρέπει να λάβουµε υπόψιν 

στην ανάλυση αυτή το γεγονός ότι  πρόκειται να συγκρίνουµε µεταξύ τους δυο έθνη-

κράτη µε ένα οµοσπονιακό κράτος για το οποίο η µετανάστευση έχει παίξει 

σηµαντικό ρόλο στην υπόσταση του.   

Οι παράµετροι  αυτής της συγκριτικής ανάλυσης θα είναι οι παρακάτω: 

• Η οπτική γωνία από την οποία κάθε µια από τις χώρες αντιµετωπίζει την 

πολυπολιτισµικότητα και συνεπώς η αντιµετώπιση του Άλλου, του 

διαφορετικού καθώς επίσης ποιά προβλήµατα ταυτοτήτων και θρησκείας 

αντανακλώνται στις πολιτικές αυτές.  

• Η πορεία αυτών των µεταναστευτικών πολιτικών και οι παράγοντες που 

καθόρισαν την διαµόρφωση τους. 

• Οι νοµοθεσίες που αποτελούν τον νοµικό πυρήνα και οι προτεραιότητες 

πολιτικής  αυτών των µεταναστευτικών πολιτικών. 

• Πως αποκτάται η υπηκοότητα από ένα µετανάστη στις χώρες αυτές; 

• O συσχετισµός ανάµεσα στις πολτικές διαχείρησης των µεταναστευτικών 

ροών και το κράτος πρόνοιας στις χώρες αυτές.    

• Η σχέση αυτών των µεταναστευτικών πολιτικών µε την εκπαιδευτική 

πολιτική κάθε χώρας. 
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• Στην περίπτωση της Γαλλίας και της Ελλάδας, µπορούµε να πούµε ότι 

υπάρχει ένα ευρωπαϊκό µοντέλο διαχείρισης της πολυπολιτισµικότητας σε 

σύγκριση µε την περίπτωση του Καναδά;   

• Για τις περιπτώσεις της Γαλλίας και της Ελλάδας θα εξετάσουµε πόσο οι 

εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν επηρεάσει την διαµόρφωση αυτών των 

πολιτικών.  

 

1.3  Τα ερευνητικά ερωτήµατα  

 

Τα ερωτήµατα που συνθέτουν το ερευνητικό µας εγχείρηµα είναι τα παρακάτω:  

Αρχικά θα εξετάσουµε το ζήτηµα  της οπτικής γωνίας κάθε περίπτωσης ξεχωριστά 

στην διαχείριση της πολιτισµικής διαφοράς. Εξίσου εξαιρετικής σηµασίας είναι να 

αναδείξουµε ποια είναι η εξελικτική πορεία των µεταναστευτικών πολιτικών κάθε 

εθνικής περίπτωσης και ποιοι είναι οι παράγοντες που καθόρισαν την διαµόρφωση 

τους. ∆εν θα παραλείψουµε να αναδείξουµε ποιοί είναι οι νοµικοί πυρήνες αυτών των 

µεταναστευτικών πολιτικών γενικότερα και ειδικότερα τις προβλέψεις που αφορούν 

την απόκτηση της ιθαγένειας από τους µετανάστες στις χώρες αυτές. Ποια είναι η 

σύνδεση των µεταναστευτικών πολιτικών µε τις εκπαιδευτικές πολιτικές αντίστοιχα; 

Σηµαντικό ερώτηµα που θα µας βοηθήσει στην ολοκλήρωση του πλαισίου έρευνας 

είναι να αναλύσουµε το κατά πόσο οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή σφαίρα έχουν 

επηρεάσει την διαµόρφωση µεταναστευτικών πολιτικών της Γαλλίας και Ελλάδας ως 

µέρη του ιδίου πολιτικού µορφώµατος. Τέλος το σηµαντικότερο ερώτηµα προς 

εξέταση είναι ποιά είναι τα υλικά της «τέλειας συνταγής» για την µεταναστευτική 

πολιτική και τι µπορούν να διδαχθούν οι άλλες χώρες π.χ οι αναπτυσσόµενες χώρες 

από την εµπειρία των παραπάνω περιπτώσεων.   

 

1.4 Η Μέθοδος της έρευνας  

 

Το tertium comparationis  της έρευνας είναι η µεταναστευτική πολιτική των χωρών 

αυτών δηλαδή το θεσµικό πλαίσιο των µεταναστευτικών τους πολιτικών, η 

αντιµετώπιση του Άλλου, οι κοινωνικό-οικονοµικές συνέπειες της µετανάστευσης, οι 

παράγοντες που επηρέασαν την διαµόρφωση τους, οι προτεραιότητες αυτών των 
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πολιτικών και άλλες διαστάσεις της µετανάστευσης  οι οποίες συνδέονται µε την 

οικονοµική πολιτική, την εκπαιδευτική πολιτική και άλλα.  

Για την διεκπεραίωση της έρευνας και για την κάλυψη των ερευνητικών 

ερωτηµάτων, έκτος από τις παραµέτρους της έρευνας που ορίσαµε παραπάνω, θα 

ακολουθήσουµε µια εκτεταµένη περιοδολόγηση της εξελικτικής πορείας των 

µεταναστευτικών πολιτικών των εν λόγο χωρών. Και για τις τρείς χώρες ορίσαµε 

τρείς περιόδους έρευνας σχετικά µε τις ιστορικές συγκυρίες, τα πολιτικά γεγονότα, 

τους νόµους και τους  άλλους παράγοντες που δύναται να έχουν διαµορφώσει τις 

µεταναστευτικές πολιτικές αυτών των χωρών. Από την ανάλυση της εξελικτικής 

πορείας αυτών των πολιτικών οδηγηθήκαµε στην συλλογή ευρηµάτων, η σύγκριση 

των οποίων αναδύει τα τελικά συµπεράσµατα της έρευνας. Για την έρευνα αυτή 

διαλέξαµε τις συγκεκριµένες χώρες καθώς είναι χώρες, που ανήκουν η κάθε µια σε 3  

διαφορετικές οµάδες χωρών όσον αφορά της σχέση τους µε την µετανάστευση. Με 

βάση την αναγνωρισµένη τυπολογία του Freeman (αναλυτικότερα σελίδα 16) η 

Γαλλία ανήκει στις παραδοσιακές χώρες µετανάστευσης που µεταπολεµικά 

ξεκίνησαν την ώθηση της µετανάστευσης δεχόµενοι µετανάστες από πρώην 

αποικιακά εδάφη, όπως η Αλγερία και χώρες της νότιας Ευρώπης. Ο Καναδάς ανήκει 

στις χώρες µεταναστών για τις οποίες η µετανάστευση έχει παίξει καθοριστικό ρόλο 

στην εθνική ανοικοδόµηση τους. Τέλος, η Ελλάδα ανήκει στις ευρωπαϊκές χώρες 

που, µόλις την τελευταία δεκαετία έχουν αποκτήσει εµπειρία µετανάστευσης προς 

αυτές µε την εγκαθίδρυση της νέας τάξης πραγµάτων. Σαν αφετηρία της ανάλυσης 

θεωρούµε, ότι οι χώρες αυτές αντιπροσωπεύουν τις οµάδες όπου ανήκουν. 

Για  την διεξαγωγή της έρευνάς µας  βασιστήκαµε σε βιβλιογραφική έρευνα κυρίως 

όσον αφορά την θεωρητική διάσταση της έρευνας όπως είναι για παράδειγµα τα έργα 

των : W.Kymlicka, Ch. Taylor, A.Touraine, Waltzer, Habermas, A. Gutman, 

Brubacker, N.Παπαδάκη, Κ.Λαβδα, Abdel Hady Dalia, Don de Voretz, Green, 

G.Fredman, S.Terrio, S.Osman, C.Ciceri et al.  

Επίσης ενισχύσαµε την έρευνα µε εκτεταµένη χρήση δευτερευόντων στατιστικών 

στοιχείων από διάφορες πηγές, κυρίως από επίσηµα ινστιτούτα και ιστοσελίδες όπως 

είναι I.N.S.E.E (Institute National de la Statistique et des Etudes Economiques) 

SciencesPo, HCI, Statistics Canada,  Ι.ΜΕ.ΠΟ, EURES, OCDE  και άλλα.    

 Βασικό σηµείο που µας οδήγησε στην συλλογή ευρηµάτων ήταν και η ανάλυση των 

νοµοθετικών ρυθµίσεων για την µετανάστευση και στις τρεις χώρες. Συγκεκριµένα 

για την Ελλάδα εστιάσαµε κυρίως στις παρακάτω νοµοθετικές ρυθµίσεις: 
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Ν.1975/1991, 2910/2001, 3886/2006,  3838/2010. Για την Γαλλία οι πιο βασικές 

νοµοθεσίες που συνθετουν την µακριά πορεία µεταναστευτική πολιτικής υπακούν 

στις παρακάτω χρονολογίες: 1945, 1973, 1980, 1984,1987, 1989, 1993,1997, 1998,  

2003, 2005, 2006. Ο πρώτος καναδικός νόµος περί ιθαγένειας που αφορά και θέµατα 

µεταναστευτικής πολιτικής ήταν αυτό του 1947, το οποίο τροποποίθηκε από µια 

σειρά αλλαγών και νέων νόµων το 1969,1971,1972,1973,1982, 1984,1987,1988 και 

άλλα.  

Το µεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας το ολοκληρώνουν, εκτός από τον 

προγραµµατικό λόγο και η ανάλυση κειµένων πολιτικής, policy document analysis 

και µια σειρά ποικίλλων άρθρων από επίσηµές πηγές όπως είναι : Cour des Comptes, 

Haut Conseil de l’lntegration, Assamble Nationale, Delegation pour la U.E, La 

Documentation Francaise, Ministere d’Emploi, de la Cohesion Sociale, et du 

Logement (Γαλλία), Βibliotheque de Parlament, Service d’Information et de 

Recherches Parlamentaires, Fraser Institute, Economic Council of Canada (Καναδά) 

κτλ.                        

 

2. Η θεωρητική  διάσταση  

 

Σηµείο εκκίνησης για µια θεωρητική συζήτηση είναι η επεξήγηση του όρου «µοντέλο 

ενσωµάτωσης», που συνήθως ορίζεται το σύνολο ιστορικών παραδόσεων αλλά και 

πολιτικών και διοικητικών πρακτικών, που χαρακτηρίζουν µια πολιτική υποδοχής και 

ενσωµάτωσης των µεταναστών σε µια δεδοµένη κοινωνία. 

 Συνήθως αντιπαρατείθεται το µοντέλο «γαλλικού τύπου» ενσωµάτωσης των, 

µονίµως εγκατεστηµένων, µεταναστών, που πιθανόν εµπνέεται από µια βούληση 

αφοµοίωσης, σε σχέση µε το µοντέλο άγγλο-σαξονικού τύπου (ή ολλανδικού) που 

µάλλον σέβεται την άνθηση µιας «πολυπολιτισµικότητας».  

 Γενικά, στη διεθνή σφαίρα µπορεί να κατηγοριοποιηθούν τρία είδη χωρών ως προς 

την µετανάστευση. Το πρώτο υποσύνολο περιλαµβάνει τις αγγλόφωνες κοινωνίες: 

Αυστραλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία και Ηνωµένες Πολιτείες. Η µετανάστευση  για 

αυτές τις κοινωνίες αποτέλεσε έναν από τους κρισιµότερους παράγοντες για την 

ίδρυση και την εθνική ανάπτυξη τους. Μια δεύτερη οµάδα αποτελείται από τα κράτη 

της ∆υτικής Ευρώπης - κυρίως τη Γερµανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ελβετία, 

την Ολλανδία, τη Σουηδία και το Βέλγιο - που ξεκίνησαν τα προγράµµατα 
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προσωρινής εργασίας µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι χώρες αυτές 

στηρίχθηκαν, κυρίως σε εισροές από τη Νότια Ευρώπη και από πρώην αποικιακές 

χώρες. Τέλος, υπάρχει ένας αριθµός ευρωπαϊκών κρατών - Πορτογαλία, Ισπανία, 

Ιταλία και Ελλάδα - που µόλις την τελευταία  20-ετία  έχουν εξελιχθεί, από χώρες 

προέλευσης µεταναστών σε δηµοφιλείς προορισµούς νόµιµων και παράνοµων 

µεταναστών καθώς και των αιτούντων άσυλο. (Gary Freeman, 1995). Στην τυπολογία 

Freeman, το χαρακτηριστικό που καθορίζει τα κράτη της ∆υτικής Ευρώπης από τις 

κοινωνίες του πρώτου υποσυνόλου είναι ότι η σύγχρονη εµπειρία της µαζικής 

µετανάστευσης πραγµατοποιήθηκε όταν αυτές οι χώρες ήταν ήδη πλήρως 

ανεπτυγµένα έθνη-κράτη. Οι, εν λόγω, χώρες εισήλθαν στην εποχή της 

µετανάστευσης µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο λόγω των οικονοµικών 

απαιτήσεων, και για ορισµένα κράτη, ως ακούσια συνέπεια της αποικιοκρατίας.  

 Σε γενικές γραµµές, η εισροή µεγάλων οµάδων µεταναστών από χώρες του Τρίτου 

Κόσµου σε πολλές βιοµηχανικές χώρες,  έχει οδηγήσει στην αύξηση των συζητήσεων 

σχετικά µε τον ορισµό της εθνικής ταυτότητας σε αυτές τις κοινωνίες. Αυτή η ροή 

της µετανάστευσης πυροδότησε έντονες δηµόσιες συζητήσεις σχετικά µε τη φύση της 

ιθαγένειας σε έναν πολυπολιτισµικό κόσµο, τα δικαιώµατα των ατόµων, τη φυλή και 

τον πολιτισµό και τέλος  τον ορισµό του έθνους.  

 Θα είχε ενδιαφέρον η περιγραφή και η σύγκριση µιας περίπτωσης για κάθεµια από 

τις παράπανω οµάδες της τυπολογίας µε άξονες ανάλυσης αλλά και σύγκρισης, την 

µεταναστευτική πολιτική.  Συγκεκριµένα, για κάθε µία από τις τρεις χώρες θα 

εξεταστούν οι ιδιαίτερες διαδικασίες αλλαγών και τα ερεθίσµατα που διαµορφώνουν 

τις εκάστοτε  πολιτικές µετανάστευσης.  Με τον τρόπο αυτό, θα επιχειρήσουµε να 

αναδείξουµε τους τρόπους που οι δηµόσιες συζητήσεις και στις τρεις περιπτώσεις, 

συγκλίνουν παρά τις ιδιαίτερες πολιτισµικές συγκρούσεις που τις σχηµατίζουν. Αν 

και η ιδιαίτερη πολιτισµική δυναµική γύρω από τη µετανάστευση των τριών χωρών 

διαµορφώνεται και διαφέρει µε βάση τα εθνικά πλαίσια και τις εκάστοτε θεσµικές 

δοµές, οι διαδικασίες της µετανάστευσης αποτελούν µέρος των παγκόσµιων 

φαινόµενων. Για τον λόγο αυτό, στην συγκεκριµένη διαδικασία δεν πρέπει να 

παραληφθούν οι επιπτώσεις των διεθνών συζητήσεων. Σε αυτές  υπάρχουν διάφορες 

προσεγγίσεις που θέτουν και διάφορους τύπους διαχείρισης µεταναστών και 

γενικότερα µειονοτικών οµάδων. 
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2.1  Ανάλυση εννοιολογικών εργαλείων  

Τα εννοιολογικά εργαλεία που µας βοηθάνε να κατανοήσουµε της θεωρητική 

διάσταση της πολυπολιτισµικότητας τα οποία είναι τα παρακάτω: πολιτισµός, 

πολιτισµική  οµογενοποίηση, ενσωµάτωση, αφοµοίωση, έθνος κράτος, κοινωνίες 

µεταναστών
1, ανοχή, κοινοτισµός, ηθικός φιλελευθερισµός, melting pot, 

διαπολιτισµικότητα κτλ. 

 Όσον αφορά  τον πολιτισµό και συγκεκριµένα την πολιτισµική διαφορά έχουν 

αποκρισταλλώθεί δυο αντιλήψεις:  

Η τοπό-τροπική εκβάλλεί  στην θέση ότι ο πολιτισµός είναι  αποτέλεσµα διεργασιών 

που επισυµβάινουν σε τοπικό κυρίως επίπεδο, ενώ συνδέει τον πολιτισµό µε µια 

συγκεκριµένη  περιοχή-κοινότητα και καταλήγει να θεωρεί ότι η κάθε κοινωνική  

οµάδα έχει τον δικό της πολιτισµό. Ο τελευταίος αδρέυεται υποστατικά  από τις 

διαφορές που τον καθιστούν διακριτό από τους λοιπούς «µικρούς πολιτισµούς». 

∆οµείται, έτσι, ένα είδος φαντασιακής  κοινότητας που εγκλείει και περιχωρεί τον 

πολιτισµό στον εαυτό   του. (Παπαδάκης, 2005:209) 

Η δεύτερη αντίληψη εκκινεί από την θέαση του πολιτισµού ως γενικού ανθρωπίνου 

«λογισµικού» και προσδιορίζει τον πολιτισµό ως διατοπική διαδικασία και 

αποτέλεσµα. Οι διατοπικοί πολιτισµοί δεν είναι ά-χώροι, ωστόσο δείχνουν «ανοιχτοί 

προς τα έξω».(Φραγκούλης 2011:28).  

 Στην ίδια θεωρητική συζήτηση γύρω από την διαχείριση της διαφοράς θα µπορούσαν 

να προστεθούν και κάποιες τάσεις  που αφορούν την πολιτισµική  οµογενοποίηση. 

Μια πρώτη τάση, η πιο σκληρή, θέλει τις αυταρχικές δυνάµεις να ενώσουν 

πολιτισµικά την κοινωνία για να επιβάλουν έναν απόλυτο έλεγχο, των οποίων τα 

πιστεύω και τα ενδιαφέροντα είναι διαφορετικά µε κεντρικό παράγοντα 

οµογενοποίησης είτε το έθνος είτε την λογική, την φυλή κλπ. Μια δεύτερη τάση 

πολιτισµικής οµογενοποίησης είναι ο κοσµικός  ορθολογισµός µε βάση την οποία 

όλα πρέπει να υπάγονται στα φώτα του λόγου( les lumieres de la raison). Μια άλλη 

τάση πολιτισµικής οµογενοποίησης είναι  η ένωση του λαού κάτω από την ίδια 

θρησκεία, τάση η οποία πολλές φορές παίρνει και µορφές ακραίες. Επίσης, υπάρχει 

και µια άλλη τάση  υποστηριζόµενη  και από τον Diderot, σύµφωνα µε την οποία,  ο 

κόσµος πρέπει να ενωθεί µε την καταστροφή των τεχνιτών νόµων και την υπεροχή 

των νόµων της Φύσης. 

                                                      
1 Όρος που χρησιµοποιούν ο Kymlicka και ο Walzer όταν αναφέρονται στις περιπτώσεις των ΗΠΑ και Καναδά.   
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Και τέλος, άλλοι λένε, ότι η συµβίωση σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία πρέπει να 

γίνει διαχωρίζοντας  την δηµόσια ζωή από την ιδιωτική, κάτω από τους ίδιους νόµους 

και ο καθένας µπορεί να πιστεύει  και να ζει όπως επιθυµεί. Αυτό είναι η µορφή 

διαχείρισης της πολυπολιτισµικότητας ονοµαζόµενη :ανεκτικότητα και 

κοσµικότητα.(Touraine,1997) 

 Όσον αφορά τις έννοιες ενσωµάτωση και αφοµοίωση στην σχετική βιβλιογραφία 

έχουν επικρατήσει δύο θέσεις.  

Σύµφωνα µε την κοινωνικό – δοµική προσέγγιση, η ενσωµάτωση είναι η ισότιµη 

συµµετοχή των µεταναστών στις κοινωνικές και οικονοµικές δοµές της χώρας 

υποδοχής (δηλαδή, η συµµετοχή τους στις επαγγελµατικές δοµές  στην αγορά 

εργασίας, στην εκπαίδευση), ενώ αφοµοίωση είναι η προσαρµογή των µεταναστών 

στο πολιτισµικό σύστηµα  της χώρας υποδοχής.  

Σύµφωνα µε την ατοµιστική προσέγγιση, η ενσωµάτωση είναι η ισόρροπη σχέση 

µεταξύ µεταναστών και ντόπιων, ενώ αφοµοίωση είναι η διαδικασία εξοµοίωσης του 

µετανάστη και του ντόπιου µε µονοµερή προσαρµογή του µετανάστη. (Κόντης, 2001: 

177-221). 

Τα κύρια πρότυπα στην διεθνή συζήτηση περί της διαχείρισης  της 

πολυπολιτισµικότητας µε βάση την µελέτη του  Wieviorka (1998) είναι τα παρακάτω: 

 

Πρώτον, η αφοµοίωση,  η οποία είναι βασισµένη στην ιδέα ότι η οικουµενικότητα 

των ατοµικών δικαιωµάτων είναι η καλύτερη απάντηση σε περιπτώσεις διακρίσεων. 

Είναι λοιπόν φυσικό επακόλουθο οποιασδήποτε ταξινόµησης ανθρώπων µε βάση τις 

πολιτισµικές τους ιδιότητες. Από αυτή την οπτική γωνία, η ύπαρξη της δηµόσιας 

σφαίρας, που είναι ουδέτερη και αναγνωρίζει µόνο άτοµα, είναι εγγυήση προστασίας, 

ισότητας και ελευθερίας για το άτοµο. Στις πιο ακραίες µορφές του, αυτή η 

κατεύθυνση  είχε ατζέντα την αποκοπή του ατόµου από το γενικό  πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων του, και µε αυτό τον τρόπο θα  έρθει κοντά µε το έξω από την 

κοινότητα, κόσµο µε απώτερο σκοπό να έχει πρόσβαση στις καθολικές αρχές του 

έθνους και της ιθαγένειας. 

 ∆εύτερον,  η ανοχή η οποία επιτρέπει τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες να υπάρξουν 

στην ιδιωτική σφαίρα, ακόµη και στην δηµόσια σφαίρα µε την προϋπόθεση ότι τα 

αιτήµατα η ακόµη και η παρουσία δεν επιφυλάσουν δυσκολίες. Αυτή η προσέγγιση 

είναι πιο ευέλικτη από την προηγούµενη καθώς επίσης πιο πραγµατιστική και 
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λιγότερο ιδεολογική και τείνει να εστιάζει σε συγκεκριµένες πραγµατικότητες παρά 

σε αρχές.   

Η τρίτη προσέγγιση περί της πολυπολιτισµικότητας, µας εκθέτει σε δυο αντίθετους 

κινδύνους, το ένα να σχηµατιστούν γκέτο και το δεύτερο να διαλυθούν οι πολιτισµοί  

µέσω της αφοµοίωσης. Ενέχει την προσπάθεια να αναίρεσης αιτηµάτων  όσον αφορά 

την γλώσσα, την θρησκεία ,την εκπαίδευση ή την πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες 

και αλλά. Αυτή µπορεί να θεωρηθεί ως η προσέγγιση της αναγνώρισης, βασισµένο 

στην ιδέα του Ch. Taylor που θα αναλύσουµε πιο κάτω.  

Η τέταρτη προσέγγιση είναι αυτή του κοινοτισµού, η οποία επιµένει στην ιδέα ότι 

είναι πιθανή η συνύπαρξη κοινοτήτων µέσα στο ίδιο πολιτικό µόρφωµα, υπό τον όρο 

ότι αυστηροί κανόνες θα ελέγχουν τις δια-κοινοτικές σχέσεις καθώς και την 

πρόσβαση στην εξουσία.  Ο προσδιορισµός αυτών των τεσσάρων προσεγγίσεων 

διαφέρει από χώρα  σε χώρα, από την µια διανοητική παράδοση στην άλλη και από το 

ένα εθνικό πολιτισµικό και πολιτικό πλαίσιο στο άλλο. (Wieviorka,1998:893-896) 

Η έννοια έθνος – κράτος  προϋποθέτει µια οµοιογένεια, δηλαδή κοινή καταγωγή, 

κοινό πολιτισµό, κοινή γλώσσα και, ως επί το πλείστον, κοινή θρησκεία. Η Γαλλία 

και η Ελλάδα είναι δυο χαρακτηριστικά έθνη-κράτη που όµως στην πράξη δεν 

αντέδρασαν µε το ίδιο τρόπο στην µετανάστευση. Στην Ελλάδα, η ξαφνική είσοδος 

των µεταναστών προκάλεσε σύγχυση στους θεσµούς, οι οποίοι προσπαθούν να την 

ξεπεράσουν µέχρι και σήµερα. Υιοθετήθηκαν, κατά καιρούς, πολιτικές ενσωµάτωσης 

στην θεωρία αλλά στην πράξη αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αποτελεσµατικές.  Αρχικά  

λόγω των γραφειοκρατικών εµποδίων που η ίδια η νοµοθεσία έθετε (νόµος 

2910/2001) και δευτερεύοντα επειδή οι πολιτικές αυτές στην ουσία έκρυβαν µια 

υπόγεια τάση καθυστέρησης και παρεµπόδισης της ενσωµάτωσης(νόµος 3386/2005). 

Παρ΄όλα αυτά, 5 χρόνια αργότερα ο νόµος 3838/2010 σχετικό µε την απόκτηση της 

ιθαγένειας αποτελεί  µεγάλη επιτυχία στην διαδικασία  ενσωµάτωσης των 

µεταναστών.    

Η Γαλλία πάντα είχε προτιµήσει να κρατά τους µετανάστες  αόρατους και οι 

µετανάστες από την µεριά τους γενικώς, δεν θέλησαν να προκαλέσουν. Αυτό το είδος 

πολιτικής είναι ενάντια στην αναγνώριση των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων και  δεν 

αφήνει χώρο για ιδιωτική ζωή της κάθε οµάδας. Πρόκειται για µια πολιτική που έχει 

τις βάσεις της στο γαλλικό ρεπουµπλικανισµό αλλά η διαδικασία διαχείρησης της 

διαφοράς θυθµίζει ένα φιλελεύθερο µοντέλο το οποίο παρ’όλα αυτά απέτυχε να 

ενσωµατώσει τους µετανάστες της.  
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 Ως χώρες/κοινωνίες  µετανάστευσης έχουν χαρακτηριστεί  ο Καναδάς, οι ΗΠΑ και 

η Αυστραλία. Είναι χώρες που έχουν, κατ’ αρχάς,  δηµιουργηθεί από µετανάστες και 

δεν έχουν κάποιο δυνατό στοιχείο του έθνους κράτους. Πρόκειται για µετανάστες που 

έχουν φτάσει στις κοινωνίες αυτές από κάθε γωνιά του πλανήτη στα πλαίσια κάποιου  

µεταναστευτικού προγράµµατος. Για τις κοινωνίες των µεταναστών παλαιοτέρα ήταν 

δηµοφιλής η θεωρία του melting pot. Το φαινόµενο αυτό  προϋπέθετε το ‘λιώσιµο’ 

των διάφορων πολιτισµικών κεφαλαίων που κουβαλούσαν οι µετανάστες από τις 

πατρίδες τους στο πολιτισµό υποδοχής και την δηµιουργία ενός τελικού  µείγµατος. 

Το melting pot έχει χαρακτηριστεί ως συνώνυµο της αφοµοίωσης καθώς οι 

µετανάστες ενώ είχαν παραδοθεί στην διαδικασία της δηµιουργίας του νέου 

αµερικανού ή του νέου Καναδού, έσβηναν διαρκώς στοιχεία της πρώτης τους 

ταυτότητας. Με το πέρασµα των χρόνων ο όρος αυτός αποδοκιµάστηκε από πολλούς 

θεωρητικούς και αντικαταστάθηκε από τον όρο της πολυπολιτισµικότητας και της 

πολιτισµικής ποικιλότητας. Στην πολυπολιτισµική προσέγγιση κάθε συστατικό κρατά 

την ακεραιότητα του ενώ συµµετέχει στην επιτυχή δηµιουργία του νέου προϊόντος.  

Οι υποστηρικτές της αφοµοίωσης βλέπουν την θεωρία του melting pot ως προτέρηµα 

και για τα κράτη και για τους πολίτες της χώρας υποδοχής. Επίσης, είναι εναντίον της 

χορήγησης πολιτισµικών προνοµίων σε οµάδες µεταναστών καθώς πιστεύουν στη 

ιδέα της  εθνικής ενότητας, άρα η χορήγηση αυτών των δικαιωµάτων θα βλάψει την 

ενότητα αυτή.  

Μια τρίτη επιλογή θα µπορούσε να είναι µια θεωρία που συµφιλιώνει, τους υπέρ της 

αφοµοίωσης, υποστηρικτές µε αυτούς που είναι υπέρ της πολυπολιτισµικής 

προσέγγισης. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, οι µετανάστες δεν χρειάζεται να 

εγκαταλείπουν εντελώς τα στοιχεία του πολιτισµού της πατρίδας τους για να φτάσουν 

το τελικό στόχο του  melting pot. ∆ηλαδή, οι µετανάστες πρέπει πρώτα να νιώθουν 

πολίτες της χώρας υποδοχής και δεύτερον, πολίτες της χώρας καταγωγής και να 

βάζουν πάντα πρώτο το συµφέρον της χώρας υποδοχής. 

  

2.2  Το προοίµιο της διεθνής  συζήτησης  

 

Στην ευρύτερη θεωρητική συζήτηση, η διαχείριση της πολιτισµικής ποικιλοµορφίας 

άρα και της µετανάστευσης, κινείται στα πλαίσια της ‘διαµάχης’ µεταξύ των 

φιλελευθέρων και των κοινοτιστών. Οι φιλελεύθεροι υποστηρίζουν τον αυτόνοµο 
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άνθρωπο ενώ οι κοινοτιστές αντιλαµβάνονται τον άνθρωπο µόνο εντεταγµένο σε 

ιδιαίτερους κοινωνικούς ρόλους και σχέσεις. Η ουσία της διαµάχης είναι η 

αντιπαράθεση στο δίλληµα : έχουν προτεραιότητα τα άτοµα ή οι οµάδες;  

Η φιλελεύθερη εκδοχή αναγνωρίζει στα µέλη µιας πολιτισµικής οµάδας τα ατοµικά 

δικαιώµατα και µόνον όταν το κράτος διατηρεί την ουδετερότητα του χωρίς να 

αναγνωρίζει συλλογικά δικαιώµατα σε οµάδες. Η κοινοτιστική, από την άλλη 

πλευρά, αναγνωρίζει συλλογικά δικαιώµατα σε οµάδες που λειτουργούν ως κλειστές 

κοινωνίες, έχοντας σκοπό την διατήρηση της καθαρότητας της κουλτούρας υποδοχής. 

Αυτό που υποστηρίζουν  οι κοινοτιστές είναι  η δηµιουργία µιας οµογενοποιηµένης 

κουλτούρας, η καθαρότητα της οποίας θα είναι εξασφαλισµένη από τον πολιτικό 

έλεγχο και από την εξάλειψη των µειονοτήτων. Κάθε έθνος έχει το δικαίωµα να ζει 

σε ένα χώρο κάτω από την κυβέρνηση που έχει επιλέξει η γενική βούληση, να µιλά 

την ίδια γλώσσα, να έχει τα ίδια έθιµα, και ίδια εκπαιδευτικά προγράµµατα. Αυτή η  

τάση σύµφωνα µε τον Α.Touraine, καταστρέφει την ίδια την ιδέα της ιδιότητας του 

πολίτη. Η απάντηση σε αυτές τις τάσεις, σύµφωνα µε τον ίδιο, θα ήταν ο διαχωρισµός 

της πολιτισµικής διάστασης, της κοινωνίας και της εξουσίας. Αυτό είναι απαραίτητο 

να γίνει γιατί διαφορετικά θα οδηγηθούµε στην κοινωνική καταστολή και  στην 

τελική στην καταστροφή του πολιτισµού, στο όνοµα του οποίου, µιλάνε οι 

κοινοτιστές αλλά και στην οικονοµική καταστροφή. Παράλληλα η κοινότητα 

µετατρέπεται σε ένα εργαλείο στα χέρια µιας απόλυτης εξουσίας, η οποία 

αντικαθιστά την εθνική συνείδηση µε την απόρριψη του ξένου του διαφορετικού 

(Touraine  1997,203-215). 

 

2.3  Η πολιτική της ίσης αναγνώρισης του Ch.Taylor  

                                                                                                                                                  

Ειδικότερα, ιδανικός εκπρόσωπος των κοινοτιστών είναι o Ch.Taylor µε την θεωρία 

της πολιτικής της ίσης αναγνώρισης. Στο επίκεντρο του επιχειρήµατός του, βρίσκεται 

η αναγνώριση τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο καθώς υποστηρίζει πως 

όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται αναγνώριση, όλοι µαζί και ο καθένας ξεχωριστά 

(Gutmann 1997). Η αναγνώριση, για τον Taylor, είναι ανθρώπινη ανάγκη, επειδή η 

προσωπική ταυτότητα βιώνεται µόνο ως θετικό δόµηµα, όταν αναγνωρίζεται, τόσο 

στο διαπροσωπικό, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο. Η απουσία 

αναγνώρισης και η εσφαλµένη αναγνώριση έχουν καταστροφικά αποτελέσµατα. Το 
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επιχείρηµα του αποτελείται από δυο επίπεδα : το ιστορικό-φιλοσοφικό επίπεδο και το 

επίπεδο της πολιτικής πρακτικής που υποστηρίζει την εφαρµογή της πολιτικής της 

διαφοράς αντί της πολιτικής της αξιοπρέπειας, δηλαδή την κεντρική θέση του 

φιλελευθερισµού. 

Στο πρώτο επίπεδο, ο Taylor βασίζει την επιχειρηµατολογία του σχετικά µε την 

αναγνώριση της ταυτότητας, στην παρακµή του παλαιού καθεστώτος και στην 

µετατόπιση από την αντίληψη περί ‘τιµής’  στην αντίληψη περί αξιοπρέπειας. ∆ηλαδή, 

δηµόσια αναγνώριση απολαµβάνουν όχι µόνο οι λόρδοι, αλλά όλοι οι πολίτες µιας 

δηµοκρατικής κοινωνίας. Επίσης, απορρίπτει και την αντίληψη του 18ου αιώνα, 

συµφώνα µε την οποία, ως σηµείο αναφοράς για την ανακάλυψη του ‘εγώ’ 

χρησιµεύει η εσωτερική επικοινωνία. Επιπλέον υποστηρίζει ότι «καθορίζουµε την 

ταυτότητα µας ευρισκόµενοι σε διάλογο µπορεί και αντιπαράθεση µε όλα αυτά που 

κάποια σηµαίνοντα πρόσωπα θα επιθυµούσαν να δουν σε εµάς». Η αναγνώριση 

αποκτά µεγάλη σηµασία, επειδή η ταυτότητά µας εξαρτάται από τις διαλογικές 

σχέσεις µε τους άλλους. Η ίση αναγνώριση όλων των ταυτοτήτων των ιδιαίτερων 

οµάδων και ατόµων είναι καθοριστική για την λειτουργία µια υγιούς δηµοκρατικής 

κοινωνίας, ενώ η απόρριψη µπορεί να αποβεί µοιραία γι αυτούς που την υφίστανται. 

Στο δεύτερο επίπεδο, αυτό της πολιτικής πρακτικής, ασκεί κριτική στην «πολιτική της 

αξιοπρέπειας» η οποία οδηγεί στην οµογενοποίηση ή στην αδιαφορία για τις 

εκάστοτε ιδιαιτερότητες, θεωρώντας την οπισθοδροµική. Η πολιτική της διαφοράς ή 

της ίσης αναγνώρισης εκφράζει την ανάγκη αντίστασης των µειονοτικών οµάδων 

εναντία στην «πολιτική της ταυτότητας», δηλαδή στην τάση εσφαλµένης αναγνώρισης 

και αφοµοίωσης των πολιτισµικών διαφορών. Η αφοµοίωση για τον Taylor αποτελεί 

έγκληµα κατά το ιδεώδες της αυθεντικότητας. Η αναγνώριση της πολιτισµικής 

ετερότητας αποτελεί προϋπόθεση για την ουσιαστική ένταξη των µειονοτικών 

οµάδων στο σύνολο της κοινωνίας αλλά και δυνατότητα αντιµετώπισης του 

κοινωνικού αποκλεισµού. (Papadakis 2006:9) 

Όσον αφορά τις πολιτικές πρακτικές ο Taylor και άλλοι θεωρητικοί, υποστηρίζουν 

πολιτικές που αναγνωρίζουν όλες τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες των οµάδων και την 

ενσωµάτωση όλων των πολιτισµικών κεφαλαίων.  
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2.4    Will Kymlicka. Ηθικός φιλελευθερισµός  

 

Στην προσέγγιση του Taylor αντιπαρατίθεται ο ηθικός φιλελευθερισµός του 

Kymlicka (Λάβδας 1999,27-48). Το έργο του Kymlicka αντιπροσωπεύει µια 

σηµαντική απόπειρα αντιµετώπισης ζητηµάτων,  που θέτει  η πολυπολιτισµικότητα 

από µια, κατά βάση, φιλελεύθερη προοπτική, αλλά ασκεί κριτική στην φιλελεύθερη 

προσέγγιση για τα συλλογικά δικαιώµατα, τα οποία αντιµετωπίζει ως εχθρό της 

ατοµικής ελευθερίας. Γενικότερα, τον Kymlicka τον απασχολούν οι σχέσεις µεταξύ  

του οικουµενικού χαρακτήρα δηµοκρατικών αξίων των φιλελευθέρων δυτικών 

κοινωνιών και των συνεπειών που προκύπτουν από την αναγνώριση και την αποδοχή 

χωρίς όρους, της πολιτισµικής ιδιαιτερότητας. Αναζητά τις προϋποθέσεις που θα 

επιτρέψουν την συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων αλλά που 

ταυτόχρονα θα εγγυούνται την αυτονοµία των ατόµων. Ο Kymlicka (Ν. Ε. 

Παπαδάκης & Ι. Μ. Φραγκούλης, 2005) υποστηρίζει πως, οι βασικές αρχές του 

φιλελευθερισµού είναι οι αρχές της ατοµικής ελευθερίας, και ότι οι φιλελεύθεροι 

δέχονται την ενσωµάτωση των µειονοτικών δικαιωµάτων µε την προϋπόθεση ότι 

αυτά αντιστοιχούν και σέβονται την ατοµική ελευθερία και αυτονοµία. Προσπαθεί να 

αµβλύνει τις συγκρούσεις µεταξύ των φιλελεύθερων αρχών της ελευθερίας και των 

πρακτικών µιας µεµονωµένης πολιτισµικής οµάδας, διαχωρίζοντας «τους 

εσωτερικούς περιορισµούς» από «την εξωτερική προστασία». Με τον όρο 

«εσωτερικός περιορισµός», εννοεί τις απαιτήσεις µιας οµάδας από τα µέλη της, ενώ 

αντίθετα µε τον όρο «εξωτερική προστασία» εννοεί τις απαιτήσεις της οµάδας από 

την ευρύτερη κοινωνία. Ο Kymlicka δικαίως συµπεραίνει ότι «οι φιλελεύθεροι 

µπορούν και πρέπει να ενσωµατώσουν συγκεκριµένες µορφές εξωτερικής 

προστασίας, όπου αυτό βοηθάει την προαγωγή του δικαίου ανάµεσα στις οµάδες. 

Ωστόσο, θα πρέπει να απορρίψουν τους όποιους εσωτερικούς περιορισµούς που 

δύναται να περιορίσουν το δικαίωµα των µελών µιας οµάδας να αµφισβητήσει και να 

αναδιαµορφώσει τις παραδοσιακές δοµές και πρακτικές». 

Στην ανάλυση του ο Kymlicka προτείνει τρία είδη πολιτισµικών δικαιωµάτων: 

• δικαιώµατα αυτοδιοίκησης (self gouvernement rights)σε εθνικές 

οντότητες  µέσα σε πολυεθνικά κράτη,  
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• πολυεθνικά δικαιώµατα (polyethnic rights) ήτοι το δικαίωµα των 

µειονοτήτων να λαµβάνουν   οικονοµική και νοµική υποστήριξη  από 

το Κράτος  

• δικαιώµατα ειδικής αντιπροσώπευσης σε µειονοτικές οµάδες ή 

διαφορετικά δικαιώµατα υπέρ-εκπροσώπησης(special representation 

rights) που αφορούν στο δικαίωµα υπέρ-αντιπροσώπευσης των 

(αναγνωρισµένων) διαφορετικών εθνοπολιτισµικών οµάδων, στο 

πολιτικό σύστηµα και στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

(Παπαδάκης, 2008).     

 Ένας πρώτος κύριος άξονας της ανάλυσης του για την υπεράσπιση των πολιτισµικών 

δικαιωµάτων είναι η δυνατότητα µιας πολιτισµικής ενότητας που  προσφέρει στο 

άτοµο το νόηµα και τη βάση του αυτοσεβασµού. Ένας δεύτερος άξονας της 

φιλελεύθερης πολυπολιτισµικής αντίληψης του, είναι η ηθική αυτονοµία του άτοµου. 

∆ηλαδή, η αναγνώριση  των  συλλογικών δικαιωµάτων δεν καταπατά τα ατοµικά 

δικαιώµατα του ατόµου. Ως συµπέρασµα της ανάλυσης του θα µπορούσε να 

θεωρηθεί το εξής: οι πολιτισµικές ενότητες  δεν έχουν αξία καθαυτές αλλά αποκτούν 

αξία διότι µόνο µέσο της πρόσβασης σε µια κοινωνιακή πολιτισµική ενότητα αποκτούν 

οι άνθρωποι πρόσβαση σε µια σειρά επιλογών που έχουν νόηµα για αυτούς 

(Λάβδας1999, 35).  

 Σύµφωνα µε τον Kymlicka (Kymlicka 2005,460) στην περίπτωση των ΗΠΑ, οι 

πολιτικές έχουν διαµορφώσει ένα κοινωνιακό πολιτισµό στον οποίο έχουν στόχο να 

ενσωµατώσουν τις διάφορες οµάδες. Ο κοινωνιακός πολιτισµός αναφέρεται στην 

κοινή γλώσσα που χρησιµοποιείται και στο ευρύ φάσµα των κοινωνιακών θεσµών 

τόσο στο δηµόσιο, όσο και στον ιδιωτικό βίο. ∆εν αναφέρεται σε κοινές 

θρησκευτικές πεποιθήσεις, ούτε σε οικογενειακά έθιµα ή σε προσωπικό τρόπο ζωής. 

Οι ευκαιρίες ζωής των πολιτών είναι συνδεδεµένες µε την συµµετοχή τους σε αυτούς 

τους κοινούς θεσµούς, ενώ οι διαφορές µεταξύ τους παραµένουν. Ο Kymlicka 

ονοµάζει την διαδικασία αυτή «µοντέλο της εθνικής οικοδόµησης» (Kymlicka 

2005,460). 
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2.5     Alain Touraine. Pourrons-nous vivre ensemble? Μπορούµε να 

ζήσουµε µαζί; 

 

Μια  άλλη φιλελεύθερη προσέγγιση είναι αυτή του Alain  Touraine συµφώνα µε την  

οποία δεν µπορεί να υπάρχει πολυπολιτισµική κοινωνία χωρίς  την αναγκαιότητα 

κάποιας οικουµενικής αρχής που επιτρέπει την επικοινωνία ανάµεσα σε οµάδες  και  

άτοµα κοινωνικά και πολιτισµικά διαφορετικά. Η µόνη οικουµενική αρχή θα ήταν η 

ελεύθερη κατασκευή της ιδιωτικής ζωής, η οποία δεν επιβάλει καµία µορφή 

κοινωνικού κανονισµού, ενώ απορρίπτει τον αποκλεισµό µε σεβασµό στην ελευθερία 

του καθενός και την ισότητα µεταξύ τους.  

Αντίθετος µε τις θέσεις του κοινοτισµού αλλά και µε τις εφαρµοζόµενες πρακτικές 

στην Γαλλία,  τονίζει ότι οτιδήποτε που αυξάνει το χάσµα ανάµεσα στην κοινωνία 

και την κοινότητα, ανάµεσα στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία και τους  

αποµονωµένους πολιτισµούς,  έχει αρνητική επίδραση  και οδηγεί  στην καταστροφή 

των πολιτισµών, στην κοινωνική βία και στις αυταρχικές περιπέτειες. Αυτό που 

πρέπει να γίνει σε όλες τις χώρες, τις πλούσιες και τις φτωχιές, είναι να 

καταπολεµηθεί την διάσπαση του κόσµου σε εθνικές κοινωνίες και ιδιωτική ζωή, 

συνδυάζοντας την ενότητα µε την διαφορά, το παρόν µε το παρελθόν σε όλα τα 

επίπεδα. Για τον Touraine η αναγνώριση του Άλλου είναι δυνατή µόνο τότε που θα 

έχει γίνει αποδεκτό και θα έχει αγαπηθεί από όλους ως ένα Υποκείµενο. Σαν 

αποτέλεσµα µια συνδυαστικής διαδικασίας µέσα στην ενότητα της ζωής και της 

πολιτισµικής ταυτότητας, η οποία θα πρέπει να έχει ανεξαρτητοποιηθεί από τις 

προκαθορισµένες ιστορικές µορφές της κοινωνικής οργάνωσης.    

Αυτοί που αντιτίθενται  στο επιχείρηµα αυτό ισχυρίζονται ότι, το χάσµα ανάµεσα σε 

κάποιους πολιτισµούς, είναι τόσο µεγάλο, που δεν µπορούν ούτε να αναµειχθούν και 

ούτε να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον. Πρέπει λοιπόν να κρατήσουν µια απόσταση 

ο ένας από τον άλλον και σχέση µεταξύ τους πρέπει να είναι σχέση ιεραρχίας όπως 

ακριβώς στις αποικίες. Η παραπάνω θέση είναι αυτό που νοµιµοποιεί τον ρατσισµό 

στις µέρες µας. 

Για τον Τοuraine το κεντρικό ζήτηµα, αυτό της πολυπολιτισµικότητας  παραµένει 

αόριστο, εάν δεν προσεγγιστεί στο πλαίσιο της ανοικοδόµησης  του κόσµου. Στόχος 

της ανοικοδόµησης  του κόσµου, πρέπει να είναι η επανένωση αυτού πού έχει 

χωριστεί, να αναγνωριστεί αυτό που ήταν σε καταστολή, να µεταχειριζόµαστε τους 
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Άλλους σαν κοµµάτι του εαυτού µας και άλλα. Η πολυπολιτισµικότητα δεν µπορεί να 

είναι  ένας πλουραλισµός χωρίς όρια αλλά πρέπει να οριστεί σαν την αναζήτηση της 

επικοινωνίας και µερικής  ενσωµάτωσης ανάµεσα σε πολιτισµικές ενώσεις που έχουν 

αποµακρυνθεί για µεγάλο διάστηµα. Η ζωή µέσα σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία 

πρέπει να διοργανωθεί γύρο από ένα διπλό κίνηµα επικοινωνίας και χειραφέτησης.  

Για την διαχείριση των  µεταναστών  έχουν καταγραφεί  δύο λύσεις. Η πρώτη είναι 

αυτή της αφοµοίωσης µε χαρακτηριστικό  παράδειγµα το σύστηµα της Γαλλίας, το 

οποίο το κατάφερε αυτό µε την βοήθεια της εκπαίδευσης. Η αφοµοίωση αυτή, τελικά, 

αποδείχθηκε ότι ήταν πιο επιτυχής σε τοπικό επίπεδο παρά σε εθνικό. Αυτή η µορφή 

διαχείρισης της µετανάστευσης έγινε πιο πολύ σε χώρες που είχαν ήδη σχέσεις µε τις 

χώρες καταγωγής (πχ από πρώην αποικίες). Μια δεύτερη λύση, ήταν η διατήρηση 

των µεταναστευτικών κοινοτήτων ξεχωριστά από το όλο σε εντελώς µονοπολιτισµικό 

και οµογενοποιηµένο περιβάλλον και για την χώρα υποδοχής αλλά και για τις 

κοινότητες. Πχ οι τούρκοι στην Γερµανία. Σύµφωνα µε το Touraine καµία από αυτές 

τις λύσεις δεν εξυπηρετεί την πολυπολιτισµική κοινωνία. καθώς η πρώτη τείνει την 

αφοµοίωση των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων σε µια εθνική ενότητα, ενώ η δεύτερη 

σέβεται τις εθνικές ιδιαιτερότητες, χωρίς την προϋπόθεση της συνάντησης των 

πολιτισµών, οδηγώντας τους φορείς σε αποκλεισµό και ανισότητα. 

Επίσης, όταν µιλάµε για µετανάστευση πρέπει να έχουµε υπόψη µας, ότι δεν 

πρόκειται µόνο για την ενσωµάτωση των πολιτισµικών διαφορών αλλά και για την 

οικονοµική ενσωµάτωση και την συµµετοχή στους κοινωνικούς θεσµούς. 

Λαµβάνωντας χώρα την διάκριση µεταξύ αυτών των δύο παραγόντων  προκύπτουν 

δυο καταστάσεις: ενσωµάτωση χωρίς οικονοµική συµµετοχή και εξέλιξη (οι 

Αφρικανοί στην Γαλλία)  και οικονοµική συµµετοχή χωρίς ενσωµάτωση (οι 

Gastarbeiters στην Γερµανία).  Στην πρώτη περίπτωση αυτό συµβαίνει καθώς είναι 

δύσκολο να ενσωµατωτωθούν ανέργοι, ενώ στην δεύτερη συµβαίνει ένας µικρός 

συνδυασµός µεταξύ την κοινωνικής ενσωµάτωσης και της οικονοµικής ζωής.   

Η βασική θέση του Τouraine συνίσταται στην πρόταση, ότι αυτό που πρέπει να  

ρυθµιστεί σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία είναι να συνδυαστεί η συµµετοχή στον 

εργαλειακό ορθολογισµό µε την  ενεργή προστασία  την πολιτισµικής ταυτότητας. 

Αυτό  µπορεί να γίνει πιθανό παρά µόνο σε ατοµικό επίπεδο µε τη προϋπόθεση του 

διακοινοτικού διαλόγου. Η κουλτούρα της χώρας καταγωγής διατηρείται σε 

προσωπικό επίπεδο, κάτω από την πίεση της συµµετοχής σε µια ευρύτερη κοινωνία 

και οικονοµία, όπως και σε εκπαιδευτικό σύστηµα διαφορετικό και απόµακρο από 
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την χώρα καταγωγής. Μόνο έτσι, τονίζει ο Touraine, µπορεί να συνδυαστεί  η  

συµµετοχή στην κοινωνική οργάνωση µε τον πολιτισµικό πλουραλισµό. (Touraine, 

1997, 192-242) 

     

2.6   Habermas: «H διαδικαστική αντίληψη του δικαίου»  

 

Μια άλλη πρόταση, η οποία συνδυάζει στοιχεία και της φιλελεύθερης και της 

κοινοτιστικής εκδοχής,  είναι «η διαδικαστική αντίληψη του δικαίου» του Habermas 

(Κόντης, 2001:177).  Σύµφωνα  µε την προσέγγιση αυτή προαπαιτούµενο της 

προστασίας των συλλογικών δικαιωµάτων, θεωρείται η διασφάλιση της αυτονοµίας 

των ατόµων. Ως διαδικαστική αντίληψη του ∆ικαίου θεωρεί την διαδικασία 

κατοχύρωσης της ιδιωτικής αυτονοµίας και της εφαρµογής των αρχών του κράτους 

σε όλους τους πολίτες, της δηµόσιας αυτονοµίας και της συµµετοχής στην 

διαµόρφωση των αρχών του κράτους δικαίου. Ως δηµόσια αυτονοµία εννοεί τα 

συµφέροντα των πληθυσµιακών οµάδων µε διαφορετικά πολιτισµικά συστήµατα. Με 

την προσέγγιση του θα µπορούσε να επιτυγχάνεται, τόσο η πολιτική ένταξη των 

µεταναστών στην βάση της αποδοχής των αρχών του συντάγµατος, όσο και η 

επικοινωνιακή συνεννόηση µεταξύ των διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων που θα 

διαµορφώσει µελλοντικά µια κοινή πολιτική κουλτούρα. Με την προσέγγιση του 

Habermas προάγεται η «ανοιχτή κοινωνία», η ανοχή, οι πολυδιάστατες οικονοµικές, 

πολιτισµικές, διεθνοτικές  σχέσεις εντός του ενιαίου κράτους και η βάση της 

καθολικής συναίνεσης, ως προς την διαδικασία και την αποδοχή θεµελιωδών 

συνταγµατικών αρχών.  Η προσέγγιση του περιέχει στοιχεία της φιλελεύθερης αλλά 

και της κοινοτιστικής εκδοχής του πολυπολιτισµού και χαρακτηρίζεται από 

συνεκτικότητα και ευελιξία εφαρµογής µε την κατάλληλη προσαρµογή σε εθνικό, 

περιφερειακό και διεθνές επίπεδό. (Κόντης 2001,186) 

 Εκτιµάται,  ότι, µέσω της επικοινωνιακής συνεννόησης,  θα καµφθούν και  οι 

µεγάλες αντιστάσεις στη αναγνώριση πολιτισµικών προνοµιών σε µετανάστες. Οι 

αντιστάσεις αυτές προέρχονται από τα κατώτερα εισοδηµατικά στρώµατα και ιδίως 

τους µισθωτούς, όπως δείχνει η γαλλική εµπειρία, εξαιτίας του φόβου της 

υποκατάστασης  ηµεδαπού από αλλοδαπό εργατικό  δυναµικό. Από την αρχή της 

ουδετερότητας του κράτους, η οποία έχει ελλείψεις, µεταβαίνουµε στην 
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ουδετερότητα  του δικαίου και στην, µέσω αυτής εξασφάλησης, ισότιµης συνύπαρξης 

διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων σε µια κοινωνία, άρα και µειονοτήτων.  

 

2.7  Επίλογος  θεωριτικής συζήτησης  

 

Όπως είδαµε και αναλυτικότερα το κεντρικό ζήτηµα της διαχείρησης της 

πολυπολιτισµικότητας είναι τα δικαιώµατα των µειονοτικών οµάδων στα  πλαίσια 

µιας κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από πολτισµική διαφορά.   Μια φιλελευθέρη 

κοινωνία ξεχωρίζει για τον τρόπο που αντιµετωπίζει  τις µειονοτικές οµάδες 

συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που δεν ενστερνίζονται τους δηµοσίους 

περιορισµόυς του αγκαθού και πρωτίστως για τα δικαιώµατα που αποδίδει σε όλα τα 

µέλη της. Η βασική αντιπαράθεση στο πλαίσιο αυτό είναι αυτή µεταξύ των 

φιλελυθέρων και των κοιντιστών µε εκπροσώπους τον Κymlicka και Taylor. 

Σύµφωνα µε τον Taylor τα υποσυζήτηση δικαιώµατα είναι όσα θεωρούνται 

θεµελίωδη και βασικά δηλαδή από τις απαρχές της φιλευλεύθερης παράδοσης: το 

δικαιώµα στην ζωή, την ελευθερία της δίκαια δίκη, την ελεύθερη εκφράση, την 

θρησκευτική λατρεία και άλλα, για το εν λόγο πρότυπο το να µιλάµε για θεµελίωδη 

διακαιώµατα, όπως το να γράφονται οι εµπορικές επιγραφές στην γλώσσα που κανείς 

επιθυµεί συνιστά επικίνδινη παράβλεψη ενός κρίσιµου ορίου. Θα πρέπει να 

διακρίνουµε µεταξύ θεµελιωδών ελευθερίων οι οποίες δεν πρέπει πότε να 

παραβιάζονται και να είναι αυστηρά κατοχωρόµενες, και προνοµιών και απαλλαγών, 

που είναι µεν σηµαντικές αλλά µπορούν να ανακληθούν για λόγους δηµοσίας 

πολιτικής αν και θα πρέπει να συντρέχουν σοβαροί λόγοι. (Taylor 1997:110-111). 

Kατά αυτή την άποψη µια κοινωνία µε συλλογικούς στόχους µπορεί να είναι 

φιλελεύθερη εάν πληροί τις ακολουθές προυποθέσεις: να σέβεται την ύπαρξη 

διαφορών, ειδικά όταν έρχεται αντιµέτωπη µε όσους δεν συµερίζονται τους κοινούς 

στόχους της και να είναι σε θέση να προσφέρει επαρκή εχέγγυα όσον αφορά την 

προστασία τον βασικών δικαιώµατων. Ο ηθικός φιλελυθερισµός του Kymlicka 

αντιτίθεται στις κοινοτιστικές τάσεις του Taylor και υποστηρίζει ότι οι βασικές αρχές 

του φιλελευθερισµού είναι οι αρχές της ατοµικής ελευθερίας, και ότι οι φιλελεύθεροι 

δέχονται την ενσωµάτωση των δικαιωµάτων µειονοτικών οµάδων πάντα µε την 

προϋπόθεση ότι αυτά σέβονται την ελευθερία του ατόµου να κανει επιλογές που 

έχουν νόηµα για αυτόν. Προσπαθεί να αµβλύνει τις συγκρούσεις µεταξύ των 
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φιλελεύθερων αρχών της ελευθερίας και των πρακτικών µιας µεµονωµένης 

πολιτισµικής οµάδας, διαχωρίζοντας «τους εσωτερικούς περιορισµούς» από «την 

εξωτερική προστασία».  Ο Tourraine στηρίζει τις ίδιες θέσεις υποστηρίζοντας ότι 

όλοι διαφωρετικοί, όλοι ίσοι σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία µπορούµε να ζήσούµε 

µόνο εάν  συνδυαστεί η συµµετοχή στον εργαλειακό ορθολογισµό µε την  ενεργή 

προστασία  την πολιτισµικής ταυτότητας. Αυτό  µπορεί να γίνει πιθανό παρά µόνο σε 

ατοµικό επίπεδο µε τη προϋπόθεση του διακοινοτικού διαλόγου. Η κουλτούρα της 

χώρας καταγωγής πρέπει να διατηρηθεί σε προσωπικό επίπεδο, κάτω από την πίεση 

της συµµετοχής σε µια ευρύτερη κοινωνία. H πρόταση του Habermas «η 

διαδικαστική αντίληψη του δικαίου» συνδυάζει απταίστα στοιχεία και των δυο 

παράπανο εκδοχών σύµφωνα µε την οποία προαπαιτούµενο της προστασίας των 

συλλογικών δικαιωµάτων, θεωρείται η διασφάλιση της αυτονοµίας των ατόµων. Ως 

διαδικαστική αντίληψη του ∆ικαίου θεωρεί την διαδικασία κατοχύρωσης της 

ιδιωτικής αυτονοµίας και της δηµόσιας αυτονοµίας του ατόµου κατά την διαδικασία 

συµµετοχής στην διαµόρφωση των αρχών του κράτους δικαίου. Αυτές είναι οι 

θεωριτικές βάσεις πανω στις οποίες θα ανάλυσουµε τα µοντέλα διαχείρησης της 

πολιτισµικής διαφοράς έτσι όπως έχουν εξελιχθεί στις χώρες υπο ανάλυση.   

        

 

2.7  Η θεωρητική διάσταση της εκπαιδευτικής πολιτικής  

 

Ένα σηµαντικό ζήτηµα συνδεδεµένο και µε την διαχείριση του Άλλου και µε την 

διαχείριση της µετανάστευσης είναι αυτό της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής 

πολιτικής στα πλαίσια µίας πολυπολιτισµικής κοινωνίας. Όπως προαναφέραµε, θα 

είναι σηµαντικό να αναδείξουµε τις εκπαιδευτικές πολιτικές για τα παιδιά των 

µεταναστών  στον Καναδά, στην Γαλλία και στην Ελλάδα. Επίσης, απαραίτητο για 

µια τέτοια ανάλυση, είναι µια σύντοµη αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο γύρω από 

αυτό το ζήτηµα.   Τα µοντέλα πολιτικών στην εκπαίδευση των µειονοτήτων είναι :  

 

 

� Το εθνικό µοντέλο, κατά  το οποίο οι µαθητές έρχονται  σε επαφή και µε τους 

δυο πολιτισµούς, ενώ µόνο ο ένας εξ αυτούς κυριαρχεί στην σχολική γνώση 
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(κυρίως εκείνος της χώρας προέλευσης) δηµιουργώντας κενά στην 

επικοινωνία µε το άλλο πολιτισµό (δηλαδή το κυρίαρχο). 

� Το µοντέλο αφοµοίωσης, κατά το οποίο το πολιτισµικό κεφαλαίο των 

µαθητών θεωρείται «ελλειµµατικό» και κατά την ένταξη τους το σύστηµα του 

κυρίαρχου πολιτισµού µπαίνει σε διαδικασίες εξάλειψης αυτού του κεφαλαίου 

και αντικατάστασής του µε τα πολιτισµικά και γλωσσικά πρότυπα τους . 

� Το µοντέλο ενσωµάτωσης  κατά το οποίο, το µορφωτικό κεφάλαιο των 

µαθητών θεωρείται διαφορετικό και όχι ελλειµµατικό και αντιµετωπίζεται 

έτσι µε πλήρης σεβασµό και αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων τους. Τα παιδιά 

διδάσκονται την γλώσσα, τον πολιτισµό της χώρας προέλευσης και άλλα 

µαθήµατα που αφορούν την χώρα υποδοχής.   

Η πιο σηµαντική προσέγγιση για την διαχείριση µια πολυπολιτισµικής κατάστασης 

είναι η διαπολιτισµική. (Μ. ∆αµανάκης 2000: 39). Η πολυπολιτισµικότητα ως 

κατάσταση, βρίσκεται στην αφετηρία της διαπολιτισµικής προσέγγισης. Συµφώνα µε 

τον Hohman, η πολυπολιτισµικότητα είναι η υπάρχουσα  κατάσταση ενώ η 

διαπολιτισµικότητα αυτό που θα έπρεπε να είναι. Ο Porcher χρησιµοποιεί τον όρο 

διαπολιτισµικότητα για την ανάλυση της πολυπολιτισµικότητας. Σαφές είναι πως,  η  

πολυπολιτισµικότητα είναι το δεδοµένο και η διαπολιτισµικότητα το ζητούµενο. Η 

διαπολιτισµικότητα προϋποθέτει την πρώτη αλλά δεν απορρέει αυτόµατά από αυτήν. 

Ο όρος της διαπολιτισµικότητας είναι κανονιστικός ενώ ο ορός της 

πολυπολιτισµικότητας  αναλυτικός. Όταν οι ρόλοι αντιστρέφονται και ο τελευταίος 

όρος χρησιµοποιείται ως κανονιστικός, αυτό δηλώνει την διατήρηση της υπάρχουσας 

κατάστασης,  του πολιτισµικού πλουραλισµού, όπου οι πολιτισµοί  υπάρχουν ο ένας 

διπλά από τον άλλον και στην καλύτερη περίπτωση ο κυρίαρχος πολιτισµός ανέχεται 

τους υπόλοιπους. 

 Οι υποστηρικτές του πολυπολιτισµικού µοντέλου προτείνουν  την διατήρηση της 

πολυπολιτισµικής κατάστασης και θεωρούν ότι η κοινωνική συνοχή προωθείται µε 

την αναγνώριση των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων των µεταναστευτικών οµάδων και 

τη διαµόρφωση ενός κοινωνικού πλαισίου µέσα στο οποίο θα συνυπάρχουν και θα 

αναπτύσσονται όλοι οι πολιτισµοί χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ενότητα και η 

συνοχή του. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που διαµορφώνονται λαµβάνουν υπόψη 

τις γλωσσικές και πολιτισµικές δραστηριότητες των παιδιών των µεταναστών και 

έχουν στόχο την καλλιέργεια του σεβασµού και της ανοχής των ατόµων µε 

διαφορετική εθνική πολιτισµική φυλετική και θρησκευτική προέλευση. Κριτήριο για 
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τα κοινωνικά φαινόµενα δεν αποτελεί µόνο ο κυρίαρχος πολιτισµός αλλά κάθε 

πολιτισµός ξεχωριστά και όλοι µαζί ως σύνολο. Το πολυπολιτισµικό µοντέλο 

σύµφωνα µε τον Γ. Νικολάου (2000), είναι υπερβολικά απλοϊκό καθώς εστιάζεται 

αποκλειστικά στην πολιτισµική διαφορετικότητα και καταλήγει στον περιορισµό και 

στο κλείσιµο του καθενός στο δικό του πολιτισµικό καβούκι αποκλείοντας απόλυτα 

την αλληλεπίδραση µεταξύ τους,  η οποία συνίσταται.                                       

Η διαπολιτισµική θεωρία για την εκπαίδευση ως απάντηση στην 

πολυπολιτισµικότητα  προτείνει (Παπαδάκης.Ν, 2003:174-191) 

-Σε µακρό-επίπεδο : την διαχείριση της διαφοράς σε πολυπολιτισµικές κοινωνίες µε 

βάση τον σεβασµό τριών αρχών υπό την προϋπόθεση της συνάντησης  και της  

αλληλεπίδρασης των πολιτισµών. Οι αρχές είναιοι εξής:                            

•  Η  ισοτιµία των πολιτισµών .Με βάση αυτή την αρχή οι πολιτισµοί  

προέλευσης και υποδοχής  πρέπει να θεωρούνται ισότιµοι και να αποφεύγουν 

την αξιολογική σύγκριση µεταξύ τους. 

•  Η  ισοτιµία των µορφωτικών κεφαλαίων ατόµων διαφορετικής προέλευσης 

.Η πρώτη αρχή αποτελεί προϋπόθεση για να αποδειχθεί, ότι το µορφωτικό 

κεφαλαίο των µαθητών ανεξάρτητα από την φυλετική, εθνική ή κοινωνική 

προέλευση τους, είναι ισότιµο. Η µη αποδοχή του µορφωτικού κεφαλαίου του 

µαθητή ως ισότιµο, θα αποτελέσει εµπόδιο στην περαιτέρω εξέλιξή του, 

µειώνοντας τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες του . 

•  Η παροχή ίσων ευκαιριών 

Αυτή η αρχή, έχοντας ως προϋποθέσεις τις δύο πρώτες, δηλώνει ότι το σχολείο 

πρέπει να δεχτεί το εισερχόµενο µαθητή όπως είναι και να του παρέχει ίσες ευκαιρίες 

µε τους άλλους, για να αναπτύξει τις δυνατότητες του και την προσωπικότητα του µε 

βάση το δικό του µορφωτικό κεφαλαίο. 

 Οι στοχεύσεις σε επίπεδο πολιτικής είναι:   

• Η συνάντηση και αλληλεπίδραση πολιτισµών  

• Η άρση των εµποδίων υποκειµενικών ή αντικειµενικών σε ατοµικό και σε 

κοινωνικό επίπεδο. 

• Η πολιτισµική ανταλλαγή και ο εµπλουτισµός, ως συνέπεια . 

• Η παροχή σε όλους τους εκπαιδευµένους διαφορετικών οµάδων ίσης 

εκπαιδευτικής εµπειρίας .   
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 Σε µικρό-επίπεδο :στοχεύει, αφενός στην απόκτηση και στην ανάπτυξη της 

διπολιτισµικής -δίγλωσσης ταυτότητας των πολιτισµικά διαφορετικών ατόµων, και 

αφετέρου στην εµπέδωση της διαπολιτισµικής πρακτικής στην καθηµερινή ζωή στις 

πιο απλές επαφές όλων, περιλαµβανόµενης και της κυρίαρχης οµάδας. Η 

διαπολιτισµική αγωγή απευθύνεται περισσότερο σε µεµονωµένα άτοµα  και αφορά 

την κοινωνικοποίηση του ατόµου σε αντίθεση µε το µάκρο- επίπεδο που απευθύνεται 

σε θεσµούς και κοινωνικές οµάδες            

Μπορούµε να πούµε ότι, η διαπολιτισµική προσέγγιση για την εκπαίδευση εδράζεται 

στο µοντέλο της ενσωµάτωσης, αντλεί την νοµιµοποίηση της από την υπόθεση  της 

διαφοράς
2 και όχι από την υπόθεση του ελλείµµατος. Ακόµη εκκινεί από την θεωρία 

του Ch.Taylor για την πολιτική της αναγνώρισης. 

        

 2.8 Η συσχέτιση των κρατών πρόνοιας µε την διαχειρηση της 

µετανάστευσης στις χώρες ανάναλυσης: Γαλλία, Καναδά και Ελλάδα   

 

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η ανάλυση της συσχέτισης των συστηµάτων κρατών 

πρόνοιας µε την διαχείριση της µετανάστευσης στην Ελλάδα, Καναδά και Γαλλία. 

Σηµαντικό είναι να δούµε πως το κάθε ένα από τα αναφερόµενα  κράτη πρόνοιας 

διαχειρίζεται το µεταναστευτικό πληθυσµό ως προς τα δικαιώµατα και τα οφέλη που 

απολαµβάνουν οι µετανάστες από την  ενεργή ή παθητική συµµετοχή  τους σε αυτές 

της κοινωνίες.  

Για την κατανόηση του ζητήµατος, αρχικά θα εστιάσουµε σε κάποιες θεωρητικές 

αναφορές που αφορούν την έννοια του κράτους πρόνοιας, την ιστορική αναδροµή της 

δηµιουργίας και  της εξέλιξης του θεσµού, και την θεωρητική συζήτηση που 

συνοδεύει την πορεία αυτή µε αναφορές από Smith, Burke, Rosanvallon, Humboldt , 

Rawls, Nozick  et al. 

Παραµένοντας ακόµα στη θεωρητική οπτική του ζητήµατος θα εστιάσουµε στα 

µοντέλα κρατών πρόνοιας στα οποία ανήκουν και οι χώρες υπό ανάλυση συµφώνα µε  

τις αναλύσεις του  G.S.Andersen  και του  Ferrera.  Συµφώνα µε τον πρώτο 

αναφερόµενο έχουν αποκρυσταλλωθεί τρία είδη κρατών πρόνοιας : το φιλελεύθερο 

όπου ανήκει και ο Καναδάς, το συντηρητικό µοντέλο – κορπορατιστικό κράτος 
                                                      
2 Η ‘υπόθεση της διαφοράς ‘ είναι ένα θεωρητικό εργαλείο συµφώνα µε το οποίο τα εισερχόµενα παιδιά και το 
µορφωτικό κεφάλαιό που κουβαλούν αντιµετωπίζονται ως διαφορετικά και όχι ως ελλειµµατικά. 
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πρόνοιας  όπου ανήκει και η Γαλλία ανάµεσα σε άλλες χώρες της Ευρώπης, και το 

κοινωνικό-δηµοκρατικό µοντέλο όπου ανήκουν οι σκανδιναβικές χώρες. Για την 

ολοκλήρωση της ανάλυσης θα αναφερθούµε και στο τέταρτο µοντέλο , το Νοτιο 

µοντέλο όπου ανήκει και η Ελλάδα. Αν και πολύ αµφισβητούν την ύπαρξη του 

µοντέλου αυτού σύµφωνα µε τον  Ferrera  υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά που 

διέπουν τα κράτη πρόνοιας των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Μετά από την 

ανάλυση των γενικών αρχών που διέπουν τα µοντέλα αυτά θα εστιάσουµε σε 

περαιτέρω εξειδικευµένη παρουσίαση και ανάλυση των συστηµάτων των χωρών 

:Γαλλία, Καναδάς και Ελλάδα, µε σκοπό να κατανοήσουµε καλύτερα την συσχέτιση 

µεταξύ των κρατών πρόνοιας αυτών των χωρών µε την παρουσία των µεταναστών 

στην αγορά εργασίας και έξω από αυτήν, το όποιο αποτελεί και το κύριο θέµα αυτής 

της ενότητας. Η δοµή της ενότητας είναι τέτοια ώστε οι παραπάνω υποενότητες να 

µας οδηγήσουν στην κατανόηση και την ολοκλήρωση του κεντρικού ζητήµατος.                                  

            Η διαχείριση της µετανάστευσης αποτελείται από νόµους και κανόνες τα οποία 

ρυθµίζουν τις δυνατότητες των µεταναστών να γίνουν πολίτες της χώρας υποδοχής, 

να αποκτήσουν άδειες διαµονής και εργασίας και να συµµετέχουν στο οικονοµικό, 

κοινωνικό και πολιτισµικό σύστηµα  της χώρας. Αυτό που ολοκληρώνει την ανάλυση 

της διαχείρισης της µετανάστευσης είναι και η θέση τους στο κράτος πρόνοιας της 

χώρας υποδοχής. Υπόψη κατά µια τέτοια ανάλυση πρέπει να έχουµε ότι υπάρχουν 

τρείς µορφές µετανάστευσης: οικονοµική µετανάστευση, οι αιτούντες άσυλο και τα 

µέλη των οικογενειών και οι παράνοµοι µετανάστες, κατηγορίες οι οποίες 

περικλείουν ειδικά δικαιώµατα και προσφέρουν µια ιεραρχική διαφοροποίηση στα 

δικαιώµατα αυτά. Παρ’όλα αυτά η ανάλυση αυτή θα περιοριστεί την οµάδα της 

οικονοµικής µετανάστευσης, η οποία είναι και αντικείµενο έρευνας όλης της 

διατριβής. Επιπροσθέτως, απαραίτητο είναι  να λαµβάνουµε υπόψη ότι εκτός από τις  

γενικές αρχές που διέπουν τα συστήµατα κρατών πρόνοιας των χωρών υπό ανάλυση   

και µοντέλο διαχείρισης της µετανάστευσης αυτό που επηρεάζει την θέση των 

µεταναστών στο κράτος πρόνοιας είναι και άλλοι παράγοντες όπως είναι : η 

οικονοµική ανάπτυξη της κάθε χώρας, το άνοιγµα της αγοράς, τα ποσοστά ανεργίας, 

η θρησκευτική δοµή του κράτους, η ιδεολογική θέση των πολιτικών κοµµάτων, η 

δύναµη των οργανωµένων συνδικάτων  και η δοµή των δηµοσιών θεσµών.  
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2.8.1 Έννοιες του κράτους πρόνοιας, ό ρόλος του κράτους,  ιστορική αναδροµή 

και  θεωρητική συζήτηση                 

 

              

Το κράτος πρόνοιας  καθορίζει τα σύνολο των παρεµβάσεων του κράτους στο 

κοινωνικό τοµέα που έχουν στόχο την εξασφάλιση ενός ελάχιστου  ευ ζην στο 

κοινωνικό σύνολο ιδιαίτερα µέσο ενός διευρυµένου συστήµατος κοινωνικής 

προστασίας.  

Σύµφωνα µε τον Κατρούγκαλο (2004), «το κράτος πρόνοιας είναι ο καθολικός τύπος 

οργάνωσης όλων των σύγχρονων βιοµηχανικών χωρών και περιγράφει τη θεσµική 

οργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών. ∆εν πρέπει να συγχέεται µε το κοινωνικό 

κράτος, όρος που συµπυκνώνει θεσµικά και πολιτειολογία την ανάληψη από το 

κράτος συνταγµατικών υποχρεώσεων για την εξασφάλιση των βασικών αναγκών των 

µελών της κοινωνίας και προσδιορίζει ένα υποσύνολο µόνο των κρατών πρόνοιας» 

(Κατρούγκαλος,2004:σ.16). 

Το κράτος πρόνοιας είναι ένα ιστορικό φαινόµενο που συνδέθηκε στενότερα µε την 

ύστερη φάση του καπιταλιστικού συστήµατος. Αποτέλεσε ένα συνοδευτικό 

φαινόµενο του κρατικού παρεµβατισµού στην οικονοµία, καθώς τροποποίησε τους 

όρους αξιοποίησης του κεφαλαίου µέσα από την αναδιανοµή του και τον επηρεασµό 

της αναπαραγωγής της µισθωτής εργασίας, πολιτικοοικονοµικά προστάτευσε τους 

µισθωτούς από την εξαθλίωση και την απαξίωση, συµβάλλοντας στη αναπαραγωγή 

των δυνάµεων εργασίας και κοινωνικοπολιτικά δηµιούργησε τις συνθήκες για 

κοινωνική συνοχή, σταθερότητα και νοµιµοποίηση του συστήµατος, όρους που 

απειλούσε συνεχώς η άναρχη και αυθόρµητη δράση των δυνάµεων της αγοράς και 

του ανταγωνισµού. 

Πριν τον καπιταλισµό είχαµε το κράτος «µονάρχη». Ο βασικός του ρόλος ήταν ο 

πολίτικος. Την περίοδο γέννησης του καπιταλισµού το κράτος είναι «κράτος 

χωροφύλακας» και ο ρόλος του παραµένει κυρίως πολίτικος. 

Την περίοδο µετά την ολοκλήρωση της βιοµηχανικής επανάστασης ενισχύεται ο 

οικονοµικός ρόλος του κράτους και το κράτος γίνεται «προστατευτικό παρεµβατικό».  

Τα βασικά χαρακτηριστικά της εποχής της βιοµηχανικής επανάστασης που 

επηρέασαν τον ρόλο του κράτους στο κοινωνικό σύνολο είναι ότι δηµιουργήθηκε  µια 
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τάξη που επιβιώνει  αποκλειστικά από το εισόδηµα που έχει από την εργασία, 

µειώθηκε το ποσοστό  του εκείνου του πληθυσµού που «ζει» από τη χρήση της 

ιδιοκτησίας και τέλος  δηµιουργήθηκε η µισθωτή εργασία.   

Η εκβιοµηχάνιση την περίοδο εκείνη προκάλεσε την αλλαγή της δοµής της 

κοινωνίας. Ειδικότερα έφερε το διαχωρισµό της παράγωγης από την αναπαραγωγική  

διαδικασία. Μειώνεται ο οικονοµικός ρόλος της οικογενείας προς όφελος του µη 

οικονοµικού της ρόλου. Η οικογένεια είναι πλέον στοιχειό του µη οικονοµικού και 

όχι στοιχειό του οικονοµικού όπως ίσχυε µέχρι την εποχή της βιοµηχανικής 

επανάστασης.  Παρατηρήθηκε βασική αλλαγή στον τρόπο δηµιουργίας εισοδηµάτων 

όπως και  χειροτέρευση των συνθηκών διαβίωσης των εργατών. Σηµειώθηκε αύξηση 

του αριθµού των φτωχών και των κοινωνικά αποκλεισµένων όπως  και αύξηση του 

αριθµού των εργατικών ατυχηµάτων. Αναµενόµενο ήταν η   ένταση της ανασφάλειας 

και της αβεβαιότητας. (Χλέτσος Μιχάλης, 2012)   

Η  θεωρητική συζήτηση που ακολούθησε ήταν πλέον αναγκαιότητα για τον ορισµό 

του ρόλου του κράτους σε µια κοινωνία αγοράς. Μια σειρά θεωρητικών ανέπτυξαν 

τις δικές τους θεωρίες σχετικά µε αυτό που το κράτος πρέπει να κάνει και µέχρι που 

πρέπει να φτάσουν τα όρια του. 

Oι Smith, Burke και Humboldt συµφωνούν σε µια συρρίκνωση των κρατικών 

λειτουργιών.(Rosanvallon, 1987)  Υπάρχει αυτό που το κράτος πρέπει να κάνει και 

αυτό που το κράτος δεν πρέπει να κάνει, που συγκεκριµένα ο Βentham ονόµασε 

«ατζέντες» και «µη ατζέντες». Η θέση του κράτους µε βάση τους παραπάνω 

συγγραφείς είναι µεταβλητή αλλά σε γενικότερο πλαίσιο συµφωνούν στο  γεγονός ότι 

το η παρέµβαση του κράτους στην οικονοµική σφαίρα διαταράσσει τα συστήµατα 

ρυθµίσεων της αγοράς. Για τον  Adam Smith  τα χαρακτηριστικά του κράτους 

πρόνοιας πρέπει να περιοριστούν στα τρία: η άµυνα ενάντια σε µια εξωτερική απειλή, 

δικαιοσύνη και η δηµιουργία δηµοσιών έργων και εγκαταστάσεων τα οποία δεν 

ενδιαφέρουν ιδιαίτερα των ιδιωτικό τοµέα. Σε αυτό το τελευταίο σηµείο συµφωνεί 

και ο Bentham διευκρινίζοντας ότι αυτό που ονοµάζεται sponte acta πρέπει να είναι 

κοµµάτι των µη ατζεντών. ∆ηλαδή το κράτος δεν πρέπει να παρεµβαίνει σε κάθε 

ατοµική πράξη που παράγει αύξηση του συλλογικού πλούτου. Οι  Bentham και  

Smith  συµφωνούν σε αυτό που αφορά την αυτορρύθµιση της αγοράς και στην 

φυσική αρµονία των συµφερόντων. Οι ιδιώτες ενδιαφέρονται περισσότερο για την 

αύξηση του πλούτους  παρά το κράτος. Αυτό είναι το ορατό χέρι του κράτους. Το 

σύνολο των ατοµικών συµφερόντων είναι ίσο µε το κοινό συµφέρον. Οι δυο 



  36 

θεωρητικοί εναντιώνονται στον περιορισµό στο ρόλο του κράτους στο µάξιµουµ στη 

οικονοµική σφαίρα. Ο ρόλος του κράτους πρέπει να περιοριστεί σε µια εξωτερική 

οικονοµική λειτουργία. Ειδικότερα ο Βentham  επιµένει στο περιορισµό της δράσης 

ενός µέρους του κοινωνικού συνόλου  για να ευνοηθούν τα συµφέροντα ενός 

µεγαλύτερου µέρους. Ο  Smith υποστηρίζει ότι το κράτος πρέπει να αναλαµβάνει τα 

µεγάλα δηµόσια έργα τα οποία είναι απαραίτητα αλλά όχι ελκυστικά για τον ιδιωτικό 

τοµέα. Ο  Humboldt  αναπτύσσει µια πιο υπερβολική προοπτική σύµφωνα µε την 

οποία το κράτος δεν πρέπει να επιµελεί για το καλό αλλά για να εµποδίζει το κακό. 

Με το να παρεµβαίνει το κράτος όλο και περισσότερο σε όλους τους τοµείς όχι µόνο 

της ασφάλειας θα υπάρχει όλο και περισσότερη προσδοκία από την κοινωνία µε 

αποτέλεσµα η ίδια να χάνει την ενεργητικότητα της. Αυτό θα οδηγήσει σε µια 

αυστηρή γραφειοκρατία. Η οικονοµική θεωρία του Burke  βασίζεται στην ιδέα της 

ανάγκης. Το κράτος πρέπει να περιορίζει την δράση του µόνο σε αυτό που είναι στα 

αλήθεια δηµόσιο, δηλαδή η ειρήνη , η ασφάλεια , η τάξη και η ευηµερία. Για τον 

Pierre Rosanvallon  και οι τέσσερεις αυτοί θεωρητικοί βλέπουν το κράτος σαν 

γραφειοκρατικό αποτέλεσµα, χωρίς να συνδέσουν το κράτος σαν πολιτική µορφή µε 

την εµφάνιση του ατοµικισµού. Αυτοί οι φιλελεύθεροι στοχαστές δεν έχουν σκεφτεί   

το κράτος πρόνοιας απορρίπτοντας κάθε κρατική µορφή.  

Οι νεοφιλελεύθεροι από την άλλη, όπως ο Nozick  επιµένουν στην εγκατάσταση ενός 

άλλου συστήµατος µέσα στο οποίο το κράτος θα απουσιάζει.  Αυτό που καλύπτει την 

έννοια της προστασίας είναι οι οργανώσεις αµοιβαίας προστασίας οι οποίες είναι 

εθελοντικές αλλά και  εύθραυστες. Οι οργανώσεις αυτές δηµιουργούν υπηρεσίες 

προστασίας και κοινής ασφάλειας. Σε αυτή την περίπτωση µπορούµε να µιλήσουµε 

για το κράτος χωροφύλακα. Οι ανεξάρτητοι οι οποίοι δεν είναι πελάτες δεν 

επωφελούνται από προσφερόµενες υπηρεσίες. Για να αντισταθµίσει αυτό το κράτος 

προσφέρει µια ελάχιστη προστασία. Ο  Pierre Rosanvallon  κατηγορεί τον Nozick  

για ασυνέπεια στις προτάσεις του, υποστηρίζοντας ότι εάν η ασφάλεια είναι 

αναδιανεµητική τότε γιατί δεν είναι ίδια τα µέσα σε όλους τους τοµείς;  

Στο πλαίσιο του ελάχιστου κράτους απαραίτητο είναι να προσεγγίσουµε το ζήτηµα 

από την προοπτική της δικαιοσύνης. Η έννοια της δικαιοσύνης στη φιλελεύθερη 

οπτική επικαλείται τις ανισότητες προσδιορισµένες σε ένα σύστηµα ελεύθερης 

δράσης ( laisser faire ou aller  στο κείµενο) όπου ο καθένας είναι ελεύθερος να 

δουλεύει λιγότερο και να διατρέχει λιγότερους κίνδυνους και συνεπώς να µειώνει τα 

έσοδα του. Με αυτό το είδος δικαιοσύνης οι ανισότητες δεν χρειάζεται να 
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µετριαστούν ή να αντιµετωπιστούν, είναι φυσικές και εθελοντικές. Ο  Stiouart Mill  

διορθώνει αυτή την θεωρία δίνοντας µια χροιά βιώσιµης κατάστασης.  Συµφώνα µε 

αυτόν οι ανισότητες µπορεί να είναι κληρονοµικές αλλά όχι από επιλογή. Ο Rawls  

προτείνει µια αναδιανεµητική δικαιοσύνη όπου τα άτοµα θα συµφωνήσουν πάνω στις 

αρχές δικαιοσύνης (οικονοµική ελευθερία και κοινωνική ισότητα) προς όφελος όλων 

ακόµα και των λιγότερο ευνοηµένων. Ο Rawls  νοµιµοποιεί το σύστηµα αγοράς 

εισάγοντας την έννοια της ισότητας. Οι υποστηρικτές του ελάχιστου κράτους 

θέλοντας να διατηρήσουν κάποιες σπάνιες κρατικές λειτουργίες δεν εµβαθύνουν την 

σκέψη τους όσον αφορά την χρηµατοδότηση των υπηρεσιών. Οι νέο- φιλελεύθεροι 

βλέπουν την πολιτική ως ένα µέσω ατοµικιστικής δράσης  και την δηµοκρατία σαν 

µια εγγύηση της ελευθερίας.  

 
 
2.8.2 Τα πρότυπα κράτους πρόνοιας.  

 

 

Με βάση την ανάλυση του  G.E Andersen έχουν διαµορφωθεί τρία  πρότυπα κρατών 

πρόνοιας µε βάση πάντα τον παρεµβατικό ρόλο του κράτους. (G.E.Andersen, 2007)   

Σύµφωνα µε την ανάλυση του τα κριτήρια διάκρησης ανάµεσα στα µοντέλα κρατών 

πρόνοιας είναι η από-εµπορευµατοποιήση (demarchandialisation), η διάκριση 

ανάµεσα στη ιδιωτική και την δηµόσια σφαίρα, και η κοινωνική διαστρωµάτωση.  

Πρώτα απ’όλα πρέπει να αναφερθούµε στις έννοιες αυτές. 

Η έννοια της από-εµπορευµατοποίησης βασίζεται στην ιδέα της ανεξαρτητοποίησης 

της επιβίωσης του άτοµου από την αγορά. Με δεδοµένο ότι ο καπιταλισµός έχει 

µετατρέψει την εργατική δύναµη σε εµπόρευµα, τότε δεν είναι παράλογο να 

παραδεχτούµε ότι όταν η εργατική δύναµη µετατρέπεται σε εµπόρευµα, τότε δεν 

είναι οι πιθανότητες  του ατόµου να επιβιώσει έξω από την αγορά είναι σχεδόν 

ελάχιστες.  

Η διάκριση ανάµεσα στη ιδιωτική και την δηµόσια σφαίρα είναι ένας παράγοντας 

που αφορά κυρίως δυο µεταβλητές, τις συνολικές δαπάνες για κάθε κατηγορία 

προγράµµατος και τις πηγές εισόδων από την άλλη.  

Όσον αφορά την κοινωνική διαστρωµάτωση, είναι ένας παράγοντας που είναι 

συνδεδεµένος µε την ιδεολογική και την πολιτική κληρονοµιά.  
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• Φιλελεύθερο καθεστώς (Καναδάς, Αυστραλία,  ΗΠΑ,)   

 

Παρατηρούνται κοινωνική αρωγή έλεγχου εισοδήµατος και συστήµατα κοινωνικής 

ασφάλισης περιορισµένης κλίµακας. Ο ρόλος του κράτους είναι ελάχιστος και 

προωθεί την ανάπτυξη της αγοράς.  Βασίζεται σε καθολικές καλύψεις   που συνδέεται  

µε µια αυστηρή  λογική αξιολόγησης πηγών εισοδηµάτων που στιγµατίζει. Τα βασικά 

αποτελέσµατα αυτού του καθεστώτος αποτελούνται από ένα  αδύναµο βαθµό  από-

εµπορευµατοποιήσης συνδυασµένο µε ένα δυνατό δυϊσµό τάξης.  

Στη φιλελεύθερη λογική η από-εµπορευµατοποήση παίρνει σάρκα και οστά 

περιορίζοντας την πρόσβαση στην βοήθεια µέσω ενός συστήµατος κοινωνικής 

βοηθείας που βασίζεται στην αυστηρή εξέταση των εισοδηµάτων. Η φιλανθρωπική 

ασφάλιση, βασίζεται σε µια εθελοντική προσπάθεια προστατευµένη από το 

συµβόλαιο και έχει σαν κέντρο το άτοµο. Όσον αφορά την διαφορά ανάµεσα στο 

ιδιωτικό και των δηµόσιο τοµέα οι δηµόσιες δαπάνες που αφορούν τις συντάξεις και 

τα επιδόµατα δεν έχουν διαφορά ανάµεσα στους ιδιωτικούς και τους δηµοσίους 

υπαλλήλους. Όσον αφορά την κοινωνική διαστρωµάτωση στα φιλελεύθερα 

συστήµατα υπάρχει η εξής δοµή: υπάρχει µια οµάδα στην βάση του κλίµακα 

εξαρτηµένη από την κοινωνική πρόνοια, στη µέση βρίσκονται οι πελάτες της 

κοινωνικής ασφάλισης και στην κορυφή βρίσκονται οι ευνοούµενοι ικανοί να 

αντλήσουν από την αγορά την κοινωνική τους προστασία.     

Το µοντέλο αυτό έλκει την ιδεολογική του αφετηρία στους νόµους των φτωχών, και 

σε µια ατοµικιστική θεώρηση του ανθρώπου ως έλλογο ον, προικισµένο µε 

ικανότητες και υπεύθυνο για τις πράξεις του. Κάτω από αυτό το πρίσµα οι έχοντες 

ανάγκη την κρατική φροντίδα είναι µόνον οι αναξιοπαθούντες. Μάλιστα σε µια 

οικονοµία που µεγεθύνεται και συνεπώς δίνεται η δυνατότητα αυτοσυντήρησης µέσω 

της εργασίας, αυτοί είτε βρίσκονται σε µια βραχεία περίοδο αιφνίδιας συµφοράς, είτε 

οι ίδιοι είναι ανάξιοι να συντηρηθούν, οπότε χρίζουν συµµόρφωσης µέσω του ηθικού 

στιγµατισµού, προκειµένου να ενταχθούν στην ενεργό κοινωνία µέσω της εργασίας.  

Στο Φιλελεύθερο ιδεότυπο «το κυρίαρχο δικαίωµα είναι το δικαίωµα στην 

ιδιοκτησία, και οικοδοµείται στον άξονα της σύµβασης ενάντια στην φιλανθρωπία. Η 

κοινωνική πρόνοια αποτελεί δωρεά που παραχωρείται από το κράτος και υπόκειται 

σε οποιουσδήποτε όρους αυτό θεωρεί σκόπιµο να θέσει» (Κατρούγκαλος Γ., 2004). 
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Με βάση τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι το φιλελεύθερο κράτος πρόνοιας αποτελεί 

µηχανισµό ενίσχυσης της αγοράς είτε µε προγράµµατα µαζικής εργασιακή ένταξης, 

είτε µέσω της επιχορήγησης ιδιωτικών σχεδίων πρόνοιας. Συµπεραίνουµε, λοιπόν, 

ότι, εν αντιθέσει µε το σοσιαλδηµοκρατικό πρότυπο, στόχος αποτελεί η 

εµπορευµατοποίηση των προνοιακών παροχών. 

Το σύστηµα χρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό, τη φορολογία, 

επικουρικά από ασφαλιστικές εισφορές ενώ προωθείται και η συµµετοχή του 

ιδιωτικού τοµέα στις προνοιακές παροχές. Το πρότυπο αυτό δεν έχει αναδιανεµητικό 

χαρακτήρα. 

Οι παροχές χορηγούνται µε καθολικό τρόπο µε κριτήριο την ιδιότητα του πολίτη, 

ανεξάρτητα του ασφαλιστικού δεσµού, σε αντίθεση µε το ηπειρωτικό µοντέλο, αλλά 

χαρακτηρίζεται από επιλεκτική κοινωνική βοήθεια στα πιο αδύνατα µέλη της 

κοινωνίας, µετά από έλεγχο των εισοδηµάτων τους (means tested assistance), 

κατατείνοντας στην απόλυτη και όχι στην σχετική ένδεια. Η κοινωνική πολιτική 

νοείται κυρίως ως το έσχατο δίχτυ ασφαλείας (safety net) των πλέον αδυνάτων και 

εκτός αγοράς κατηγοριών. 

Βασίζεται κυρίως στην οργάνωση προνοιακών υπηρεσιών και όχι σε χρηµατικές 

παροχές, οι οποίες διέπονται από καθεστώς ευρείας διακριτικής ευχέρειας για το είδος 

των υπηρεσιών που θα προσφερθούν, µε κύριο σκοπό την επανένταξη στην 

παραγωγική διαδικασία. Το γεγονός αυτό εντεινόµενο από τον έλεγχο των 

εισοδηµάτων έχει ως συνέπεια την δυνατότητα επέµβασης και ελέγχου της 

προσωπικής ζωής των δικαιούχων και το στιγµατισµό τους σε επίπεδο ηθικής. 

Οι εργασιακές σχέσεις ρυθµίζονται από συλλογικές συµφωνίες, οι οποίες δεσµεύουν 

αποκλειστικά τα συµβαλλόµενα µέρη και µόνο. 

Όσον αφορά την θεσµική και νοµική κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωµάτων και 

κατά προέκταση το κράτος πρόνοιας οι χώρες του φιλελεύθερου µοντέλου ανήκουν 

στο σύστηµα του common low, που ευνοεί λύσεις προσανατολισµένες προς την 

αγορά. Τα κοινωνικά δικαιώµατα δεν κατοχυρώνονται συνταγµατικά, ενώ το 

αγγλοσαξονικό δίκαιο, λόγω της επαγωγικής του λειτουργίας, αποφεύγει την 

αναγνώριση κοινωνικών δικαιωµάτων, προκειµένου να µην γενικευτούν και 

τυποποιηθούν µεµονωµένες αποφάσεις δικαστηρίων και καταστούν καθολική 

κοινωνική πολιτική. 
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• Συντηρητικό µοντέλο – κορπορατιστικό κράτος πρόνοιας  (Ηπειρωτική 

Ευρώπη, Γαλλία,  Αυστρία, Γερµανία).   

 

Σηµαντικός ο ρόλος του κράτους που αποσκοπεί στη διαφοροποίηση µεταξύ 

κοινωνικών οµάδων και προνοµιών µέσω διαφορετικών ρυθµίσεων µε κριτήρια την 

κοινωνική τάξη και την κοινωνική θέση. Το µοντέλο αυτό δοµείται γύρω από το 

κέντρο του κράτους και τα δικαιώµατα χορηγούνται  µε βάση την τάξη και την θέση 

εργασίας. Η ιδιωτική ασφάλιση παίζει ένα πολύ µικρό ρόλο. Σαν πρότυπο είναι 

εµπνευσµένο από τις  παραδοσιακές οικογενειακές  αξίες και δίνει πρωταρχικό ρόλο 

στην σηµασία της µητρότητας. Όσον αφορά την διάκριση ανάµεσα στο ιδιωτικό και 

τον δηµόσιο τοµέα η δοµή των προγραµµάτων συντάξεων και επιδοµάτων 

επικεντρώνεται γύρω από το επαγγελµατικό καθεστώς όπου ο ιδιωτικός  τοµέας 

παραµένει αδύναµος.    

Το σύστηµα διαµορφώθηκε κυρίως από την επιρροή του βισµαρκιανού τύπου 

πρόνοιας το οποίο επιβάλλει ισχυρό γραφειοκρατικό µηχανισµό και συντεχνιακή 

συµµετοχικότητα, αναλόγως την  ισχύ για την αποφυγή αστάθειας και συγκρούσεων, 

καθώς, επίσης, και από τις µεγάλες κοινωνικές επαναστάσεις του 1848 και 1870 3 και 

την κοινωνική διδασκαλία της καθολικής εκκλησίας, µε χαρακτηριστικά την αρχή της 

επικουρικότητας
4 και τον συντεχνιακό τρόπο οργάνωσης. 

Τα κοινωνικά  δικαιώµατα που αναγνωρίζονται είναι κατηγορικά και όχι καθολικά, 

βασισµένα κατά κύριο λόγο στον ασφαλιστικό δεσµό ως θεσµικό χαρακτηριστικό και 

κατά συνέπεια, είναι δικαιώµατα των εργαζοµένων και όχι των πολιτών. Οι σχετικές 

παροχές είναι κυµαινόµενες και αντιστοιχούν κυρίως σε χρηµατικές παροχές (transfer 

state) και όχι σε υπηρεσίες και εξαρτώνται από τις κρατήσεις και το εργασιακό 

καθεστώς των δικαιούχων. 

Η χρηµατοδότηση των κοινωνικών παροχών, βασίζεται κυρίως στις εισφορές 

εργοδοτών και εργαζοµένων και λιγότερο στην φορολογία. Με δεδοµένη την 

                                                      
3 Στην Γαλλία η θέσπιση εγγυήσεων των κοινωνικών δικαιωµάτων θεωρήθηκε από τους επαναστάτες ως φυσική εξέλιξη και 
επέκταση της συνταγµατικής προστασίας που ξεκίνησε το 1789. Απαιτήθηκαν η κατοχύρωση των δικαιωµάτων (πρωταρχικά της 
εργασίας) µε νοµική φύση όµοια µε τις κλασικές ελευθερίες. 

4 Πρόκειται για µια ατοµοκεντρική αρχή διαχωρισµού λειτουργιών µεταξύ των ιδιωτών, της κοσµικής και της εκκλησιαστικής 
εξουσίας, κατά την οποία είναι ανεπίτρεπτο να αφαιρούνται υπέρ του κράτους αρµοδιότητες προς τους ιδιώτες, την οικογένεια ή 
την εκκλησία. 
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προτεραιότητα που έχουν οι επαγγελµατικές κατηγορίες, η αναδιανοµή του 

εισοδήµατος είναι σχετικά περιορισµένη και το κοινωνικό κράτος δεν αλλάζει ριζικά 

τους συσχετισµούς πόρων που προϋπήρχαν, τείνοντας να διατηρήσει το κοινωνικό 

status quo. 

Βασικός πυρήνας της κοινωνικής φροντίδας είναι η παραδοσιακή οικογένεια, η οποία 

στηρίζεται οικονοµικά µε χρηµατικές ενισχύσεις ή µέσω ειδικής φορολογικής 

µεταχείρισης. Ο άντρας αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήµατος, ενώ η συµµετοχή της 

γυναίκας στην εργασία αποθαρρύνεται και µέσω των ελλειµµατικών κοινωνικών 

υπηρεσιών παροχής φροντίδας για τα παιδιά. 

Στον Συντηρητικό - Κορπορατιστικό ιδεότυπο τα κοινωνικά δικαιώµατα 

κατοχυρώνονται από συνταγµατικές εγγυήσεις, οι οποίες αναδεικνύουν την αρχή του 

κοινωνικού κράτους ως οργανωτική βάση του πολιτεύµατος, τυποποιούν τον 

κοινωνικό κρατικό προσανατολισµό, νοµιµοποιούν τον οικονοµικό παρεµβατισµό, 

νοηµατοδοτούν το περιεχόµενο των ατοµικών δικαιωµάτων και της ισότητας, και 

τέλος ασκούν µια προφανή ιδεολογική - νοµιµοποιητική λειτουργία, εξωραΐζοντας 

την εικόνα του κράτους προσδίδοντας στην εξουσία ένα κοινωνικό πρόσωπο 

(Κατρούγκαλος Γ.,2004). 

Όπως προελέχθη για την δηµιουργία µιας ισχυρής γραφειοκρατικής µηχανής και τον 

έλεγχο των παροχών, προκειµένου να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή σε 

συντεχνιακό επίπεδο, το µοντέλο χαρακτηρίζεται από στοιχεία κρατικού 

πατερναλισµού µέσω ενός ιδιαίτερα ευρέως και πολυσχιδούς δικτύου νοµικών 

εγγυήσεων µε υψηλή τυποποίηση, που συµβάλει στην δηµιουργία ενός ελάχιστα 

ευέλικτου γραφειοκρατικού συστήµατος. 

 

• Κοινωνικό‐δηµοκρατικό καθεστώς  (Σκανδιναβικές χώρες )  

  

Το µοντέλο αυτό χαρακτηρίζεται από µια επέκταση των καθολικών αρχών στις νέες 

µεσαίες τάξεις ειδικά αυτών που σχετίζονται µε την ανάπτυξη του µεταβιοµηχανικού 

καπιταλισµού. Αυτό το σύστηµα προσφέρει ένα καθολικό σύστηµα κοινωνικής 

ασφάλισης µε επιδόµατα ανάλογα µε το πόσο των εισοδηµάτων. Το σύστηµα αυτό 

ουδετεροποιεί την αγορά µέσα σε µια λογική ισότητας από την κορυφή µε µια 

θέληση κοινωνικοποίησης των οικογενειακών δαπανών µε σκοπό την δηµιουργία 
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συνθηκών µιας ατοµικής ανεξαρτησίας. Για την διάρκεια ενός τέτοιου συστήµατος 

προϋπόθεση είναι η δηµιουργία και η εφαρµογή πολιτικών που αποσκοπούν στην 

πλήρη απασχόληση.  Σε αυτό το µοντέλο η από-εµπορευµατοποίηση έχει 

προσεγγιστεί σαν ένα εργαλείο που θα συνδέσει τις συντηρητικές µεταρρυθµίσεις µε 

τους σοσιαλιστικούς στόχους µε απώτερο σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση των 

κοινωνικών δικαιωµάτων  και όχι µόνο στην ύπαρξη τους. Όσον αφορά την 

κοινωνική διαστρωµάτωση αυτό που έχει προτεραιότητα είναι η οικοδόµηση της 

αλληλεγγύης  πολεµώντας εναντίων των ατοµικιστικών επιδράσεων  της αγοράς. 

Όποια και να είναι η στρατηγική ο στόχος είναι να υπερισχύει η καθολική κάλυψη η 

οποία θα εξισώνει το κοινωνικό στάτους, τα προτερήµατα και τις ευθηνές της 

ιδιότητας του πολίτη. Σκοπός είναι η ανάπτυξη των µεσαίων τάξεων.    

Η διαµόρφωσή του έλκεται από την πρωσική µεταρρύθµιση, την Γαλλική 

επανάσταση του 1948, και τον κοινωνικό συµβιβασµό που ισχυροποιήθηκε από την 

µακρόβια συµµαχία µεταξύ µεσαίων στρωµάτων και της αγροτικής - εργατικής τάξης 

εν µέσω µιας σχετικά αδύναµης αστικής τάξης. Το αποτέλεσµα αυτής της 

µακρόχρονης και σταθερής συµµαχίας ήταν η επέκταση των πλεονεκτηµάτων της 

κοινωνικής πολιτικής στα µεσαία στρώµατα. 

Χαρακτηρίζεται από καθολικότητα όλων των παροχών (universalism), οι οποίες 

απορρέουν από την κοινωνική ιθαγένεια, δηλαδή την ιδιότητα του πολίτη και σε 

περιπτώσεις από την νόµιµη διαµονή, µέσω ενός µεγάλου αλλά ευέλικτου 

αποκεντρωµένου γραφειοκρατικού µηχανισµού. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις 

οικογενειακές παροχές και στις υπηρεσίες κατάρτισης.  

Η χρηµατοδότηση είναι κρατική µέσω της γενικής φορολόγησης και το µοντέλο 

χαρακτηρίζεται αναδιανεµητικό. Ο τοπικός φόρος, που αποφασίζουν οι ίδιες οι 

κοινότητες, αποτελεί κατά προσέγγιση το 50% της συνολικής φορολόγησης.  

Η κοινωνική πολιτική πλην της πολιτικής για την απασχόληση ασκείται κυρίως µέσω 

κοινωνικών υπηρεσιών, διαχειριζόµενες σχεδόν αποκλειστικά από την τοπική 

αυτοδιοίκηση, µε συνταγµατικά κατοχυρωµένες αρµοδιότητες. Η αυτοδιοίκηση έχει 

σε πολύ µεγάλο βαθµό αυτοτέλεια διοικητική, αλλά, όπως προαναφέρθηκε, και 

οικονοµική. Υφίσταται διαχειριστικό έλεγχο, αλλά όχι έλεγχο σκοπιµότητας ή 

εποπτεία ως προς την οργάνωση των υπηρεσιών ή την αξιοποίηση των κονδυλίων 

που διατίθενται. Το µοντέλο αυτό αποτελεί ιστορικό συµβιβασµό ανάµεσα στην 
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αποκεντρωτική και φιλελεύθερη αρχή της αυτοδιοίκησης και στην εξισωτική και 

συγκεντρωτική αρχή του κράτους πρόνοιας.  

Η πλήρης απασχόληση είναι στο επίκεντρο των πολιτικών προτεραιοτήτων και 

µάλιστα είναι από τα µοναδικά συνταγµατικώς κατοχυρωµένα δικαιώµατα. Στο 

πνεύµα αυτό το κράτος αποτελεί τον βασικό εργοδότη λόγω του εκτεταµένου δικτύου 

προνοιακών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα παρατηρείται αυξηµένη απασχόληση των 

γυναικών, κυρίως στον δηµόσιο τοµέα, που αγγίζει το ποσοστό του 80%. 

Σε συνταγµατικό επίπεδο διαπιστώνεται ελλειπτικότητα στην κατοχύρωση των 

κοινωνικών δικαιωµάτων, εν µέρει λόγω της προστασίας της συλλογικής αυτονοµίας, 

πλην του δικαιώµατος στην εργασία και σε περιπτώσεις του δικαιώµατος στην 

κοινωνική πρόνοια ως δικαίωµα στο ελάχιστο αξιοπρεπές όριο διαβίωσης, ενώ σε 

νοµοθετικό επίπεδο τα κοινωνικά δικαιώµατα κατοχυρώνονται ως πλήρως αγώγιµα. 

Λόγω του γεγονότος ότι η οργάνωση του κράτους πρόνοιας γίνεται σε βάση και όχι 

µε εξατοµικευµένες παροχές, δεν υπάρχει υψηλός βαθµός δικαιοποίησης του 

συστήµατος προστασίας και η νοµοθεσία περιορίζεται στον καθορισµό των 

προτεραιοτήτων της κοινωνικής πολιτικής και στην δηµιουργία της υποχρέωσης της  

οργάνωσης των υπηρεσιών για τις οποίες δίνεται κρατική υποστήριξη, όχι όµως για 

το επίπεδο των παροχών. 

Οι συµφωνίες µεταξύ των κοινωνικών εταίρων δηµιουργούν τους βασικούς  κανόνες 

εργατικού δικαίου, δίχως την παρέµβαση της νοµοθετικής εξουσίας, διαφυλάσσοντας 

µε τον τρόπο αυτόν την συνδικαλιστική και την διαπραγµατευτική ελευθερία. Το 

κοινοβούλιο επεµβαίνει, όχι τόσο για να θεσπίσει ουσιαστικούς κανόνες δικαίου, 

αλλά για να διαµορφώσει κατάλληλους θεσµούς που θα επιτρέψουν την υλοποίηση 

των συµφωνιών εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων.  

Η κριτική συνίσταται στα προβλήµατα κόστους παροχών και δηµιουργίας θέσεων 

εργασίας, της δυσκολίας υιοθέτησής του από άλλα κράτη, της ανοµοιοµορφίας 

παροχών σε πλούσιες και φτωχές κοινότητες, του κινδύνου πρόκλησης της 

κουλτούρας της φτώχειας και του φόβου οικονοµικής συρρίκνωσης λόγω της 

κινητικότητας των κεφαλαίων στο παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον 

 

 

• Νότιο - ευρωπαϊκό µοντέλο  
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Εντοπίζονται δυο κύριες θέσεις για την ύπαρξη ή µη ενός Νότιο Ευρωπαϊκού 

µοντέλου πρόνοιας. 

Η πρώτη µε κύριο εκφραστή της τον G. Esping Andersen (1990) υποστηρίζει ότι δεν 

υπάρχει ξεχωριστό µοντέλο στην νότια Ευρώπη, ενώ το επικρατών σύστηµα είναι µια 

παραλλαγή του κορπορατιστικού µοντέλου µε έµφαση στον κατακερµατισµό σε 

επαγγελµατική βάση και στην αρχή της επικουρικότητας όσον αφορά την οικογένεια. 

Ο Ferrera (1999) και οι υποστηρικτές της γνώµης του διαπιστώνουν ένα ανεξάρτητο 

µοντέλο κοινωνικής πρόνοιας µε κοινά θεσµικά χαρακτηριστικά, µε κοινά 

προβλήµατα ιδιαίτερα των λοιπών µοντέλων, και ένα σύνολο προκλήσεων 

ιδιαίτερων. Προτείνει το «νότιο» µοντέλο στο όποιο συµπεριλαµβάνονται :Ισπανία, 

Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα.  Βασικά χαρακτηριστικά  του µοντέλου αυτού είναι ο 

υψηλός βαθµός µεταβιβαστικών πληρωµών, ο ανισοµερής καταµερισµός της 

κοινωνικής προστασίας, η ύπαρξη στοιχείων από την κοινωνική βοήθεια και 

στοιχείων από την κοινωνική ασφάλιση. Χαµηλή αποδοτικότητα των παρεχόµενων 

κοινωνικών υπηρεσιών και ο έντονος βαθµός  πελατειακών σχέσεων στο κρατικό 

σύστηµα.  

Αναλυτικότερα:   

� Εισοδηµατικές Μεταβιβάσεις 

Παρατηρείται, λοιπόν, εξάρτηση των παροχών από την επαγγελµατική θέση του 

ωφελούµενου, οι οποίες παρέχονται από ένα ιδιαίτερα θεσµικά κατακερµατισµένο 

προνοιακό σύστηµα.  

Η προστασία που παρέχεται, αγγίζει τα όρια του διπολισµού, όπου από την µία 

παρέχονται αφειδής παροχές σε στρώµατα του πυρήνα του εργατικού δυναµικού, τα 

οποία παρέχουν το δυναµικό τους στην επίσηµη αγορά, ενώ από την άλλη παρέχετε 

πενιχρή επιδότηση σε  εκείνους που βρίσκονται στην µη επίσηµη ή µη 

θεσµοποιηµένη εργασία. 

Επίσης, τα κράτη αυτά είναι τα µόνα τα οποία δεν έχουν θεσµοθετήσει ένα εθνικό 

πρόγραµµα ελάχιστου εισοδήµατος για άτοµα και οικογένειες µε ανεπαρκείς πόρους, 

αν και παρουσιάζεται κάποια κινητικότητα προς την κατεύθυνση αυτή. 

� Προστασία από Κινδύνους 
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Οι κοινωνικοί κίνδυνοι είναι ποικίλοι και εξελίξιµοι, µε συνέπεια να απαιτούν την 

συνεχή αναπροσαρµογή της κοινωνικής πολιτικής. Τα κράτη του νότιο - ευρωπαϊκού 

µοντέλου δεν κατανέµουν ισόρροπα την προστασία σε όλο το φάσµα των κινδύνων, 

αλλά και γενικά µεταξύ των διαφόρων λειτουργιών της κοινωνικής πολιτικής. 

Επιπλέον, «αποτελούν ουσιαστικά τις µόνες χώρες του ανεπτυγµένου κόσµου όπου 

τα άτοµα της τρίτης ηλικίας απολαµβάνουν γενναιόδωρες συντάξεις, αλλά 

ταυτόχρονα είναι και ιδιοκτήτες της κατοικίας τους, αψηφώντας έτσι την 

αντισταθµιστική λογική του διαζευκτικού «ή ιδιοκατοίκηση ή σύνταξη γήρατος» που 

φαίνεται να ισχύει σχεδόν παντού στις χώρες του ΟΟΣΑ» (Castles & Ferrera,1996).  

Το έλλειµµα και σε περιπτώσεις την απουσία της κοινωνικής πολιτικής έρχονται να 

επικουρήσουν ή και να υποκαταστήσουν οι ισχυροί οικογενειακοί και φιλικοί δεσµοί 

που λειτουργούν ως "πρωταρχικό κοινωνικό δίκτυο ασφαλείας". 

� Υγειονοµική Περίθαλψη 

Η παροχή υγειονοµικής περίθαλψης χαρακτηρίζεται από καθολικότητα µέσω ενός 

θεσµοθετηµένου Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ), εµπνευσµένο από το βρετανικό 

µοντέλο, το οποίο πέραν της Ιταλίας αντιµετωπίζει πλείστα προβλήµατα 

ολοκλήρωσης. 

� ∆ιείσδυση Κράτους 

Θα ήταν αναµενόµενο η εγκαθίδρυση του Ε.Σ.Υ. να επιφέρει πέραν της  

καθολίκευσης της κάλυψης, της τυποποίησης νορµών και δοµών, αλλά και τον 

εκτοπισµό της ιδιωτικής παροχής από τον τοµέα της υγείας. Αντιθέτως, δεν προήχθη 

η ενίσχυση της δηµόσιας σφαίρας στην πολιτική πρόνοιας αλλά αντιθέτως 

αναπτύχθηκε µια ιδιόµορφη διαπλοκή του δηµοσίου µε το ιδιωτικό τοµέα, συχνά µε 

µεγάλο όφελος για τον τελευταίο. 

Έτσι, διαπιστώνεται ο «χαµηλός βαθµός διείσδυσης του κράτους στην προνοιακή 

σφαίρα και στη συνύπαρξη δηµόσιων και µη φορέων και θεσµών µε έντονα 

διαπλεκόµενο χαρακτήρα». (Ferrera,1999)  

� Θεσµική Ευνοιοκρατία  

Τα µεσογειακά κοινωνικά κράτη, όπως προαναφέρθηκε, παρουσιάζουν χαµηλό 

βαθµό διείσδυσης του κράτους στους θεσµούς κοινωνικής προστασίας, ενώ 

παράλληλα οι κρατικοί θεσµοί στις χώρες αυτές είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε 
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ευνοιοκρατικές και κοµµατικές πιέσεις
5 διαµορφώνοντας ένα έλλειµµα 

«κρατικότητας» . 

Ένα ακόµη γνώρισµα θεσµικής ευνοιοκρατίας, εκτός του ελλείµµατος 

«κρατικότητας», αποτελεί ο ρόλος που παίζουν ευνοιοκρατικοί δεσµοί ή δίκτυα στην 

παροχή πρόσβασης σε σηµαντικές παροχές ή υπηρεσίες, «όταν µάλιστα εµφανίζουν 

κάποια µορφή τυπικής θεσµοποίησης6, τότε οι ευνοιοκρατικές νόρµες και τα 

πελατειακά κυκλώµατα έχουν όντως βαρύνουσα σηµασία από συστηµική άποψη» 

(Ferrera,1996). 

� Αποδοτικότητα ∆ηµοσίου Τοµέα 

Ένα ακόµη γνώρισµα των κρατών που ανήκουν στο νότιο - ευρωπαϊκό µοντέλο είναι 

η χαµηλή αποδοτικότητα των υπηρεσιών του
7 και η ιδιαίτερα χαµηλή 

παραγωγικότητα των δηµοσίων υπαλλήλων, που οφείλεται εν µέρει στον ελλιπή 

βαθµό επαγγελµατισµού τους, καθώς και στις µεθόδους προσλήψεων και οργάνωσης 

της εργασίας του διοικητικού µηχανισµού. 

Η αποδοτικότητα του συστήµατος πρόνοιας δυσχεραίνει και από την παράδοση 

κρατικού συγκεντρωτισµού, παρά τις προσπάθειες αποκέντρωσης, ιδίως στην Ιταλία 

(1972-1977) και στην Ισπανία (1979-1984) (Κατρούγκαλος,2004).  

 

� Χρηµατοδότηση 

Η χρηµατοδότηση των προγραµµάτων της κοινωνικής πολιτικής έχει ως γνώρισµα 

την ανοµοιόµορφη κατανοµή βαρών στις διάφορες επαγγελµατικές οµάδες, λόγω 

ανοµοιογένειας του θεσµικού πλαισίου, η οποία επιδεινώνεται λόγω της  εκτεταµένης 

παραοικονοµίας
8 και εποµένως εκτεταµένης φοροδιαφυγής, µε συνέπειες για το 

κοινωνικό κράτος και τη χρηµατοδότησή του. 

� Πρόσθετα Κοινωνικά Στοιχεία 

                                                      
5 τα διακρίνει χαµηλός βαθµός κρατικής εξουσίας καθαυτής: Αυτό αληθεύει ιδιαίτερα για την Ιταλία και την Ελλάδα, αλλά και 
στις χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου δεν λείπουν παραδείγµατα κοµµατικής χειραγώγησης ορισµένων τοµέων του κοινωνικού 
κράτους. (Petmesidou 1991). 

6 Όπως στην περίπτωση του τοµέα των παροχών αναπηρίας στην Ιταλία ή στην περίπτωση του τοµέα των επιδοµάτων ανεργίας 
για τους ανέργους του αγροτικού τοµέα στην Ισπανία στη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 

7 Οι νοτιοευρωπαίοι χρήστες κοινωνικών υπηρεσιών δηλώνουν πολύ υψηλότερα ποσοστά δυσαρέσκειας σχετικά µε τη 
λειτουργία των υπηρεσιών αυτών (Ferrera 1993α) 

8
 Η παραοικονοµία εκτιµάται ότι παράγει ανάµεσα στο 15% και το 30% του συνολικού ΑΕΠ των χωρών της περιοχής.  
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Η κοινωνική αποδόµηση, δηλαδή η αποσύνθεση των παραδοσιακών κοινωνικών 

αξιών και δεσµών και η γεωγραφική πόλωση, λόγω της έξαρσης της αστυφιλίας µε 

αποτέλεσµα την ερήµωση της υπαίθρου εντοπίζουν ορισµένοι ως επιπλέον κοινά 

στοιχεία του νότου. 

Στα πλαίσια της κοινωνικής αποδόµησης, αλλά και ιστορικών καταβολών, 

παρατηρείται η έλλειψη σηµαντικής δραστηριοποίησης εθελοντικών οργανώσεων, 

πλην της Εκκλησίας, στους τοµείς κοινωνικής πολιτικής.  

  

 

2.8.3 Τα κράτη πρόνοιας σε Ελλάδα , Γαλλία και Καναδά  

 

• Το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα 

 

∆ιακρίνουµε τρεις περιόδους ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας  στην Ελλάδα 

(Χλέτσος  Μηχάλης  2012): 

Α)µέχρι το 1974  

Β) από τα µέσα της δεκαετίας του ‘70 µέχρι αρχές της δεκαετίας του’90 

Γ) από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 µέχρι σήµερα 

Όσον αφορά την πρώτη περίοδο διακρίνουµε ότι η έλλειψη µιας συµπαγούς 

κοινωνικής οµάδας µε κοινά προβλήµατα προκάλεσε την πολυδιάσπαση της 

κοινωνικής πολίτικης, µέσω της οποίας έγιναν προσπάθειες υπεράσπισης 

συγκεκριµένων συµφερόντων. Επιπροσθέτως η έλλειψη αποτελεσµατικής 

ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών λόγο του αποσπασµατικού χαρακτήρα της 

είχε ως αποτέλεσµα να υποκατασταθεί το κράτος από την αγορά και την οικογένεια 

σε αυτό τον τοµέα. 

Την δεύτερη περίοδο  από τα µέσα της δεκαετίας του 70 – αρχές της δεκαετίας του 

’80 παρατηρείται ότι από τη µια πλευρά υπάρχει µια διαδικασία συγκρότησης ενός 

σύγχρονου κοινωνικού κράτους και από την άλλη το κράτος ωθείται να συνεχίσει να 

ασκεί αποσπασµατική, περιστασιακή κοινωνική πολιτική. 

Η κοινωνική πολιτική είναι περισσότερο πολιτική δαπάνης χρηµάτων για την 

πρόσκαιρη και πελατειακή ενίσχυση συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων και όχι 

δηµιουργία µιας υποδοµής για την άσκηση αποτελεσµατικής κοινωνικής πολίτικης.  
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Το κράτος πρόνοιας συνέβαλε σηµαντικά στην αναδιανοµή του εισοδήµατος, χωρίς 

όµως να επιλύει σηµαντικά προβλήµατα. 

Την περίοδο που διανύουµε και από τις αρχές της δεκαετίας του 90 η κοινωνική 

πολιτική στην Ελλάδα συντάσσεται µε τις βασικές κατευθυντήριες γραµµές της 

Ευρωπαϊκής  κοινωνικής πολίτικης αν και συνεχίζει να έχει πελατειακό και 

αποσπασµατικό χαρακτήρα. 

Βασικές κατευθυντήρες γραµµές της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολίτικης είναι :  

• Ευελιξία στην αγορά εργασίας 

• Ενίσχυση της επιλεκτικότητας σε βάρος της καθολικότητας 

• Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και πρόνοιας 

• Ενίσχυση των στοιχείων της ασφάλισης στα συστήµατα πρόνοιας 

• Μείωση του δηµόσιου τοµέα και ενίσχυση ταξιδιωτικού κερδοσκοπικού και 

µη κερδοσκοπικού τοµέα.  

Στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας, η Ελλάδα, εκδηλώνει κυρίως τα 

χαρακτηριστικά του ηπειρωτικού προτύπου, εξαρτώντας τις παροχές κυρίως από τον 

ασφαλιστικό δεσµό και όχι από τη γενική φορολόγηση, κατηγοριοποιώντας τα 

κοινωνικά δικαιώµατα. Οι προνοιακές παροχές εστιάζονται ως επί το πλείστον σε 

χρηµατικές και όχι σε υπηρεσίες, παρέχονται από ένα πολυκερµατισµένο σύστηµα 

φορέων, ενώ εφαρµόζεται η αρχή της επικουρικότητας. Αναλυτικότερα, το Ελληνικό 

σύστηµα κοινωνικής προστασίας εξακολουθεί να ταλανίζεται από στρεβλώσεις και 

στοιχεία ανορθολογικότητας, τα περισσότερα από τα οποία οφείλονται στην ιστορικά 

ιδιάζουσα ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, η θεµελίωση 

του τελευταίου συνέπεσε µε το ανώµαλο κλίµα της µετεµφυλιακής περιόδου. Μοιραία, 

λοιπόν, αντί να αποτελέσει όργανο ιδεολογικής ενσωµάτωσης και νοµιµοποίησης της 

εν γένει κρατικής εξουσίας, όπως συνέβη σε όλο τον υπόλοιπο δυτικό κόσµο, χρησιµο-

ποιήθηκε ως ένα ακόµη εργαλείο ενίσχυσης των επαγγελµατικών και κοινωνικών 

οµάδων που συµµετείχαν στο µετεµφυλιακό πελατειακό σύστηµα  διανοµής της 

εξουσίας.  

Ο σχεδιασµός της κοινωνικής πολιτικής, ιδίως του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, 

δεν έγινε µε στρατηγικό σκοπό την πλήρη κάλυψη του πληθυσµού, αλλά µε κριτήρια 

άµεσα σχετιζόµενα µε την πελατειακή εξυπηρέτηση συµφερόντων κοινωνικών οµάδων 

που είτε συµµετείχαν άµεσα (προφανώς εξωθεσµικά) στο σύστηµα εξουσίας ή των 

ανερχόµενων µεσαίων στρωµάτων, των οποίων επιδιώχθηκε συστηµατικά η 
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ενσωµάτωση. Το αποτέλεσµα ήταν ο κατακερµατισµός των συνταξιοδοτικών 

ρυθµίσεων και ο πολλαπλασιασµός ασφαλιστικών φορέων µε εξαιρετικά άνισες 

παροχές και καλύψεις. (Κατρούγκαλος, Γ. 2004)  

Παρά την κατάρρευση του µετεµφυλιακού πλέγµατος εξουσίας µετά τη µεταπολίτευση, 

οι στρεβλώσεις αυτές παρέµειναν σε µεγάλο βαθµό και µάλιστα όχι µόνον για λόγους 

θεσµικής αδράνειας, αλλά και διότι οι πελατειακές σχέσεις εξακολουθούσαν να 

ορίζουν σε µεγάλο βαθµό την πολιτική ζωή του τόπου. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα 

στρέβλωσης του συστήµατος ασφάλισης λόγω της πολιτικής αυτής κατάστασης 

αποτελούν ο πολλαπλασιασµός των συντάξεων αναπηρίας, των επαγγελµάτων που 

δικαιολογούν ασφάλιση ως «βαρέα και ανθυγιεινά» αλλά και ο µεγάλος αριθµός 

πρόωρων συντάξεων. 

Για τους λόγους αυτούς, τουλάχιστον µέχρι την µεταπολίτευση του 1974, είναι ζήτηµα 

εάν µπορεί να γίνει λόγος για πραγµατικό κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα, λόγω της 

υπανάπτυξης των σχετικών δοµών και υπηρεσιών. Ακόµη και σήµερα όµως, παρά την 

ωρίµανση του συστήµατος κοινωνικής πολιτικής η αποτελεσµατικότητα του τόσο ως 

προς την αντιµετώπιση της φτώχειας, όσο και ως προς τον περιορισµό των κοινωνικών 

ανισοτήτων είναι ιδιαίτερα περιορισµένη.  

Το κοινωνικό κράτος στο Ελληνικό νοµικό σύστηµα κατοχυρώνεται συνταγµατικά, 

καθιστώντας τα βασικά κοινωνικά δικαιώµατα αγώγιµα, ενώ το σύστηµα των κοινών 

νόµων κρίνετε πολυσχιδές πολύπλοκο.  

• Το κράτος πρόνοιας στην Γαλλία  

 

Από τα τέλη του 19ου αιώνα άρχισαν να εµφανίζονται στην Γαλλία τα πρώτα 

συστήµατα ασφάλισης για την προστασία των εργαζοµένων από εργατικά 

ατυχήµατα και την προστασία της µητρότητας. 

Η Κοινωνική προστασία γενικότερα στην Γαλλία παρέχεται σήµερα από δύο 

Υπουργεία: το Υπουργείο Υγείας και ατόµων µε ειδικές ανάγκες και το Υπουργείο 

Κοινωνικών Υποθέσεων και αλληλεγγύης.  

Το Γαλλικό σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης καλύπτει στην Γαλλία το 85% των 

µισθωτών µε διαφορετικούς κλάδους εργαζοµένων. Στο σύστηµα αυτό όλοι οι 

ασφαλισµένοι µισθωτοί καλύπτονται όχι µόνο για συντάξεις γήρατος αλλά και για 

ασθένεια όπως επίσης και για ατυχήµατα µόνο όσοι εργάζονται. Υπήρξαν αρχικά 
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πολλοί µικροί σχετικά Ασφαλιστικοί Οργανισµοί όπως για παράδειγµα ο µικρότερος 

ήταν αυτός των καλλιτεχνών. Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια να οµογενοποιηθούν οι 

οργανισµοί αυτοί αλλά αυτή η προσπάθεια καθυστέρησε λόγω των αντιδράσεων των 

εργαζοµένων. 

Έτσι στην εξέλιξη του συστήµατος έγινε προσπάθεια να θεσπισθούν ίδιες 

προϋποθέσεις παροχών για όλους. Έγινε προσπάθεια να γίνουν Γενικοί Οργανισµοί 

Κοινωνικής Ασφάλισης και συστήµατα αντιστάθµισης λόγω µείωσης των 

εργαζοµένων οφειλόµενης στην τεχνολογία, αλλά και αύξησης των συνταξιούχων 

ιδίως στον τοµέα της Γεωργίας και του Εµπορίου. Τέλος ένας άλλος Οργανισµός 

διαχειρίζεται τα Οικονοµικά και τα αποθεµατικά όλου του συστήµατος Κοινωνικής  

Ασφάλισης στην Γαλλία. Λειτουργεί µε την µορφή Τράπεζας µε τους 

Προϋπολογισµούς των επιµέρους Οργανισµών χωριστά από τον Κρατικό 

Προϋπολογισµό. 

Το Γαλλικό Κράτος εγγυάται όλο το σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης µε το να 

θεσπίζει τους κανόνες το Γαλλικό Κοινοβούλιο και η Κυβέρνηση να εκτελεί µέσω 

του Υπουργείου Προϋπολογισµού. Σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν παραρτήµατα των 

παραπάνω Οργανισµών, ένα δε στην κορυφή ασχολείται µε την οργάνωση της 

πρόληψης των ατυχηµάτων και την χορήγηση των συντάξεων. Το σύστηµα αυτό 

είναι οργανοµένο σε τρείς πυλώνες.   

1) Τον βασικό (κύρια ασφάλιση) 

2) Τον συµπληρωµατικό (επικουρική ασφάλιση) και 

3) Τον υπερσυµπληρωµατικό 

Οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα και οι εργοδότες τους συνεισφέρουν σε ένα 

σύστηµα συντάξεων δύο πυλώνων.( Defort C, Drapier,C, 2010 σ.1-18) 

  

• Το κράτος πρόνοια στον Καναδά  
 

Στην ανάλυση του κράτους πρόνοιας του Καναδά µπορούµε να πούµε ότι έχει 

αναπτυχθεί σε δυο φάσεις. Πρώτη φάση είναι η παρεµβατική 1941-1975 και η 

δεύτερη φάση από το 1975 έως και σήµερα.  (Jalbert Lizette , 1992 σ 1-64) 

Η πρώτη φάση χαρακτηρίζεται από προσπάθειες των κυβερνήσεων να καλύψουν τις 

ζηµίες της πολεµικής περιόδου. Για να αντισταθµιστούν οι απώλειες από τη 

συµµετοχή της χώρας στον πόλεµο η οµοσπονδιακή κυβέρνηση ανέλαβε την 
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εφαρµογή µιας σειράς µεταρρυθµίσεων που αφορούσαν όχι µόνο τις οικογένειες των 

πολεµιστών αλλά τον γενικότερο πληθυσµό. Κυρίως επρόκειτο για  δηµιουργία 

δηµοσίων εγκαταστάσεων, αλλαγές στην αγορά εργασίας και κυρίως στους µισθούς, 

χορηγήθηκαν  επιδόµατα και συντάξεις στους βετεράνους πολέµου, ενισχυθήκαν οι 

εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Στην συνέχεια στις µέχρι και το τέλος της πρώτης 

περιόδου είχαν ολοκληρωθεί οι δηµόσιες εγκαταστάσεις και προτεραιότητα είχε 

δοθεί στην καταπολέµηση της ανεργίας.            

 Στη δεκαετία του '70, µετά από την ραγδαία αύξηση του πληθυσµού κυρίως µέσω 

µετανάστευσης, η αύξηση του αριθµού των κοινωνικών προγραµµάτων οδήγησε   σε 

αύξηση των κοινωνικών δαπανών. Οι κοινωνικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα την κοινωνική 

πρόνοια και οι υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών βελτιώθηκαν, τόσο ποσοτικά  όσο 

και ποιοτικά, χάρη στη δηµόσια ασφάλιση. Η Τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι 

προσβάσιµη για µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού, και για πρώτη φορά, η 

υγειονοµική περίθαλψη είναι τώρα διαθέσιµη  για ολόκληρο τον πληθυσµό. 

Η αύξηση του ποσοστού ανεργίας στη δεκαετία του '70, οδήγησε σε επέκταση των 

προγραµµάτων ασφάλισης κατά της ανεργίας και της κοινωνικής πρόνοιας. Οι 

συνέπειες αυτών των αυξήσεων των δηµοσίων δαπανών  έγιναν ιδιαίτερα αισθητές το 

1975, όταν η οικονοµία εισέρχεται σε περίοδο παρακµής µετά από 10 χρόνια 

ανάπτυξης. 

Στη δεκαετία του '70 και στις αρχές της δεκαετίας του '80, η αύξηση του 

πληθωρισµού και τις αυξανόµενες απαιτήσεις των υπαλλήλων και συνδικαλιστικών 

προκάλεσε αύξηση των δηµοσίων δαπανών. Αυτό σηµατοδότησε την έναρξη µιας 

νέας συντηρητικής πολιτικής  προσέγγισης. Η µείωση των κρατικών δαπανών, 

ιδιαίτερα σε κοινωνικά προγράµµατα, θεωρήθηκε απαραίτητη για την επιστροφή της 

ευηµερίας. Μια σειρά στρατηγικών άρχισε  στις αρχές της δεκαετίας του '80 για τον 

περιορισµό των κοινωνικών δαπανών, τόσο οµοσπονδιακών όσο και επαρχιακών.  

Το 1984, η νέα συντηρητική κυβέρνηση του Brian Mulroney απορρίπτει τις 

δεσµεύσεις που το κράτος είχε αναλάβει µετά τον πόλεµο για την  πλήρης 

απασχόληση και αρνείται το ρόλο της κυβέρνησης για τη διατήρηση της κοινωνικής 

πρόνοιας. Λίγο µετά τις εκλογές, δεσµεύτηκε  να µειώσει τον πληθωρισµό, το 

µέγεθος του δηµόσιου ελλείµµατος του προϋπολογισµού και συσσωρευµένο χρέος 

και την προώθηση της «ιδιωτικής πρωτοβουλίας». 

Μεταξύ 1984 και 1993, οι Συντηρητικοί, που ανέλαβαν τα ηνία της κυβέρνησης 

εγκαινίασαν µια σειρά από µέτρα για τη µείωση των δαπανών για τα κοινωνικά 
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προγράµµατα, µεταξύ άλλων, να µειωθούν  σταδιακά τα οφέλη για τα µεσαία και τα 

υψηλά εισοδήµατα, να µειώσουν και τελικά να εξαλείψουν τα οικογενειακά 

επιδόµατα και να καταργήσουν τα προγράµµατα επιµερισµένης δαπάνης του 

Προγράµµατος  Βοήθειας  σε τρεις Καναδικές επαρχίες. 

Η εκλογή του φιλελευθέρου Jean Chrétien έφερε στην εξουσία µια κυβέρνηση η 

οποία είχε σκοπό να αποκαταστήσει την ισορροπία µεταξύ των οικονοµικών αρχών 

και κοινωνικών αρχών. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα κυβέρνηση 

ανακοινώνει την επανεξέταση της κοινωνικής ασφάλισης στοχεύοντας κυριώς σε 

υπηρεσίες απασχόλησης, στην ασφάλιση, κατά της ανεργίας, σε φοιτητικά δάνεια 

κλπ. Ο προϋπολογισµός  όµως του 1995 ανακοίνωσε την εξάλειψη του σχεδίου 

βοήθειας για το 1996 και σηµαντικές µειώσεις όσον αφορά την κοινωνική πρόνοια, 

την µετα-δευτεροβάθµια εκπαίδευση και η υγειονοµική περίθαλψη κατά τη διάρκεια 

δύο ετών.  

Από το 1975, αν και οι κοινωνικές δαπάνες συνέχισαν να αυξάνονται, οι υπηρεσίες 

συνέχισαν να διαβρώνουν. Κοινωνικά προγράµµατα εξακολουθούν να 

αντιµετωπίζουν την ανεργία σαν να ήταν µια ασυνήθιστη κατάσταση, µια 

«απροσδόκητη» και όχι σαν οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα. Η 

κατάσταση αυτή µάλλον θα συνεχίσει να ασκεί σηµαντική πίεση για το µέλλον του 

κράτους πρόνοιας.(Grubel,H. Grady .P, 2011 σ.1-56) 

 

 

 

 

 

2.8.4 Κράτος  πρόνοιας και η διαχείριση της µετανάστευσης  
 

 

Στο σηµείο  αυτό σηµαντικό είναι να κάνουµε τον συσχετισµό  ανάµεσα στα τρία 

µοντέλα κρατών πρόνοιας  που αφορούν την ανάλυση µας (Καναδά, Γαλλία, Ελλάδα) 

και την διαχείριση της µετανάστευσης.    

 

 

• Ελλάδα 
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Για να αξιολογήσουµε την συσχέτιση ανάµεσα στο κράτος πρόνοιας και την 

διαχείριση των µεταναστών στην Ελλάδα χρήσιµο είναι να ανατρέξουµε στις 

πρακτικές της µεταναστευτικής πολιτικής έτσι όπως διαµορφώθηκε τα τελευταία 20 

χρόνια. Με βάση τις νοµοθεσίες που αποτελούν τους βασικούς  πυρήνες αυτής της 

πολιτικής παρατηρούµε ότι η χορήγηση των κοινωνικών δικαιωµάτων στους 

µετανάστες ήρθε σταδιακά µε την ωρίµανση της µεταναστευτικής πολιτικής και 

επηρεάστηκε σηµαντικά από τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.         

Η µεταναστευτική πολιτική της πρώτης περιόδου έρευνας (νόµος 

1975/1991)αξιολογήθηκε αρνητικά όσον αφορά την έλλειψη πρόβλεψης βασικών 

δικαιωµάτων για τους αλλοδαπούς µετανάστες (νόµιµους και παράνοµους). 

Συγκεκριµενα το άρθρο 31παρ2 1975/1991 λέει ότι οι υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, 

όπως και τα Ν.Π.∆.∆  και Ν.Π.Ι.∆,  υποχρεούνται να µην εξετάσουν αίτηµα 

αλλοδαπού χωρίς άδεια παραµονής µε εξαίρεση τις έκτακτες περιπτώσεις νοσηλείας, 

περίπτωση στην οποία υποχρεούνταν να ενηµερώσουν τις αστυνοµικές αρχές, δηλαδή 

δεν µπορούσαν να εγγράφουν σε σχολεία τα παιδία τους, ούτε να πράξουν τέλεση 

γάµου, ούτε να εισπράξουν κέρδη από κρατικά τυχερά παιχνίδια. Σε  αυτό το 

καθεστώς κυριαρχεί η αντιµετώπιση του µετανάστη από την νοµοθεσία ως εργάτη 

και όχι ως πολίτη, καθώς δεν προβλέπεται καµία δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυα 

και θεσµούς κοινωνικής πολιτικής. Το ζήτηµα της κοινωνικής ασφάλισης είναι ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα. Το 1993 (Αµίτσης και Λαζαρίδη 2001, 40) 

θεσµοθετείται υποχρεωτική ασφάλιση και για τους παράνοµους αλλοδαπούς 

µετανάστες. Το ζήτηµα είναι ότι το µέτρο αυτό δεν οδηγούσε στην λήψη 

ασφαλιστικών παροχών ή στην κάλυψη του κίνδυνου της ασθένειας. Το κενό που 

δηµιουργήθηκε κάνει την κατάσταση των παράνοµων οικονοµικών µεταναστών 

ακόµα πιο σχιζοφρενική, αφού (Κατρούγκαλος, 2001, 86-87) υποχρεώνονταν  σε 

κρατήσεις, δεν δικαιούταν όµως οποιαδήποτε ασφαλιστική αντιπαροχή. ∆ηλαδή, 

ακόµα και καταβάλλοντας εισφορές ο παράνοµος µετανάστης δεν δικαιούται 

οποιαδήποτε παροχή, όταν ακόµα και οι νόµιµοι δεν θεµελιώνουν το δικαίωµα 

σύνταξης, αφού κατά κανόνα δεν προβλέπεται δυνατότητα µεταφοράς 

συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων. 

Η µεταναστευτική πολιτική της δεύτερης περιόδου  µετά το πέρασµα της δεκαετίας 

κατοχυρώνει  µερικά  ατοµικών και κοινωνικά δικαιώµατα στους µετανάστες  στα 

άρθρα 39-40.(Ν 2910/2010). 
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Σε γενικές γραµµές προβλέπεται : η πρόσβαση σε όλα τα ιδρύµατα περίθαλψης, 

ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας µε ίσους όρους, η ενηµέρωση των 

µεταναστών σε κατανοητή γλώσσα από υπηρεσίες ή ιδρύµατα, η διευκόλυνση µε τις 

προξενικές αρχές της χώρας καταγωγής, η αυτεπάγγελτη δίωξη ρατσισµού και 

ξενοφοβίας, η ελεύθερη πρόσβαση των παιδιών σε σχολεία και κατά τη διάρκεια που 

οι γονείς αναµένουν απόφαση για το καθεστώς τους, η ελευθερία σύναψης 

συµβολαίου  µε άλλον εργοδότη διαφορετικού του πρώτου που έχει εκδοθεί η πρώτη 

άδεια εργασίας, το δικαίωµα αναστολής των απελάσεων σε άτοµα που καταγγέλλουν 

πράξεις προαγωγής στη πορνεία και τέλος το δικαίωµα µερικής απασχόλησης των 

φοιτητών και σπουδαστών. 

Στην τρίτη περίοδο έρευνας πλέον  οι µετανάστες απολαµβάνουν ίσα κοινωνικά 

δικαιώµατα µε τους Έλληνες πολίτες όσον αφορά την πρόσβαση στους θεσµούς 

πρόνοιας και ασφαλιστικής κάλυψης. Το πλαίσιο εµπλουτίζεται µε µιας σειρά άλλων 

δικαιωµάτων που αφορούν την αξιοπρέπεια τους και την ενεργή συµµετοχή στην 

κοινωνική και πολιτισµική ζωή της χώρας.    

Επιπλέων ως αποτέλεσµα του γεγονότος ότι η Ελλάδα καθιερώθηκε ως χώρα 

υποδοχής µεταναστών την τελευταία εικοσαετία, εκτέθηκε σε µια σειρά από βαθιές 

κοινωνικές µεταβολές και αντιµετώπισε και συνεχίζει να αντιµετωπίζει τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα µιας χώρας υποδοχής. Η ενσωµάτωση των 

µεταναστών στην ελληνική κοινωνία καθίσταται δύσκολη λόγω των στερεοτύπων 

που δηµιουργούνται και παίζουν καταλυτικό ρόλο για την ένταξή τους στους 

κοινωνικούς θεσµούς. Την περίοδο 1998-2009 παρατηρείται συρρίκνωση των 

ποσοστών ανεργίας τόσο στον γηγενή πληθυσµό, όσο και στους µετανάστες, µε την 

ταυτόχρονη όµως εµφάνιση νέων µορφών απασχόλησης αλλά και την τάση των 

αλλοδαπών στην αυτοαπασχόληση. Με την εξάρση της οικονοµικής κρίσης και µε 

την συρρίκνωση των πολιτικών του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα η αβεβαιότητα 

για τους µετανάστες κορυφώνεται και οι περισσότεροι ζητούν διεξόδους φυγής για να 

περιορίσουν στο ελάχιστο τις απώλειες. Κάποιοι στρέφουν το βλέµµα τους προς την 

δύση και άλλοι προς την ανατολή. Το µέλλον αβέβαιο για όλους.      

• Καναδάς  

 

Για τον Καναδά, η µετανάστευση αποτελεί ένα σηµαντικότατο παράγοντα της 

οικονοµικής  του εξέλιξης. Και από την άλλη για τους µετανάστες είναι πολύ εύκολο 
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να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να γίνουν αυτάρκεις οικονοµικά. Σκοπός της 

ανάλυσης αυτής είναι να αναλύσουµε το µοντέλο του κράτους πρόνοιας προς την 

µετανάστευση. Το µοντέλο αυτό θα µπορούσε να το περιγράψουµε µε τρία βασικά 

χαρακτηριστικά:  

Πρώτον, στόχος του συστήµατος επιλογής των µεταναστών είναι να 

ελαχιστοποιήσουν  την εξάρτηση των νέων µεταναστών στο κρατικό µηχανισµό. Με 

το πασίγνωστο σύστηµα επιλογής ο Καναδάς επιλέγει µετανάστες µε υψηλές 

δεξιότητες και πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιο , µε την προϋπόθεση ότι θα ενταχθούν 

εύκολα στην αγορά και την οικονοµία της χώρας. Επίσης για την κατηγορία των 

µεταναστών που προέρχονται από την οικογενειακή επανένωση, το κράτος απαιτεί να 

υπάρχει κάποιος «χορηγός» που θα τους στηρίξει µέχρι να ενταχθούν στην αγορά 

εργασίας πλήρης και να στηρίζονται στις δυνάµεις τους. Για την τρίτη κατηγορία 

µετανάστευσης αυτή των αιτούντων άσυλο, το κράτος δίνει την ευκαιρία να 

εργαστούν προσωρινά το διάστηµα που το αίτηµά τους εξετάζεται. Κοντολογίς το 

καναδικό σύστηµα σκοπεύει να µειώσει την εξάρτηση των µεταναστών στις 

υπηρεσίες του κράτους πρόνοιας.  

 

∆εύτερον, από την άλλη οι υπηρεσίες πρόνοιας είναι αρκετά γενναιόδωρες µε αυτούς 

που εµπλέκονται σε αυτήν. Οι µετανάστες έχουν πρόσβαση σε µια ευρεία γκάµα 

δηµοσίων  προγραµµάτων όπως είναι : η εκµάθηση των γλωσσών, σύστηµα 

πληροφοριών και εξυπηρέτησης , βοήθεια για εύρεση εργασίας κλπ. Τα τελευταία 

χρόνια οι δαπάνες για αυτές τις υπηρεσίες έχουν αυξηθεί σηµαντικά ακόµα και σε 

περιόδους οικονοµικής πίεσης. 

 

Τρίτον, οι µετανάστες που πληρούν  τις λίγες  προϋποθέσεις έχουν  άµεση πρόσβαση 

στις υπηρεσίες πρόνοιας χωρίς να διαφοροποιούνται από το ντόπιο πληθυσµό. 

Παρ’όλα αυτά σε σχέση µε τα κράτη της Ευρώπης, το καναδικό κράτος πρόνοιας 

είναι µικρό και οι υπηρεσίες που προσφέρει ειδικά οι διάφορες κατηγορίες 

επιδοµάτων τείνουν να είναι  περιορισµένες και σε χρόνο και σαν δαπάνη. Στόχος της 

πολιτικής της αγοράς εργασίας στην χώρα αυτή στοχεύει να προσελκύσει τους 

ανθρώπους από  την πρόνοια στην αγορά εργασίας και όχι να ενθαρρύνει την 

παραµονή τους εκεί. (Edward Koning &Keith Banting, 2009 σελ 4-38)                    
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• Γάλλια 

 

Οι υπηρεσίες πρόνοιας του γαλλικού συστήµατος προς τους µετανάστες θα 

µπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε: περίθαλψη,  συντάξεις και επιδόµατα, 

οικογενειακή βοήθεια, επιδόµατα στέγασης, και ανεργία. Οι µετανάστες όλων  των 

εθνικοτήτων έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές χωρίς να διαφοροποιούνται από 

τους γάλλους πολίτες και µάλιστα κάνουν περισσότερη χρήση των υπηρεσιών αυτών 

από τους τελευταίους. (Defort.C, Drapier .C, 2010 σ. 1-79) 

Στην περίθαλψη έχει σηµειωθεί ότι για το 5,58% του γαλλικού πληθυσµού που 

χρησιµοποιεί τις δηµοσιές υπηρεσίες πρόνοιας το αντίστοιχο στους µετανάστες 

ξεπερνά το 8,25%.     Όσον αφορά τις συντάξεις υπάρχει µια διαφορά ανάµεσα στους  

µεταναστευτικούς πληθυσµούς ευρωπαϊκής καταγωγής και αυτούς από την βόρεια 

Αφρική ή τις αραβικές χώρες. Στους τελευταίους το ποσοστό αυτών που παίρνουν 

σύνταξη είναι µικρότερο από αυτό των µεταναστών ευρωπαϊκής καταγωγής. Αυτό 

συµβαίνει επειδή οι βόρειο-αφρικανοί τις περισσότερες φορές δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις για να έχουν σύνταξη στην Γαλλία. Οι µετανάστες από αυτήν την 

οµάδα επίσης επωφελούνται και από τα οικογενειακά επιδόµατα σε πολύ µεγαλύτερο 

ποσοστό από αυτό των γάλλων και των ευρωπαϊκής καταγωγής µετανάστες. 

Μια σειρά από µελέτεςi σηµειώνει ότι σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες όπως και στην 

Γαλλία οι µετανάστες απολαµβάνουν περισσότερα οφέλη από την πρόνοια από τους 

ντόπιους πολίτες.  Μερικά από τους λόγους που οδηγούν ε αυτή την κατάσταση είναι 

οι παρακάτω:  

• Πολλές φορές οι µετανάστες διαλέγουν να µεταναστεύσουν στην Γαλλία 

επειδή γνωρίζουν ότι είναι µια χώρα µε ανεπτυγµένο σύστηµα πρόνοιας που 

είναι αρκετά γενναιόδωρο προς αυτούς.  

• Γλωσσικά ή ψυχολογικά προβλήµατα τους κάνουν πιο επιρρεπείς στο να 

εξαρτώνται από τα προγράµµατα πρόνοιας. 

• Οι διακρίσεις στον εργασιακό τοµέα τους κάνουν πιο ευάλωτους στο να 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα και να στρέφονται περισσότερο προς τα 

επιδόµατα ανεργίας και άλλα προγράµµατα στήριξης. 

• Πολλές  φορές οι µετανάστες έχουν µειωµένο µισθό ( λόγο και ότι 

αποκλείονται από µια σειρά θέσεων εργασίας  το όποιο τους κάνει να 

στρέφονται προς την στήριξη της πρόνοιας τις περισσότερες φορές.  
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Σε ένα άλλο κείµενο από τον  Jacques Garrello  τονίζεται ότι µπορεί η µετανάστευση 

και οι αιτήσεις ασύλου µπορεί να είναι από µόνες τους µια συνέπεια του διευρυµένου 

συστήµατος πρόνοιας στην Γαλλία. Και η άποψη αυτή δεν είναι εντελώς 

λανθασµένη, παρόλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες που τους 

οδήγησαν να µεταναστεύσουν όπως είναι οι συνθήκες στην χώρα υποδοχής.  Παρόλα 

αυτά µε βάση στατιστικά στοιχεία η πρώτη άποψη επαληθεύεται. Το 1992 σε 110.000 

νέους εισόδους µεταναστών µόνο 42,000 είχαν κανονική απασχόληση ενώ το 1993 σε 

94.000 νέους εισόδους µεταναστών  µόνο 24.000 είχαν κανονική απασχόληση. Μια 

άλλη άποψη πιο ριζοσπαστική είναι αυτή που υποστηρίζει ότι το γαλλικό κράτος 

πρόνοιας είναι από µόνο του ένα εµπόδιο για την ενσωµάτωση των µεταναστών.                

Συγκρίνοντας και τις τρεις περιπτώσεις των κρατών πρόνοιας που αναλύσαµε         

παραπάνω και την συσχέτιση τους µε την διαχείριση της µετανάστευσης θα 

µπορούσαµε  να συµπεράνουµε ότι στη περίπτωση της Ελλάδας οι µετανάστες 

απολαµβάνουν τα ίδια οφέλη και δικαιώµατα µε τους Έλληνες πολίτες, στον Καναδά 

το κράτος πρόνοιας είναι περιορισµένο και σκοπός της γενικότερης πολιτικής είναι 

να προσελκύσουν τους µετανάστες να ξεφύγουν από τις υπηρεσίες πρόνοιας και να 

ενσωµατωθούν στην αγορά εργασίας, ενώ στην περίπτωση της Γαλλίας οι 

µετανάστες είναι αυτοί που επωφελούνται περισσότερο από τους Γάλλους πολίτες 

από τις υπηρεσίες πρόνοιας και µάλιστα υπάρχει η άποψη ότι το διευρυµένο σε 

υπηρεσίες  κράτος πρόνοιας είναι αυτό που κάνει την χώρα πόλος έλξης µεταναστών 

και αιτούντων άσυλο.          

 Για την ανάλυση της συσχέτισης µεταξύ των κρατών πρόνοιας και την διαχείριση 

της µετανάστευση υπάρχει και µια άλλη προσέγγιση, αυτή των  Kymlicka & 

Banting.(Banting, Kymlicka, 2009 σ.119-127). 

Η ανάλυση που κάνουν οι δυο συγγραφείς  στόχος είναι να δούνε τον συσχετισµό 

µεταξύ των πολιτικών πρόνοιας και την διαχείριση της πολιτισµικής διαφοράς και της 

µετανάστευσης ειδικότερα. Με βάση τα στοιχεία δηµοσιευµένα από το ΟΟΣΑ 

συγκρίνουν πως λειτουργούν οι υπηρεσίες πρόνοιας σε χώρες µε δυνατό στοιχείο της 

αναγνώρισης πολυπολιτισµικής διαφοράς  όπως είναι ο Καναδάς και άλλες χώρες και 

σε χώρες όπου η αναγνώριση της διαφοράς είναι αδύναµο όπως είναι η Γαλλία 

(πρακτικές εντάξεις µέσω της αφοµοίωσης) και η Ελλάδα (που ταλαντεύεται ανάµεσα 

σε προσπάθειες ενσωµάτωσης).  
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           Τα κριτήρια για την ανάλυση αυτή αποτέλεσαν οι δαπάνες για την στήριξη του 

µεταναστευτικού πληθυσµού. Τα αποτελέσµατα της έρευνας επισηµαίνουν ότι : ναι 

µεν είναι αλήθεια ότι χώρες όπως ο Καναδάς όπου οι πολιτικές αναγνώρισης της 

πολιτισµικής διαφοράς είναι δυνατές, οι δαπάνες για την στήριξης  µια τέτοιας 

πολιτικής είναι κατά πολύ υψηλότερες  από τι σε χώρες όπου οι πολιτικές αυτές είναι 

αδύναµες όπως είναι οι άλλες χώρες της ανάλυσης µας, αλλά ο Καναδάς από την 

άλλη έχει καταφέρει να διατηρήσει σε καλύτερο επίπεδο την κοινωνική πολιτική σε 

σχέση µε τα αλλά κράτη.  Συγκεκριµένα,  στον Καναδά  για µια αύξηση των δαπανών 

για την στήριξη της µετανάστευσης των 46,4 % στα τέλη της δεκαετίας του 1990 η 

εξέλιξη των διανεµητικών επιπτώσεων έφτασε το  15,3 % ενώ σε χώρες µε αδύναµες 

πολιτικές αναγνώρισης της πολιτισµικής διαφοράς όπως η Γαλλία και η Ελλάδα για 

µια αύξηση των δαπανών της τάξης των 38% η εξέλιξη αυτή δεν ξεπερνά το 10%. 

Αυτό που στηρίζουν οι συγγραφείς είναι ότι δεν υπάρχει κάποια συστηµατική 

συσχέτιση ανάµεσα στις πολιτικές διαχείρισης της πολυπολιτισµκότητας και την 

διάβρωση του κράτους πρόνοιας.  Αυτό που κάνει την διαφορά ανάµεσα σε διάφορα 

κράτη όσον αφορά το κράτος πρόνοιας είναι : η οικονοµική ανάπτυξη της κάθε 

χώρας, το άνοιγµα της αγοράς, τα ποσοστά ανεργίας, η θρησκευτική δοµή του 

κράτους, η ιδεολογική θέση των πολιτικών κοµµάτων, η δύναµη των οργανωµένων 

συνδικάτων  και η δοµή των δηµοσιών θεσµών.       

 

 

 

 

          2.8.5   Συµπεράσµατα  

 

Σκοπός της ενότητας ήταν να αναλύσουµε την θέση των µεταναστών στο κράτος 

πρόνοιας στον Καναδά, Γαλλία και Ελλάδα. Είδαµε ότι πρόκειται για τρεις χώρες µε 

διαφορετική παράδοση όσον αφορά το κράτος πρόνοιας και τρεις χώρες που ανήκουν 

η καθεµία σε τρία διαφορετικά θεωρητικά µοντέλα σύµφωνα µε την σχετική 

θεωρητική συζήτηση. 

 Ο Καναδάς κατατάσσεται στις χώρες µε φιλελεύθερο καθεστώς πρόνοιας τα 

κυριότερα στοιχεία του οποίου είναι ότι ό ρόλος του κράτος είναι ελάχιστος και 

προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη της αγοράς. Κεντρική θέση είναι ή ατοµικιστική 
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προσέγγιση του ανθρώπου ως έλλογο ων, υπεύθυνο για της πράξεις του και κάτω από 

αυτήν την οπτική γωνία, αυτοί που χρειάζονται την κρατική βοήθεια είναι µόνο οι 

αναξιοπαθούντες. Το σύστηµα αυτό σε αντίθεση µε το ευρωπαϊκό µοντέλο 

χαρακτηρίζεται από επιλεκτική βοήθεια µόνο στους πιο αδύναµους µετά από αυστηρό 

έλεγχό των εισοδηµάτων τους. Στο Καναδά όπως και σε άλλες χώρες της ιδίας 

οµάδας κρατών το κράτος πρόνοιας αποτελεί µηχανισµό ενίσχυσης της αγοράς, 

στόχος τους είναι να τραβήξουν τα άτοµα από την πρόνοια στη αγορά εργασίας και 

όχι να τους διατηρήσουν εκεί.  

Η κριτική συνίσταται στην επέκταση των θέσεων εργασίας χαµηλής ειδίκευσης και 

χαµηλής αµοιβής, στην εµπορευµατοποίηση των παροχών, στον στιγµατισµό των 

ωφελουµένων, στον µη αναδιανεµητικό του χαρακτήρα και κατά συνέπεια στην 

αύξηση της ανισότητας και στην ιδιωτικοποίηση µέρους του κράτους πρόνοιας. 

 Όσον αφορά την µετανάστευση συγκεκριµένα ο Καναδάς σκοπίµως επιλέγει 

µετανάστες που θα απορροφηθούν εύκολα από την αγορά για να µην επιβαρυνθούν οι 

υπηρεσίες πρόνοιας καθώς οι τελευταίες είναι περιορισµένες και σε χρόνο και σε 

δαπάνη. Παρόλα αυτά ιδιαίτερη σηµασία έχει δοθεί στην επιχορήγηση των 

προγραµµάτων και υπηρεσιών που στοχεύουν στην προετοιµασία των ατόµων να 

ενταχθούν στη αγορά.         

Η Γαλλία κατατάσσεται στις χώρες µε συντηρητικό µοντέλο κράτους πρόνοιας, 

µοντέλο στο οποίο ο ρόλος του κράτους είναι πολύ δυνατός και όπου τα δικαιώµατα 

που χορηγούνται είναι κατηγορικά και όχι καθολικά όπως είναι στο φιλελεύθερο 

µοντέλο.  Η ιδιωτική ασφάλιση παίζει ένα ελάχιστο ρόλο, τα κοινωνικά δικαιώµατα 

κατοχυρώνονται από συνταγµατικές εγγυήσεις, οι οποίες αναδεικνύουν την αρχή του 

κοινωνικού κράτους ως οργανωτική βάση του πολιτεύµατος, τυποποιούν τον 

κοινωνικό κρατικό προσανατολισµό, νοµιµοποιούν τον οικονοµικό παρεµβατισµό, 

νοηµατοδοτούν το περιεχόµενο των ατοµικών δικαιωµάτων και της ισότητας, και 

τέλος ασκούν µια προφανή ιδεολογική - νοµιµοποιητική λειτουργία, εξωραΐζοντας 

την εικόνα του κράτους προσδίδοντας στην εξουσία ένα κοινωνικό πρόσωπο. 

Παρ’όλα αυτά εκτός από το επιβαρυµένο σύστηµα γραφειοκρατίας η κριτική 

επικεντρώνεται στον µη αναδιανεµητικό χαρακτήρα του, στα γενναιόδωρα επιδόµατα 

κοινωνικής ασφάλισης και στο χάσµα που αυτά παρουσιάζουν, στην παθητική µορφή 

των παροχών µε αποτέλεσµα την έλλειψη κινήτρων, στην ύπαρξη αντικινήτρων 

απασχόλησης σε περιπτώσεις όπως η ένταξη στην αγορά των γυναικών, στην 
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ακαµψία και στην απροθυµία εφαρµογής µεταρρυθµίσεων στην αγορά, και τέλος 

στον τρόπο επίτευξης της κοινωνικής αλληλεγγύης, όπου δεν είναι ορατές κρατικές 

εγγυήσεις για τους αδυνάτους κατά τις διαβουλεύσεις.   

 Όσον  αφορά την µετανάστευση, στην Γαλλία, οι µετανάστες έχουν πρόσβαση σε 

όλες τις υπηρεσίες πρόνοιας όπως και οι Γάλλοι πολίτες όπως έχει παρατηρηθεί 

κάνουν περισσότερη χρήση αυτών. Μάλιστα σε µια πληθώρα κείµενων γίνεται λόγος 

ότι το διευρυµένο και γενναιόδωρο κράτος πρόνοιας κάνει την Γαλλία  πόλος έλξης 

όλο και περισσότερων µεταναστών. Η µελλοντική πολιτική της µετανάστευσης 

κατ’επιλογης στόχο έχει εκτός από αλλά να ‘δανειστεί’ στοιχεία από το φιλελεύθερο 

κράτος πρόνοιας και να ελαφρύνει το επιβαρυµένο πρόγραµµα δαπανών.             

Η Ελλάδα σύµφωνα µε την θεωρία του Ferrera  ανήκει στο Νότιο µοντέλο κράτους 

πρόνοιας αν και περικλείει πολλά στοιχεία κορπορατιστικού µοντέλου καθώς οι 

παροχές αντλούνται κυρίως από το ασφαλιστικό δεσµό και όχι από την γενική 

φορολόγηση κατηγοριοποιώντας τα κοινωνικά δικαιώµατα. Χαρακτηρίζεται από  

υψηλό βαθµό µεταβιβαστικών πληρωµών,  ανισοµερή καταµερισµό της κοινωνικής 

προστασίας,  ύπαρξη στοιχείων από την κοινωνική βοήθεια και στοιχείων από την 

κοινωνική ασφάλιση, χαµηλή αποδοτικότητα των παρεχόµενων κοινωνικών 

υπηρεσιών και ο έντονος βαθµός  πελατειακών σχέσεων στο κρατικό σύστηµα. 

Επίσης το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα συµπορεύεται και µε τις κατευθυντήριες 

γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τον µεταναστευτικό πληθυσµό το 

κράτος άρχισε να δίνει δικαιώµατα  ισότιµης συµµετοχής στο σύστηµα πρόνοιας µετά 

το πέρασµα της δεκαετίας. Την µεταβατική εποχή που διανύουµε µετανάστες και 

Έλληνες κυρίως υπάλληλοι του ιδιωτικού τοµέα είναι µάρτυρες της συρρίκνωσης των 

υπηρεσιών πρόνοιας, πορεία η όποια κάνει αβέβαιο το αυριανό τοπίο.          
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1. Προλεγόµενα  

 

Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουµε θέµατα, σχετικά µε το γενικό πλαίσιο του 

γαλλικού ρεπουµπλικανισµού, το µοντέλο διαχείρισης της πολιτισµικής διαφοράς 

και της µετανάστευσης, τις πρακτικές ενσωµάτωσης των µεταναστών και 

ζητήµατα ταυτοτήτων, µειονοτήτων, δικαιωµάτων και ιθαγένειας. Κατά δεύτερο 

λόγο, θα ήταν ενδιαφέρον να δούµε την  πορεία της µεταναστευτικής πολιτικής 

από την µεταπολεµική περίοδο, έως και τις µέρες µας, και τους παράγοντες που 

επηρέασαν την διαµόρφωση της. Για να ολοκληρωθεί το πλαίσιο της έρευνας, θα 

εστιάσουµε και σε άλλες πτυχές του µεταναστευτικού φαινοµένου, όπως είναι η 

οικονοµική διάσταση, οι συνέπειες της µετανάστευσης στην αγορά εργασίας, 

στους µισθούς, στην ανεργία και στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας,  τα 

οφέλη της χώρας από  µια µελλοντική µετανάστευση κατ’ επιλογής (immigration 

choisie) για εργαζόµενους µε υψηλές δεξιότητες, πάντα σύµφωνα µε τις ανάγκες 

τις αγοράς εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο γεγονός των  αναταραχών  

στα προάστια του Παρισιού και άλλων κεντρικών πόλεων της Γαλλίας το 

Νοέµβρη του 2005. Τέλος, θα γίνει αναφορά και σε  θέµατα που αφορούν  την 

εκπαίδευση, το ζήτηµα της µαντίλας και το Ισλάµ.   
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1.1 Ανάλυση της Γαλλικής Μεταναστευτικής Πολιτικής 

 

1.2  Εισαγωγικά  

 

Η Γαλλία είναι ένα έθνος-κράτος που θεωρείται ως ένα κράτος που είναι πιστό στις 

αρχές της ισότητας και η γαλλική εθνική ταυτότητα απορρίπτει το ενδεχόµενο της 

πολιτισµικής ποικιλοµορφίας. Σε σχέση µε τις  άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Γαλλία 

έχει τη µεγαλύτερη παράδοση σαν χώρα µετανάστευσης. Εντούτοις, παρά τη µακρά 

ιστορία µετανάστευσης, - σε αντίθεση και τον Καναδά - το γαλλικό πλαίσιο 

διαχείρισης των θεµάτων της µετανάστευσης στερείται της ιδεολογίας της εθνοτικής 

πολυφωνίας. Στο γαλλικό σύστηµα, δεν είναι εύκολο για τους µετανάστες να 

αποκτήσουν ιθαγένεια, µετά την απόκτηση της οποίας υποτίθεται ότι έχουν πλήρη 

ισότητα των δικαιωµάτων. Οι  καθολικές αρχές του Ρεπουµπλικανισµού ωστόσο,  

απαιτούν όλες  οι επιµέρους ιδιαιτερότητες (όπως η θρησκεία) να περιορίζονται στην 

ιδιωτική σφαίρα,  και υποστηρίζουν αποκλειστικά την ισότητα των επιµέρους. Έτσι, 

τα νέα µέλη (οι µετανάστες) επιτρέπεται να ενταχθούν στην κοινότητα µόνον εάν 

συµµορφώνονται µε τους κανόνες της πολιτικής και είναι διατεθειµένοι να τηρούν 

την εθνική κουλτούρα  της χώρας υποδοχής (Abdel-Hady, Dalia, 2006, 13). Η 

διάκριση ανάµεσα στην ιδιωτική και την δηµόσια σφαίρα αποτελεί την ιδιαιτερότητα 

αυτού του µοντέλου η οποία τοποθετεί τις πολιτισµικές διαφορές στην ιδιωτική 

σφαίρα  ενώ το κράτος  προστατεύει  την ισότητα όλων και την ενότητα του γαλλικού 

έθνους. Το µοντέλο διαχείρισης της  µετανάστευσης, αντλεί την νοµιµοποίηση από 

τον κοσµικό χαρακτήρα του γαλλικού κράτους, το οποίο βασίζεται στην 

κοσµικότητα
9 που προϋποθέτει την ανεξαρτησία από την θρησκεία και έχει ως 

βασικές αρχές την ελευθερία, την ισότητα και αδελφοσύνη.(Αlain Touraine, 1997, 

290). 

Μετά από µια ανάλυση του µοντέλου διαχείρησης της διαφοράς αλλά και της 

µετανάστευσης  και του γενικού πλαισίου, από το οποίο αντλεί την νοµιµοποίηση 

του, θα αναλύσουµε τις πρακτικές ενσωµάτωσης ή διαχωρισµού και αποκλεισµού 

των µεταναστών καθώς και τα ζητήµατα διαχείρισης που προκύπτουν από την 

διαδικασία αυτή.   

                                                      
9 laicite –secularism στο κείµενο 
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Η ανάλυση αυτή θα αποτελείται από την ανάλυση των θεσµικών ρυθµίσεων, τους  

παράγοντες που επηρέασαν την διαµόρφωση της µεταναστευτικής πολιτικής της κάθε 

περιόδου, την εξέταση και ανάλυση των διαδικασιών και πρακτικών διαχείρισης των 

µεταναστευτικών ρευµάτων,  είτε ένταξη, είτε αποκλεισµός,  και ποιες είναι οι 

εφαρµοσµένες πρακτικές για την υλοποίηση των στόχων πολιτικής, είτε πρακτικές 

ενσωµάτωσης ,είτε πρακτικές αφοµοίωσης κλπ. 

Συνοπτικά, κάνοντας µια µεµονωµένη ανάλυση από µια προοπτική ιστορικής    

αναδροµής της γαλλικής µεταναστευτικής πολιτικής από την µεταπολεµική περίοδο 

έως και σήµερα θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι έχει παρατηρηθεί ότι 

υπάρχουν τρεις περίοδοι  ερευνητικής ανάλυσης.  

α)1944-1974, β)1974-2005, και γ)2005 έως σήµερα.  

Κάθε περίοδος ανάλυσης, έχει διαφορετική µορφή πρόσληψης και διαχείρισης των 

µεταναστευτικών  ρευµάτων. Πιο συγκεκρηµένα: 

.  

� Τα πρώτα τριάντα χρόνια, της µεταπολεµικής περιόδου που έχουν 

χαρακτηριστεί από µελέτες σαν les trentes glorieuses - τα τριάντα 

χρόνια δόξας, εφαρµόζεται µια µεταναστευτική πολιτική βασισµένη 

στις ανάγκες που είχε η χώρα για εργατικά χέρια για την ανοικοδόµηση 

της οικονοµίας, για να ξεπεραστεί η µεταπολεµική κρίση. Επρόκειτο, 

κυρίως για µετανάστες εργάτες από τις πρώην γαλλικές αποικίες στην 

Αφρική και άλλου. Αυτή η τάση µεταναστευτικών ρευµάτων είναι 

κοινή και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές  χώρες αλλά και στον Καναδά. 

 

� Η δεύτερη περίοδος, η οποία συνοδεύεται από την παγκόσµια 

πετρελαϊκή κρίση, χαρακτηρίζεται από µια καχεκτικότητα και διάφορες 

πολιτικές µετανάστευσης να αντικαθιστούν η µια την άλλη. Σηµείο 

εκκίνησης αυτής της ανώµαλης πορείας, είναι  το τέλος της εισόδου 

νέων  µεταναστών ως εργατικά χέρια. Η οικονοµική κρίση  που 

ακολούθησε την πετρελαϊκή  κρίση ήταν  ο λόγος που οδήγησε την 

χώρα να πάψει να υποδέχεται νέους µετανάστες το 1973. Η αλήθεια 

είναι, ότι το 1974,  µετανάστες άρχισαν να ξαναµπαίνουν στην χώρα 

µέσα σε ένα πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης. Ξαφνικά, σκοπίµως ή 

όχι, η µετανάστευση από οικονοµική πήρε την µορφή οικογενειακής 

επανένωσης.    
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� Από το 2005 και µετά που ξεκινά η τρίτη περίοδος ο στόχος ήταν να 

αρχίσει η Γαλλία να επιλεγεί του µετανάστες της. Με λίγα λόγια αυτό 

που ζητούν οι διαµορφωτές πολιτικής είναι: ο περιορισµός της τυχαίας 

µετανάστευσης και η προώθηση της µετανάστευσης κατ’ επιλογής   

(promovoir l’immigration choisie.) ξανά-υιοθετώντας την προοπτική 

χρησιµότητας  του µετανάστη στην χώρα (vision utilitariste). 

 

1.3 Η θεωρητική  διάσταση του γαλλικού µοντέλου  

 

Απαραίτητο, πριν από την ανάλυση του γαλλικού µοντέλου διαχείρισης της 

διαφοράς, είναι να κατανοήσουµε την  ρεπουµπλικανική σύνθεση του κράτους αυτού.  

Για την ανάλυση της  ρεπουµπλικανικής σύνθεσης του Γαλλικού κράτους, πρέπει να 

ανατρέξουµε στην  πολιτική του ιστορία από τις ιδέες του Jean Jacques Rousseau 

µέχρι τον Francois Miterand, περνώντας από τους Ιακωβίνους το 1793,  τους 

δηµοκράτες  του 1848, την κοµούνα του Παρισιού et al.  Στην επισκόπηση αυτή, η 

κεντρική αρχή της λαϊκής κυριαρχίας συνδέει τον δηµιουργικό ρόλο του κοινωνικού 

συµβολαίου µε το ατοµικιστικό και οικουµενικό όραµα  της ανθρώπινης ύπαρξης, το 

οποίο καταστρέφει  τους ενδιάµεσους φορείς, όπως  οι καθιερωµένες δυνάµεις και οι 

µοναρχίες του θεϊκού δικαίου.(Touraine, 1997, 285). Η ρεπουµλικανική ιδέα, όπως  

την παρουσιάζει ο Τουραίν, ανήκει στο µεγάλο κίνηµα της αντικατάστασης της 

θρησκευτικής εξουσίας από την  κοσµική πολιτική εξουσία, η οποία ταρακούνησε τα 

θεµέλια των απολύτων εξουσιών του παλαιού καθεστώτος.  Η ιδέα της δηµοκρατίας 

στη ρεποµπλικανική σύνθεση του συγχρόνου γαλλικού κράτους  συνδυάζει τις 

βασικές αρχές της  ελευθερίας, την ισότητας  και αδελφοσύνης, µε την λαϊκή 

κυριαρχία ή όπως την αποκαλεί ο Τουραίν αλλιώς, και ιδιότητα του πολίτη, και την 

ιδέα των ανθρώπινών δικαιωµάτων. Στην βάση του γαλλικού ρεπουµπλικανισµού 

είναι ο συνδυασµός τριών θεµάτων : ιδιότητα του πολίτη, περιορισµός της εξουσίας 

απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώµατα, πλουραλιστική αντιπροσώπευση των 

συµφερόντων και των απόψεων. Αυτά τα τρία θέµατα εκφράστηκαν µε τον καλύτερο 

τρόπο στην Τρίτη Γαλλική ∆ηµοκρατία το 1875 µε το τρίπτυχο   ελευθερία, ισότητα 



  67 

και αδελφοσύνη. Η ρεπουµπλικανική σύνθεση του γαλλικού κράτους συνδυάζει την 

ιδιότητα του πολίτη µε την ατοµικότητα και την δηµοκρατία µε την κοσµικότητα.  

Αυτή η σύνθεση που ενέχει των ενότητα των τριών αρχών προσπαθεί να συµφιλιώσει  

όλες τις κοινωνικές τάξεις στην πολιτική κοινωνία θεµελιώνοντας την τελευταία  

στον λόγο και στην κοσµικότητα,  η οποία απαιτεί  τον περιορισµό των 

ιδιαιτεροτήτων,  ξένες προς τον λόγο και την κοινωνική ολοκλήρωση,  στην ιδιωτική 

ζωή. Η ρεπουµπλικανική σύνθεση του γαλλικού  κράτους ήταν κάτι παραπάνω από 

µια ιδεολογία, ήταν η έµπνευση για  όλους τους θεσµούς και την πολιτικές πρακτικές 

(Touraine, 1997, 289) .  

Η επιµονή της γαλλικής παράδοσης και του γαλλικού µοντέλου διαχείρισης της 

διαφοράς στην έννοια της αστικής ισότητας, η άρνηση της να αναγνωρίσει την 

νοµική ύπαρξη των µειονοτήτων και η προσκόλληση στην ενότητα του Γαλλικού 

λαού της δίνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την καθιστούν διαφορετική από τις 

άλλες δυτικές χώρες. Η Μεγάλη Βρετανία και οι Κάτω χώρες υπακούν στην λογική 

του κοινοτισµού. Η Ιταλία και η Ισπανία είναι πιο ευέλικτες στη αναγνώριση των 

µειονοτήτων, ενώ στον Καναδά, το Σύνταγµα κατοχύρωσε από το 1982, στους 

ιθαγενείς πληθυσµούς, το status του «θεµελιώδους λαού» (peuple 

fondateurs).(Rouland,1993:386).Το γαλλικό µοντέλο διαχείρισης της διαφοράς, 

αρνείται να αναγνωρίσει πολιτισµικά δικαιώµατα στις διαµορφωµένες µειονότητες. 

Αυτό αποδεικνύεται και από επίσηµα έγγραφα όπως είναι :  

∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του πολίτη του 1789: «Οι άνθρωποι 

γέννιουνται  ελεύθεροι και ίσιοι απέναντι στο νόµο. Οι κοινωνικές διακρίσεις δεν 

µπορεί πάρα να γίνουν µόνο για το γενικό καλό». 

Το Σύνταγµα  της 27/10/1946, στην αρχή τονίζει: « Ο γαλλικός λαός δηλώνει ότι όλοι 

οι άνθρωποι, χωρίς διάκριση φυλής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, έχουν ίσα δικαιώµατα.     

Η κοσµικότητα10, έχει µεγάλη ιστορία στην Γαλλία και θέση κλειδί στην εθνική 

ταυτότητα των Γάλλων. Αν και έχουν  υπάρξει διάφορες ερµηνείες του γαλλικού 

ρεπουµπλικανισµού, η βασική αρχή του είναι η εξαφάνιση όλων των διαφορών και η 

αφοµοίωση τους σε µια µοναδική νοµιµοποιηµένη κουλτούρα. Αυτή η ‘αυστηρή’ 

ρεπουµπλικανική ιδεολογία, στην πρακτική,  πηρέ την µορφή πρακτικών αφoµίωσης 

οι οποίες απαιτούν να ξεπεραστούν όλες οι ιδιαιτερότητες και να δηµιουργηθεί 

ισότητα µέσω της εξοµοίωσης. Η κοσµικότητα (laicite) θέλει να ενδυναµώσει αυτή 

                                                      
10 laicite –secularism στο κείµενο 
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την ισότητα στην δηµόσια σφαίρα αναφορικά µε την θρησκεία, µέσω της εξάλειψης 

όλων των θρησκευτικών «συµβόλων» από τα δηµόσια ιδρύµατα, έτσι ώστε να 

ξεπεραστούν όλες οι θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, τάση η οποία έχει ενδυναµωθεί 

από το διαχωρισµό κράτους εκκλησίας το 1905. Η ρεπουµπλικανική ιδέα θέτει την 

εκπαίδευση στο κέντρο του προγράµµατος ένταξης, δηλαδή µέσω µιας κοσµικής 

εκπαίδευσης, τα παιδιά µορφώνονται να είναι ίσοι πολίτες. Το σχολείο πάντα ήταν το 

πρώτο στάδιο δηµιουργίας της εθνικής ταυτότητας στα παιδιά αλλά και της ένταξης, 

σκοπεύοντας πάντα τα άτοµα να αποχωριστούν τα ιδιαίτερα τους στοιχεία. Στο 

σηµείο αυτό η Jane Freedman11, θέτει ένα εύλογο ερώτηµα. Μήπως αυτή η 

κοσµικότητα είναι το µεγαλύτερο εµπόδιο για µια ουσιαστική ενσωµάτωση, το οποίο 

αποτελεί και το Γαλλικό ∆ίληµµα; Μήπως τελικά όλη αυτή η αφοσίωση στις αρχές 

της ρεπουµπλικανικής ιδέας είναι κάθε άλλο παρά ενσωµάτωση; 

Εστίαζοντας στην συζήτηση της πολιτισµικής διαφοράς στην περιπτώση της Γαλλίας, 

βλέπουµε ότι  η προώθηση του γαλλικού µοντέλου µπορεί να εξηγηθεί από την 

ιστορία  αυτού του κράτους. Το µοντέλο αυτό, είναι το τελικό προϊόν συνδυασµών  

και αντιπαραθέσεων της ρεπουµπλικανικής αρχής της αφοµοίωσης και της 

διαφορετικότητας, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από την ιστορία. (Wieviorka, 

1998,899).   

Εάν κάνουµε µια ιστορική αναδροµή στην πορεία της διαχείρησης της 

µετανάστευσης βλέπουµε ότι κατά καιρούς οι πολιτικές πρακτικές έχουν αλλάξει 

µορφή  µερικές φορές. Την µεταπολεµική περίοδο, οι µετανάστες αντιµετωπίστηκαν 

ως εργάτες και µόνο, χωρίς να υπάρχει ζήτηµα διαχείρησηση της πολιτισµικής 

διαφοράς.  Την δεκαετία του 70’ όπου η µεταναστευση άρχισε να αποτελεί ένα µείζον 

κοινωνικό θέµα παρατήρηθηκαν πολιτικές πολιτισµικού διαχωρισµού κατά πάσα 

πιθανότητα εµπνευσµένες  από τις κοινοτιστικές αντηλήψεις. Λίγο αργότερα, οι 

πολιτικές πρακτικές άρχισαν να τέινουν περισσότερο προς την αφοµίωση και αυτό 

συνεχίστηκε για ένα µεγάλο διάστηµα. Αρχές της δεκαετίας του 1990 παρατηρείται η 

χρήση του όρου ενσώµατωση. Πιο συγκεκριµένα, το ζήτηµα της µαντίλας στο 

σχολείο, το 1989 προκάλεσε την αναθεώρηση της γαλλικής πολιτικής όσον αφορά 

την αφοµοίωση. Σε απάντηση στην αντιπαράθεση, το κράτος συγκρότησε ένα 

                                                      
11

Jane Freedman, «Secularism as a barrier to integration. The French Dilemma.».International Migration vol 42 (3) 

2004.  
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Ανώτατο Συµβούλιο για την Ενσωµάτωση το 1990 για να αναπτύξει λύσεις για τις 

προκλήσεις της µετανάστευσης. Στην πρώτη  έκθεση του Haut Conseil à l'Intégration  

(Ανώτατο Συµβούλιο για την Ενσωµάτωση), το 1991 εκφράζεται η ουσία του 

γαλλικού µοντέλου : «Η γαλλική αντίληψη για την ενσωµάτωση πρέπει να 

υπακούει σε µια λογική της ισότητας που δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη 

µειονοτήτων. Οι αρχές της ταυτότητας και της ισότητας που απορρέουν από την 

Γαλλική Επανάσταση και τη ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και 

των Πολίτη βασίζονται στην ισότητα των πολιτών ενώπιον του νόµου, 

ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, τη φυλή, την θρησκεία ή  την κοινωνική 

τάξη».  

Σε γενικές γραµµές, η ενσωµάτωση αντιµετωπίζεται ως αµφίδροµη διαδικασία 

συµµετοχής των µεταναστών και της κοινωνίας των πολιτών απορρίπτοντας τις 

προηγούµενες προσπάθειες για τον πολιτισµικό καταναγκασµό και αναγνωρίζεται ότι 

οι µετανάστες και τα παιδιά τους θα  επηρεάζουν την  γαλλική κοινωνία και τον 

πολιτισµό. Η ενσωµάτωση ήταν προτιµητέος όρος, όπου αντικατοπτρίζεται το 

ρεπουµπλικανικό ιδεώδες της συµµετοχής στη ζωή του έθνους, διατηρώντας 

παράλληλα στην ιδιωτική σφαίρα την διακριτή πολιτισµική ή θρησκευτική πίστη.  

Η επίσηµη πολιτική έτσι όπως διαµορφώθηκε τα τελευταία είκοσι χρόνια, 

λαµβάνοντας υπόψην την θεωριτική συζήτηση της προηγούµενης ενότητας,  θα 

µπορούσαµε να την χαρακτήρισουµε ως φιλελευθέρη πολιτική ενσωµάτωσης. 

∆υστυχώς αυτή η πολιτική απέτυχε, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνουν  οι κοινωνικές 

εξελίξεις του Νοέµβρη 2005, αποτέλεσµα των οποίων είναι η ανικανότητα της 

Γαλλικής ∆ηµοκρατίας να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της ισότητας και αδελφοσύνης. 

Παραδείγµατα όπως ο κοινωνικός αποκλεισµός, η ανεργία, η αποτυχία στο σχολείο 

µιλάνε από µόνα τους. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ρεπουµπλικανικά ιδεώδη λειτουργούν 

περισσότερο σαν µύθοι. Οι υποσχέσεις να ενώσουν µε ένα µαγικό,  αφηρηµένο και 

µη πραγµατικό τρόπο αυτό που δεν µπορεί να ενωθεί στην πραγµατικότητα, εφτίαξαν 

τεχνητές εικόνες όχι µόνο για το παρόν αλλά και για το παρελθόν. (Wieviorka, 

1998:899).  

Στην ουσία το γαλλικό µοντέλο διαχείρισης της διαφοράς και των µεταναστευτικών 

ροών  έχει την αφετηρία του  στις ρεπουµπλικανικές  αρχές  αλλά επρόκειτο για µια 

πολιτική που οδήγησε τους µετανάστες  στον αποκλεισµό µε έντονο το φαινόµενο της 

γκετοποίησης. Οι ρεπουµπλικανικές αρχές της ενότητας  της ισότητας και της 

αδελφοσύνης ήταν µύθοι που δεν πραγµατοποιήθηκαν ποτέ. ∆υστυχώς γεγονός είναι  
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ότι και µε την απόκτηση της ιθαγένειας µεγάλο µέρος των µεταναστών δεν 

θεωρήθηκαν και ούτε ένιωσαν  Γάλλοι ποτέ. 

 

1.4   (1944-1974)  Πρώτη περίοδος,  τα τριάντα χρόνια δόξας ( les 

trentes glorieuses) 

 

Αυτή η περίοδος µετανάστευσης είναι στενά συνδεδεµένη µε την µεγάλη 

οικονοµική ανάπτυξη της Γαλλίας την µεταπολεµική περίοδο12. Η  οικονοµική 

άνθηση δηµιούργησε αυξηµένη ζήτηση για ανειδίκευτη εργασία και οι πρώτες 

χώρες που ήταν διατεθειµένες να  παρέχουν προσφορά,  ήταν αυτές της Βόρειας 

και ∆υτικής Αφρικής, καθώς και η  Πορτογαλία.  Οι µετανάστες συνέβαλαν 

σηµαντικά σε αυτή τη οικονοµική ανάπτυξη. Παραδείγµατος χάριν, είναι κοινώς 

αποδεκτό, ότι οι µετανάστες είχαν χτίσει το ένα κτίριο από τα δυο, είχαν 

κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο στα επτά και το 90% των αυτοκινητοδρόµων στην 

Γαλλία. Η µετανάστευση θεωρήθηκε αναγκαία για τον εκσυγχρονισµό της 

γαλλικής οικονοµίας. Η ανάγκη για περίπου 1,5 εκατοµµύριο µετανάστες 

ανακοινώθηκε επίσηµα στο πρώτο σχέδιο για την οικονοµική ανασυγκρότηση για 

τα έτη 1946-1951. Αρχικά, αντί για εφαρµογή της προσωρινής πολιτικής για την 

απασχόληση, όπως στην περίπτωση της Γερµανίας (gastarbaiters), η γαλλική 

κυβέρνηση οραµατίστηκε µόνιµη εγκατάσταση και αφοµοίωση των µεταναστών 

και ήταν η µόνη ευρωπαϊκή χώρα που το υιοθέτησε αυτό (Virginie Guiraudon, 

2002). Για το λόγο αυτό, η Γαλλία ζήτησε µετανάστες στην συνέχεια από χώρες 

όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία,  χώρες, οι οποίες θεωρήθηκαν ότι 

έχουν παρόµοιο πολιτισµικό κεφάλαιο µε το δικό της. Οι πρώτες προσπάθειες 

νοµοθετικής ρύθµισης για την διαχείριση αυτών των µεταναστευτικών ρευµάτων 

έγιναν µέσω δυο διαταγµάτων13  στις  2 Νοεµβρίου 1945 . 

                                                      
12 France. Cour des comptes  

L'accueil des immigrants et l'intégration des populations issues de l'immigration : rapport au Président de la République 

suivi des réponses des administrations et des organismes intéressés [en ligne]. Paris, Direction des journaux officiels, 

2004. 567 p. http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000576/0000.pdf 

  

 
13 France. Conseil économique et social  

Les défis de l'immigration future; par Michel Gevrey [en ligne]. Paris, Journaux officiels,2003. 437 p. (Journal officiel de 

la République française, avis et rapports  
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� Το πρώτο διάταγµα όριζε τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση στην 

ιθαγένεια και συγκεκριµένα αυτό του ius solis. Πέντε χρόνια νόµιµης και 

αδιάλειπτης διαµονής ήταν αρκετά για να αποκτήσει κανείς την γαλλική 

ιθαγένεια. 

� Το δεύτερο διάταγµα αυτό της 2 Νοεµβρίου 1945 ορίζει τις προϋποθέσεις 

εισόδου και διαµονής στην Γαλλία και καθιστά την πρώτη νοµική βάση 

σχετικά µε την µετανάστευση. Κάποιες από τις προϋποθέσεις της ήταν: ο 

αλλοδαπός να διαθέτει την νόµιµη θεώρηση, ένα συµβόλαιο εργασίας  

εγγεγραµµένο από το Υπουργείο Εργασίας, µια υπεύθυνη δήλωση ότι 

δέχεται να εργαστεί στην Γαλλία ως µισθωτός και ένα πιστοποιητικό 

υγείας. 

Με δεδοµένο ότι µέχρι εκείνη την στιγµή επρόκειτο µόνο για οικονοµική 

µετανάστευση, οι τρεις κατηγορίες  νόµιµων καθεστώτων µεταναστών ήταν : η 

προσωρινή άδεια (µέχρι ενός έτους), η άδεια διαµονής µέχρι 2 έτη και η άδεια 

διαµονής µακράς  διάρκειας (µέχρι 10 έτη µε δυνατότητα ανανέωσης).                       

Μέσα στις προϋποθέσεις διαµονής και εισόδου στην χώρα δεν υπάρχει καµία 

αναφορά σε εθνικές ιεραρχίες ενώ υπάρχουν εγγυήσεις για τους πρόσφυγες που 

θέτουν τα όρια των τίτλων διαµονής από 1 έως 10 χρόνια. Αν και στα επίσηµα 

έγγραφα δεν  υπάρχουν προτιµήσεις για εθνικότητες,  στην πράξη συνέβη το 

αντίθετο.   

Γεγονός είναι, ότι αυτό το διάταγµα έχει νόµιµη ισχύ έως και σήµερα. Τα 

σαράντα άρθρα  του έχουν εµπλουτιστεί κατά την διάρκεια των χρόνων, και εκτός 

από τα προαναφερόµενα ζητήµατα, ρυθµίζουν την απέλαση, την οικογενειακή 

επανένωση, τους  πρόσφυγες και κάποιες διατάξεις για ειδικές περιοχές της 

Γαλλίας. Την ίδια χρονιά δηµιουργήθηκε και το ONI, Εθνικό Γραφείο 

Μετανάστευσης το οποίο µονοπωλεί τον συντονισµό των µεταναστευτικών 

ρευµάτων και θεµελιώθηκε από τις διατάξεις 29 και 30 αυτού του διατάγµατος . 

  

 

                                                                                                                                                        
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000167/0000.pdf 
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1.4.1 Οι παράγοντες που επηρέασαν την διαµόρφωση της 

µεταναστευτικής πολιτικής της περιόδου.  

 

Πρώτον, παρατηρήθηκε ότι τα πρώτα χρόνια τα µεταναστευτικά ρεύµατα είχαν 

αργούς ρυθµούς, σε αντίθεση µε τις ανάγκες της χώρας για  εργάτες. Οι 

σηµαντικότεροι λόγοι είναι ότι:  

Πολλές χώρες της Ευρώπης προσέφεραν εκείνη την περίοδο θέσεις εργασίας µε 

καλύτερους µισθούς (Abdel-Hady, Dalia, 2006, 17). Επίσης, στην Γαλλία οι 

συνθήκες εργασίας και νοµιµοποίησης κάλυπταν  µόνο ένα  προσωρινό διάστηµα. 

Από την άλλη, το Υπουργείο Οικονοµίας απαγόρευε, στην ουσία, την αποστολή των 

εµβασµάτων εκτός Γαλλίας στις χώρες καταγωγής, γεγονός το οποίο λειτουργούσε 

συρρικνωτικά ως προς την επιλογή της χώρας για µετανάστευση από τους άγαµους  

εργάτες. 

 Επίσης, δεν υπήρχαν οι καλύτερες συνθήκες για να φέρουν µαζί τους και τις 

οικογένειες τους, ειδικά λόγω έλλειψης εγκαταστάσεων. 

∆εύτερον, όσον αφορά την καταγωγή των µεταναστών14,  οι µετανάστες που ήρθαν 

στην Γαλλία δεν ήταν αυτό που περίµεναν οι διαµορφωτές πολιτικής. Αρχικά, οι 

µετανάστες κατάγονταν από την Ευρώπη όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία, ενώ στην 

συνέχεια αυτό άλλαξε και πλέον η καταγωγή των µεταναστών ήταν από τις πρώην 

αποικίες της Γαλλίας στην Αφρική και άλλου, χώρες όπως η Αλγερία, η Τυνησία, 

αλλά και η Τουρκία.  

Πρώτα υπήρχε η νοοτροπία µιας προκαθορισµένης ιεραρχίας επιλογής των 

µεταναστών. Το 1945, µε βάση έναν προγραµµατισµό για την µετανάστευση, ο 

Charles de Gaulle δήλωσε ότι χρειαζόµαστε να συλλέγουµε τα καλύτερα στοιχεία 

µετανάστευσης,  και, βασικά, έκρινε απαραίτητη την παρουσία 1 500 000 

µεταναστών.  Η αρχή για το προγραµµατισµό της µεταναστατευτικής πολιτικής έγινε 

µε την Επιτροπή για το Πλυθισµό και την Οικογένεια (La Haute Comitee  de lα 

Population et de la Famille)  η οποία έθεσε σαν προτεραιότητα να έρθουν στην χώρα 

µετανάστες 50 % από τις σκανδιναβικές χώρες, 30 % από την Νότια Ευρώπη (Ιταλία, 

                                                      
14 France. Cour des comptes  

L'accueil des immigrants et l'intégration des populations issues de l'immigration : rapport au Président de la République 

suivi des réponses des administrations et des organismes intéressés [en ligne]. Paris, Direction des journaux officiels, 

2004. 567 p. http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000576/0000.pdf 
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Πορτογαλία)  και 20 % από την ανατολική Ευρώπη.  Η είσοδος  σε µετανάστες άλλης 

καταγωγής θα έπρεπε να περιοριστεί σε  ατοµικές περιπτώσεις που έχουν κάποιο 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συµφέρον για την χώρα. 

 Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία,  το 1949 το 67% των µεταναστών κατάγονταν από 

την Νότια Ιταλία, οι οποίοι θεωρήθηκαν ως άνθρωποι που είναι µακριά από τον 

γαλλικό πολιτισµό και συνεπώς θα έχουν προβλήµατα προσαρµογής στην γαλλική 

κοινωνία. Επίσης, από το 1947 οι µουσουλµάνοι  Γάλλοι από την Αλγερία µπορούν 

να έχουν την γαλλική ιθαγένεια χωρίς περιορισµούς και να έχουν πρόσβαση στην 

Γαλλία οπότε αυτό αλλάζει το τοπίο των µεταναστευτικών ρευµάτων.  

Σήµερα, περισσότερο από το ήµισυ των µεταναστών στη Γαλλία προέρχεται από 

µουσουλµανικές χώρες, κυρίως από τις πρώην αποικίες της ∆υτικής και της Βόρειας 

Αφρικής και έτσι είναι οπτικά αναγνωρίσιµοι ως ξένοι. Παρά τις διάφορες 

προελεύσεις των µεταναστών στη Γαλλία, έχει κατασκευαστεί µια διαδικασία  

οµαδοποίησης µε βάση την καταγωγή της µετανάστευσης15. Οι µουσουλµάνοι και τα 

παιδιά τους, είναι οµογενοποιηµένοι σε µία οµάδα: "les Arabes" – οι Άραβες, 

δηµιουργώντας ένα δυαδικό διαχωρισµό µεταξύ Γαλλίας και αραβικού πολιτισµού 

και των θέσεων του Ισλάµ, ως η κύρια απειλή για το γαλλικό έθνος.( Abdel-Hady, 

Dalia, 2006 :23). 

Παρ’όλα αυτά, οι Γάλλοι εργοδότες προτιµούσαν τους Γάλλους µουσουλµάνους από 

την Αλγερία, καθώς ήταν λιγότερο απαιτητικοί από τους Ευρωπαίους και πιο 

ευέλικτοι.  Στη αρχή, το κράτος άρχισε να ανησυχεί για την ξαφνική είσοδο τους 

αλλά τελικά συνειδητοποίησαν, ότι επρόκειτο για άνδρες µόνους υπό το καθεστώς 

noria. Οι ανάγκες της γαλλικής οικονοµίας έφεραν πολλούς αλγερινούς στο Παρίσι, 

κατά κύριο λόγο άνδρες µόνους για µικρά διαστήµατα. Από κοινωνιολόγους, βάσει 

της θεωρίας «noria», έχει εκτιµηθεί ότι η διαµονή των αλγερινών στην χώρα για  

µικρά χρονικά διαστήµατα δεν έχει γίνει τυχαία αλλά πίσω βρίσκεται η τάση να µην 

χαθεί η σύνδεση µε την χώρα καταγωγής τους και την οικογένεια τους. ∆ηλαδή, ένας 

νέος Αλγερινός µετά από κάποιο διάστηµα διαµονής και εργασίας στην Γαλλία 

επιστρέφει στο χωρίο του  και στην οικογένεια  του δίνοντας την ευκαιρία στον 

πατέρα ή στον αδερφό του να µεταναστεύσει στην Γαλλία. Αυτή η κατάσταση 

επηρέασε και τον προγραµµατισµό της µετανάστευσης από τη Αλγερία εκ µέρους της 

γαλλικής κυβέρνησης. ∆εν χρειαζόταν να ρυθµίσει ζητήµατα διαµονής οικογενειών 

                                                      
15 racialization  στο κείµενο 
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και ενέκρινε σχέδια υποδοµών υποδοχής για άγαµους άνδρες για περιορισµένα 

χρονικά διαστήµατα. 

Παρόλα αυτά, η νοοτροπία προγραµµατισµού και ρύθµισης των µεταναστευτικών 

ρευµάτων δεν άλλαξε καθώς συνέχιζαν να προτιµούν τους Ευρωπαίους για 

µετανάστες και να θέλουν να περιορίσουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας των 

αλγερινών, που ήταν κυρίως άντρες µόνοι και ήθελαν να παραµείνουν για µικρά 

διαστήµατα κατά καιρούς.  

 

Τρίτον, οι πολιτικές και ιστορικές συγκυρίες, όπως  ο πόλεµος στην Αλγερία και η 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της οικονοµίας στις χώρες του Ευρωπαϊκού 

Νότου επηρέασαν τις προσδοκίες της µεταναστευτικής πολιτικής.  

Οι µάχες  για την ανεξαρτησία στην Αλγερία όµως αναγκάσαν ένα σηµαντικό µέρος 

αλγερινών µεταναστών να φέρουν  και τις οικογένειες τους µαζί. Από την άλλη, η 

οικονοµική κατάσταση στην χώρα τους δεν τους επιτρέπει  να επιστρέψουν εκεί 

καθώς το σύστηµα δεν είχε πια την δυνατότητα  να τους απορροφήσει είτε λόγω των 

συγκρούσεων, είτε λόγω της κατεστραµµένης οικονοµικής κατάστασης. 

Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία: Από 1 /9/1962 και µέχρι 

11/11/1962 καταγραφήκαν 91 744 αλγερινοί να µπαίνουν στην χώρα. 

Από το 1956 βάσει µιας νέας πρωτοβουλίας, ένα καινούργιο ρεύµα µεταναστών 

διαµορφώνεται από τις ευρωπαϊκές χώρες ειδικά από τις Ιταλία, Ισπανία και 

Πορτογαλία, µε µέσο όρο 157.000 νέους µετανάστες το χρόνο και µέχρι το 1966 ο 

συνολικός αριθµός µεταναστών έφτασε το 1,1 εκατοµµύριο. 

Τέταρτος παράγοντας ήταν η έλλειψη των κατάλληλων συνθηκών εγκατάστασης 

για τους µετανάστες:     

Οι συνθήκες εγκατάστασης τους ήταν δύσκολες καθώς δεν υπήρχαν αρκετά κτήρια 

να  τους φιλοξενήσουν. Επίσης οι ίδιοι είχαν την συνήθεια να ζουν µε τα απολύτως 

απαραίτητα. Για  τους λόγους αυτούς εµφανίστηκαν οι πρώτες  παραγκούπολεις  

οι οποίες αποτελούσαν περιοχές µε παράγκες γύρω από το Παρίσι. Σε αυτές τις 

περιοχές οι συνθήκες διαβίωσης ήταν πολύ δύσκολες, σχεδόν αβάσταχτες, πάρα τις 

προσπάθειες των κατοίκων τους να δώσουν έναν πιο οικογενειακό χρωµατισµό. 

Αν και η ιστορία της εγκατάστασης των αλγερινών στην Γαλλία την ίδια περίοδο 

ήταν διαφορετική από αυτή των ευρωπαίων, µοιραστήκαν είχαν κοινή συµβίωση   σε 

αυτές τις περιοχές. 



  75 

Αποτέλεσµα της επιρροής των ιστορικών συγκυριών είναι η δηµιουργία δυο 

οργανισµών που προστατεύουν και προσπαθούν να βελτιώσουν τις συνθήκες 

διαβίωσης των µεταναστών. Αυτές είναι το  SONACOTRAL και το  FAS. 

Τον Αύγουστο του 1956 δηµιουργήθηκε το SONACOTRAL το οποίο θα µπορούσε 

να µεταφραστεί ως η Εθνική Εταιρία για την Στέγαση των Αλγερινών Εργατών.  Τα 

έργα αυτού του οργανισµού χρηµατοδοτούνται από το γαλλικό κράτος σε ποσοστό 

52% και το υπόλοιπο από την αλγερινή κυβέρνηση και άλλους οργανισµούς που είναι 

ενεργοί στην Γαλλική κοινωνία. Στόχος του οργανισµού, είναι η χρηµατοδότηση για 

την κατασκευή εγκαταστάσεων που θα διατεθούν για την διαµονή των αλγερινών 

εργατών και των οικογενειών τους. 

Το FAS (Fonds d’action sociale- ∆απάνες Κοινωνικής ∆ράσης) δηµιουργήθηκε το 

1958 και έχει ως στόχο την κοινωνική προστασία των µεταναστών από την Αλγερία 

και των παιδιών τους.  

Μετά από αυτή την απροσδόκητη νέα κατάσταση, η γαλλική κυβέρνηση 

κινητοποιήθηκε και υπέγραψε µια νέα συµφωνία µε την Αλγερία στις 9/1/1964 βάσει 

της οποίας θα πρέπει να περιοριστεί ο αριθµός των µεταναστών ανάλογα µε την 

διαθεσιµότητα και τις ανάγκες την οικονοµικής κατάστασης της αγοράς εργασίας της 

Γαλλίας. Μια άλλη  διαδοχική συµφωνία ήταν αυτή της 20/9/1973, σύµφωνα µε την 

οποία περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία από την Αλγερία προς την Γαλλία. Στην 

συνέχεια,  (20/9/1973)  η γαλλική κυβέρνηση σταµατά την µετανάστευση από την 

Αλγερία, ενώ το 1974 αποφασίζει να µην δέχεται πλέον µετανάστες από οποιαδήποτε 

χώρα.  

 

1.4.2 Γενικά στατιστικά στοιχεία της περιόδου 

 

Συµφωνά µε στατιστικά στοιχεία του 1975 το 6,2% του πληθυσµού στην Γαλλία είναι 

µετανάστες, δηλαδή 3442000, µε τους Αλγερινούς να είναι η δεύτερη µεγαλύτερη 

κοινότητα µεταναστών στην χώρα. Ακόµη τα 2/3 αυτού του πληθυσµού να είναι 

άνδρες που είτε είναι άγαµοι, είτε έχουν αφήσει πίσω τις οικογένειες τους.  

Την περίοδο αυτή, στην Γαλλία παρατηρείται σηµαντική παρουσία µεταναστών από 

χώρες όπως η Τυνησία και το Μαρόκο. Για αυτές τις δυο περιπτώσεις, οι µετανάστες 

έχουν επιλεχτεί στην χώρα τους από ειδικούς µετά από αίτηµα Γάλλων εργοδοτών. 
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Επίσης, µετά από τις καταστροφές που προξένησε το ποτάµι «Σενεγάλη»  

εµφανίζονται στην Γαλλία και µετανάστες από το Μάλι, την Μαυριτανία και την 

Σενεγάλη, 30% των οποίων είναι µουσλουµάνοι, που στην συνεχεία συνοδευτήκαν 

και από τις οικογένειες τους. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν ότι το 10% ήταν 

πολύγαµοι, δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο ένα φαινόµενο που προφανώς δεν είχε 

προβλεφθεί από την Γαλλική Κυβέρνηση. Μέχρι το 1975 εκτιµήθηκε ότι αυτός ο 

πληθυσµός έφτασε τους 80000. Οι Τούρκοι, κυρίως από τη κεντρική Ασία 

εµφανίστηκαν στις περιοχές της Ανατολικής Γαλλίας φτάνοντας το 1975 τους  

50.860. 

Όταν το 1975, η γαλλική κυβέρνηση σταµάτησε πλέον να ζήτα αλλά και να δέχεται 

µετανάστες, οι παραπάνω πληθυσµοί είχαν σηµαντική δηµογραφική παρουσία. 

Εργαζόµενοι σε τοµείς κλειδιά της οικονοµίας, όπως τα οικοδοµικά έργα, τις 

κατασκευές αυτοκινήτων και τις υποδοµές αυτοκινητοδρόµων συνέβαλαν αρκετά 

στην ανάπτυξη της οικονοµικής κατάσταση της Γαλλίας.  

Από την άλλη πλευρά έχει εκτιµηθεί ότι η απασχόληση τους σε θέσεις εργασίας που 

δεν απαιτούν εξειδίκευση έδωσε στους Γάλλους εργαζόµενους την δυνατότητα να 

επιλέγουν να εξειδικευτούν σε κάποιο επάγγελµα µε καλύτερες προοπτικές για τους 

ίδιους και για την χώρα. Μπορούµε λοιπόν να συµπεράνουµε µε βεβαιότητα ότι η 

παρουσία των µεταναστών την περίοδο αυτή λειτούργησε συµπληρωµατικά για την 

αγορά εργασίας, χωρίς να τους στερήσει την συµµετοχή τους σε αυτήν 

κινητοποιώντας τους να συµβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας αλλά και τις 

συνθήκες καθηµερινής ζωής. 

Την περίοδο αυτή εκτιµήθηκε, ότι το εργατικό δυναµικό της χώρας εµπλουτίστηκε  

κατά 50% µε την µέση ηλικία να είναι αρκετά µικρή.  

Στο τέλος αυτής της περιόδου αρχίζει να  διαµορφώνεται ένας νέος τύπος 

µετανάστευσης, που δεν περιλαµβάνει µόνο νέους άνδρες µόνους αλλά και 

οικογένειες. Αυτός ο τύπος µετανάστευσης µε βασική συνιστώσα την παρουσία 

οικογενειών κάνει αισθητή την παρουσία τους στα προάστια (banlieu) του Παρισιού 

και άλλων πόλεων.   
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1.4.3 Συµπεράσµατα 

 

Αυτό που µπορεί να παρατηρήσει εύκολα κανείς από την παραπάνω πρώτη ανάλυση, 

είναι ότι η µετανάστευση αυτής της περιόδου επηρέασε θετικά και σηµαντικά την 

οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, την αγορά εργασίας, το εργατικό δυναµικό, το 

δηµογραφικό έλλειµµα και αρκετούς άλλους παράγοντες. Από την άλλη όµως, η 

γαλλική κυβέρνηση µέχρι εκείνη την δεδοµένη στιγµή, αν και αρχικά σκοπός της 

ήταν να αποφύγει το σύστηµα των φιλοξενούµενων εργατών, στην πράξη θέλησε να 

διατηρήσει την προσωρινότητα της µετανάστευσης, για όσο χρονικό διάστηµα 

χρειαζόταν χωρίς να ρυθµίσει συνολικά ζητήµατα όπως η διαµονή τους µετά την 

οικογενειακή επανένωση καθώς και αλλα που συνδέονται µε το θεσµικό πλαίσιο 

αυτής της µορφής διαχείρισης της µετανάστευσης, ζήτηµα το οποίο παρέµεινε 

ανοιχτό για την επόµενη περίοδο. 

Γεγονός είναι ότι αυτή η περίοδος ήταν Τα Τριάντα Χρόνια ∆όξας, les trentes 

glorieuses για την Γαλλία αλλά δεν µπορούµε να πούµε ότι αυτό ίσχυε το ίδιο και για 

τους µετανάστες.  

Όσον αφόρα τις πρακτικές ελάχιστης ένταξης, παρατηρούµε ότι αυτή την περίοδο δεν 

υπήρχε καν πρόβλεψη. Οι  µετανάστες αντιµετωπίστηκαν απλώς σαν  εργάτες -

οικονοµικό φαινόµενο το όποιο θα έπρεπε να εκµεταλλευτεί όσο το περισσότερο 

ήταν δυνατόν. Μπορεί η Γαλλία να ζήτησε εργάτες αλλά δεν είχε προβλέψει ότι οι 

εργάτες ήταν ταυτόχρονα και άνθρωποι.  Μέχρι το τέλος της συγκεκριµένης περιόδου 

η µετανάστευση δεν αποτέλεσε, ούτε στο ελάχιστο, κοινωνικό φαινόµενο. Η 

αντίληψη του µετανάστη σαν υποκείµενο χωρίς δικαιώµατα ήταν κυρίαρχη αυτή την 

περίοδο.  

Όσον αφόρα τις προβλέψεις για την διαµονή τους, επρόκειτο µόνο για πρόχειρες  

λύσεις, οι οποίες όµως ταλαιπώρησαν για αρκετά χρόνια ολόκληρη την γενιά 

µεταναστών. Μπορεί τα bidonvilles να προορίζονταν αρχικά για εργάτες µόνους αλλά 

στην συνέχεια αυτοί ακολουθηθήκαν από τις οικογένειές τους, που ήταν πολλές 

φορές πολυάριθµες.     

Η ίδρυση των δυο θεσµών,  το  SONACOTRAL και το  FAS, µπορεί να 

υποστηρίξουµε ότι  ήταν µια εύλογη προσπάθεια, όµως και πάλι µόνο το 52 % 

χρηµατοδοτήθηκε από την γαλλική κυβέρνηση.    
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Ένα άλλο παράδειγµα που δείχνει την αναποφασιστικότητα και την αβεβαιότητα  των 

κυβερνήσεων για την διαχείριση της µετανάστευσης είναι και η εκπαίδευση των 

παιδιών των µεταναστών. Σε αυτή την περίοδο, υιοθετήθηκε η πρακτική της 

εκµάθησης µόνο της µητρικής γλώσσας στα παιδιά αυτά, υπενθυµίζοντας σε αυτούς 

και στις οικογένειές τους, ότι από την Γαλλία είναι περαστικοί και απλώς 

φιλοξενούµενοι, και το µέλλον τους βρίσκεται στις χώρες καταγωγής τους.          

 Ως τέλος αυτής της περιόδου, θα µπορούσε να οριστεί η 3η Ιουλίου 1974, 

ηµεροµηνία στην οποίαν, ενόψει της οικονοµικής κρίσης,  πάρθηκε η απόφαση από 

το Συµβούλιο των Υπουργών να καταργηθεί το καθεστώς της οικονοµικής 

µετανάστευσης. Αυτό όµως που δεν µπορούσε  να αποφύγει η  γαλλική κυβέρνηση 

ήταν η οικογενειακή επανένωση των µεταναστών που βρίσκονται ήδη στην χώρα 

καθώς και οι πρόσφυγες.  

Η κρίση του πετρελαίου και οι σχετικές οικονοµικές αλλαγές της δεκαετίας του 1970 

θεωρηθήκαν από ορισµένους αναλυτές ως ένα σηµείο καµπής στην γαλλική πολιτική 

µετανάστευσης. Η Γαλλία αντέδρασε στην οικονοµική κρίση της δεκαετίας του 1970 

µε τη δραστική µείωση του αριθµού των µεταναστών που επιτρέπεται να εισέλθουν 

στη χώρα. Η µέχρι τότε γαλλική  πολιτική για τη µετανάστευση, µετά την πετρελαϊκή 

κρίση µετατράπηκε  σε πολιτική άµυνας και ελέγχου. Ο θεσµοθετηµένος έλεγχος της 

µετανάστευσης έλαβε τη µορφή των εντατικότερών ελέγχων στα σύνορα, µε την  

δηµιουργία αυστηρών κανόνων δικαίου σε συµφωνία και µε άλλες ευρωπαϊκές  

χώρες,  και  υιοθετήθηκαν περιορισµοί στη χορήγηση ασύλου.  

    

 

1.5    ∆εύτερη περίοδος   1974-200516 

 

Αυτή η περίοδος έχει χαρακτηριστεί από πολιτικές συχνά αντίθετες η µια µε την 

άλλη αναφορικά µε την διαχείριση της µετανάστευσης. Υπάρχουν πολλοί λόγοι 

που πιθανώς εξηγούν αυτή την κατάσταση: οικονοµικοί και πολιτικοί.  

Πλέον
17 οι µετανάστες δεν ήταν µόνον εργάτες, όπως αρχικά ξεκίνησε την 

προηγούµενη περίοδο, αλλά  µέλη των οικογενειών των µεταναστών που 

                                                      
16 L'accueil des immigrants et l'intégration des populations issues de l'immigration : rapport au Président de la 

République suivi des réponses des administrations et des organismes intéressés [en ligne]. Paris, Direction des journaux 

officiels, 2004. 567 p. http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000576/0000.pdf 
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βρίσκονταν ήδη στην χώρα και πολιτικοί πρόσφυγες, µε ένα µικρό αριθµό 

παράνοµων αλλοδαπών που ήρθαν στην χώρα µε την προσδοκία να δουλέψουν σε 

κάποιους  συγκεκριµένους τοµείς.    

Σταδιακά άρχισε να διαµορφώνεται µια νέα «τάξη πραγµάτων» αναφορικά µε το 

µεταναστευτικό φαινόµενο. Πλέον η µετανάστευση δεν είναι τοποθετηµένη σε 

ένα αυστηρό οικονοµικό πλαίσιο όπως αυτό της προηγούµενης περιόδου, αλλά 

βήµα-βήµα γίνεται µετάβαση προς ένα  κοινωνικό και ιδεολογικό πλαίσιο. Το 

πλαίσιο αυτό επηρεάζεται από τρία παράλληλα φαινόµενα.          

Πρώτον, από την αύξηση της ανεργίας ως συνέπεια της οικονοµικής κρίσης αλλά 

και λόγω της αυξανόµενης  παρουσίας της µετανάστευσης στην αγορά εργασίας 

και στην κοινωνία πυροδοτήθηκαν ξενοφοβικά συναισθήµατα εναντίον των 

µεταναστών.  

∆εύτερον,  µε την πάροδο του χρόνου, οι µετανάστες αντιδρούν και διεκδικούν 

από την πολιτεία καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαµονής αλλά και την άρση 

του καθεστώτος προσωρινότητας στην χώρα από νοµικής πλευράς. Συγκεκριµένα 

ζητούσαν να αποκτήσουν ανανέωση των αδειών παραµονής τους τουλάχιστον 

έως 10 χρόνια και επίσης διεκδικούσαν την πρόσβαση στην ιθαγένεια 

εκφράζοντας την επιθυµία τους για ισότητα µε τους  Γάλλους. Αν και το ζήτηµα 

των πολιτικών δικαιωµάτων των µεταναστών δεν προχωράει αυτή την περίοδο 

παρατηρήθηκε ότι η γαλλική κυβέρνηση άρχισε να ευαισθητοποιείται όσον 

αφορά το ζήτηµα της ανισότητας. 

Τρίτον, το ζήτηµα της ενσωµάτωσης γίνεται κεντρικό τις αρχές της δεκαετίας του 

1980 και οι πρακτικές που υιοθετήθηκαν από την γαλλική κυβέρνηση είχαν 

περισσότερο την µορφή θετικών διακρίσεων. Λόγου χάριν, η επιτροπή Dudebout 

από το 1982 άρχισε να  διευθετεί  ζητήµατα κοινωνικής ανάπτυξης των περιοχών 

που διέµεναν οι µετανάστες. Στο ίδιο πλαίσιο ανήκουν και κάποιες πολιτικές  του 

υπουργού παιδείας Alain Savary το 1982 που αφορούσαν κυρίως την δηµιουργία 

                                                                                                                                                        
17 La politique d’immigration (1974 - 2005) : 30 ans de maîtrise des flux migratoires, Dossiers politiques publiques - 
Vie-publique.fr  

www.vie-publique.fr/actualite/alaune/immigration-chiffres-2006-2007.html 
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κάποιων Περιοχών Εκπαίδευσης Προτεραιότητας, (zones d’education prioritaire)  

στις περιοχές που διέµεναν αποµονωµένοι οι µετανάστες.   

Η πρωτοβουλία αυτή αφορούσε κυρίως την εξάλειψη των δυσκολιών αυτών των 

παιδιών στην διαδικασία προσαρµογής τους στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα.   

 Τα τέλη της δεκαετίας του 70’, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Giscard 

d’Estaing, ήταν µια περίοδος, κατά την οποία άρχισαν να ενθαρρύνονται πολιτικές 

που προάγουν τον πολιτισµικό διαχωρισµό των µεταναστών και όχι στην αφοµοίωση 

τους. 

 Η ενθάρρυνση του πολιτισµικού διαχωρισµού ζητήθηκε ως µηχανισµός για τη 

διατήρηση της προσωρινότητας των µεταναστευτικών ρευµάτων. Η κυβέρνηση του 

Giscard d’Estaing προώθησε και χρηµατοδότησε δωµάτια προσευχής για τους 

µουσλουµάνους αλλοδαπούς εργαζόµενους στα εργοστάσια. Επίσης, µαθήµατα 

µητρικής γλώσσας εισήχθησαν στα σχολεία για τα παιδιά των µεταναστών, για να 

διατηρηθεί  µια σύνδεση µεταξύ αλλοδαπών οικογενειών και των χωρών καταγωγής 

τους. Η κυβέρνηση ενθαρρύνει, επίσης το συλλογικό πνεύµα των µεταναστών έτσι 

ώστε να οργανωθούν σε οµάδες και να ιδρύσουν ραδιόφωνα. Αυτές οι πολιτικές 

διαχωρισµού, οδήγησαν σε ένα πλουραλιστικό περιβάλλον που συνεχίζει να 

διαµορφώνει την γαλλική κοινωνία µέχρι σήµερα. Παρόλο που η Γαλλία ήταν 

ανέκαθεν µια χώρα µετανάστευσης, όπως σηµειώνει Schnapper Dominique (1991: 13 

αναφορά στον, Abdel-Hady, Dalia, 2006) είναι µια χώρα της µετανάστευσης που έχει 

επιλέξει να αγνοήσει το φαινόµενο αυτό.  

Με την κρίση να επιτείνεται το 1977, η µεγαλύτερη ανησυχία των Γάλλων ήταν η 

ανεργία. Για τον λόγο αυτό, προτάθηκε από τον Lionel Stoleru Πρόεδρο της 

Κρατικής Γραµµατείας για την Μετανάστευση προς τον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας να 

αυξήσει την χρηµατική βοήθεια προς αυτούς τους µετανάστες που θα επιστρέψουν 

εθελοντικά στις χώρες τους. Επιπλέον να υπογραφεί µια  συµφωνία µε την Αλγερία 

σύµφωνα µε την οποία δεν θα ανανεώνονται οι άδειες παραµονής των εργατών µετά 

την λήξη τους. Αυτές οι ενέργειες, δηλαδή η βοήθεια των 10 000 φράγκων και η 

συµφωνία µε την Αλγερία για να δεχτεί πίσω περίπου 400 000 µετανάστες δεν είχαν 

πάρα µόνο µικρό αποτέλεσµα.  

Αν και αυτά τα σχέδια δεν εκπληρώθηκαν, το τέλος της επταετίας  του Μ .Giscard 

d’Estaing  έχει στιγµατιστεί από την τάση να απωθήσουν οποιαδήποτε νέα είσοδο 

µεταναστών στην χώρα για οποιοδήποτε λόγο και να ενθαρρύνουν τις εθελοντικές 
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επιστροφές προς τις χώρες τους. Οι νοµιµοποιήσεις τείνουν να εξαφανιστούν, ενώ  

αυξάνεται ο αριθµός των απελάσεων.  

Τη δεκαετία του 1980, ωστόσο, η Γαλλία δεν µπορούσε πλέον να αγνοήσει τη 

µετανάστευση και κάποια πολυπολιτισµικά προγράµµατα τέθηκαν σε εφαρµογή 

(Abdel-Hady, Dalia, 2006:27).  Οι οικονοµικές δυνάµεις και οι επιλογές πολιτικής 

της δεκαετίας του 1970, µετέτρεψαν το φαινόµενο των αλλοδαπών εργαζοµένων σε 

πραγµατική µετανάστευση. Ένας ποικιλόµορφος πληθυσµός αλλοδαπής προέλευσης 

εξελίχθηκε σε διαρθρωτικά βασική συνιστώσα της γαλλικής κοινωνίας, µε απαίτηση 

τα δικαιώµατα που εγγυάται η δηµοκρατία και οι ρεπουµπλικανικές αξίες. Είναι 

σηµαντικό να αναφερθεί το γεγονός, ότι πλέον η νοοτροπία του vision utilitariste 

(όραµα χρισιµότητας) αναγκαστικά αφήνει την θέση του σε προσπάθειες κοινωνικής 

ένταξης. 

 

Από τις αρχές τις δεκαετίας του 1980, η µεταναστευτική πολιτική της Γαλλίας 

χαρακτηρίζεται από µια συνέχεια πολιτικών πρακτικών που στην ουσία 

αποσκοπούσαν: στην στασιµότητα της διακοπής της οικονοµικής µετανάστευσης, την 

καταπολέµηση των παρανόµων εισόδων στην χώρα, στην προσπάθεια ενσωµάτωσης 

των ήδη βρισκόµενων στην χώρα και στην πρόσβαση στην ιθαγένεια των 

µεταναστών και των παιδιών τους. Αυτή η περίοδος θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 

και ως µεταβατική, καθώς η µεταναστευτική πολιτική προσπαθεί να ρυθµίσει 

ζητήµατα που συνδέονται µε τους οικονοµικούς µετανάστες της προηγουµένης 

περιόδου και τους νέους µετανάστες που, δικαίως,  θέλουν να αναδιαπραγµατευτούν 

τις συνθήκες ένταξης τους. 

Η Αριστερά, που  κατέλαβε την εξουσία το 1981, επιβεβαίωσε εκ νέου τους δύο 

κύριους στόχους της γαλλικής πολιτικής για τη µετανάστευση: να σταµατήσει η 

εισροή (που είχε ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της προεδρίας d'Estaing) και την 

απορρόφηση των µεταναστών που ήδη εγκαταστάθηκαν στη Γαλλία (σε αντίθεση µε 

την προαγωγή του πολιτισµικού διαχωρισµού τους, η οποία χαρακτήρισε τις 

πολιτικές της δεκαετίας του 1970).  

 Σχεδόν αµέσως όµως, η νέα κυβέρνηση έθεσε πιο φιλελεύθερες πολιτικές για τη 

οικογενειακή µετανάστευση, ενίσχυσε την προστασία των µεταναστών, κατά των 

καταχρήσεων και την διοικητική απέλαση, χωρίς νόµιµες διαδικασίες, και έθεσε σε 

εφαρµογή ένα πρόγραµµα νοµιµοποίησης για τους παράνοµους µετανάστες . Αυτές οι 

φιλελεύθερες πολιτικές, ήταν κυρίως, µια αντίδραση στην κινητοποίηση των 
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µεταναστών που χαρακτηριζόταν από απεργίες πείνας µέχρι και εξεγέρσεις. Ως εκ 

τούτου, ενώ η γαλλική κυβέρνηση θέλησε να επιβάλει αυστηρούς περιορισµούς 

σχετικά µε νέα κύµατα µετανάστευσης, οι φιλελεύθερες πολιτικές που στόχευαν στην 

εξασφάλιση ίσων δικαιωµάτων σε µετανάστες εγκρίθηκαν(Abdel-Hady, Dalia, 

2006:29). 

Επίσης, όπως αναφέρεται και στη µελέτη18 του Cour de Comptes ( ∆ικαστήριο των 

Λογαριασµών)  µετά από τις προεδρικές εκλογές του 1981, µια νέα εποχή ξεκινά. 

Υπογράφονται οδηγίες και αποστέλλονται προς τις νοµαρχίες  για την µείωση έως και 

άρση των απελάσεων, σταµατάει η χρηµατική βοήθεια για τις εθελοντικές 

επιστροφές, ενώ ξανά εκδίδονται άδειες διαµονής για τα µέλη των οικογενειών που 

βρίσκονται παράνοµα στην χώρα. Επίσης, οι παράνοµοι µετανάστες αποκτούν 

εγγυήσεις για την νοµιµοποίηση τους ενώ ένας µεγάλος αριθµός φακέλων 

µεταναστών προς απέλαση ξαναγυρνάει στα γραφεία της διοίκησης για  αναθεώρηση 

των αποφάσεων.    

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η µαζική νοµιµοποίηση των  παράνοµων 

µεταναστών που βρίσκονται στην χώρα, τον Οκτώβρη του 1981. Με λίγες µόνο 

προϋποθέσεις, ο κάθε µετανάστης µπορούσε να αποκοτήσει ένα καθεστώς νόµιµης 

παραµονής στην χώρα.    

Επίσης, µετά την ανάληψη των καθηκόντων του το 1981, ο Πρόεδρος Φρανσουά 

Μιτεράν και η σοσιαλιστική κυβέρνησή του θέσπισε νέους νόµους µε βάση τους 

οποίους για πρώτη φορά, οι αλλοδαποί µπορούν να οργανωθούν σε οµάδες, µε βάση 

την τάξη, την εθνικότητα, τη φυλή, ή ακόµα και τη θρησκεία. Μέσα σε δυο χρόνια, 

υπήρχαν πάνω από 4200 ενώσεις µεταναστών στη Γαλλία. Τόσο διαφορετικές όπως 

οι ίδιοι οι µετανάστες, οι ενώσεις αυτές αντιπροσώπευαν σχεδόν όλα τα δυνατά 

ρεύµατα, από την ηθική προτροπή έως τα καλέσµατα για ριζοσπαστική δράση. 

(Abdel -Hady, Dalia, 2006 :17-24). Μερικοί από αυτούς άρχισαν να απαιτούν 

µεγαλύτερη ελευθερία πολιτικής έκφρασης και σεβασµού της πολιτισµικής 

ταυτότητάς τους. Επίσης, η κυβέρνηση υποστήριξε θεατρικές οµάδες και πολλές  

τοπικές εφηµερίδες διοικούνταν από Γάλλο-άραβες. Τέλος, πρότεινε την χορήγηση 

δικαιωµάτων ψήφου σε µετανάστες στις τοπικές εκλογές.  

                                                      
18 L'accueil des immigrants et l'intégration des populations issues de l'immigration : rapport au Président de la 
République suivi des réponses des administrations et des organismes intéressés [en ligne]. Paris, Direction des journaux 
officiels, 2004. 567 p. http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000576/0000.pdf 
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Παρ’όλ’αυτά, η ικανότητα του γαλλικού µοντέλου για την αντιµετώπιση των 

ζητηµάτων του εθνοτικού  πλουραλισµού ήταν ένα σηµαντικό θέµα συζήτησης στη 

δεκαετία του 1980. 

 Παρά την ισονοµία που εµπνέει η γαλλική κουλτούρα του πολίτη, εξακολουθούσε να 

υφίσταται µία οργανική αντίληψη, την οποία µεγάλο µέρος της ∆εξιάς ποτέ δεν 

εγκατέλειψε, σύµφωνα µε την οποία µη-Ευρωπαίοι, Εβραίοι, και άλλοι µη-

Χριστιανοί δεν µπορούσαν να θεωρηθούν ποτέ Γάλλοι. Ακόµα και η  παράδοση του 

Ρεπουµπλικανικού ιακωβινισµού, τονίζει ότι ο καθένας µπορεί να γίνει Γάλλος 

πολίτης, εάν αυτός ή αυτή εξοµοιώνεται µε την κουλτούρα και την Γαλλική 

παράδοση. Η συµµετοχή στην εθνική κοινότητα συνεπάγεται εθελοντική δέσµευση 

απέναντι στην ∆ηµοκρατία και τις αξίες της. Οι ιδιαιτέρες θρησκευτικές, εθνικές, 

γλωσσικές, ταυτότητες υποβιβάζονται στην ιδιωτική σφαίρα. Οι µειονότητες δεν 

αναγνωρίζονται στη δηµόσια σφαίρα, σε νοµικά κείµενα, και επίσηµες έρευνες δεν 

µπορεί να περιλαµβάνουν ερωτήσεις σχετικά µε τη θρησκεία ή εθνότητα, όπως 

συµβαίνει στις Ηνωµένες Πολιτείες. Η πρόσφατη συζήτηση που έχει επικεντρωθεί 

γύρω από τα θέµατα της εθνικής ταυτότητας και της εθνοτικής πολυφωνίας, 

συνοψίζεται από τον Pierre Tournemire, αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα του 

Συνδέσµου Παιδείας: «Το γαλλικό κράτος είναι κοσµικό, αλλά το γαλλικό έθνος είναι 

πλουραλιστικό»(Abdel-Hady, Dalia, 2006:15).  

Την εποχή αυτή, στην δηµόσια συζήτηση επικρατούσε η µετάβαση από  το  droit a la 

difference (το δικαίωµα στην διαφορά) που επικρατούσε στην δεκαετία του 70’ και 

που αναλύσαµε πιο πάνω, στο  droit a la resemblance( δικαίωµα στην εξοµοίωση). 

 O Rogers Brubaker (2001:531-548) κάνει λόγο για την επιστροφή της αφοµοίωσης, 

και αυτό που µας κάνει να αναρωτηθούµε πάνω στο επιχείρηµά του, είναι γιατί 

µιλάµε για επιστροφή,  ενώ είναι κοινώς αποδεκτό ότι το το µοντέλο διαχείρησης της 

διαφοράς της Γαλλίας βασίζεται στην αφοµοίωση και την µετατροπή των ξένων 

πληθυσµών σε Γάλλους πολίτες, όπως το περιγράφει και ο G.Noirel (1988) στο «Le 

creuset Francais». Από την άλλη όµως, γεγονός είναι ότι την δεκαετία του 70’ 

υπήρχαν πολλές πρακτικές διαχωρισµού οι οποίες ενείχαν το στοιχείο την διαφοράς 

καθώς υπήρχε σεβασµός της πολιτισµικής διαφοράς στην ιδιωτική σφαίρα. Στις αρχές 

της δεκαετίας του 80’, το επιχείρηµα του droit a la difference ασπάστηκε και από τις 

αριστερές και από τις δεξιές δυνάµεις. Παρ’επιπτώντος, από τις δεξιές δυνάµεις το 

επιχείρηµα αυτό χρησιµοποιήθηκε για διαφορετικούς σκοπούς σε σύγκριση µε τους 

σοσιαλιστές. Ο Jean Marie Le Pen υποστηρίζει: Droit a la différence? Mais oui, bien 
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sur, chez vous !!! ∆ικαίωµα στην διαφορά ; Βεβαίως , στην χώρα σας !  Aλλά εδώ στην 

Γαλλία είµαστε εµείς, που έχουµε το δικαίωµα να είµαστε διαφορετικοί και να 

προστατεύσουµε την δική µας ταυτότητα από ανεπιθύµητες επιρροές. 

Αυτή η πολιτική και ιδεολογική συγκυρία ήταν που έδωσε εκκίνηση στο στάδιο της 

αφοµοίωσης µετά την δεκαετία του 70’ και το δικαίωµα στην διαφορά εξαφανίστηκε 

δίνοντας την θέση του στο δικαίωµα στην εξοµοίωση (le  droit a la resemblance) ή 

και στο δικαίωµα στην  αδιαφορία ( droit a l’indifference ).  Στο ιδεολογικό µέρος  η 

συζήτηση πήρε διάφορες µορφές από διάφορους υποστηριχτές όπως οι νέο-καθολικοί 

(neo-universalist), οι νέο- αφοµιωστές  (neo-assimilationist )  και άλλοι. (Rogers 

Brubaker, 2001 :531-548). 

Σε πολιτικό επίπεδο οι αλλαγές ήταν επίσης ραγδαίες. Το 1986 ο Πρόεδρος Μιτεράν 

και η σοσιαλιστική κυβέρνηση µετατρέπει το εκλογικό σύστηµα της Γαλλίας σε 

αναλογική εκπροσώπηση. Το γεγονός αυτό επέτρεψε στο ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο 

να κερδίσει 35 θέσεις στην Εθνική Συνέλευση της Γαλλίας για πρώτη φορά. Το 

Εθνικό Μέτωπο χειραγώγησε τη συζήτηση γύρω από το δικαίωµα στην διαφορά για 

την καταπολέµηση της συζήτησης της πολυφωνίας και απηύθυνε έκκληση για 

αυστηρούς ελέγχους της µετανάστευσης. Με την ανάπτυξη των ενώσεων µεταναστών 

και την άνοδο του Εθνικού Μετώπου, η δυναµική της γαλλικής πολιτικής για τη 

µετανάστευση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων ήταν σε κατάσταση ροής και 

άρχισαν να ισχύουν πιο καταπιεστικές πολιτικές για τη µετανάστευση. 

 Επηρεασµένη από αυτή την κοινωνική και πολιτική συγκυρία, η κυβέρνηση υιοθετεί 

νέα µέτρα.19 ∆υσκολεύει την οικογενειακή επανένωση µε νέες διαδικασίες και  

εισάγει ξανά την πολιτική των εθελοντικών επιστροφών. Αντίθετα, σε αυτή την φάση 

σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι ναι µεν καταπολεµάται η παράνοµη 

µετανάστευση και η παράνοµη είσοδος στην χώρα αλλά πλέον η γαλλική πολιτεία 

έχει συνειδητοποιήσει ότι οι µετανάστες που έχουν ήδη εγκατασταθεί έχουν το 

δικαίωµα να διαθέτουν ένα πιο µόνιµο καθεστώς διαµονής. Σε αυτό το πλαίσιο 

εντάσσεται και ο νόµος της 17/7/1984, σύµφωνα µε τον οποίο, δίδεται στους 

µετανάστες µια ενιαία ανανεώσιµη κάρτα διαµονής διαρκείας δέκα ετών. 

                                                      
19 France. Cour des comptes  

L'accueil des immigrants et l'intégration des populations issues de l'immigration : rapport au Président de la République 

suivi des réponses des administrations et des organismes intéressés [en ligne]. Paris, Direction des journaux officiels, 

2004. 567 p. http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000576/0000.pdf 

 



  85 

Το 1986, ο υπουργός των Εσωτερικών, Charles Pasqua προτείνει ένα πρόγραµµα 

δράσης για την αντιµετώπιση της ‘κρίσης της µετανάστευσης’ το οποίο εγκρίθηκε 

αµέσως από την Βουλή.  Το νέο σύνολο των νόµων διευκολύνει την απέλαση των 

παράνοµων µεταναστών, την καταπολέµηση των λευκών γάµων  και την απέλαση 

παιδιών µεταναστών εάν βρεθούν ένοχοι για την διάπραξη οποιουδήποτε  

εγκλήµατος. (DeGroat 2001, αναφορά στο Abdel-Hady, Dalia, 2006: 15).  

Το πιο σηµαντικό µέρος αυτού συνόλου νόµων  (που προτάθηκαν το 1986, αλλά 

τέθηκαν σε εφαρµογή το 1993) είναι αυτό που σχετίζεται µε την απόκτηση της 

ιθαγένειας. Καταργήθηκε η αυτόµατη χορήγηση της γαλλικής υπηκοότητας στα 

παιδιά των µεταναστών, που γεννήθηκαν στη Γαλλία και αν 'αυτού, τα παιδιά των 

µεταναστών που επιθυµούν να την αποκτήσουν, πρέπει να δηλώνουν την επιλογή της 

εθνικότητας στην ηλικία των 18 (Virginie Guiraudon, 2001,Coryse Ciceri, 1998:24).  

Όσον  αφορά την ιθαγένεια, το 1791 κατοχυρώνεται στο Σύνταγµα η απόκτηση της 

ιθαγένειας µε βάση το ius solis. Αυτό καθιστά Γάλλο πολίτη, κάθε πρόσωπο που 

γεννήθηκε στο γαλλικό έδαφος.   Ο  Αστικός  Κώδικας του 1804 αντικαθιστά το ius 

solis µε το  ius sanguinis σύµφωνα µε το οποίο, Γάλλος πολίτης είναι ο γόνος ενός 

Γάλλου πατέρα. Ωστόσο, η εφαρµογή, του εν λόγο νόµου, ενέγειρε σηµαντικά 

ζητήµατα σε σχέση µε τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στη Γαλλία από γονείς που 

γεννήθηκαν στο εξωτερικό και κατοικούν στη Γαλλία ή από τους γονείς που έχουν 

γεννηθεί στη Γαλλία, αλλά µε ξένη καταγωγή. Μετά από  περίπου 80 χρόνια 

κοινοβουλευτικών συζητήσεων ο νόµος του 1889 ξανακαθιερώνει το ius soli  

ως το κυρίαρχο κριτήριο για την ανάθεση της γαλλικής ιθαγένειας. Αυτό θα ισχύει 

συστηµατικά µέχρι το 1993, µε την κύρωση του νόµου  Pasqua για την απόκτηση της 

ιθαγένειας (Coryse Ciceri, 1998:24-28). 

Στην συνέχεια η κατάσταση παρέµεινε ίδια, αποτέλεσµα της οποίας είναι η 

πολιτικοποίηση της κατάστασης των µειονοτήτων, η οποία καθίσταται προφανής από 

συνεχείς συζητήσεις για τη µετανάστευση και την εθνικότητα. 

Πιο συγκεκριµένα, το L’ Affaire des foulards (το ζήτηµα της µαντίλας στο σχολείο)   

το 1989 προκάλεσε την αναθεώρηση της γαλλικής πολιτικής, όσον αφορά την 

αφοµοίωση. Σε απάντηση στην αντιπαράθεση, το κράτος συγκρότησε ένα Ανώτατο 

Συµβούλιο για την Ενσωµάτωση το 1990, για να αναπτύξει λύσεις για τις προκλήσεις 
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της µετανάστευσης. Στην πρώτη  έκθεση του Haut Conseil à l'Intégration20  (Ανώτατο 

Συµβούλιο για την Ενσωµάτωση), το 1991 εκφράζεται η ουσία του γαλλικού 

µοντέλου που αναφέραµε και στην σελίδα 39: «Η γαλλική αντίληψη για την 

ενσωµάτωση πρέπει να υπακούει σε µια λογική της ισότητας που δεν αναγνωρίζει την 

ύπαρξη µειονοτήτων. Οι αρχές της ταυτότητας και της ισότητας που απορρέουν από 

την Γαλλική Επανάσταση και τη ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και 

του Πολίτη, βασίζονται στην ισότητα των πολιτών ενώπιον του νόµου, ανεξάρτητα 

από την προέλευσή τους, τη φυλή, την θρησκεία ή  την κοινωνική τάξη».  

Η ενσωµάτωση ήταν προτιµητέος όρος, όπου αντικατοπτρίζεται το ρεπουµπλικανικό 

ιδεώδες της συµµετοχής στη ζωή του έθνους, διατηρώντας παράλληλα στην ιδιωτική 

σφαίρα την διακριτή πολιτισµική ή θρησκευτική πίστη.  

Οι επόµενες κυβερνήσεις, δεξιές και αριστερές, θα εγκαταλείψουν στην συνέχεια 

αυτή την αρχή πολιτικής, εξαιτίας της δηµόσιας πίεσης που άσκουσε το  Εθνικό 

µέτωπο και της ανεργίας ή των δυσκολιών συµβίωσης µε τους Γάλλους. Την περίοδο 

αυτή συνεχίζει να υπάρχει ο µύθος της επιστροφής, κληρονοµιά της προηγούµενης 

περιόδου, γεγονός το οποίο επηρεάζει, µόνο αρνητικά, καθώς δεν επιτρέπει την 

προώθηση µιας κατασταλαγµένης µεταναστευτικής πολιτικής ενσωµάτωσης. Αυτό 

που ήταν πλέον αναγκαίο, εκείνη την περίοδο, ήταν η συνειδητοποίηση της αληθινής 

κατάστασης του µεταναστευτικού φαινόµενου και των νέων δεδοµένων. Η 

                                                      
20 Ανώτατο Συµβούλιο για την Ενσωµάτωση (HCI) Την περίοδο αυτή αναπτύχθηκε µια Ανώτατη Αρχή, η 

λειτουργία της οποίας είναι καθοριστική για την διαµόρφωση και την εφαρµογή της γαλλικής µεταναστευτικής 

πολιτικής και που λειτουργεί από το 1989. Ιδρυτής και πρόεδρος του ήταν του ήταν ο Michel Rocard µε διαδόχους 

τους Marceau Long, Simone Veil, Roger Fauroux και τελευταία την Blandine Kriegel (2002). 

Το Ανώτατο Συµβούλιο για την Ενσωµάτωση ανέλαβε το 1990 (Décret αρ. 89-912 της 19ης ∆εκεµβρίου 1989) 

την ευθύνη για το συντονισµό των στατιστικών που σχετίζονται µε τη µετανάστευση και την ενσωµάτωση µε 

σκοπό την παρουσίαση όλων των ετήσιων εισροών αλλοδαπών και µεταναστών. Ανέλαβε επίσης την ευθύνη για 

το σύνολο των στατιστικών δεδοµένων αναφορικά µε τη σύνθεση και τις διακυµάνσεις των µεταναστευτικών 

ροών, καθώς και µε την παρουσία των αλλοδαπών στο γαλλικό έδαφος.  Η δράση του δηµοσιοποιείται µέσω 

ετήσιας έκθεσης. Η Ετήσια Έκθεση διαβιβάζεται στον Πρωθυπουργό, και αφορά το σύνολο των θεµάτων που 

σχετίζονται µε την ενσωµάτωση.  

 

Πηγή  : FRANCE. Haut conseil à l'intégration Le bilan de la politique d’intégration 

2002-2005 . Paris ; La Documentation française (Collection des rapports officiels ) 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000272/index.shtml 
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µετανάστευση πλέον ήταν οικογενειακή και έτεινε να έχει διάρκεια έως και 

µονιµότητα.  

Οι νόµοι των 1986 και 1993 και η µεταρρύθµιση OFPRA το 1989 δείχνουν µια τάση 

συντηρητικοποίησης των διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης και ασύλου, ενώ η 

κατάσταση των νόµιµων και µόνιµων µεταναστών  παραµένει στάσιµη, χωρίς κάποια 

ελπίδα πρόσβασης στην ιθαγένεια. Όσον αφορά την ιθαγένεια, οι διατάξεις που την 

προβλέπουν έχουν οριστεί από το διάταγµα της 19/10/1945 η οποία έχει τροποποιηθεί 

στην συνέχεια τα έτη 1973, 1984, 1993, 1998 και 2003. Ο νόµος του 2003 σχετικά µε 

την διαχείριση της µετανάστευσης δυσχεραίνει τις προϋποθέσεις απόκτησης της 

ιθαγένειας για τους αλλοδαπούς θέλοντας να αποφευχθούν οι δόλιες αποκτήσεις 

µέσω λευκών γάµων κλπ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την περίοδο αυτή,  από το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθετήθηκε η σύµβαση σχετικά µε την πρόσβαση στην 

ιθαγένεια χωρίς διάκριση, µε την λογική διαχείριση των αιτήσεων για  ιθαγένεια αλλά 

και µε την αιτιολογηµένη άρνηση της. Η Γαλλία έχει υπογράψει αυτή την σύµβαση 

αλλά δεν την έχει κυρώσει ακόµα.     

Για την συγκεκριµένη περίοδο στο  τέλος της θητείας των τριών ετών µε αφετηρία το 

έτος 2002, το Ανώτατο Συµβούλιο για την Ενσωµάτωση διαβίβασε στον 

Πρωθυπουργό µια έκθεση αφιερωµένη σε έναν «απολογισµό της δηµόσιας πολιτικής 

για την ενσωµάτωση» που ακολουθήθηκε επί τρία έτη από την κυβέρνηση.21 

Στο πρώτο µέρος µε τίτλο «Ο απολογισµός της πολιτικής για την ενσωµάτωση 2002-

2005» η έκθεση καταλήγει µε την αναφορά στις ελλείψεις της πολιτικής για την 

ενσωµάτωση που µένει να πληρωθούν. Κάποιες από τις προτάσεις που 

διαµορφώθηκαν ήταν σχετικές µε την διοικητική οργάνωση της πολιτικής για την 

ενσωµάτωση. Αυτό που διαπιστώθηκε ήταν  η ανάγκη να εµπλουτιστούν οι δηµόσιες 

εξουσίες µε πραγµατικά εργαλεία αξιολόγησης, να κινητοποιηθούν οι τοπικοί 

παράγοντες γύρω από µια τοπική πολιτική ενσωµάτωσης που προωθεί το κράτος, να 

επιβεβαιωθεί ο πρωταρχικός ρόλος του κράτους στην καθοδήγηση της πολιτικής 

ενσωµάτωσης και να ενισχυθεί ο πιλοτικός ρόλος της ∆ιυπουργικής Επιτροπής για 

την ενσωµάτωση. 

                                                      
21 FRANCE. Haut conseil à l'intégration Le bilan de la politique d’intégration 
2002-2005 . Paris ; La Documentation française (Collection des rapports officiels ) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000272/index.shtml 
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 Η πολιτική ενσωµάτωσης εκτιµάται ότι έχει περάσει σε ένα νέο στάδιο της εξέλιξής 

της. Παράλληλα ολοκληρώνεται το στάδιο της αναδιοργάνωσης των µεγάλων 

ειδικευµένων φορέων της (εξέλιξη του Fasild- Στήριξη για την ενσωµάτωση και την 

καταπολέµηση των διακρίσεων, δηµιουργία της ΑΝΑΕΜ- Εθνική εταιρεία για την 

υποδοχή των µεταναστών, της HALDE και του Εθνικού κέντρου της ιστορίας της 

µετανάστευσης), ξεκίνησε το στάδιο της κινητοποίησης των πολιτικών «κοινού 

δικαίου» και των φορέων που τις έχουν αναλάβει. 

Η ενσωµάτωση των πληθυσµών που προέρχονται από τη µετανάστευση δεν αποτελεί 

µόνο ένα «κοινωνικό ζήτηµα», αν ποτέ αποτελούσε ένα τέτοιο ζήτηµα, που απαιτεί 

τεχνικές λύσεις ακριβείας, οι οποίες υλοποιούνται από φορείς µε περιχαρακωµένες 

αρµοδιότητες, αλλά ένα «µείζον κοινωνικό γεγονός» και µεγάλη πλειοψηφία των 

θεµάτων που απασχολούν τους πολίτες είναι σχετικά µε το ζήτηµα αυτό. 

Προϋποθέτει την κινητοποίηση του συνόλου των πολιτών, όλων των δηµοσίων 

υπηρεσιών µε γενικές αρµοδιότητες και των πολιτικών «κοινού δικαίου» που αυτές 

εξυπηρετούν, όχι επειδή η ενσωµάτωση πρέπει να θεωρείται ένα πρόβληµα το 

µέγεθος του οποίου απαιτεί ίσως τη συνδροµή όλων, αλλά διότι αποτελεί στο εξής 

µια αναπόφευκτη συνιστώσα της καθηµερινής ζωής. 

 

 

1.5.1  Γενικά στατιστικά στοιχεία της περιόδου 

 

Αναλύοντας κάποια στατιστικά στοιχεία µε βάση την INSEE22, οι µετανάστες 

διαχωρίζονται σε τρεις οµάδες:  

-τους ευρωπαίους, 1,6 εκατοµµύρια 

-από τις πρώην αφρικανικές αποικίες,  1,3 εκατοµµύρια 

- από άλλες χώρες του κόσµου, 1,1 εκατοµµύρια 

Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία του 1997 έχει εκτιµηθεί ότι κάθε χρόνο µπαίνουν 

στην Γαλλία από 100 000 µέχρι και 150 000 νέοι µετανάστες µε  την πρόθεση να 

εγκατασταθούν. 

                                                      
22 Από την ιστοσελίδα του INSEE ‘Institut National  de la Statistique et des Etudes Economiques’ 
http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/default.asp 

Données harmonisées des recensements de la population de 1968 à 1999 
  http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=fd-rp19681999 
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Σε ότι αφορά τη γεωγραφική προέλευση όσων έχουν αποκτήσει  ιθαγένεια και έχουν 

καταγραφεί, το Ανώτατο Συµβούλιο για την Ενσωµάτωση23 παρατηρεί τις ακόλουθες 

βασικές τάσεις: ένας στους δύο νέους Γάλλους κατάγεται από µια χώρα της Βορείου 

Αφρικής (Αλγερία, Τυνησία, Μαρόκο). Οι Αφρικανοί, γενικότερα, αντιπροσωπεύουν 

το 64% του συνόλου αυτών που απέκτησαν την ιθαγένεια. Ο αριθµός τους αυξήθηκε 

κατά 20% περίπου µεταξύ 2003 –2004. 

Οι προερχόµενοι από την Ασία, µε τους Τούρκους υπηκόους να αποτελούν το ένα 

τρίτο αυτών, αντιπροσωπεύουν το 16% των νέων Γάλλων και το 14% περίπου αυτών 

που απέκτησαν την ιθαγένεια προέρχονται από µία ευρωπαϊκή χώρα. Οι υπήκοοι των 

πρώην σοβιετικών ∆ηµοκρατιών αποτελούν το 10% του ευρωπαϊκού 

µεταναστευτικού ρεύµατος και  το 5% είναι από την Αµερικανική ήπειρο, κυρίως από 

την κεντρική και νότιο Αµερική. 

Το 2004, απέκτησαν τη γαλλική ιθαγένεια 168.826 άτοµα, ενώ το 2003 144.640. Η 

παρατηρούµενη αύξηση, κατά 17% περίπου, µεταξύ 2003 – 2004, που ακολούθησε 

την αύξηση κατά 13% του 2002 – 2003, οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην αύξηση 

του αριθµού αυτών που απέκτησαν την ιθαγένεια µε απόφαση ή µε γάµο, +29% και 

+ 11% αντίστοιχα, µεταξύ των ετών 2003 -2004. 

Οι αλλοδαποί των οποίων επιτράπηκε η παραµονή µε βάση την οικογενειακή 

µετανάστευση παραµένουν πλέον πολυάριθµοι. Συγκεκρηµένα το 73% των 

αλλοδαπών στους οποίους επετράπη η παραµονή στη Γαλλία για τουλάχιστον ένα 

έτος (οι φοιτητές δεν συµπεριλαµβάνονται σε αυτή την κατηγορία). Παρατηρείται 

ωστόσο µια επιβράδυνση στην αύξηση των εισόδων εξαιτίας αυτού. Οι 

αναγνωρισµένοι πρόσφυγες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 8% των 

αλλοδαπών. Η µετανάστευση µε κίνητρο την εργασία αντιπροσωπεύει λίγο 

περισσότερο από το 5%. Οι αλλοδαποί τρίτων χωρών, κάτοχοι ενός τίτλου 

παραµονής ενός τουλάχιστον έτους, προέρχονται κατά τα δύο τρίτα από την 

αφρικανική ήπειρο, οι µισοί από τους οποίους κατοικούν στην Ile de France (την 

ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας). 

Το 2004, συνολικά 45.640 άτοµα που µετανάστευσαν για πρώτη φορά, υπέγραψαν το 

Συµβόλαιο Υποδοχής και Ενσωµάτωσης. Το συνολικό ποσοστό εγγραφής ανέβηκε 

από το 87% το 2003, στο 90,4% το 2004. Το 60% περίπου όσων υπέγραψαν, 

                                                      
23  FRANCE. Haut conseil à l'intégration Le bilan de la politique d’intégration 
2002-2005 . Paris ; La Documentation française (Collection des rapports officiels ) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000272/index.shtml 
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δήλωσαν ότι εισήλθαν στη Γαλλία τη χρονιά της υπογραφής ή την προηγούµενη 

χρονιά. Εντούτοις τα υψηλότερα ποσοστά υπογραφής βρίσκονται µεταξύ αυτών που 

κατοικούν στη Γαλλία από δύο µέχρι και τέσσερα έτη. 

Όσοι έχουν υπογράψει το συµβόλαιο, αντιπροσωπεύουν περισσότερες από 150 

εθνικότητες. Η πλειοψηφία τους κατάγεται από την αφρικανική ήπειρο, 62% των 

υπογραφόντων, ενώ οι µισοί κατάγονται από χώρα της βορείου Αφρικής. 

Περισσότεροι από τα δύο τρίτα όσων υπέγραψαν (67%) µπορούν να  επικοινωνούν 

στη γαλλική γλώσσα, ενώ 20% µιλούν πολύ δύσκολα ή δύσκολα τα γαλλικά. Στο 

13% των περιπτώσεων η επικοινωνία είναι αδύνατη. 

 Η υπογραφή του συµβολαίου συνοδεύεται από µαθήµατα πολιτικής αγωγής, και στο 

70% των περιπτώσεων και από µαθήµατα γλώσσας. 

 

 

1.5.2  Συµπεράσµατα  

 

 Σε αυτή την δεύτερη περίοδο η µετανάστευση δεν είναι πια ένα φαινόµενο 

συνδεδεµένο αποκλειστικά µε την οικονοµία και την αγορά εργασίας αλλά έχει 

µεταφερθεί σε ένα κοινωνικό πλαίσιο αποτελώντας ένα µείζον κοινωνικό φαινόµενο 

που απαιτεί ρύθµιση και αντιµετώπιση. Η κοινωνική διένεξη εστιάζει στο ζήτηµα της 

ένταξης των µεταναστών και στον τρόπο πραγµατοποίησής του. Οι δευτερεύοντες, 

αλλά εξίσου, σηµαντικοί παράγοντες που πλαισιώνουν το ζήτηµα αυτό είναι τα 

σκαµπανεβάσµατα της οικονοµίας, η αλλαγή της Τάξης Πραγµάτων µε την πτώση 

του τείχους του Βερολίνου και το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης.   

 Η µεταναστευτική ροή δεν εξαρτάται πια από τις απαιτήσεις των εργοδοτών αλλά 

από τις απαιτήσεις των ίδιων των µεταναστών και από τα δικαιώµατα που το ίδιο τα 

γαλλικό σύνταγµα θέτει για τους µετανάστες που σχετίζονται µε την οικογενειακή 

επανένωση και  το άσυλο. 

Η κύρια αλλαγή σε σύγκριση µε την προηγουµένη περίοδο είναι ότι οι µετανάστες 

πλέον δεν είναι προσωρινοί αλλά επιθυµούν να εγκατασταθούν στην χώρα. Το 

γεγονός αυτό αναγκάζει την γαλλική κυβέρνηση να µπει σε µια διαδικασία 

διαµόρφωσης µιας  πιο κατασταλαγµένης µεταναστευτικής πολιτικής.  

Γεγονός είναι, ότι όσον αφορά την διαχείριση της µετανάστευσης η γαλλική 

πολιτεία περισσότερο επικεντρώθηκε σε ειδικά µέτρα ένταξης και προώθησης 
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µονοµερούς ενσωµάτωσης, παρά να δώσει στους µετανάστες το δικαίωµα να 

απολαµβάνουν ότι προσφέρει το κοινό δίκαιο, οδηγώντας τους, η ίδια στο 

αποκλεισµό. Η µετανάστευση αρχικά γίνεται αντιληπτή σαν ένα πρόβληµα 

κοινωνικής ενσωµάτωσης στο γενικό πλαίσιο της παγκόσµιας οικονοµικής 

κρίσης, µετατρέποντας το µεταναστευτικό πληθυσµό σε ένα στρώµα 

αποκλεισµένων ανθρώπων. Η κοινωνικό-οικονοµική περιθωριοποίηση των 

ατόµων µη ευρωπαϊκής καταγωγής, κυρίως από χώρες της Βόρειας Αφρικής  και 

ιδίως σε νέους, που βρίσκονται στα χαµηλότερα τµήµατα της αγοράς εργασίας 

και που αντιµετωπίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, παρέχει εµπειρικά στοιχεία 

που δεν αναδεικνύουν το ιδανικό της ισότητας της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας. 

 

 

1.6  Τρίτη περίοδος 2006 έως σήµερα 

  

Από το 200624 ήδη οι στόχοι της γαλλικής µεταναστευτικής πολιτικής δεν φαίνεται να 

έχουν αλλάξει καθώς εξακολουθούν να σχετίζονται µε τη διαχείριση των 

µεταναστευτικών ροών και την καταπολέµηση την παράνοµης µετανάστευσης. Όσον 

αφορά το πρώτο θέµα συγκεκριµένα, η µεταναστευτική πολιτική επικεντρώνεται 

στην επανεξέταση των λιστών για τους πρόσφυγες που ζητούν άσυλο, στην 

επανεξέταση των ηµεροµηνιών για την απόκτηση του καθεστώτος νοµιµοποίησης, 

στην τροποποίηση των συνθηκών για την απόκτηση του δικαιώµατος της 

οικογενειακής επανένωσης, στην αύξηση των απελάσεων των παράνοµα διαµενόντων 

στην χώρα και απορρόφηση των εξειδικευµένων εργαζοµένων στην χώρα.  

Συγκεκριµένα ο νόµος που ψηφίστηκε στις 24/07/2006, έχει στόχο την συµπλήρωση 

της ήδη υπάρχουσας νοµοθεσίας µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθούν η προώθηση 

της µετανάστευσης κατ’έπιλογής και της πραγµατικής ενσωµάτωσης.     

Για παράδειγµα, από το 2003 υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο που ελέγχει την 

νοµιµότητα των γάµων στα πλαίσια µιας ενδεχόµενης οικογενειακής επανένωσης. O 

νόµος της 24/07/2006 κάνει πιο αυστηρούς τους ελέγχους αυτούς και αυτό 

συνεχίζεται και µε τον νόµο της 14ης Νοεµβρίου 2006 µε τον οποίο εισάγεται µια 

                                                      
24 Chronique de la politique d’immigration en 2006  Rupture, transition ou continuité ?  

www.vie-publique.fr/actualite/alaune/immigration-chiffres-2006-2007.html 

. 
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καινούργια πιο αυστηρή διαδικασία ελέγχου της ισχύος των γάµων. Σε περίπτωση 

που οι γάµοι των µεταναστών που έχουν τελεστεί στο εξωτερικό δεν περνούσαν από 

την συγκεκριµένη διαδικασία ελέγχου, τότε δεν θα είχαν νόµιµη ισχύ στην Γαλλία. Η 

εγκύκλιος της 21ης Φεβρουαρίου 2006 επαναφέρει τις προϋποθέσεις απελάσεων των 

παράνοµων µεταναστών και απαιτεί την συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων που 

έρχονται αναγκαστικά σε επαφή µε τους µετανάστες, όπως πχ τα νοσοκοµεία, τα 

ξενοδοχεία αλλά και ιδιωτικά πρόσωπα.  

Την περίοδο αυτή, όσο ποτέ πριν, σκοπός της µεταναστευτικής πολιτικής είναι η 

προώθηση της οικονοµικής µετανάστευσης, µόνο ως προς τις ανάγκες της γαλλικής 

αγοράς εργασίας και οικονοµίας. Το όραµα της χρησιµότητας της µετανάστευσης έχει 

πάντα ως προτεραιότητα τα συµφέροντα της χώρας που την φιλοξενεί. Αυτή η µορφή 

µετανάστευσης είναι δυαδική, καθώς από την άλλη πλευρά οι άλλες µορφές νόµιµης 

παραµονής και µετανάστευσης  στην χώρα είναι σε ύφεση. Πλέον, το καθεστώς του 

διαµένοντα (resident)  το όποιο ήταν σύµβολο της µακράς διαµονής στην χώρα επί 

χρόνια  δεν είναι πια δεδοµένο. 

Μιλώντας µε αριθµούς, την περίοδο αυτή παρ’όλη την τάση της εποχής, το 73% του 

µεταναστευτικού πληθυσµού βρίσκονται στην χώρα λόγο της οικογενειακής  

επανένωσης και όχι για λόγους εργασίας, συνέπεια της διαχείρισης της 

µετανάστευσης των άλλων περιόδων. 

Με  την καινούργια τάση της νοµοθεσίας οι παραπάνω µετανάστες στους οποίους 

έχει δοθεί ένας τίτλος παραµονής στην χώρα για λόγους οικογενειακής επανένωσης  

κινδυνεύουν να οδηγηθούν στην παρανοµία,εάν δεν µπορούν να τον ανανεώσουν για 

λόγους εργασίας. Από την άλλη, ένας µετανάστης εργαζόµενος που επιθυµεί να φέρει 

την οικογένειά του στην Γαλλία πρέπει µε βάση τις προϋποθέσεις, να αποδείξει ο 

ίδιος ότι έχει πλέον ενσωµατωθεί. Επιπλέον, πριν ένας µετανάστης πάρει την κάρτα 

του διαµένοντα (για 10 χρόνια αρχικά) πρέπει πρώτα να δείξει την πρόθεση να 

σεβαστεί τις ρεπουµπλικανές αρχές, την εκτήµηση στην πράξη των αρχών αυτών 

αλλά και να αποδείξει την καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας. 

Ένα ζήτηµα από µόνο του είναι η νοµιµοποίηση ή όχι των οικογενειών που 

βρίσκονται παράνοµα στην χώρα, τα παιδιά των οποίων έχουν εγγραφεί στα σχολεία  

στην Γαλλία.  Η Γενική ∆ιεύθυνση  Ελέγχου της Μετανάστευσης του Υπουργείου 

Εσωτερικών αποφάσισε ότι δεν είναι απαραίτητο να νοµιµοποιηθούν όλα τα παιδιά 

και οι οικογένειες τους, καθώς αυτό µπορεί να αποτελέσει τη δηµιουργία µιας νέας 
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οδού εισόδου. ∆εδοµένης της έντονης κινητοποίησης γύρω από τις ενδιαφερόµενες 

οικογένειες, η εγκύκλιος της 31ης Οκτωβρίου 2005, προβλέπει ένα µορατόριουµ για 

τις απελάσεις µέχρι το τέλος του έτους 2006. Το ζήτηµα αυτό είναι πολιτικά πολύ 

ευαίσθητο εν µέρη επειδή επηρεάζει τα παιδιά, αλλά και επειδή προκύπτει ζήτηµα 

προστασίας των µεταναστών. ∆υο εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών που 

υπογράφηκαν στις 13 και 14 Ιουνίου 2006 έθεσαν τα κριτήρια που θα επιτρέψουν σε 

αυτούς και στους γονείς τους να έχουν ένα τίτλο νόµιµης διαµονής στην χώρα. Τα  

κριτήρια αυτά αφορούν την διάρκεια παρουσίας του παιδιού στο σχολείο, την άγνοια 

της γλώσσας της χώρας προέλευσης και την έλλειψη των δεσµών µε την χώρα 

προέλευσης. 

 Από περίπου 33 000 αιτήσεις, εκδόθηκαν 6 924 άδειες διαµονής, δηλαδή την 

ευκαιρία είχαν λιγότερο από 1 στις 5 οικογένειες. Επιπλέον, έγιναν ενστάσεις από 

διάφορους οργανισµούς στον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά µε τις συνθήκες άνισης 

µεταχείρισης των αιτήσεων, για την διαφορετική µεταχείριση σε διαφορετικούς 

νοµούς της χώρας και για την χρήση του κριτηρίου της παντελούς απουσίας σύνδεσης 

µε την χώρα προέλευσης, ως λόγος για την άρνηση της νοµιµοποίησης.   

Το 200725 και για έκτη φορά από το 2003, εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο ο νόµος 

της 20ης Νοεµβρίου  2007, σχετικά µε τον έλεγχο της µετανάστευσης, της ένταξης 

των µεταναστών και του ασύλου. Ο νόµος διευκρινίζει τους στόχους της πολιτικής 

για τη µετανάστευση οι οποίοι είναι ο περιορισµός της οικογενειακής επανένωσης ως 

πηγή µετανάστευσης, η προώθηση της οικονοµικής µετανάστευσης πάντα µε βάση 

τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η άρνηση της βιώσιµης µετανάστευσης 

(immigration subie) και η ρύθµιση της µετανάστευσης κατ' έπιλογής. 

Ο Ν. Σαρκοζί υπενθυµίζει ότι η Γαλλία παραµένει «µια χώρα ανοικτή στη 

µετανάστευση [...]. Αλλά αυτή η µετανάστευση πρέπει να είναι συµβατή µε τις 

δυνατότητες υποδοχής και τις κοινωνικές ισορροπίες µας. Είναι δικαίωµα της 

Γαλλίας να καθορίσει ποιος έχει το δικαίωµα να εγκατασταθεί στην χώρα και ποιος 

όχι». 

                                                      
25 Chronique de la politique d’immigration en 2007   www.vie-publique.fr/actualite/alaune/immigration-chiffres-2006-
2007.html 
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«Η χώρα µας πρέπει να σέβεται, φυσικά, το δικαίωµα του καθενός να ζει µε την 

οικογένειά του, αλλά πρέπει επίσης να εξασφαλίσει την επιτυχή ένταξη των ατόµων 

που θα φιλοξενεί και να λαµβάνει υπόψη τα οικονοµικά της συµφέροντα και των 

χωρών καταγωγής. Για αυτό, πρέπει να υποδεχτούµε µόνο όσους αλλοδαπούς, στους 

οποίους µπορεί να δώσουµε µια θέση εργασίας, οι οποίοι έχουν την διάθεση να 

µορφωθούν στη Γαλλία και πάνω από όλα η επιλογή τους να ανταποκρίνεται στις 

οικονοµικές ανάγκες της χώρας». 

Η νέα µεταναστευτική πολιτική, όµως θα µπορούσε να τεθεί σε εφαρµογή µόνο µέσω 

της διοικητικής αναδιοργάνωσης. Αρχικά, θεσπίστηκε ένα ενιαίο υπουργείο, το 

Υπουργείο Μετανάστευσης, Ένταξης, Εθνικής Ταυτότητας και ανάπτυξης, το οποίο 

θα ήταν υπεύθυνο για την διαχείριση όλων των ζητηµάτων που αφορούν την 

µετανάστευση.   

 

1.6.1 Συµπεράσµατα  

 

Εκτιµάται ότι περίπου 100 000 παράνοµοι µετανάστες έχουν απελαθεί από το 2002 

προς την χώρα καταγωγής τους, ενώ η ενίσχυση των ελέγχων στα αεροδρόµια και 

λιµάνια έχει οδηγήσει στη σύλληψη 35 000 παράνοµων µεταναστών πριν την είσοδό 

τους στη χώρα το 2006. 

Όσον αφορά την οικογενειακή µετανάστευση, το µερίδιό της αυξήθηκε απότοµα 

µεταξύ του 2000 και του 2003, ειδικά λόγω της αύξησης του αριθµού των µικτών 

γάµων και λόγω της καταστρατήγησης των νόµων. Τα τελευταία στοιχεία όµως για 

τον αριθµό των καταχωρήσεων στη Γαλλία, στο πλαίσιο της οικογενειακής 

επανένωσης δείχνουν σηµαντική µείωση στην οικονοµία της χώρας.  

Η γαλλική κοινωνία είχε και έχει πάντα πρόβληµα ενσωµάτωσης και οι δυσκολίες της 

ενσωµάτωσης αποτελούσαν την κριτική του γαλλικού µοντέλου. Οι ταραχές στα 

προάστια του Παρισιού το φθινόπωρο του 2005 φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν τα 

πορίσµατα της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δηµοσιεύθηκε στο 2000, 

σχετικά µε την ενσωµάτωση των µεταναστών. Οι πιο προφανείς λόγοι, µε βάση την 

Έκθεση είναι: η συγκέντρωση ενός σηµαντικού ποσοστού του πληθυσµού των 

µεταναστών σε περιοχές όπου συσσωρεύονται κοινωνικο-οικονοµικά προβλήµατα, 

και όπου διατηρούνται πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις στους τοµείς της 
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στέγασης, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης. Επίσης, ο µεγάλος αριθµός  

παράνοµων αλλοδαπών και οι κακές συνθήκες διαβίωσης αποτελούν δυο ακόµα 

εξαιρετικά σηµαντικούς λόγους.  

Έτσι, o νόµος αυτός, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, αποσκοπεί στη βελτίωση 

της διαδικασίας ενσωµάτωσης των νεοεισερχόµενων και στην προετοιµασία πριν από 

την άφιξή τους στη Γαλλία. Μια τέτοια διαδικασία θα διευκολύνει την ενσωµάτωση 

µε τη δηµιουργία µιας Σύµβασης για την Ενσωµάτωση (CAI). Υποχρεωτική από την 

1η Ιανουαρίου 2007, η CAI, απευθύνεται σε όλους τους αλλοδαπούς που θέλουν να 

εγκατασταθούν στο γαλλικό έδαφος.  Ο νόµος της 20ης Νοεµβρίου 2007 έχει ως 

στόχο να επιτρέψει και να βοηθήσει τα µέλη της οικογένειας των αλλοδαπών να 

κάνουν καλύτερη προετοιµασία πριν από την άφιξή τους στη Γαλλία. Για το σκοπό 

αυτό, ο νόµος προβλέπει ότι το µέλος της οικογένειας που επιθυµεί να υπαχθεί η 

Γαλλία πρέπει να διαθέτει ένα σηµαντικό βαθµό γνώσης της γαλλικής γλώσσας αλλά 

και των αξιών της γαλλικής ∆ηµοκρατίας. Στην αρχή, θα γίνεται εκπαίδευση από τις 

γαλλικές προξενικές αρχές (η οποία δεν υπερβαίνει τους δυο µήνες και τα µαθήµατα 

υποστηρίζονται οικονοµικά από τις ίδιες αρχές) στην χώρα διαµονής και µετά την 

εκπαίδευση ακολουθεί η πιστοποίηση και στο τέλος η θεώρηση  προς όφελος της 

οικογενειακής επανένωσης. Νέες προϋποθέσεις είναι το κατάλληλο κατάλυµα στην 

Γαλλία, κάποιες γενετικές εξετάσεις, εάν κρίνεται απαραίτητο, και η  ύπαρξη 

σταθερών και επαρκών πόρων του αιτούντος, ώστε να µπορέσει να προσφέρει τα 

απαραίτητα για την οικογένειά του (µεταξύ 1280 και 1536 ευρώ το µήνα) 

 Ένα πολυσυζητηµένο ζήτηµα είναι αυτό που προέκυψε από την τροπολογία που 

κατατέθηκε από τον βουλευτή κ. Thierry Mariani, το όποιο αφορά την εξέταση DNA. 

Σύµφωνα µε αυτό υποχρεούνται να το κάνουν οι αιτούντες, εάν αµφισβητείται από 

τις αρχές η οικογενειακή σχέση τους µε τα άλλα µέλη της οικογενείας, και εάν 

θέλουν να έχουν το δικαίωµα αυτό.   

Αυτό το άρθρο, το οποίο δεν είχε συµπεριληφθεί στο αρχικό νοµοσχέδιο, προκάλεσε 

έντονες αντιδράσεις ακόµη και σε ορισµένα µέλη της κυβέρνησης. Αγανακτισµένοι ο 

Bernard Kouchner και Christine Boutin εξέφρασαν τη µεγαλύτερη αντίσταση στη 

πρακτική αυτή. Ο Καρδινάλιος Richard, Πρόεδρος της Γαλλικής Επισκοπής 

εξέφρασε τις ίδιες ανησυχίες. Η εκστρατεία «Μην αγγίζετε το DNA µου» (« Touche 

pas à mon ADN ») από τον µη κυβερνητικό οργανισµό SOS Racisme, βρήκε 

ανταπόκριση από πολλούς µη κυβερνητικούς οργανισµούς. Επιπλέον, στις 14 
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Οκτωβρίου οργανώθηκε ένα συλλαλητήριο-συναυλία στο Παρίσι, στην οποία 

συγκεντρώθηκαν αριστερές ακόµη και ακροαριστερές ενώσεις όπως και πολλοί 

καλλιτέχνες και άλλες σηµαντικές προσωπικότητες. Γερουσιαστές της 

αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο, ανάγκασαν την κυβέρνηση να επανεξετάσει 

ορισµένες διατάξεις της τροπολογίας Mariani. Το τελικό κείµενο είναι ουσιωδώς 

διαφορετικό από την αρχική πρόταση, αφού τελικά αποφασίστηκε ότι θα υπάρχει ένα 

πειραµατικό στάδιο για δεκαοχτώ µήνες (3/12/2009).  

Παρόλα αυτά, η διάταξη αυτή, εάν και σε πειραµατικό στάδιο, παραβιάζει το 

δικαίωµα της προστασίας της οικογενειακής ζωής αναφερόµενη και στο γαλλικό 

σύνταγµα αλλά και στην «Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων  ∆ικαιωµάτων» η οποία 

έχει κυρωθεί από την Γαλλία. Τον Ιανουάριο του 2008, η Ανώτατη Αρχή κατά των 

∆ιακρίσεων και Ισότητας (Halde) πιστεύει, ότι πολλές διατάξεις του νόµου, 

συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης των τεστ DNA, αποτελούν παραβίαση των 

οδηγιών της ΕΕ ή διεθνών συνθηκών, στις οποίες η Γαλλία είναι συµβαλλόµενο 

µέρος. Το µέτρο, συµφώνα µε την Halde «υπονοµεύει επίσης τα θεµελιώδη 

δικαιώµατα, όπως το δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής ζωής και το δικαίωµα της 

προστασίας της οικογενειακής ζωής της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρώπινών 

∆ικαιωµάτων»26. Το 2005, η Γαλλία χορήγησε 92 000 άδειες διαµονής για 

οικογενειακή µετανάστευση και µόνο 11 000 για µετανάστευση για επαγγελµατικούς 

λόγους. 

Σκοπός της πολιτικής, από την άλλη πλευρά, είναι να θεµελιωθεί µια πραγµατική 

µεταναστευτική πολιτική, µε βάση τα συµφέροντα της Γαλλίας και των χωρών 

προέλευσης και η προώθηση της οικονοµικής µετανάστευσης θα πρέπει να 

συνοδεύεται από µεγαλύτερο έλεγχο της παράνοµης εργασίας, η οποία αποτελεί πηγή 

παράνοµης µετανάστευσης.   

H προοπτική της οικονοµικής µετανάστευσης και ειδικότερα της µετανάστευσης κατ’ 

επιλογήν µε την εισαγωγή κάποιου συστήµατος αξιολόγησης - βαθµολόγησης (το 

αντίστοιχο point system του Καναδά) πρέπει να διερευνηθεί από όλες τις πλευρές, 

καθώς είναι πιο περίπλοκη από ότι φαίνεται. Πρέπει να εξεταστούν οι οικονοµικοί 

παράµετροι της χώρας, οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, η ήδη υπάρχουσα επιρροή 

τους στην οικονοµική ανάπτυξη και στην αγορά εργασίας και άλλα. Η παρακάτω 

                                                      
26 Chronique de la politique d’immigration en 2007   www.vie-publique.fr/actualite/alaune/immigration-chiffres-2006-
2007.html 
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ανάλυση µας επιτρέπει να έχουµε µια πλήρη εικόνα για τα παραπάνω θέµατα που 

επηρεάζουν σηµαντικά την διαµόρφωση της µεταναστευτικής πολιτικής της εποχής.        

 

 

 

2. Το γενικότερο πλαίσιο της διαχείρισης της µετανάστευσης στην 

Γαλλία 

 

2.1 Η οικονοµική διάσταση της µετανάστευσης. Η παρουσία των 

µεταναστών στην αγορά εργασίας, η επιρροή τους στην οικονοµία 

και η προοπτική της µετανάστευσης κατ’ επιλογή27.    

  

2.2 Εισαγωγικά  

      

Στην ενότητα αυτή αντικείµενο ανάλυσης θα είναι η οικονοµική µετανάστευση. 

Αρχικά θα κάνουµε µια πρώτη περιγραφή της παρουσίας των µεταναστών στην 

αγορά εργασίας, την επιρροή της µετανάστευσης στους οικονοµικούς δείκτες της 

Γαλλίας και στην αγορά εργασίας.  Θα εξετάσουµε από την προοπτική της 

µετανάστευσης κατ’ επιλογή, µιας ειδικευµένης µετανάστευσης δηλαδή, έχοντας 

υπόψη µας, ότι µέρος της πολιτικής της Γαλλικής κυβέρνησης είναι η υιοθέτηση µιας 

τέτοιας πολιτικής. Η πολιτική αυτή θέλει να βάλει ένα τέλος στην εποχή της βιώσιµης 

µετανάστευσης (immigration subie) και να εισάγει µια νέα εποχή, της µετανάστευσης 

κατ'επιλογή (immigration  choisie).  

 

2.3 Μερικοί Αριθµοί 

Με βάση τα στοιχεία της Insee28, στην απογραφή του πληθυσµού του 1999 από τα 

58,5 εκατοµµύρια  τα 4,3 είναι µετανάστες από τους οποίους το 1,6 έχει ήδη 

αποκτήσει την Γαλλική ιθαγένεια.  
                                                      

27 France. Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie  

Immigration sélective et besoins de l'économie française [en ligne]. Paris, Ministère de l'économie, des 

finances et de l'industrie, 2006. 59 p. Disponible sur :  

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000160/0000.pdf 
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Αυτό που έχει παρατηρηθεί µετά από την ανάλυση των ετήσιων νέων εισόδων στην 

χώρα είναι, ότι ο αριθµός των µεταναστών που είναι ειδικευµένοι και έρχονται στην 

Γαλλία για λόγους εργασίας είναι πολύ µικρός, σχεδόν ασήµαντος µπροστά στις 

εισόδους για άλλους λόγους όπως είναι το άσυλο, η οικογενειακή επανένωση, οι 

σπουδές κλπ. Από τους 173.000 καινούργιους µετανάστες που εισέρχονται κάθε 

χρόνο για αόριστο διάστηµα παραµονής, µόνο το 12% έρχεται για να εξασκήσει 

κάποιο επάγγελµα, ενώ τα 2/3  αυτών που εισέρχονται για ορισµένο διάστηµα 

έρχονται για σπουδές και µόνο το 1/3 για λόγους εργασίας. 

Αν και το ποσοστό του πληθυσµού που µπαίνει κάθε χρόνο είναι σηµαντικό µόνο 

µικρό µέρος του έρχεται για λόγους εργασίας. 

Οι µετανάστες που βρίσκονται στην χώρα χάριν στην οικογενειακή επανένωση ή στα 

δικαιώµατα που τους δίνει το άσυλο, δεν είναι οι καταλληλότεροι για την αγορά 

εργασίας.Αυτό έχει ως επακόλουθο να αυξάνουν την δυσκολία των επιχειρήσεων, να 

προσλάβουν εργαζόµενους σύµφωνα µε τις προσδοκίες τους. 

Εξάλλου από το µικρό ποσοστό των µεταναστών που έρχονται για λόγους εργασίας 

(π.χ για το 2003 ήταν 32.000) µόνο το ¼ είναι ειδικευµένοι εργάτες. Οι φοιτητές 

αυξάνουν τον αριθµό των ειδικευµένων αλλά µόνο όταν έχουν άδεια εργασίας. 

Ο µικρός αριθµός των ειδικευµένων εργαζόµενων στην γαλλική αγορά εργασίας είναι 

επακόλουθο του µικρού αριθµού των εισόδων για λόγους εργασίας.      

Η διαδικασία εισόδου για λόγους εργασίας σε όλες τις  χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προϋποθέτει πάντα την ύπαρξη ενός συµβολαίου εργασίας εξασφαλισµένο 

από τον ίδιο τον µετανάστη πριν την είσοδο του στην χώρα. Ο εργοδότης από την 

µεριά του κάνει αίτηση για εργαζόµενο στην αρµόδια αρχή της περιφέρειας, και µόνο 

µετά από έρευνα της τοπικής εργατικής δύναµης, µπορεί να προχωρήσει σε 

πρόσκληση και συµβόλαιο µε έναν υποψήφιο µετανάστη από το εξωτερικό της 

Γαλλίας  

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
28 Institut national de la statistique et des études économiques (France)  

Les immigrés en France. Éd. 2005. Paris, INSEE, 2005. 161 p. (Références / INSEE)  Salle D – Publications 

officielles – [069.7 IMMI]  Institut national de la statistique et des études économiques (France)  

 



  99 

2.4 Η παρουσία των µεταναστών στην  αγορά εργασίας. 

  

Με βάση τα στοιχεία του 2004, οι µετανάστες συνιστούν το 8,6% της εργατικής 

δύναµης και αναλογικά το 7,6 % του γενικού πληθυσµού. Το ποσοστό απασχόλησης 

τους  είναι  ταυτόσηµο µε αυτό των Γάλλων. Από την άλλη πλευρά  τα ποσοστά  της 

απασχόλησης των ανδρών στους µετανάστες είναι πιο ανεβασµένα από αυτά των 

Γάλλων (65% έναντι 62%).Αντίθετα  στις γυναίκες δεν συµβαίνει το ίδιο. Μόνο 46% 

των γυναικών µεταναστών απασχολούνται έναντι 50% των Γαλλίδων. 

Με βάση τα ίδια στοιχεία του Insee, οι µετανάστες συνιστούν µόνο το 8% του 

ειδικευµένου ενεργού εργατικού δυναµικού. 

Επίσης, από την ίδια πηγή 29
έχει εκτιµηθεί ότι το ποσοστό του κινδύνου ανεργίας 

στους µετανάστες είναι πιο ανεβασµένο σε σχέση µε αυτό των Γάλλων. 

Συγκεκριµένα, µόνο το 9% των Γάλλων είναι άνεργοι, ενώ αυτό το ποσοστό στους 

µετανάστες αγγίζει σχεδόν το διπλάσιο, 17%. Στις γυναίκες µετανάστες το ποσοστό 

αυτό ανεβαίνει στο 20%. 

 

2.4.1 Η επιρροή των µεταναστών στην οικονοµία30 

 

Η τεχνική επιρροή της µετανάστευσης 

 

Με βάση µόνο εµπειρικές έρευνες, έχει παρατηρηθεί ότι για την περίπτωση της 

Γαλλίας η αύξηση της µετανάστευσης έφερε και την αύξηση ζήτησης για προϊόντα 

κατανάλωσης και αυτό µε την σειρά του επηρεάζει την ζήτηση για εργασία. Η 

µετανάστευση αυτή δεν έχει παρά µόνο θετικά αποτελέσµατα για την οικονοµία, 

καθώς αυξάνει την οικονοµική δραστηριότητα της χώρας. Σε αριθµούς αυτό θα 

                                                      
29 France. Commissariat général du plan  

Immigration, marché du travail, intégration : rapport du séminaire présidé par François Héran ; par 

François Heran, Maryse Aoudai, Jean-Luc Richard [en ligne]. Paris, La documentation Française, 2002. 410 

p.  

 
30 France. Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie  

Immigration sélective et besoins de l'économie française [en ligne]. Paris, Ministère de l'économie, des 

finances et de l'industrie, 2006. 59 p. Disponible sur :  

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000160/0000.pdf 
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µπορούσε να µεταφραστεί σε 0,1% αύξηση της οικονοµική δραστηριότητας της 

χώρας για κάθε 50.000 νέους µετανάστες την χρονιά.   

Η αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας ωφελεί τους ντόπιους ακόµα και χωρίς 

την αύξηση του ΑΕΠ. Έχοντας υπόψη την µείωση του γενικού πληθυσµού της 

Γαλλίας την τελευταία εικοσαετία και το δηµογραφικό πρόβληµα το όποιο 

παραµένει, µελετητές υποστηρίζουν 31
ότι, εάν οι νέοι µετανάστες έχουν ταυτόσηµο 

προφίλ µε αυτό των Γάλλων, όσον αφορά την προσφορά εργασίας, την εξειδίκευση, 

τα εισοδήµατα, την κατανάλωση προϊόντων και τον οικογενειακό σχεδιασµό τους, 

τότε η παρουσία τους θα αυξήσει τους δείκτες της οικονοµίας. Ωστόσο οι µετανάστες 

δεν έχουν ίδια χαρακτηριστικά µε αυτά των Γάλλων. ∆ιαφέρουν επιπλέον στην 

εξειδίκευση τους, στις σπουδές, στην κατανάλωση και στα ποσοστά γονιµότητας 

(2,4% για τις µητέρες µετανάστριες αντί 1,7 για τις Γαλλίδες). 

 

Η επιρροή της εξειδικευµένης µετανάστευσης. Οι ειδικευµένοι µετανάστες έχουν 

παραγωγικότητα πάνω από τον µέσο όρο. Αυτή η παραγωγικότητα ωφελεί το ΑΕΠ 

αλλά και τα ποσοστά οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας.  

Οι ειδικευµένοι εργάτες επηρεάζουν άµεσα την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών,  

επειδή, όταν υπάρχει εξειδικευµένη εργασία, τότε η εισαγωγή των νέων καινοτοµιών 

είναι απαραίτητη. Επιπρόσθετα οι εξειδικευµένοι εργάτες βοηθούν στην καλύτερη 

κυκλοφορία των γνώσεων διεθνώς. Επίσης, οι εξειδικευµένοι εργάτες 

προσαρµόζονται ευκολότερα στην αγορά εργασίας.  

� Η συµπληρωµατική επιρροή της εξειδικευµένης µετανάστευσης 

Η παρουσία εξειδικευµένων εργαζοµένων που λειτουργούν συµπληρωµατικά προς 

τους ντόπιους εργαζόµενους, όσον αφορά τις δεξιότητες τους, βοηθά στην 

αύξηση του ΑΕΠ. 

�  Η επιρροή της µετανάστευσης στους µισθούς είναι πραγµατική, αδύναµη και 

αρνητική. H πίεση που ασκεί αυτή η παρουσία µπορεί να πάρει 2 µορφές: µείωση 

των µισθών ή αύξηση της ανεργίας. Στην περίπτωση της  Γαλλίας, σε µια αύξηση 

του πληθυσµού µε 50. 000 µετανάστες η πτώση των µισθών κινείται από 0,04% 

µέχρι 0,18%. Αλλά αυτό συµβαίνει µόνο στην περίπτωση που οι ντόπιοι 

εργαζόµενοι έχουν τα  ίδια χαρακτηριστικά µε τους µετανάστες και 

αντικαθίστανται εύκολα από τους τελευταίους. Αντιθέτως, όταν πρόκειται για 

                                                      
31 ιδια πηγή , σελιδα 67 
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ανειδίκευτους εργάτες, τότε οι Γάλλοι ειδικευµένοι εργάτες βλέπουν τον µισθό 

τους να αυξάνεται, καθώς η παρουσία των µεταναστών παίζει µόνο 

συµπληρωµατικό ρόλο. 

Σύµφωνα µε µια οικονοµική θεωρία η παρουσία των µεταναστών επηρεάζει και το 

εισόδηµα των ντόπιων µε τον παρακάτω τρόπο: η  αύξηση της προσφοράς εργασίας 

λόγω της µετανάστευσης προξενεί µείωση του κόστους εργασίας και αυτό αυξάνει το 

κέρδος των επιχειρήσεων που είναι βασισµένο σε αυτή την µείωση. Με βάση την ίδια 

θεωρία η  αύξηση αυτή αυξάνει πολύ λίγο το ΑΕΠ.  Εάν µεταφέρουµε αυτή την 

θεωρία στα γαλλικά δεδοµένα τότε θα είχαµε το παρακάτω αποτέλεσµα. Για 50.000 

νέους µετανάστες η αύξηση του ΑΕΠ είναι 0,005%. Στην περίπτωση που πρόκειται 

για εξειδικευµένη µετανάστευση η αύξηση αυτή θα ήταν ακόµα πιο µεγάλη. 

Παρόλα αυτά, η µη ειδικευµένη µετανάστευση αυξάνει τις ανισότητες µεταξύ των 

εργαζοµένων καθώς µειώνει το µισθό αυτών µε τους οποίους ανταγωνίζεται  και από 

την άλλη αυξάνει το µισθό των ειδικευµένων εργαζοµένων όπως το αναλύσαµε αυτό 

στην θεωρία της αντικατάστασης – συµπλήρωσης. 

Όσον αφορά τις δηµόσιες δαπάνες για την µετανάστευση, αυτό που θεωρείται 

σηµαντικό είναι ότι για την ειδικευµένη µετανάστευση οι δαπάνες είναι λιγότερες απ’ 

ότι στην περίπτωση των ανειδίκευτων εργαζόµενων. 

Όσον αφορά το δηµογραφικό ζήτηµα, µελέτες δείχνουν ότι δεν είναι η µετανάστευση 

η σανίδα σωτηρίας για το πρόβληµα γήρανσης του πληθυσµού της Γαλλίας, καθώς  

χρειάζεται µέχρι το 2050,  94. εκ µετανάστες για να καλύψει την γήρανση του 

ντόπιου πληθυσµού αλλά και του µεταναστευτικού. Μια πολιτική επιλογής της 

µεταναστευτικής ροής µε βάση την ηλικία αλλά και την ειδικότητα θα βοηθούσε 

πολύ στην διαχείριση του δηµογραφικού ζητήµατος.    

 

 

2.4.2  Το προοίµιο  της  µετανάστευσης κατ’ επιλογής32 

 

Η ανάλυση σε αυτό το σηµείο  περιλαµβάνει τον ρόλο της µετανάστευσης στην 

αγορά εργασίας και στους οικονοµικούς δείκτες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και τον 

                                                      
32 France. Centre d'analyse stratégique  

Besoins de main-d'oeuvre et politique migratoire [en ligne]. Paris, Centre d'analyse stratégique,2006.143 : 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000296/0000.pdf 
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πιθανό ρόλο της µετανάστευσης στην γαλλική οικονοµία και αγορά εργασίας. Η 

ανάλυση αυτή δεν µελετά εις βάθος τους οικονοµικούς δείκτες αλλά θέτει τις βάσεις 

για τον ρόλο και την προοπτική της µετανάστευσης κατ’επιλογής, η οποία έχει γίνει 

πλέον αναπόφευκτη για τον προγραµµατισµό της Γαλλικής οικονοµίας, ούτως ώστε 

να εξυπηρετείται όσο το δυνατόν καλύτερα η αγορά εργασίας, µε σκοπό την µείωση 

της ανεργίας και την αύξηση της ευηµερίας γενικότερα. 

Σκοπός είναι να εκτιµηθούν οι ανάγκες της γαλλικής  αγοράς εργασίας  για τις οποίες 

η µετανάστευση θα µπορούσε να παίζει συµπληρωµατικό ρόλο προς την υπάρχουσα 

εργατική δύναµη. Με βάση την επίσηµη αναφορά του Υπουργείου Οικονοµικών και 

Βιοµηχανίας της Γαλλίας το 2006, προβλέπεται ότι, µέχρι το 2015, οι ανάγκες της 

γαλλικής οικονοµίας που θα µπορούσαν να εξυπηρετηθούν από την µετανάστευση 

είναι αυτές που προκύπτουν από τα παρακάτω.  

Τα επαγγέλµατα στα οποία υπάρχει έλλειψη από την ντόπια εργατική δύναµη είναι τα 

παρακάτω: 

 

• εργαζόµενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις και ξενοδοχεία  

• νοσηλευτές, αποκλειστικές νοσοκόµες  

• τεχνικοί, µηχανικοί 

• µάγειρες   

• υπάλληλοι φούρνων, κρεοπωλείων   

• ειδικευµένοι εργάτες και τεχνίτες οικοδοµών   

• ειδικευµένοι µηχανικοί  

 

Επίσης, η µετανάστευση θα µπορούσε να βοηθήσει και για την συµπλήρωση των 

θέσεων  για ειδικευµένους εργαζόµενους σε διάφορους κλάδους όπως είναι: 

• Πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

• ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και εµπόριο  

• Πληροφορική   

• Επιστηµονική  έρευνα 

Αυτές είναι, κατά κύριο λόγο, οι ανάγκες της αγοράς εργασίας που θα µπορούσαν να 

εξυπηρετηθούν από την µετανάστευση, τουλάχιστον προσωρινά. Αλλά αυτό δεν 

πρέπει να µας αποπροσανατολίζει,  καθώς  η  είσοδος των µεταναστών σε αυτούς 

τους τοµείς της οικονοµίας και των επιχειρήσεων έχει και αρνητική επίδραση.  
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Η µείωση των µισθών θα ήταν αναπόφευκτη και αυτό θα έφερνε, εκτός από 

δυσαρέσκεια, και την δηµιουργία µεταναστευτικών κυµάτων των ίδιων των Γάλλων 

σε άλλες χώρες. Επίσης, είναι δύσκολο να βρεθούν εξειδικευµένοι µετανάστες από 

χώρες που έχουν την γαλλική ως επίσηµη γλώσσα.     

Η οργάνωση όµως µια τέτοιας πολιτικής έχει και τις δυσκολίες της οι οποίες είναι οι 

παρακάτω:  

Για να έρθουν στην χώρα εξειδικευµένοι µετανάστες δεν αρκεί να ανοίξουν τα 

σύνορα και αυτό µπορεί να διαφανεί µε ένα παράδειγµα όπως αυτό της Γερµανίας, η 

οποία µετά από µια επιχείρηση πρόσληψης µεταναστών ειδικευµένων στην 

πληροφορική κατάφερε να συγκεντρώσει  µόνο το µισό προαπαιτούµενο αριθµό. 

Επίσης, εάν οι αναπτυγµένες χώρες (όπως είναι οι ευρωπαϊκές αλλά και ο Καναδάς) 

τείνουν όλο και περισσότερο να συσσωρεύουν τους ειδικευµένους ανθρώπους, τότε 

τα αποτελέσµατα για τις χώρες καταγωγής τους που κατά κανόνα είναι  

αναπτυσσόµενες θα είναι καταστροφικά,  γεγονός τα οποίο εξηγείται από το 

φαινόµενο brain drain33.  

Ένα ακόµα πολύ σηµαντικό στοιχείο είναι ότι συνήθως η εξειδικευµένη 

µετανάστευση συνοδεύεται κατά κανόνα από ανειδίκευτη µετανάστευση 

προερχόµενη από τα άλλα µέλη της οικογένειας του επιλεγµένου εργαζόµενου. 

Επίσης, οι προϋποθέσεις εισόδου των ειδικευµένων µεταναστών πρέπει να 

απλοποιηθούν καθώς µέχρι την δεδοµένη στιγµή οι εργαζόµενοι θα πρέπει να έχουν 

εξασφαλίσει από µόνοι τους την θέση εργασίας προτού µπουν στην χώρα. Επιπλέον, 

µε απλές διαδικασίες µπορούν να µπουν στην Γαλλία µόνο αυτοί οι εργαζόµενοι ο 

µισθός των οποίων ξεπερνά τις 5000 ευρώ µηνιαίως κάτι το οποίο αποκλείει 

αυτοµάτως αρκετούς µετανάστες από αυτή τη διαδικασία και βεβαίως αποτελεί µια 

µορφής διάκριση.  

 

Στην οργάνωση µιας τέτοιας  πολιτικής θα πρέπει να αποφευχθεί να 

περιοριστούν πολύ τα  κριτήρια επιλογής: 

• Αρχικά, πρέπει να σεβαστεί τη λίστα των ειδικοτήτων που αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα πρόσληψης στην ντόπια αγορά και αναζητούν εργαζοµένους από 

έξω. Αυτό το µέτρο πρόκειται να βοηθήσει στην αποφυγή   του αρνητικού 

                                                      
33 ∆ιαροή εγκεφάλων 
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ανταγωνισµού στην αγορά εργασίας µεταξύ των νέων εργαζοµένων και των 

Γάλλων, µε σοβαρό αντίκτυπο την µείωση των µισθών. 

• Στην συνέχεια, ο αριθµός των νέων µεταναστών πρέπει να συµβαδίζει µε τις 

προβλέψεις για να µην υπάρχει πλεόνασµα προσφοράς µε αρνητικό αντίκτυπο 

στην αγορά. 

• Η επιλογή πρέπει να γίνει µε βάση κάποιο σύστηµα επιλογής το οποίο θα 

ελέγξει την ηλικία, τις δεξιότητες, τα προσόντα, την εργασιακή εµπειρία κλπ. 

των µεταναστών. 

 

Εκτός από τα παραπάνω, στο ίδιο πλαίσιο αλλά µε διαφορετική κατεύθυνση θα 

πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές που θα διευκολύνουν την ζωή όλων των 

µεταναστών στην χώρα ή που θα προωθούν και θα οργανώνουν την εθελοντική 

επιστροφή των µεταναστών που το επιθυµούν.            

 

2.4.3 Το δηµογραφικό ζήτηµα και η µετανάστευση  

 

Tο δηµογραφικό δεν είναι θέµα από µόνο του, ανεξάρτητο αλλά είναι στενά 

συνδεδεµένο µε την αγορά εργασίας και την ανεργία.  Στην ενότητα αυτή µετά από 

µια ανάλυση της γήρανσης του πληθυσµού της Γαλλίας, θα επεκταθούµε στην 

διερεύνηση της επιρροής της στις ανάγκες για νέα εργατικά χέρια. Επιπλέον στο κατά 

πόσο µια καινούργια µετανάστευση θα µπορούσε να κρατήσει ζωντανή την αγορά 

εργασίας και ως συνεπεία να διατηρήσει στο ίδιο επίπεδο την  οικονοµική 

βιωσιµότητα και την ανάπτυξη της χώρας.                 

Πλέον, η µετανάστευση είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που 

επηρεάζει την κοινωνική και πάνω απ’ όλα την οικονοµική ζωή των κρατών µελών   

της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµπεριλαµβανοµένης και της Γαλλίας. Η σηµαντικότητα 

της µετανάστευσης δεν αποδεικνύεται µόνο από την επιρροή αυτή αλλά και από το 

γεγονός ότι η παρουσία της στο µέλλον θα είναι απαραίτητη. Με βάση στοιχεία της  

Eurostat, εντός της Ένωσης, η αύξηση του πληθυσµού µέχρι το 2025 θα οφείλεται 

κυρίως σε καθαρή µετανάστευση, δεδοµένου ότι ο συνολικός αριθµός των θανάτων 

θα υπερβαίνει αυτόν των γεννήσεων από το 2010. Μετά το 2025, η επίπτωση της 

καθαρής µετανάστευσης δεν θα αντισταθµίζει την φυσική µείωση µε σοβαρό 

αντίκτυπο στον αριθµό των απασχολούµενων µε δεδοµένο, ότι αυτό το µέρος του 
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πληθυσµού αναµένεται να µειωθεί από 67,2% το 2004 σε 56,7% το 2050. Σύµφωνα 

µε την ανακοίνωση COM/669/2005 η µετανάστευση αποτελεί ένα από τα διαθέσιµα 

µέσα για την λύση που έχει δηµιουργήσει η πτώση της γεννητικότητας και η γήρανση 

του πληθυσµού. Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα η µετανάστευση εργατικού 

δυναµικού ως µέρος της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, η οποία αποσκοπεί στην 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της Ε.Ε, µπορεί να συµβάλλει στην 

αντιµετώπιση των επιπτώσεων των δηµογραφικών εξελίξεων και να αποδειχθεί 

καθοριστική για την εκπλήρωση των σηµερινών και των µελλοντικών αναγκών της 

αγοράς εργασίας για να εξασφαλιστεί η οικονοµική βιωσιµότητα και η ανάπτυξη. 

Σύµφωνα µε θεωρίες της µακροοικονοµίας, η επιρροή της γήρανσης του πληθυσµού 

στα ποσοστά ανεργίας είναι περιορισµένή και δεν είναι ξεκάθαρη. Από την µια, 

φαίνεται, ότι βραχυπρόθεσµα η γήρανση του πληθυσµού µειώνει την ανεργία, αλλά 

από την άλλη, το γεγονός είναι ότι οι µεγάλοι σε ηλικία έχουν µικρότερη τάση προς 

την ανεργία απ’ ότι τα παιδιά τους. Βέβαια, εάν η τάση προς την ανεργία µειώνεται 

ανάλογα µε την ηλικία, τότε η ανεργία θα είναι µεγάλης διάρκειας.      Μια πρόσφατη 

έρευνα του ΙNSSE34 διαπιστώνει, ότι κάτω από την επιρροή της γήρανσης του 

πληθυσµού και της αποτυχηµένης προσπάθειας για αύξησή του µε φυσικό τρόπο, ο 

ενεργός πληθυσµός προβλέπεται  να µειωθεί από το 2010 και έως το 2015. Το ζήτηµα 

είναι, κατά πόσο επηρεάζουν η γήρανση του πληθυσµού και το δηµογραφικό 

έλλειµµα την αγορά εργασίας και κατά πόσο µπορεί η καθαρή µετανάστευση να 

βελτιώσει τις δυσκολίες πρόσληψης των νέο-αφιχθέντων σε διάφορούς τοµείς35.   

Για την ανάλυση του δηµογραφικού ζητήµατος, είναι απαραίτητος ο συσχετισµός των 

τριών παραγόντων που τον αποτελούν, δηλαδή των ποσοστών γονιµότητας, 

θνησιµότητας και την καθαρή µετανάστευση. Ο δείκτης γονιµότητας υποτίθεται ότι 

είναι σταθερός στα 1,8 παιδιά ανά γυναίκα και η µέση ηλικία για µητρότητα (29,4 το 

2000 ενώ ήταν 26,8 το 1980) θεωρείται ότι έχει αυξηθεί µέχρι το 2005 φθάνοντας τα 

                                                      
34 France. Direction générale de l'administration et de la fonction publique  

Renouvellement démographique de la fonction publique de l'Etat : vers une intégration prioritaire des Français 

issus de l'immigration ? ; par Gwénaële Calves [en ligne]. Paris, La documentation Française, 2005. 70 p. 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000104/0000.pdf 
 

35France. Direction générale de l'administration et de la fonction publique  

Renouvellement démographique de la fonction publique de l'Etat : vers une intégration prioritaire des Français 

issus de l'immigration ? ; par Gwénaële Calves [en ligne]. Paris, La documentation Française, 2005. 76 p. 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000104/0000.pdf 
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30. Σύµφωνα µε αυτές τις παραδοχές, η  γονιµότητα έχει µειωθεί σταδιακά από 2,1 

παιδιά κατά µέσο όρο για τις γυναίκες που γεννήθηκαν κατά τα έτη 1945 µε 1955 σε  

1,8 παιδιά κατά µέσο όρο για εκείνες που γεννήθηκαν µετά το 1985.  

Από την άποψη της θνησιµότητας για τους άνδρες, το προσδόκιµο ζωής θα αυξηθεί 

από 75 χρόνια το 2000 σε 84 χρόνια το 2050, ενώ για τις γυναίκες αυτό το ποσοστό 

θα είναι από 83 µε 91 ετών. 

Όσον αφορά την καθαρή ροή µετανάστευσης, είναι σταθερή σε + 50 000 άτοµα 

ετησίως. Με βάση την ανάλυση του INSSE, η γήρανση του πληθυσµού δεν θα πρέπει 

να συµβάλει στην αύξηση των δυσκολιών πρόσληψης που ενδέχεται να 

αντιµετωπίσουν οι επιχειρήσεις. ∆εύτερον, εάν η γήρανση του πληθυσµού απειλεί τα 

συστήµατα κοινωνικής προστασίας, η µετανάστευση των εργαζοµένων δεν µπορεί να 

είναι η κατάλληλη απάντηση για να σωθεί το σύστηµα αυτό. Παρ’όλα αυτά, η 

γήρανση µπορεί να συµβάλει στην όξυνση των δυσκολιών πρόσληψης στη 

βιοµηχανία, που υπάρχουν κυρίως στα επαγγέλµατα που προσφέρουν εποχιακές 

θέσεις εργασίας ή που οι συνθήκες εργασίας και αµοιβής δεν είναι ελκυστικές για το 

µόνιµο πληθυσµό, όπως η γεωργία και η εστίαση και τα ξενοδοχεία. Θα µπορούσε 

επίσης να προκαλέσει νέες ανάγκες, ιδίως στους τοµείς που παράγουν αγαθά και 

υπηρεσίες που καταναλώνονται σε µεγάλο βαθµό από τους ηλικιωµένους, όπως οι 

συναλλαγές υγείας και οι υπηρεσίες προσωπικής και οικιακής χρήσης. Οπότε, κάτω 

από αυτές τις συνθήκες θα µπορούσε να δικαιολογηθεί η άφιξη νέων µεταναστών που 

θα είναι σε θέση να καλύψουν αυτές τις θέσεις.   

 

 

 

3. Οι αναταραχές στα προάστια του Παρισιού και άλλων 

κεντρικών πόλεων της Γαλλίας το Νοέµβρη του 2005. 

 

  

Τον Νοέµβρη του 200536,  νεαροί µετανάστες, κατά κύριο λόγο, δεύτερης και 

τρίτης γενιάς, αραβικής καταγωγής, σε ηλικία, ως  επί το πλείστον, 16 ετών, 

κάτοικοι των  προαστίων (banlieus) του Παρισιού και άλλων  κεντρικών πόλεων 
                                                      
36 Yvonne Yazbeck Haddad and Michael J. Balz ,The October Riots in France: A Failed Immigration Policy or the 
Empire Strikes Back?, International Migration Vol. 44 (2) 2006 σ.23-34 
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της Γαλλίας, ξέσπασαν δηµιουργώντας σηµαντικές αναταραχές. Χιλιάδες 

αυτοκίνητα και λεωφορεία κάηκαν, ακόµα και. νηπιαγωγεία, ενώ µια γυναίκα 

κάηκε ζωντανή. Αφορµή αποτέλεσε η είδηση του θανάτου δύο εφήβων στο 

Clichy-sous-Bois, ένα προάστιο του Παρισιού. Έπαθαν ηλεκτροπληξία καθώς 

έτρεχαν σε ένα σταθµό ηλεκτροπαραγωγής, για να ξεφύγουν από ένα αυτοκίνητο 

της αστυνοµίας. ∆εν υπήρχε λόγος φυγής, απλώς ήθελαν να αποφύγουν τον 

έλεγχο και την πολύωρη κράτηση στο τµήµα.  Για πολλούς αναλυτές, τα 

γεγονότα αυτά ήταν µια οδυνηρή υπενθύµιση ότι η µεταναστευτική πολιτική της  

Γαλλίας είχε αποτύχει. 

Ο τότε Πρωθυπουργός Ντοµινίκ ντε Βιλπέν δήλωσε στους δηµοσιογράφους ότι,  «η 

δηµοκρατία βρίσκεται σε µια στιγµή της αλήθειας. Αυτό που τίθεται σε αµφιβολία 

είναι η αποτελεσµατικότητα  του µοντέλου της ενσωµάτωσης µας»37.Αναγνώρισε ότι 

οι ταραχές αυτές οφείλονταν σε κοινωνικά προβλήµατα και όχι σε θρησκευτικές η 

πολιτισµικές διαφορές. 

 Στο Clichy-sous-Bois, το  50% του πληθυσµού είναι ηλικίας κάτω των 25 ετών, και 

25 % είναι άνεργοι. Έτσι, τα γεγονότα που συνέβησαν σε αυτή την περιοχή και 

επεκτάθηκαν σε πολλές πόλεις της Γαλλίας παρέλυσαν την διεθνή κοινότητα ενώ η 

κυβέρνηση έστρεψε αµέσως την προσοχή στα προβλήµατα των γκέτο. ∆εν είναι 

τυχαίο ότι η πρώτη αντίδραση του Υπουργού Εσωτερικών   (κεντροδεξιός) 

Ν.Σαρκοζί ήταν να περιγράψει τα δυο θύµατα ως αποβράσµατα και να υπερασπιστεί 

την πολιτική της καταστολής της κυβέρνησης εναντίον προσώπων που δεν έχουν 

πίστη και που δεν σέβονται τον νόµο (Le Monde, 2005,23,α ). 

Ο πρωθυπουργός Βιλπέν αναγνώρισε, ότι η καταπολέµηση των διακρίσεων πρέπει να 

καταστεί προτεραιότητα, και ότι η αποτελεσµατικότητα του γαλλικού µοντέλου 

ενσωµάτωσης τίθεται σε αµφιβολία. Ωστόσο αρνήθηκε να καλέσει τους ταραξίες σε 

διάλογο ή να θεσπίσει ένα σύστηµα θετικής δράσης για την αντιµετώπιση των 

αδικιών του παρελθόντος. Απλώς κάλεσε τους νέους να συµµορφωθούν µε τις κοινές 

Ρεπουµπλικανικές αξίες. ∆εσµεύτηκε να δώσει  χρήµατα, θέσεις εργασίας, ενισχύσεις 

για την εκπαίδευση τους, µέριµνα για την ισότητα των ευκαιριών, καθώς και µια 

υπηρεσία για την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Την επόµενη µέρα, 9 

Νοεµβρίου 2005, ο υπουργός Εσωτερικών Σαρκοζί, δίνει εντολή να απελαθούν όλοι 

                                                      
37 Susan Ossman and Susan Terrio, The French Riots: Questioning Spaces of Surveillance and Sovereignty 
International Migration Vol. 44 (2) 2006 σ.6-19 
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οι ξένοι που βρέθηκαν ένοχοι για ταραχές, χωρίς να έχει σηµασία, εάν ήταν στην 

Γαλλία νόµιµα ή παράνοµα.  

Μετά από µια παρουσίαση των γεγονότων είναι σηµαντικό να κάνουµε µια πιο βαθιά 

ανάλυση όλων των παραγόντων που πιθανώς εξόργισαν τους νεαρούς και έφεραν το 

σύστηµα διαχείρισης των µεταναστών σε αδιέξοδο.     

Θα αναλύσουµε ποια είναι τα κοινωνικό-οικονοµικά ζητήµατα38 που πιθανώς  

δηµιούργησαν προϋποθέσεις αποκλεισµού και οδήγησαν στον ξεσηκωµό των νεαρών 

µετανάστών δεύτερης και τρίτης γενιάς και ποιοι είναι οι παράγοντες που εµπόδισαν 

την επιτυχή ενσωµάτωση τους. Για τον εντοπισµό αυτών των παραγόντων θα 

εξετάσουµε: Τον χώρο διαµονής τους, τον δείκτη ανεργίας και την παρουσία τους 

στην αγορά εργασίας, τις  διακρίσεις από την νοµοθεσία και την παρουσία τους  στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα. 

 

 

 

3.1  Ο χώρος διαµονής, τα αποκλεισµένα προάστια, οι  εγκαταστάσεις, 

το περιβάλλον, οι συνθήκες ζωής και η οικονοµική κατάσταση 

των µεταναστών.  

 

 

Οι οικογένειες των µεταναστών βιώνουν καθηµερινά την διάκριση στον τοµέα της 

στέγασης. Έρχονται αντιµέτωποι µε τη διαδικασία του διαχωρισµού στη στέγαση, τις 

ευρύτερες συνθήκες διαβίωσης και την καθηµερινή πραγµατικότητα που τους 

δηµιουργεί αρκετά προβλήµατα. Οι νέοι αλλοδαποί έχουν καθηµερινά την αίσθηση 

ότι είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και εν πολλοίς στιγµατισµένοι. Υποστήριζαν, 

ότι η κοινωνία δεν ήταν ειλικρινής και τίµια µαζί τους. Για αυτούς τους νέους η 

κοινωνική επανάσταση µπορεί να πραγµατοποιηθεί (ή έχουν τουλάχιστον την 

ψευδαίσθηση), σε ακραίες περιπτώσεις καθώς αποτελούν τον µόνο τρόπο για να 

ανακτήσουν µια θετική αυτό-εικόνα. Σε αυτό το σηµείο της ανάλυσης αρχικά  θα 

                                                      
38 France. Conseil économique et social  

L'insertion des jeunes d'origine étrangère ; par Mouna Viprey [en ligne]. Paris, Journaux officiels, 2002. 146 p. (Journal 

officiel de la République française, avis et rapports du Conseil économique et social). Disponible sur :  

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000147/0000.pdf 
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δούµε πώς οι συνθήκες διαβίωσης στα υποβαθµισµένα προάστια όπου κατοικούν 

µόνο µετανάστες τροφοδοτούν το σύστηµα  και δηµιουργούν αστικό διαχωρισµό, 

κοινωνική και οικονοµική υποβάθµιση και-στίγµα εις βάρος των ιδίων και έπειτα θα 

παρατηρήσουµε πως τα παραπάνω επηρεάζουν την κατασκευή της ταυτότητας τους. 

Η εξέταση της στέγασης για τους µετανάστες ιστορικά δείχνει ,ότι πότε δεν βίωσαν 

ένα καθεστώς ισότητας µε τους Γάλλους. ∆ιαχρονικά ζούσαν σε φτωχογειτονιές ή 

παραγκούπολεις και τελευταία σε  πολυκατοικίες στα προάστια των µεγάλων πόλεων 

της Γαλλίας, η κατάσταση των οποίων είναι σε πολλές περιπτώσεις άθλια, έχουν 

υπέρ-πληρότητα και είναι ανθυγιεινές.  Ωστόσο, υπάρχουν µεγάλες διαφορές 

ανάλογα µε την προέλευση. Μια έρευνα διεκπεραιωµένη από τον Κ. Patrick Simon 

δείχνει ότι το 15% των µεταναστών κατά µέσο όρο κατοικούν σε άβολα και 

ανθυγιεινά σπίτια το 1990, από το οποίο το 12% είναι Ισπανοί και Πορτογάλοι, το 

17% Μαροκινοί, Τυνήσιοι και Αφρικανοί, και το 20% των Αλγερινοί οι οποίοι 

βρίσκονται σε αυτή  την κατάσταση39.  

Οµοίως, το 18% των νοικοκυριών είναι υπερπλήρη, κατά µέσο όρο και ανέρχεται σε 

40% για τους Βόρειο Αφρικανούς, και τους  Τούρκους ενώ οι Ασιάτες, οι Ιταλοί και 

οι Πορτογάλοι µετανάστες δεν αντιµετωπίζουν το ίδιο πρόβληµα.  

Μια ειδική κατηγορία είναι οι µετανάστες που συνδυάζουν και την αναπηρία, οι 

όποιοι έχουν το δικαίωµα να αποκτήσουν καλύτερη ποιότητα στέγασης.  

Τα τελευταία είκοσι χρόνια η πρόσβαση στο δικαίωµα της στέγασης είναι δεδοµένη. 

Αυτό που δεν είναι εµφανές και δεδοµένο είναι οι προσπάθειες από την µεριά της 

κυβέρνησης να βελτιωθούν οι συνθήκες αυτές. Έχει παρατηρηθεί ότι δεν έχουν 

αλλάξει οι συνθήκες άνεσης και εξοπλισµού, καθώς οι περιοχές στις οποίες έχουν 

πρόσβαση παραµένουν αποµακρυσµένες και η συγκέντρωση των µεταναστών έχει 

αυξηθεί σε αυτές. Λόγω αυτής της αυξανόµενης συγκέντρωσης,  οι µετανάστες άθελα 

τους στιγµατίζονται µόνο από τις συνθήκες αυτές. Το ζήτηµα που προκύπτει εδώ 

είναι, το τι έχει γίνει από τις τοπικές και τις εθνικές πολιτικές, ούτως ώστε να 

βελτιωθούν οι συνθήκες υποδοχής και διαµονής τους, και  να καταπολεµηθεί η 

απόρριψη και το αίσθηµα κατωτερότητας των νέων µεταναστών-κάτοικων των 

                                                      
39 France. Conseil d'analyse économique  

Ségrégation urbaine et intégration sociale ; rapport, Jean-Paul Fitoussi, Éloi Laurent et Joël Maurice ; commentaires, 

Jacques Freyssinet, Béatrice Majnoni d'Intignano ; compléments, Salima Benhamou, Thierry Debrand, Dominique 

Dujols... [et al.]. Paris, La documentation Française, 2004. 327 p. (Les rapports du Conseil d'analyse économique:  

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000057/0000.pdf 
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περιοχών αυτών. Το αποτέλεσµα όπως αποδεικνύουν και τα γεγονότα του 

φθινοπώρου 2005 είναι, ότι οι νέοι αυτοί όχι µόνο νιώθουν πολίτες δεύτερης 

κατηγορίας αλλά νιώθουν τελείως εγκαταλειµµένοι στα  προάστια  τους.       

Σε αυτές της γειτονιές το ποσοστό των ατόµων αλλοδαπής καταγωγής ξεπερνά τρεις 

φορές τον εθνικό µέσο όρο. Αυτή η συγκέντρωση δεν είναι κάτι καινούργιο αλλά 

αυτό που αποτελεί φαινόµενο της τελευταίας δεκαετίας είναι ο πλήρης υποβιβασµός 

των ατόµων που κατοικούν στις περιοχές που έχουν απαξιωθεί από τις 

εφαρµοζόµενες πολιτικές, που ταυτοχρόνως έχουν χαµηλή οικονοµική κατάσταση. 

Το νέο στοιχείο σε αυτή την κατάσταση, είναι  ότι περιλαµβάνει την επανάληψη της 

λογικής του διαχωρισµού από το σύστηµα κατανοµής των κοινωνικών (logement 

sociaux) κατοικιών. Αυτό που αναφέρεται στην µελέτη είναι, ότι το σύστηµα αυτό 

εκτός από την παραπάνω λογική, ενέχει και µια «εθνοτική διαχείριση» µε τις 

οικογένειες αυτές να είναι αιχµάλωτες από τους οργανισµούς κατανοµής. Η ύπαρξη 

ιεραρχίας κατανοµής έχει ως συνέπεια την µεγάλη συγκέντρωση των οικογενειών 

αυτών, τόσο όσον αφορά την εθνικότητα τους αλλά, και όσον αφορά το είδος του 

καταλύµατος που θα τους κατανεµηθεί. Η τάση δεν είναι η δηµιουργία κοινοτήτων σε 

συγκεκριµένες περιοχές αλλά ο διαχωρισµούς τους από τους ντόπιους.    

Κατά την διαδικασία κατανοµής πολλές φορές έχει παρατηρηθεί : 

-Αντικίνητρο για την κατάθεση των περιπτώσεων,  

-Προτάσεις για τη στέγαση µόνο σε στιγµατισµένες περιοχές  

-Ανώµαλη διάρκεια του χρόνου αναµονής,  

-Επίκληση χωρίς νοµική βάση σε "ποσοστώσεις" για την άρνηση. 

 

Οι περιπτώσεις εκ προθέσεως διάκρισης αποτελούν µειοψηφία. Οι διακρίσεις 

παράγονται από το σύστηµα, καθώς ακολουθεί µια διαδικασία ρουτίνας για κάθε 

περίπτωση, η εφαρµογή της οποίας εµπλέκει ένα πλήθος θεσµικών οργάνων. Τα 

άτοµα που εφαρµόζουν αυτή την διαδικασία πολλές φορές δεν έχουν επίγνωση της 

διάκρισης και του διαχωρισµού που προκύπτει από την δουλειά τους. Κάθε µέρος της 

αλυσίδας, χάρη στο σύστηµα, µπορεί άνετα να φορτώσει ευθύνες σε κάποιο άλλο 

µέρος. Θύµατα όλου αυτού του συστήµατος είναι τα παιδιά που µεγαλώνουν µε το 

βάρος της διάκρισης, του διαχωρισµού και του στίγµατος στους ώµους τους, και 

αυτό έχει ως συνέπεια, την επαναστατική συµπεριφορά και  τις πράξεις µίσους για 

την χώρα στην οποία ζουν και µεγαλώνουν. 
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3.2 Ο δείκτης ανεργίας των νεαρών 

 

Στην αγορά εργασίας40 οι νέοι  αλλοδαποί δεύτερης και τρίτης γενιάς γενικότερα, 

είναι σε χειρότερη και δυσκολότερη κατάσταση  από τους Γάλλους της ίδιας ηλικίας. 

Η κατάσταση αυτή πολλές φορές δεν αλλάζει ακόµα και µε την αύξηση του επιπέδου 

σπουδών.  Αρχικά, όπως όλοι οι νέοι, αντιµετωπίζουν την µεταβατική περίοδο 

επαγγελµατικής αποκατάστασης µετά το  τέλος του σχολείου. Σε αυτή την 

µεταβατική περίοδο το πιο πιθανό είναι να βρεθούν αντιµέτωποι µε τρεις 

καταστάσεις: θέση εργασίας, υποκατάστατο θέσης εργασίας (stage trainings), 

αδράνεια, ανεργία. Τα τελευταία χρόνια, έχουν τεθεί σε εφαρµογή διάφορα 

προγράµµατα για τη διευκόλυνση της απασχόλησης των νέων. Οι νόµιµοι νέοι 

δεύτερης και τρίτης γενιάς έχουν ίσα δικαιώµατα µε τους γάλλους και όσον αφορά 

την πρόσβαση τους στα προγράµµατα καταπολέµησης της ανεργίας, προώθησης της 

απασχόλησης και επαγγελµατικής κατάρτισης. Έτσι, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν, 

ότι οι νέοι αυτοί έχουν ωφεληθεί αρκετά από τις εναλλακτικές µορφές απασχόλησης, 

στην περίπτωση που πρόκειται για αληθινή απασχόληση τα ποσοστά αυτά 

ελαχιστοποιούνται.  

Παραδείγµατος χάριν την χρονιά 2001 στην νεαρή ηλικία των 15 -24 χρόνων, το 22% 

των Γαλλίδων είναι άνεργες έναντι του 34% των γυναικών ξένης καταγωγής.  

Όσον αφορά τους άνδρες της ίδιας ηλικίας τα ποσοστά ανεργίας κυµαίνονται από 

16% για τους Γάλλους µέχρι 27% για τους µετανάστες δεύτερης γενιάς.  

Γενικότερα, η κατηγορία νέων αλλοδαπής καταγωγής είναι η πιο εκτεθειµένη στην 

ανεργία καθώς η ηλικίες 15-24 παρουσιάζουν ποσοστά ανεργίας που κυµαίνονται 

από 37% έως και 50%τα τελευταία 15 χρόνια. Για την αµέσως επόµενη κατηγορία 

ηλικίας από 25-39 χρονών, το 2001 για παράδειγµα, τα ποσοστά ανεργίας των 

µεταναστών είναι 3 φόρες πιο υψηλά από αυτά των Γάλλων και των άλλων 

µεταναστών ευρωπαϊκής καταγωγής. 

                                                      
40 France. Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement  

La lutte contre les discriminations ethniques dans le domaine de l'emploi ; par Roger Fauroux [en ligne]. Paris, Ministère 

de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, 2005. 50 p. Disponible sur :  

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000466/0000.pdf 
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Η πρόσβαση στη γαλλική ιθαγένεια δεν εξαλείφει όλα τα εµπόδια που 

αντιµετωπίζουν οι νέοι στην αγορά εργασίας. Πράγµατι, οι πιο ευάλωτοι στην 

ανεργία είναι τα άτοµα, οι γονείς των οποίων είναι και οι δυο µετανάστες. Αλλά αν 

και νοµικά οι νέοι µετανάστες που έχουν αποκτήσει την ιθαγένεια, έχουν τα ίδια 

δικαιώµατα µε αυτά των Γάλλων, η πραγµατικότητα είναι πιο συνθέτη και δύσκολη, 

καθώς πάντα υπάρχουν τα στερεότυπα που δυσκολεύουν την κατάσταση.     

Ωστόσο αυτό που επηρεάζει την κατάσταση της ανεργίας είναι  η µόρφωση των 

µεταναστών. Σύµφωνα µε δύο έρευνες που έχουν διεξαχθεί,41 η πρώτη 

πραγµατοποιήθηκε από το INED και INSEE και η δεύτερη από την CEREQ, 

αναφερθήκαν τα παρακάτω: το 1999, το 45,6% των αλλοδαπών δηλώνει, ότι δεν έχει 

κανένα απολυτήριο ή δίπλωµα και µόνο το 5,5% παρουσίαζει ότι έχει  γενικό 

απολυτήριο λυκείου. Παρόλα αυτά,  υπάρχει εξέλιξη αφού το 1990 µόνο το 3,2% των 

αλλοδαπών δείχνει ότι έχει δίπλωµα µέσης εκπαίδευσης, και το 5,2% πτυχίο 

πανεπιστήµιου, το  1999 τα ποσοστά αυτά είναι αντίστοιχα 5,2% και 8,9%.  

Σε περιπτώσεις που οι νέοι έχουν πανεπιστηµιακή  εκπαίδευση τα ποσοστά ανεργίας 

τους είναι 3-4 φορές πιο αυξηµένα από τα ποσοστά ανεργίας των γάλλων ή και 

αλλοδαπών ευρωπαϊκής καταγωγής.      

Αυτό που αναδεικνύεται από τα παραπάνω στοιχεία είναι ότι η καταγωγή αποτελεί 

έναν από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που κάνει τους νεαρούς µετανάστες 

δεύτερης και τρίτης γενιάς να έχουν αυτή την αυξηµένη τάση προς την ανεργία. 

Συµπληρωµατικά στοιχεία είναι και η χαµηλή εκπαίδευση σε κάποιες περιπτώσεις 

και η µέτρια γνώση της γαλλικής γλώσσας.  

 

3.3  ∆ιάκριση και νοµοθεσία 

 

Με βάση το διεθνές δίκαιο ορίζεται η απαγόρευση των διακρίσεων, καθώς το άρθρο 

14 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών 

Ελευθεριών (ΕΣ∆Α, 1950) αναφέρει ότι, η απόλαυση των δικαιωµάτων και 

ελευθεριών [...] πρέπει να προστατευτεί χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, 

χρώµατος, γλώσσας, θρησκείας, [...] ή όντας µέλος εθνικής µειονότητας. Η ∆ιεθνής  

                                                      
41 Institut national de la statistique et des études économiques (France)  

Les immigrés en France. Éd. 2005. Paris, INSEE, 2005. 161 p. (Références / INSEE)  

Salle D – Publications officielles – [069.7 IMMI]  
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Σύµβαση κατά των φυλετικών διακρίσεων του 1966 αποτελεί την αρχή της 

απαγόρευσης «κάθε διάκρισης, αποκλεισµού, περιορισµού ή προτίµησης µε βάση τη 

φυλή, το χρώµα, την καταγωγή, την εθνική καταγωγή ή την εθνοτική προέλευση, που 

έχει σκοπό ή αποτέλεσµα να εξαλείψει ή να θίξει την αναγνώριση και την άσκηση, σε 

ισότιµη βάση, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών στον 

πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό ή σε οποιοδήποτε άλλο τοµέα της 

δηµόσιας ζωής». 

Από την άποψη του συνταγµατικού δικαίου, όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, µε εξαίρεση το Ηνωµένο Βασίλειο έχουν συνταγµατικές διατάξεις που 

απαγορεύουν τις διάφορες µορφές διακρίσεων. Στο νοµοθετικό επίπεδο, όλα τα 

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κανονισµούς σχετικά µε την ίση 

µεταχείριση και τη µη διακριτική µεταχείριση στις εργασιακές σχέσεις (πρόσβαση 

στην απασχόληση, την αµοιβή, τις συνθήκες εργασίας). Το νέο άρθρο 13 της 

Ιδρυτικής Συνθήκης  της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Συνθήκη της Ρώµης, 1957) 

παρουσιάζει µια γενική ρήτρα σχετικά µε την καταπολέµηση της διάκρισης που 

επιτρέπει τώρα στο Συµβούλιο. Αποφασίζει οµόφωνα µετά από πρόταση της 

Επιτροπής να «λάβει τα απαραίτητα µέτρα για την καταπολέµηση των διακρίσεων 

λόγω φύλου, φυλής ή εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 

γενετήσιου προσανατολισµού.  

Στη Γαλλία, το 1789, τίθεται για πρώτη φορά η αρχή των ίσων δικαιωµάτων για 

όλους τους άνδρες. Το γαλλικό δίκαιο, µε το άρθρο 225-1 του Ποινικού Κώδικα, 

ορίζει τη µορφή διακρίσεων που τιµωρούνται: διακρίσεις µε βάση την εθνική 

καταγωγή, την φυλή και τη θρησκεία. Επίσης, µορφή διάκρισης είναι η άρνηση 

παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, που εµποδίζουν την κανονική άσκηση  

της οικονοµικής δραστηριότητας, η άρνηση της µίσθωσης, η παράδοση των αγαθών ή 

υπηρεσιών και η προσφορά εργασίας. Ο νόµος για την καταπολέµηση των 

διακρίσεων της 16ης Νοεµβρίου 2001 συµπληρώνει τις ισχύουσες διατάξεις του 

εργατικού κώδικα, µε βάση τις Οδηγίες της ΕΕ, της γαλλικής και της ευρωπαϊκής 

νοµοθεσίας. 

Στην πραγµατικότητα, οι φυλετικές διακρίσεις δεν έχουν όλες τις φορές την ίδια 

βαρύτητα ή ουσία και µπορεί να µην συµβαίνουν µε δόλο αλλά να είναι απλώς η 

φυσική απόρροια κάποιου νόµου. Λόγου χάριν, το ένα τρίτο των θέσεων εργασίας 

στο δηµόσιο τοµέα είναι κατηγορηµατικά κλειστά για τους αλλοδαπούς .   
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Οι αλλοδαποί που διαµένουν νόµιµα και έχουν και το δικαίωµα στην εργασία,  

αποκλείονται από την πλειοψηφία των θέσεων εργασίας στη δηµόσια διοίκηση. Ο 

νόµος της 26ης, Ιουλίου 1991 δίνει την δυνατότητα στους υπηκόους χωρών της   

Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν πρόσβαση σε ορισµένες θέσεις εργασίας στο δηµόσιο 

τοµέα εκτός από την αστυνοµία, το στρατό, τη δικαιοσύνη, την διοίκηση 

και γενικότερα σε θέσεις που αφορούν  την άσκηση δηµόσιας και κρατικής εξουσίας. 

Έτσι, σχεδόν 5,2 θέσεις εργασίας δηµόσιο τοµέα, τόσο της δηµόσιας διοίκησης όσο 

και του τοµέα της υγείας,  παραµένουν απαγορευµένες για τους υπηκόους τρίτων 

χωρών. Εκτός αυτού, υπάρχουν κάποιες βοηθητικές θέσεις  (όχι µε τις καλύτερες 

αποδοχές) στον τοµέα της παιδείας και της υγείας στις οποίες θα µπορούσε να έχει 

πρόσβαση η προαναφερόµενη κατηγορία αλλοδαπών. 

Παρόλα αυτά, ο δηµόσιος τοµέας δεν είναι ο µόνος κλειστός στους  αλλοδαπούς 

υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Γαλλία.  Όσον αφορά τον 

ιδιωτικό τοµέα είναι µερικώς απαγορευµένος για τους νέους  αλλοδαπής καταγωγής. 

∆ηλαδή σε πολλές θέσεις απαιτείται η κατοχή γαλλικής ιθαγένειας και πτυχίου από 

γαλλικά ιδρύµατα πανεπιστηµιακής και τεχνικής εκπαίδευσης. Έτσι 615.000 θέσεις 

εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα  έχουν προαπαιτούµενο την γαλλική ιθαγένεια, ενώ 

άλλες 625.00 θέσεις εργασίας έχουν προαπαιτούµενο  την ύπαρξη γαλλικού πτυχίου. 

Αυτοί οι περιορισµοί στον ιδιωτικό τοµέα δεν ισχύουν βεβαίως για τους υπηκόους 

ευρωπαϊκών χωρών42.  

Όταν οι νόµοι που διέπουν τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα  παράγουν διακρίσεις. 

Κατά κάποιο τρόπο νοµιµοποιούν ευρύτερα την στάση των εργοδοτών, όταν 

βρίσκονται αντιµέτωποι µε την πρόσληψη ενός νέου µετανάστη νεαρής ηλικίας.  

Αλλά από την άλλη, τα θύµατα αυτής της διάκρισης, οι νεαροί δεύτερης ή τρίτης 

γενιάς µεταναστών δεν αντιδρούν σε τέτοιου είδους συµπεριφορές και τις 

νοµιµοποιούν  θεωρώντας τις ως κανονική και µη ανατρέψιµη διαδικασία 

πρόσληψης.    

 

 

 

                                                      
42 Merckling, Odile Immigration et marché du travail : le développement de la flexibilité en France. Paris, 

L’Harmattan, 1998. 408 p. (Migrations et changements, 51)  
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3.4 Οι νέοι δεύτερης και τρίτης γενιάς στο εκπαιδευτικό σύστηµα 

 

Το ζήτηµα της οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος της Γαλλίας και της θέσης 

των παιδιών των µεταναστών σε αυτό,  απαιτεί µια ξεχωριστή προσέγγιση και 

ανάλυση.  

Στο σηµείο που βρισκόµαστε, αυτό που µας ενδιαφέρει  είναι η αντιµετώπιση των 

µεταναστών µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, το αίσθηµα που συνοδεύει την 

διδακτική διαδικασία κλπ.  

Αυτοί οι µαθητές, οι οποίοι από στο δηµοτικό σχολείο, συντάσσονται  µε τις αρχές 

του σχολείου και έχουν σεβασµό για το πρόσωπο του δασκάλου τρέφουν µια βαθιά 

αίσθηση αδικίας και µια όλο και µεγαλύτερη επίγνωση των τρωτών σηµείων τους 

 απέναντι στις αρνητικές αξιολογήσεις και στο προσανατολισµό προς τις  

ανεπιθύµητες µορφές εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, φαίνεται ότι τα αγόρια, τα  

οποία δείχνουν να επιβαρύνουν περισσότερο τις προσδοκίες της οικογένειας, έχουν 

διαισθητική συνειδητοποίηση αυτών των µορφών διακρίσεων εις βάρος τους. Ένα 

µέρος των παιδιών κινητοποιούνται και παίρνουν µέρος στις δραστηριότητες του 

σχολείου και στο µάθηµα αλλά ένα µεγάλο µέρος τους αποµονώνεται,  µε σοβαρές 

συνέπειες όχι µόνο για την πορεία τους στο σχολείο, αλλά και αργότερα στην 

κοινωνία. Συγκεκριµένα, µε βάση µια έρευνα που έγινε από τον Bernard Charlot  σε 

ένα τεχνικό λύκειο στα ghetto γύρω από το Παρίσι, παρατηρήθηκε ότι η αίσθηση του 

αποκλεισµού είναι ακόµη µεγαλύτερη και πιο καταστροφική για τους νέους που 

αφήνουν το σχολείο χωρίς κανένα επαγγελµατικό προσόν, καθώς η πορεία τους στην 

αναζήτηση απασχόλησης θα είναι απογοητευτική.  

 

3.5  Συµπεράσµατα 

 

Γενικότερα, η κατάσταση καθηµερινής διαβίωσης των νεαρών στα προάστια, είναι 

δύσκολη λόγω πολλών προβληµάτων. Αρχικά τα κτήρια, εκτός  από το γεγονός ότι 

είναι παλιάς κατασκευής, τα περισσότερα µεταπολεµικά, δεν έχουν συντηρηθεί 

σωστά, καθώς το 80% έχει προβλήµατα ύδρευσης, αποχέτευσης, πρόσβασης και 

δοµής. Τα  προάστια αυτά είναι τεκµήριο της πολιτικής αποµόνωσης των µεταναστών 

από την γαλλική κοινωνία. Έπειτα,  σαν αυτόνοµες µονάδες και αποµονωµένες από 
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το κέντρο του Παρισιού οι εγκαταστάσεις δηµιουργούν αρκετά προβλήµατα στην 

καθηµερινότητα των µεταναστών που ούτως ή άλλως παρουσιάζει υψηλή 

εγκληµατικότητα, ανεργία και χαµηλά επίπεδα εκπαίδευσης.   Η ανεργία  ξεπερνά το 

30 % κατά µέσο όρο, ενώ στις πιο φτωχές περιοχές φτάνει και το 85%.  Στις µεγάλες 

ηλικίες παρατηρείται ότι το ποσοστό της ανεργίας είναι τριπλάσιο από το µέσο όρο.  

Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την ανεργία επιβαρύνονται από το κύκλο 

εγκληµατικότητας, από την βιαιότητα και την αλαζονεία των αστυνοµικών. Είναι 

γεγονός ότι τα ποσοστά  της εγκληµατικότητας είναι µεγαλύτερα σε αυτές τις 

περιοχές απ’ότι σε άλλες πιο κεντρικές, κάτι που συνοδεύεται και από την 

προπαγάνδα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης για συνεχώς αυξανόµενο ποσοστό 

εγκληµατικότητας, δηµιουργώντας µια κατάσταση ανασφάλειας στο γενικό 

πληθυσµό. Η συγκεκριµένη προπαγάνδα είχε επίδραση και στο εκλογικό αποτέλεσµα 

των προεδρικών εκλογών του 2002, όπου το ακροδεξιό  κόµµα  Εθνικό Μέτοπο,( Le 

front National) του Jean Marie Le Pen συγκέντρωσε το 20 % των ψήφων. 

Αντιµέτωπες µε αυτή την κατάσταση τρόµου, όσον αφορά την εγκληµατικότητα των 

νεαρών στα προάστια, οι διαφορές κυβερνήσεις είχαν δώσει στα αστυνοµικά όργανα 

διευρυµένες εξουσίες ελέγχου και αστυνόµευσης σχετικά µε τους µετανάστες 

δεύτερης και τρίτης γενιάς. Αυτή η διευρυνόµενη εξουσία τα τελευταία 20 χρόνια 

έχει πάρει έντονα χαρακτηριστικά βιαιότητας και αλαζονείας εναντίον όλων  αυτών 

των νεαρών. Το γεγονός που προηγήθηκε των εξεγέρσεων ήταν ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγµα έκφρασης  αυτής της εξουσίας.  

Ως προς την εκπαίδευση αυτών των παιδιών,  αυτό που είναι σηµαντικό να αναφερθεί 

είναι η επιλογή του διδακτικού προσωπικού των σχολείων των υποβαθµισµένων 

περιοχών. Εκεί πάντα στέλνουν τους νέους καθηγητές χωρίς εµπειρία και  τους 

λιγότερο προετοιµασµένους. 

Ακόµη, αυτά έχουν υπάρξει και κάποιες καλές προσπάθειες στην εκπαίδευση όπως 

είναι και ο θεσµός ZEP, Περιοχές Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (zones d'education 

prioritaires). Στο πλαίσιο αυτό ο Ν.Σαρκοζί όντας τότε Υπουργός Εσωτερικών, 

υπόστηριξε ότι, τα παιδιά από τις υποβαθµισµένες περιοχές που ήθελαν να 

συνεχίσουν τις σπουδές τους θα  µπορούσαν µε µια απλουστευµένη διαδικασία να 

εγγραφούν σε ανώτατα ιδρύµατα. Επίσης είναι ο ίδιος υπουργός που το 2004 

υποστήριξε  ως νοµάρχη µιας περιοχής έναν µετανάστη από την Αλγερία, τον Aïssa 

Dermouche. Επιπλέον, ο N.Σαρκοζί είχε πάρει θέση στο ζήτηµα τη µαντίλας στο 

σχολείο και υποστήριξε το δικαίωµα των µεταναστών µουσουλµανικής καταγωγής να 
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διατηρούν τις θρησκευτικές τους παραδώσεις και µάλιστα είχε προτείνει στην τότε 

κυβέρνηση να µπει σε ισχύ ο νόµος για  τον διαχωρισµό της εκκλησίας µε το κράτος.   

Η στάση του Ν.Σαρκοζί θα µπορούσε να χαρακτηριστεί και αντιφατική  καθώς είναι 

ο ίδιος που το 2005 ανέλαβε να καθαρίσει τα προάστια (“nettoyer les banlieues au 

Kärcher”) αναφερόµενος στους νεαρούς εξεγερθέντες.  

Η πολιτική αποµόνωσης της γαλλικής µεταναστετικής πολιτικής και τα προβλήµατα 

καθηµερινότητας στα προάστια του Παρισιού και το κοινωνικό τους αντίκτυπο είναι 

αυτά που οδήγησαν τους νεαρούς  να περιφέρονται µέσα  σε ένα φαύλο  κύκλο  

φτώχειας, ανεργίας, απόρριψης, αποκλεισµού και εγκληµατικότητας.  

 

Μετά από τα γεγονότα του Νοεµβρίου αναπτύχθηκαν  διάφορες προσεγγίσεις  από 

ειδικούς για να εξηγήσουν το φαινόµενο της εγκληµατικότητας του αποκλεισµού. 

Σύµφωνα µε µια προσέγγιση, τα φαινόµενα  της εγκληµατικότητας του αποκλεισµού 

συµβαίνουν εξαιτίας του χάσµατος ανάµεσα στις  γαλλικές αξίες και τον τρόπο ζωής 

αυτών των νεαρών η οποία χαρακτηρίζεται από φτώχεια και αποκλεισµό. Μια 

δεύτερη προσέγγιση συνδέει τα φαινόµενα αυτά µε την κουλτούρα τους και δεν 

διστάζει να τα συνδέει µε τα φαινόµενα τροµοκρατίας. Επίσης,  µια οµάδα 

διαµορφωτών πολιτικής υποστηρίζει την αυστηρή καταστολή των φαινόµενων 

αυτών,  ενώ µια δεύτερη οµάδα την πρόβλεψη και την αναµόρφωση τους .  

Κλείνοντας αυτήν την ενότητα  µάλλον ένα ερώτηµα παραµένει αναπάντητο. Αυτοί 

οι νεαροί των προαστίων που έχουν ήδη την γαλλική ιθαγένεια, µέσα στον 

αποκλεισµό, στην απόρριψη, την ανεργία, την εγκληµατικότητα µπορούν να νιώθουν 

Γάλλοι πολίτες έχοντας ως δεδοµένο ότι η Γαλλία  είναι η µόνη πατρίδα που έχουν 

γνωρίσει, καθώς εκεί γεννήθηκαν και µεγάλωσαν ή µήπως µε υπόβαθρο την χώρα 

καταγωγής των γονιών τους, αισθάνονται παριζιάνοι ή απλώς Ευρωπαίοι πολίτες ή 

τέλος, πολίτες του κόσµου ; 
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4. Η εκπαίδευση των παιδιών των µεταναστών 

 

 Στο µακρινό παρελθόν το καθήκον του σχολείου ήταν να µορφώσει καλούς 

χριστιανούς ενώ στις σηµερινές µέρες να µορφώσει πολίτες. Το ζήτηµα αυτό όσο κι 

αν είναι απλό στην έκφραση τόσο περίπλοκο είναι στην επίτευξη. Το σχολείο, σαν 

κοινωνικός µικρόκοσµος, είναι το µέρος στο οποίο εκφράζονται δυναµικά οι 

κοινωνικές διαφορές µε τις πιο αναγνωρίσιµες µορφές.  

Με βάση µια  θεωρητική προσέγγιση,  η συµβίωση σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία 

πρέπει να γίνει διαχωρίζοντας  την δηµόσια ζωή από την ιδιωτική κάτω από τους 

ίδιους νόµους και ο καθένας µπορεί να πιστεύει  και να ζει όπως επιθυµεί. Αυτό είναι 

η µορφή διαχείρισης της πολυπολιτισµικότητας ονοµαζόµενη : ανεκτικότητα και 

κοσµικότητα.. 

Η αντανάκλαση αυτής της προσέγγισης είναι εµφανής στο εκπαιδευτικό σύστηµα της 

Γαλλίας. Παρ’όλες τις προσπάθειες διατήρησης της ουδέτερης στάσης απέναντι στις 

µειονότητες, το γαλλικό σχολείο έχει βρεθεί πολλές φορές αντιµέτωπο µε  

διεκδικήσεις αναγνώρισης µειονοτικών πολιτισµικών και θρησκευτικών στοιχείων. 

Το γαλλικό σύνταγµα, ήδη από το 1792,  αναγνωρίζει στο κάθε άτοµο το δικαίωµα να 

διαλέξει τον Θεό του, την πίστη του αλλά δεν επιτρέπει να λαµβάνει µέρος στο 

σχολείο ένα πρόγραµµα  διδασκαλίας που θα κατάστρεφε την ισότητα των 

κοινωνικών προτεραιοτήτων, και θα έδινε στα διάφορα δόγµατα µια προτεραιότητα 

αντίθετη µε την ελευθερία της έκφρασης (Coryse Ciceri, 1998)    

Ο  νόµος για την υποχρεωτική εκπαίδευση της 28ης Μαρτίου 1882 υποχρέωσε το 

σχολείο να αγκαλιάσει  όλα τα παιδιά ανεξαρτήτου καταγωγής στο πλαίσιο της αρχής 

της ισότητας. Σύµφωνα µε τον νόµο της 9ης Αυγούστου, 1936, " η πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τα παιδιά και των δύο φύλων, γαλλικής καταγωγής 

ή όχι . " 

Ένα σηµείο καµπής ξεκίνησε κατά την δεκαετία του εβδοµήντα,  

όταν, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο έγινε απαραίτητη η ανάγκη να 

αναπτυχθεί µια πολιτική ενσωµάτωσης των παιδιών  αλλοδαπής προέλευσης καθώς 

υπήρχε µαζική άφιξη τους λόγω του καθεστώτος της οικογενειακής επανένωσης.  

Μετά το 1974 έγινε η µεγάλη στροφή της πολιτικής για τη µετανάστευση καθώς  

δόθηκε επίσηµα τέλος στην οικονοµική µετανάστευση. Από τότε η  µετανάστευση 

από ένα κοινωνικό πρόβληµα στο πλαίσιο της  συνεχόµενης οικονοµικής κρίσης 
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µεταφέρθηκε σε ένα πλαίσιο περισσότερο ιδεολογικό και ηθικό. Ωστόσο η θέση της 

πολιτείας ήταν απαράλλακτη. Το σχολείο εξακολουθεί να αποτελεί το µέρος όπου οι 

κοινωνικές και εθνοτικές ανισότητες των παιδιών πρέπει να εξαφανιστούν και να 

δώσουν τη θέση τους στην διατήρηση της ισότητας των ευκαιριών, στην 

κοινωνικοποίηση και την κοινωνική πρόοδο τους.  Χωρίς να εξαφανιστούν, µερικές 

από τις αξίες της δοκιµάζονται σε ένα νέο κοινωνικό-οικονοµικό πλαίσιο.   Από τις 

αρχές της δεκαετίας του ογδόντα, το σχολείο αντιµετώπισε ορισµένες αλλαγές στην 

οργάνωση του (αποκέντρωση, δηµιουργία  των εκπαιδευτικών ζωνών προτεραιότητας 

-ZEP). Η παρουσία αλλοδαπών στο σχολικό σύστηµα έχει φθάσει στα υψηλότερα  

επίπεδα  στα µέσα της δεκαετίας του ογδόντα, µε σχεδόν 1,1 εκατοµµύρια µαθητές, ή  

περίπου 9% του συνόλου. Το 1990-1991 άρχισε µια πτώση, πρώτα αργά και στη 

συνέχεια επιταχύνθηκε (από 1995). Τον Σεπτέµβριο του 1998, πάνω από 11,8 

εκατοµµύρια µαθητές  δηλαδή το  5,8% διαθέτει µια ξένη υπηκοότητα. Το 2000, στη 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ο  αριθµός των ξένων είναι κατά ένα τρίτο χαµηλότερος 

απ’ ότι το 1975 και σχεδόν δύο φορές µικρότερος από το 198443.  

Αρκετοί παράγοντες, τα συνδυασµένα αποτελέσµατα των οποίων µπορούν να 

εξηγήσουν αυτή την αλλαγή, είναι υπεύθυνοι γι αυτή την εξέλιξη: η µείωση της ροής  

νέων µαθητών µε ξένη υπηκοότητα και η αύξηση του ποσοστού απόκτησης της 

γαλλικής υπηκοότητας.  

 Η κατανοµή του µαθητικού πληθυσµού από την εθνικότητα είναι µια αντανάκλαση 

της εξέλιξη των µεταναστευτικών ρευµάτων και  λιγότερο της απόκτησης της 

ιθαγένειας  και των αλλαγών στη γονιµότητα.  

 

4.1 ∆ιαπολιτισµική Προσέγγιση; 

 

Όσον αφορά το ζήτηµα της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, δεν είναι προτεραιότητα   

των πολιτικών του εκπαιδευτικού συστήµατος  η καταπολέµηση του αποκλεισµού και 

η επιτυχή ένταξη τους. Αντιθέτως αυτό το είδος εκπαίδευσης έχει  θεωρηθεί ζήτηµα 

ταµπού στο µέτρο που αναγνωρίζει την εθνικότητα ως δείκτη των κοινωνικών ρόλων 

και επίσης έχει εξεταστεί µε υποψίες καθώς υποθέτει την ύπαρξη και αναγνώριση, 

πρώτα απ’όλα, διαφορετικών  συλλογικοτήτων , οι οποίες πιθανόν να οδηγήσουν 
                                                      
43 L'insertion des jeunes d'origine étrangère ; par Mouna Viprey [en ligne]. Paris, Journaux officiels, 2002. 146 p. 

(Journal officiel de la République française, avis et rapports du Conseil économique et social). Disponible sur :  

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000147/0000.pdf 
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στην δηµιουργία εθνικών και πολιτισµικών κοινοτήτων  γεγονός το οποίο είναι 

αντίθετο µε τις ρεπουµπλικανικές  αρχές.        

Παρ’όλα αυτά , το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι συνειδητοποιηµένο µε το γεγονός, ότι 

κάποιες οµάδες παιδιών  έχουν δυσκολίες στην απορρόφηση της διδασκαλίας και για 

το λόγο αυτό έχουν υιοθετηθεί διαφορές  ειδικές µορφές    εκπαίδευσης , οι οποίες,  

αν και θυµίζουν διαπολιτισµική εκπαίδευση, δεν  είναι. (Yvonne Yazbeck Haddad 

and Michael J. Balz, 2006:23-34) 

Κάποιες από αυτές τις ειδικές µορφές  είναι: η δηµιουργία τµηµάτων βοηθείας στην 

εκµάθηση της γαλλικής γλώσσας, η δηµιουργία τµηµάτων εκµάθησης της γλώσσας  

και του πολιτισµού της χώρας  καταγωγής τους, δηµιουργώντας ένα δεσµό µεταξύ 

του οικογενειακού περιβάλλοντος  και του σχολείου και αποφεύγοντας την 

µυθοποίηση   του πολιτισµού καταγωγής αλλά και την δηµιουργία στερεότυπων. 

Λόγω της έλλειψης καθολικής διαπολιτισµικής εκπαίδευσης,  κάποιες ενέργειες  

έγιναν σε τοπικό επίπεδο αλλά όχι οργανωµένα . Στις αρχές  της δεκαετίας του 80’  

βλέπουµε την άνθιση των ΖΕΡ που αναφέραµε και  στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

Στόχος αυτής  της πολιτικής ήταν να παρεµβαίνει στις οδηγίες εκπαίδευσης και να 

κάνει  δυνατή τη συνεργασία ανάµεσα  σε διάφορους κοινωνικό-επαγγελµατικούς 

φορείς,  συλλόγους αλλά και οικογένειες  και την εκπαιδευτική οµάδα  για να 

υλοποιηθούν  κάποιες δαπάνες, στο πιο αδύναµο σηµείο των εκπαιδευτικών θεσµών.    

Από το 2001  µέρος των πολιτικών ΖΕΡ είναι η εισαγωγή σπουδαστών από τα 

σχολεία των προαστίων µόνο µε προφορικές αλλά και απλουστευµένες εξετάσεις σε 

πανεπιστήµια κύρους,  όπως  είναι η σχολή Sciences-Po. Οµοίως, το σχολείο µέσης 

εκπαίδευσης  Henri IV  στο Παρίσι, που πριν ήταν ανοικτό µόνο για τους µαθητές της 

περιοχής, δέχεται τώρα παιδιά από τα προάστια µετά από  κάποιες σύντοµες 

εξετάσεις. Όµως , σε αυτά τα ιδρύµατα , τα παιδιά προερχόµενα από τα ΖΕΡ νιώθουν 

την ανισότητα  µε τους συµµαθητές τους ενώ  µερικές  φορές νιώθουν ακόµα και 

ανεπιθύµητοι.  

 

4.2  Affaire des foulards -Το ζήτηµα της µαντίλας   

 

Ένα  ξεχωριστό  ζήτηµα και  αντανάκλαση όλων  τον ζητηµάτων στην εκπαίδευση 

είναι το ζήτηµα της µαντίλας που προέκυψε  το 1989 σε ένα  δηµόσιο σχολείο στο 

Παρίσι. 
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«Πάντα τιµωρώ τα παιδιά που µου δείχνουν ασέβεια µασώντας τσίχλα την ώρα του 

µαθήµατος, γιατί πρέπει να αντιδράσω διαφορετικά στη περίπτωση της µαντίλας…» 

λέει µια  καθηγήτρια σε µια συνέντευξη  από την εφηµερίδα Express της  20/10/89.  

Το πρώτο περιστατικό που σηµειώθηκε σχετικά µε αυτό το γεγονός ήταν   το 

φθινόπωρο  1989 στο γυµνάσιο Creil  σε ένα προάστιο του Παρισιού. Το ζήτηµα 

αυτό ξεπέρασε τα όρια ενός απλού συµβάντος και ξεσήκωσε συζητήσεις  σε όλη την 

Ευρώπη αλλά και στο Καναδά, ειδικά στην περιοχή Quebec. (Coryse Ciceri, 1999, 

:47) 

 

 Το γεγονός , ο τύπος, τα πολιτικά κόµµατα,  η κοινή γνώµη 

 

Αρχικά, αυτή η πράξη αποβολής των τριών µαθητριών από το σχολείο λόγω της 

µαντίλας που φορούσαν από τον διευθυντή Ernest Cheniere,  θα µπορούσε να 

θεωρηθεί   σαν πράξη  ρατσισµού αλλά αντιθέτως, χειροκροτήθηκε από πολλούς, και 

θεωρήθηκε µέχρι και ήρωας.  Το πρώτο διάστηµα, βρέθηκε µια πρόχειρη λύση και τα 

κορίτσια µπορούσαν να φορούν την µαντίλα στο προαύλιο του σχολείου αλλά όχι στη 

διάρκεια του µαθήµατος, κάτι που δεν διήρκεσε πολύ και τα κορίτσια αποβλήθηκαν 

ξανά αναζωπυρώνοντας την  φωτιά συζητήσεων που είχε ξεσπάσει. Οι αντιδράσεις 

ήταν ποικίλες. Με βάση ένα άρθρο της εφηµερίδας Nouvelle Observateur (1989,a) 

στηριγµένο στις απόψεις 5 διανοουµένων αριστερών πεποιθήσεων, η αποδοχή της 

µαντίλας στο σχολείο είναι όµοιο µε τον κατευνασµό του Χίτλερ την δεκαετία του 

1930.  Επίσης, αυτό που επισηµάνθηκε είναι, ότι το τέλος της αυστηρής 

κοσµικότητας του κράτους θα είναι και το τέλος των ρεπουµπλικανών αρχών.  

Σε αντίθεση µε αυτήν την άποψη έρχεται µια δεύτερη,  αυτή του  Άλεν Τουραίν, 

(Αlain Touraine,1999:58)  ο οποίος κάνει λόγο  για ρεπουµπλικανικό φανατισµό, 

αφού υποστηρίζει ότι τα κορίτσια είχαν αυτή τη διαχείριση λόγω της αµφίεσης τους 

και µόνο. Με αυτό τον τρόπο τόνισε την δήλωση  ξενοφοβίας σε αυτές τις απόψεις  

που ήθελαν να απαγορεύσουν την µαντίλα στα εκπαιδευτικά  ιδρύµατα και επιπλέον 

υποστήριζε ότι η αποβολή τους από το σχολείο είναι ένα βήµα πίσω στην επιτυχή 

ενσωµάτωση τους και ένα βήµα προς τον αποκλεισµό τους.  

Ο τύπος ήταν πιο παρορµητικός από τα πολιτικά κόµµατα τα οποία κράτησαν πιο 

προσεκτική στάση εκτός από  το κόµµα του Εθνικού Μετώπου , (Front National) το 

οποίο ξεκαθάρισε την θέση εξαρχής, δηλώνοντας ότι πρόκειται για  εισβολή του 
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Ισλάµ στην Γαλλία. Στη εφηµερίδα Le Qoutidien de Paris, ο εκπρόσωπος τύπου του 

κόµµατος θέτει το ρητορικό ερώτηµα προς την κοινή γνώµη: οι µετανάστες πρέπει να 

προσαρµοστούν στις ρεπουµπλικανές αρχές της χώρας ή το αντίθετο; Το κόµµα αυτό 

χρησιµοποίησε στην συνεχεία το  ζήτηµα αυτό υπέρ του όπως στις τοπικές εκλογές 

που ακολούθησαν.    

Η κοινή γνώµη δεν έµεινε ανεπηρέαστη, όπως είναι αναµενόµενο. Με βάση µια 

δηµοσκόπηση από τη Le monde,  το Νοέµβριο   του 1989, το 75% του πληθυσµού 

είναι εναντίον της υποδοχής την µαντίλας στο σχολείο. Τα άλλα πολιτικά κόµµατα, 

το σοσιαλιστικό  αλλά και το δεξιό, ήταν αναποφάσιστα στην στάση τους και οι 

απόψεις τους διχασµένες.( Freedman, 2004:5-23)   

  

 Η θεωρητική όψη.  

  

Πάνω απ’όλα, το ζήτηµα αυτό ανέδυε µια πολιτική και νοµική διάσταση, µέσα στην 

οποία η  κοσµικότητα του κράτους  και του σχολείου ήταν το σηµείο αναφοράς.  Η 

κοσµικότητα του κράτους, ο τέταρτος πυλώνας την γαλλικής  δηµοκρατίας,  

χρησιµοποιήθηκε ως ασπίδα προστασίας  και ως δικαιολογία εναντίον της µαντίλας 

στο σχολείο. Ακόµη έφερε στην επιφάνεια και κάποιες άλλες  αντιδράσεις της 

γαλλικής  κοινής γνώµης , η οποία κάποιες φορές έδειξε και µια πιο ελαστική στάση , 

πιο ανοιχτή  στο µέτρο που  ήθελε να ανταποκριθεί στις νέες κοινωνικές ανάγκες.  

Επίσης, το ζήτηµα της µαντίλας, ενείχε άλλη µια δυαδική διάσταση, αφενός  

ταυτίστηκε µε την υποτιµηµένη εικόνα της γυναικείας ύπαρξης αφετέρου µε το 

ζήτηµα τη µετανάστευσης αυτής κάθ’ εαυτής. Η χώρα, σταδιακά άρχισε να 

συνειδητοποιεί  αλλά και να αµφιβάλει εάν οι εφαρµοζµένες πολιτικές ήταν οι  

κατάλληλες  αλλά και επίσης ξεκίνησε να συζητάει και να µην απορρίπτει τελείως το 

δικαίωµα µιας κοινότητας να αναρτά την δική της ύπαρξη και συµµετοχή στη 

γαλλική κοινωνία. Παρ’ολες τις συζητήσεις σε διάφορα επίπεδα, αυτό που τελικά 

επικράτησε ήταν η υπεραπλούστευση του ζητήµατος της ενσωµάτωσης των 

µεταναστών, θέτοντας το σε άλλη βάση, και τονίζοντας τον κίνδυνο του Ισλάµ για 

την χώρα.  Το γεγονός αυτό δεν έκανε τίποτ’άλλο από να αυξήσει το αίσθηµα  

αποκλεισµού των µουσλουµάνων στην Γαλλία αλλά και να τους ξαναθυµίζει τον 

φόβο του Άραβα.  
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 Η επίσηµη στάση της πολιτείας  

 

Σε επίσηµα πλαίσια, το ζήτηµα την µαντίλας, το είχε αναλάβει ο Υπουργός Παιδείας, 

ο οποίος στην τελική αναφορά του επισήµανε, ότι θα είναι στην αρµοδιότητα των 

διευθυντών των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων να κρίνουν τις περιπτώσεις των 

µαντιλοφορουσών και κατά πόσο είναι απειλή για τη κοινωνική συνοχή του σχολείου 

αλλά  και της κοινότητας ευρύτερα.  

Το συµβούλιο του κράτους από την άλλη, συµπέρανε ότι τα θρησκευτικά σύµβολα  

δεν είναι ασύµβατα  µε τις  ρεπουµπλικανές αρχές στο βαθµό που συνιστούν την  

άσκηση  της ελευθερίας της έκφρασης. Αλλά σε περιπτώσεις που τα σύµβολα  ή η 

φορεσιά θα συνιστούν πράξη πρόκλησης, προπαγάνδας, προσηλυτισµού, θα 

επηρεάζουν την αξιοπρέπεια των µαθητών αλλά και άλλων µελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, θα επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική και σωµατική υγεία, την ασφάλεια 

τους, θα παρεµποδίζουν την οµαλή διεξαγωγή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

και όλης της λειτουργίας του ιδρύµατος, αυτή η ελευθερία έκφρασης δεν µπορεί  να 

γίνει δεκτή. Από το 1989 έως και το 1994 τα περιστατικά αποβολής από σχολεία 

µαθητριών µε µαντίλα, διαδέχονταν το ένα το άλλο. Οπότε, για τους υπευθύνους των 

σχολείων ήταν απαραίτητό να λάβουν πιο σαφείς εντολές από το αρµόδιο υπουργείο. 

Το 1994 ο Υπουργός Παιδείας Bayrou, υπέγραψε µια εγκύκλιο στην οποία ενθάρρυνε 

τους υπευθύνους των σχολείων  να  απαγορεύσουν των πολλαπλασιασµό τέτοιων 

εκδηλώσεων, αλλά επίσης επισήµανε ότι τα πιο διακριτικά σύµβολα πρέπει να µην 

έχουν την ίδια διαχείριση. 

Ο Bayrou κατ’αρχάς  τέθηκε υπέρ του δικαιώµατος των κοριτσιών και της 

θρησκευτικής τους ελευθερίας αλλά αργότερα η στάση αυτή άλλαξε, καθώς 

αισθάνθηκε το χρέος του να προστατεύσει την χώρα  από την «Ισλαµική Εισβολή».  

Επίσης η οργάνωση SOS-Racisme πρώτα υποστήριξε το δικαίωµα των κοριτσιών 

αλλά αργότερα υποστήριξε την στάση της κυβέρνησης, για την προστασία της Χώρας 

από το Ισλάµ.  

Αυτό το ζήτηµα όπως προαναφέρθηκε είναι άρρηκτα συνυφασµένο µε την διαχείριση 

της µετανάστευσης  και στην περίπτωση αυτή, το γεγονός και όλη η συζήτηση 

επηρέασαν και τους διαµορφωτές της µεταναστευτικής πολιτικής, ειδικά στο θέµα 

της υπηκοότητας. Το 1993 ο υπουργός εσωτερικών Ch. Pasqua, µετά από την ψήφιση 

του νόµου για την απόκτηση της υπηκοότητας, δηλώνει ότι  για να µπορεί ένας 
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µετανάστης να γίνει Γάλλος πρέπει να παραιτηθεί από κάθε είδους θρησκευτικού 

φονταµενταλισµού. Επιπλέον η συλλογιστική του ολοκληρώνεται στην άποψη ότι για 

να προστατευτούν οι µετανάστες και ειδικά τα παιδιά τους  από πράξεις και δηλώσεις 

ξενοφοβίας πρέπει να ενταχθούν και να αφοµοιωθούν στην γαλλική κοινωνία.       

 

5.   Το Ισλάµ  

 

Το ζήτηµα της µαντίλας είναι ένα σύµβολο της µόνιµης αντιπαράθεσης µεταξύ των 

ρεπουµπλικανών αρχών και του Ισλάµ. Ο µουσουλµανικός πληθυσµός στη Γαλλία 

έχει εκτιµηθεί περίπου στα τρία εκατοµµύρια άτοµα και το Ισλάµ είναι,  η «δεύτερη 

θρησκεία» της Γαλλίας. Η Γαλλία διατηρεί µια ιδιαίτερη σχέση µε τον 

µουσουλµανικό πληθυσµό, λόγω και του ιστορικού παρελθόντος. Οι κοινωνικές 

σχέσεις  µεταξύ  των γηγενών  Γάλλων και µουσουλµάνων µεταναστών της πρώτης  

γενιάς  -  οι οποίοι είναι ως επί το πλείστον Αλγερινοί – φαίνονται να είναι 

εµποτισµένες µε µια υπόγεια σύγκρουση των πολιτισµών τους. Ο µουσουλµανικός 

πληθυσµός στην Γαλλία αποτελείται κυρίως από τους Άραβες, αλλά υπάρχουν και 

Τούρκοι, Αφρικανοί, Πακιστανοί  αλλά και Γάλλοι που έχουν ασπαστεί το Ισλάµ. Για 

το λόγο αυτό, δεν είναι σωστό να µιλάµε για το Ισλάµ και για τη µουσουλµανική 

κοινότητα σαν να ήταν µια ενιαία οντότητα, αφού οι στάσεις και οι αντιλήψεις ως 

προς την ένταξη διαφέρουν από τη µία οµάδα στην άλλη.  Για παράδειγµα στο 

πλαίσιο αυτό, στους νέους που προέρχονται από την Αλγερία παρατηρήθηκε απώλεια 

της µητρικής γλώσσας και τάση προς τη χρήση της γαλλικής γλώσσας.  Οι 

στατιστικές µετρήσεις που έχουν γίνει όσον αφορά την µουσλουµάνικη κοινότητα  

δεν  έχουν λάβει υπόψη την µεταβλητή της εθνικότητας καθώς έχει θεωρηθεί ότι 

εισάγει διακρίσεις. Εκτός αυτών αυτά σε µια έρευνα για την µετανάστευση στην 

Γαλλία  θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη τέτοιες µεταβλητές καθώς επιπλέον θα έπρεπε 

να δοθεί σηµασία σε µεταβλητές όπως εάν είναι  µετανάστες πρώτης , δεύτερης  ή 

τρίτης γενιάς   και ποια δηλώνουν  σαν µητρική γλώσσα. Αυτό που έχει παρατηρηθεί 

είναι ότι οι Αλγερινοί και οι Μαροκινοί απέκτησαν  µε λιγότερες διαδικασίες και µε 

µεγαλύτερη διάθεση  την γαλλική υπηκοότητα  ενώ οι Τούρκοι, οι Πακιστανοί και οι  

Αφρικανοί (κυρίως από το Μάλι), διατήρησαν τον µύθο της επιστροφής και  τις 

εθνικές και  οικογενειακές παραδόσεις.  
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Όσον αφορά την οργάνωση της µουσλουµανικής κοινότητας  υπάρχει η  ́ ΄ Οργάνωση 

των Μουσουλµάνων της Γαλλίας,΄΄ η απόδοση της οποίας αφήνει περιθώρια 

βελτίωσης. Ο µόνος τρόπος οργάνωσης που θα µπορούσε να αναφερθεί είναι το 

µεγάλο Τζαµί του Παρισιού, και κάποια µικρά τζαµιά σε γειτονιές που λειτουργούν 

µε τη συµµετοχή των υπηκόων της ίδιας εθνοτικής οµάδας. Πολλές φορές σε 

δηµόσιες συζητήσεις υποστηρίζεται, ότι δεν πρόκειται για ισλαµικές  αλλά  για 

«εθνοτικές κοινότητες» από τις οποίες οι  Βόρειο Αφρικανοί, οι οποίοι αν και έχουν 

µεγαλύτερο ποσοστό πληθυσµού, υστερούν σε οργάνωση στις θρησκευτικές 

λειτουργίες.      

Επίσης, όσον αφορά την γλώσσα, δεν υπάρχει ενότητα µεταξύ των  

µητρικών γλωσσών. Επιπλέον, παρ'όλο που τα κλασικά αραβικά διδάσκονται  στα 

σχολικά προγράµµατα γλώσσας και πολιτισµού των χωρών καταγωγής, εξακολουθεί 

να είναι µια ξένη γλώσσα καθώς χρησιµοποιείται ελάχιστα. Ακόµη έρχεται σε 

αντίθεση µε την αραβική διάλεκτο που συνήθως χρησιµοποιούν στα οικογενειακά 

περιβάλλοντα συµβάλλοντας στο να γίνει η γαλλική, γλώσσα επικοινωνίας στις 

εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των οµάδων. 

Το Ισλάµ και η ανάπτυξη του ισλαµικού φονταµενταλισµού είναι επαναλαµβανόµενα 

θέµατα στην δηµόσια συζήτηση για τη µετανάστευση. Η διαπίστωση αυτή 

προκαλείται κυρίως από την ιστορική και  γεωγραφική εγγύτητα µε την Αλγερία, η 

οποία τροφοδοτεί δύο φόβους: την  άφιξη ενός κύµατος στη Γαλλία από πρόσφυγες 

και την άνοδο του φονταµενταλισµού σε ανθρώπους από την Αλγερία που ζουν ήδη  

στη Γαλλία. Έτσι υπάρχει σύγχυση ανάµεσα σε δύο θέµατα. Ωστόσο, όσον αφορά 

την θρησκευτική πρακτική,  οι  περισσότεροι µετανάστες από Αλγερία δηλώνουν 

πιστοί στον Αλλάχ αλλά δεν ακολουθούν τις θρησκευτικές πρακτικές στην 

καθηµερινή τους ζωή44. Μόνο  το 11%  δηλώνει µια τακτική πρακτική και το 15% 

πηγαίνει τακτικά στο Τζαµί (6% για τις γυναίκες). Αντίθετα, οι µετανάστες  από  τη 

µαύρη Αφρική δείχνουν πιο πιστοί. Μόνο το 18% δηλώνει άθεος ή απλώς πιστός 

χωρίς να ακολουθεί τις θρησκευτικές πρακτικές, ενώ το 65 %  απαντάει ότι  είναι 

τακτικός πιστός.  Επιπλέον, το 82% αυτών σέβεται την τήρηση του 

                                                      
44

Muslims in the EU: Cities Report, Preliminary research report and literature survey 2007. France, Οpen society 

Institute ,EU Monitoring and Advocacy Program, Researcher: Dr Sonia Tebbakh, , Institut d’Etudes Politiques de 

Grenoble.  
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Ραµαζανιού. Αντίθετα, οι Κούρδοι, οι οποίοι είναι 99% µουσουλµάνοι, δείχνουν την 

µικρότερη τήρηση αυτών των εθίµων. 

 Η  µουσλουµανική  κοινότητα, σέβεται  το νοµοθετικό και πολιτικό πλαίσιο όσον 

αφορά την πρακτική  που ασκείται. Επίσης απολαµβάνει και τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα κι έτσι µπορεί να  προβάλει τις  δικές  της θρησκευτικές  ταυτότητες, το 

στίγµα της  και την επιθυµία της για να διατηρήσει τους οικογενειακούς δεσµούς µε 

τις χώρες προέλευσης.  Κατά συνέπεια, η αυξηµένη προβολή του Ισλάµ σήµερα στη  

Γαλλία - κυρίως µε την κατασκευή αρκετών τεµενών και η παρουσία των γυναικών  

µε µπούρκα  - αποτελεί ουσιαστικά και µια πραγµατική συνειδητοποίηση ότι δεν θα 

υπάρξει επιστροφή στη χώρα καταγωγής. Παρόλα αυτά  ο ισχυρισµός της 

ιδιαιτερότητας δεν µεταφράζεται κατ 'ανάγκην σε µη - ενσωµάτωση στην κοινωνία.  

Αναφερόµενοι στο Ισλάµ, πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση ανάµεσα σε αυτούς   

που αυτοπροσδιορίζονται ως Μουσουλµάνοι γιατί είναι οπαδοί του Ισλάµ και 

 εκείνους  που αυτοαποκαλούνται µουσουλµάνοι επειδή είναι Άραβες. 

 Έχει παρατηρηθεί (John Harles, 2005, 36-38) ότι  υπάρχουν  τρία επίπεδα 

προσδιορισµού του µουσουλµανικού πληθυσµού:  πρώτον είναι εθνοτική ταυτότητα,  

η οποία ορίζεται από τον τόπο γέννησης και τη γλώσσα της καταγωγής, δεύτερον  η 

θρησκεία και τρίτον η εθνικότητα-ιθαγένεια. Οι νέες γενιές είχαν την τάση να 

αφαιρέσουν το µύθο της επιστροφής και έσπασαν  πιο απότοµα τους δεσµούς µε τη 

χώρα καταγωγής των γονέων τους. Αυτό που παρατηρείται αντιθέτως είναι  η  

απόσυρση τους και η  άτυπη οργάνωση τους σε συλλογικότητες νέων που είναι 

κοινωνικό-οικονοµικά αποκλεισµένοι σε Αραβικές γειτονιές. Αυτοπροσδιορίζονται 

ως Άραβες και όχι ως Γάλλοι µουσουλµάνοι. Αναλυτές υποστηρίζουν ότι υπάρχουν 

τρεις πηγές έµπνευσης και επιρροής για τις κοινότητες αυτές. Πρώτον,  οι 

ιεροκήρυκες  του Ισλάµ που έρχονται από το εξωτερικό κάποιες φορές και µε 

φονταµενταλιστικές ιδέες, το γαλλικό κράτος το οποίο ζητά να έχει επαφές µε την 

κοινότητα  που θα του επέτρεπε να ελέγχει τον εξισλαµισµό  της  και µια 

ολοκληρωµένη ελίτ αραβικής καταγωγής η οποία θέλει να εδραιωθεί ως ο µεσάζων 

µεταξύ του κράτους και  της κοινότητας. Σχετικά µε το Ισλάµ, οι νέοι, απόγονοι των 

προηγούµενων γενεών των µουσουλµάνων µεταναστών, διαφέρουν  σηµαντικά από 

τους  γονείς τους. Οι θεολογικές γνώσεις τους, που τους έχουν διαβιβασθεί, κατά 

κύριο λόγο από την οικογένεια, είναι αδύναµες. Συµµετέχουν σπάνια  σε τόπους 

λατρείας και πρακτικής και δείχνουν σχεδόν την ίδια αδιαφορία προς την θρησκεία  

µε τους Γάλλους της ιδίας ηλικίας. 
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Συνήθως οι νέοι αναπτύσσουν ένα άλλο είδος καθηµερινής θρησκείας  διατηρώντας 

µόνο τα εξωτερικά σηµάδια ότι είναι πιο συχνά αντιληπτό για τους  γονείς και τους 

παππούδες τους, π.χ ένα µενταγιόν, τήρηση του Ραµαζανιού  και άλλα, αλλά έχουν  

µια κριτική άποψη για  ορισµένες αξίες και συµπεριφορές που διαβιβάζονται από τη 

απαιτούµενη παράδοση. Πρόκειται για κανόνες και αξίες που είναι ασυµβίβαστες µε 

την καθηµερινότητα τους στις επαφές τους στο σχολείο ή στο δρόµο.  

Πέρα από τον εξτρεµισµό, υπάρχουν δυο αντιλήψεις µεταξύ των νέων όσον αφορά το 

Ισλάµ. Σύµφωνα µε την πρώτη, το Ισλάµ σε µια ελεύθερη κοινωνία µπορεί να 

προσαρµοστεί, διότι κάθε άτοµο είναι ελεύθερο να πιστεύει και δεύτερον, ότι η 

ελευθερία αυτή είναι προστατευµένη από το κράτος.  

Από την άλλη πλευρά, άλλοι πιστεύουν ότι η γαλλική κοινωνία και η πρακτική του 

Ισλάµ είναι πολύ ανταγωνιστικές µεταξύ τους και καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι 

είναι αδύνατο να είσαι µουσουλµάνος στη Γαλλία,  επειδή οι απαιτήσεις της 

καθηµερινής ζωής ισοσκελίζουν τη θρησκεία. 

Ωστόσο οι νέοι µουσουλµάνοι προσπαθούν να κρύψουν το γεγονός ότι ακολουθούν 

ένα σύστηµα αξιών διαφορετικό από εκείνο των γονιών τους έχοντας ένα αίσθηµα  

ενοχής γι αυτό, το  οποίο τους υποχρεώνει να σχεδιάσουν ενδιάµεσες   στρατηγικές. 

(Coryse Ciceri, 1999:10-15) 

 

6.  Η  σύγκληση της Γαλλικής µεταναστευτικής πολιτικής µε τις 

κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.    

 

Η σηµασία της µετανάστευσης για  το µέλλον των ευρωπαϊκών κοινωνιών στα  

δηµογραφικά και  οικονοµικά ζητήµατα  είναι κρίσιµη.  

Οι µεταναστευτικές πολιτικές χωρών της ενωµένης Ευρώπης επηρεάζονται 

σηµαντικά από τις γενικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Σήµερα, η Ευρώπη είναι η πιο ανοικτή ήπειρος στον ανεπτυγµένο κόσµο. Σύµφωνα 

µε στατιστικά στοιχεία του ΟΟΣΑ, το 2006, δέχτηκε 2,8 εκατοµµύρια µετανάστες.  

Πιο συγκεκριµένα, η Γαλλία δέχεται 200 000 µετανάστες κάθε χρόνο, στους οποίους 

πρέπει να προστεθούν οι 40.000 υποψήφιοι για πολιτικό άσυλο.  
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Η Γαλλία, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, θέλουν να ενθαρρύνουν 

την οικονοµική µετανάστευση45. Από το 1974, η Γαλλία µείωσε  δραστικά την 

οικονοµική µετανάστευση, όπως όλες οι µεγάλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε 

εξαίρεση το Ηνωµένο Βασίλειο. Μόνο το 5-6% των µεταναστών που εισέρχονται στη 

Γαλλία, έχουν µια σύµβαση  εργασίας, εξαρχής. 

 Ένας από τους στόχους  της γαλλικής  µεταναστευτικής πολιτικής  είναι να αυξηθεί 

αυτό το επίπεδο στο 50% της ροής για τα επόµενα πέντε χρόνια. 

Από την άλλη,  πολλές  εταιρείες  έχουν  έλλειψη εργατικού δυναµικού σε 

τοµείς όπως  η εστίαση, οι κατασκευές, και η προηγµένη τεχνολογία.  

Ο αριθµός των κενών θέσεων εργασίας στη Γαλλία έφθασε τις 200 000. Οι νόµοι του 

2006 και του 2007 διευκολύνουν την πρόσληψη αλλοδαπών σε επαγγέλµατα που 

υπάρχει έλλειψη. Για να προωθηθεί η άφιξη των ειδικευµένων µεταναστών κάτω από 

ορισµένες προϋποθέσεις θεσπίστηκε το 2006 ένας  νόµος  για την έκδοση των 

΄΄καρτών δεξιοτήτων και ταλέντων΄΄  που θα έχουν ισχύ για 3 χρόνια.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιµάζεται να υιοθετήσει  την αρχή αυτή µε τη δηµιουργία 

µιας «µπλε κάρτας» εµπνευσµένης από την γαλλική ιδέα. Επίσης, όπως όλες οι 

ευρωπαϊκές χώρες έτσι και η Γαλλία, πάντα επηρεασµένη από τις κατευθυντήριες 

γραµµές της Ε.Ε  έχει εστιάσει σηµαντικά  στον σεβασµό και τον έλεγχο του ασύλου 

και στο δικαίωµα για οικογενειακή µετανάστευση. Καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν θέτει 

υπό αµφισβήτηση την αρχή της Σύµβασης της Γενεύης του 1951 σχετικά µε το 

δικαίωµα του ασύλου. Ωστόσο, ο  αριθµός των αιτούντων άσυλο αυξήθηκε 

δραµατικά στα τέλη της δεκαετίας του 90.   

Το γεγονός και µόνο της αίτησης, τους επιτρέπει  διαµονή σε µια χώρα υποδοχής όσο 

χρόνο χρειαστεί για να επανεξεταστούν  οι υποθέσεις τους, και τους παρέχει στέγαση 

και  επιδόµατα. Από τις αρχές του έτους 2000, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν 

θεσπίσει µέτρα για την  συντόµευση και απλοποίηση των διαδικασιών, µείωση της 

περιόδου δωρεάν στέγασης και µείωση των παροχών σε χρήµα. Οι διατάξεις αυτές 

έχουν ως αποτέλεσµα την απότοµη πτώση των αιτήσεων ασύλου στην Ευρώπη.  

  
                                                      
45 France. Assemblée nationale. Délégation pour l'Union européenne  

Rapport d'information sur la politique européenne d'immigration : COM [2005] 391 final-E 2948, COM [2005] 

390 final-E 2953 et COM [2005] 669 final-E 3084 ; Assemblée nationale, Délégation pour l'Union européenne ; et 

présenté par M. Thierry Mariani,... Paris, Assemblée nationale, 2006. 171 p. (Documents d'information / 

Assemblée nationale, 35, 2006) http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/europe/rap-info/i3042.pdf  
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Ένα τέταρτο  σηµείο σύγκλησης των µεταναστευτικών πολιτικών της Γαλλίας και 

άλλων ευρωπαϊκών χωρών είναι η καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης. Ο 

αριθµός των παράνοµων εισόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµάται από 400.000 

έως 500 000 το χρόνο.  Οι Ευρωπαίοι είναι σε πλήρη συµφωνία για την ανάγκη 

καταπολέµησης της παράνοµης µετανάστευσης. Ωστόσο, κατά ένα µεγάλο χρονικό 

διάστηµα επικράτησαν  διαφωνίες όσον αφορά τις διαδικασίες νοµιµοποίησης.  

Ένα άλλο κοινό σηµείο της πολιτικής της µετανάστευσης της Γαλλίας και άλλων 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενσωµάτωση των µεταναστών.  Όπως είδαµε 

και παραπάνω το Ηνωµένο Βασίλειο και οι  Κάτω Χώρες ακολουθούν την 

κοινοτιστική παράδοση. Το   µοντέλο τους  βασίζεται στην αναγνώριση της 

θρησκευτικών κοινοτήτων προέλευσης και υιοθετεί µια προσέγγιση που 

επικεντρώνεται στην ιδιότητα του πολίτη. Η κοινωνική συνοχή της  Γαλλίας  

επηρεάζεται από το φαινόµενο της γκετοποίησης µέρους των  πληθυσµών ξένης 

καταγωγής, γεγονός το όποιο προξενεί  κοινωνικό αποκλεισµό, µαζική ανεργία, και 

πολλές φορές εκρήξεις βίας.Οι µεταρρυθµίσεις που έχουν εφαρµοστεί σε αρκετές 

χώρες είναι παρόµοιες στη Γαλλία, τη Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και τις Κάτω 

Χώρες. Ο αλλοδαπός µε την υπογραφή µιας συµφωνίας αναλαµβάνει την υποχρέωση 

να σέβεται τους νόµους και τις αξίες της χώρας υποδοχής. Σαν αντάλλαγµα, το 

κράτος λαµβάνει µέτρα για τη διευκόλυνση της προσαρµογής των µεταναστών στην 

κοινωνία υποδοχής όπως είναι τα µαθήµατα γλωσσικής  κατάρτισης και πολιτισµού 

της χώρας υποδοχής, τα οποία είναι προαπαιτούµενα για την απόκτηση της 

ιθαγένειας. Αυτές οι συµφωνίες είναι πλέον υποχρεωτικές στη Γαλλία από το 2006. Η 

υποχρέωση να µάθουν τη γλώσσα της καταγωγής εφαρµόζεται ακόµη και πριν από 

την άφιξη των µεταναστών, στη χώρα προορισµού. 

Ένα επιπλέον σηµείο σύγκλισης, και απόρροια των κατευθυντήριων γραµµών  της 

Ένωσης, είναι η αποφυγή  της διαρροής εγκεφάλων  (brain drain) και η συν-

ανάπτυξη. 

Η µετανάστευση είναι ασφαλώς ένας ζωτικός πόρος για πολλές αναπτυσσόµενες ή 

και υπανάπτυκτες χώρες.  Τα εµβάσµατα από τους ευρωπαίους µετανάστες προς τις 

χώρες καταγωγής τους έφτασαν τα 270 δισεκατοµµύρια το 2004,  αποτελώντας το 

τριπλάσιο της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής βοήθειας. Βραχυπρόθεσµα, αυτή η πηγή 

εισοδήµατος είναι προϋπόθεση για την επιβίωση του πληθυσµού σε πολλές χώρες.  

Η πολιτική συν-ανάπτυξης, πηγή έµπνευσης από την Γαλλία,  είναι η προσπάθεια 

να κατευθύνει τα ποσά αυτά σε παραγωγικές επενδύσεις της  χώρας, µέσω 
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φορολογικών κινήτρων. Μια έκθεση από την Παγκόσµια Τράπεζα  το 2005 " Η 

∆ιεθνής  µετανάστευση, τα εµβάσµατα και η διαρροή εγκεφάλων" δείχνει πως 

ορισµένες χώρες της Αφρικής έχουν χάσει 60-70% των κατοίκων τους που έχουν 

ολοκληρώσει την τριτοβάθµια εκπαίδευση, ειδικά πτυχιούχους ιατρικής 

σχολής.(παραποµπή)  Σύµφωνα µε την ίδια  έκθεση, η Αφρική έχει κατά 24% πιο 

επιβαρηµένη   κατάσταση σε θέµατα  υγείας από το παγκόσµιο µέσο όρο ενώ 

µόνο το 3%  αυτών των ιατρών απασχολείται στις χώρες τους,  οι υπόλοιποι 

βρίσκονται στη Ευρώπη. Μία από τις προτεραιότητες της 

Ευρωπαϊκής  πολιτικής  για τη µετανάστευση είναι η οργάνωση της 

µετανάστευσης ακολουθούµενη από µια προσωρινή επιστροφή στη χώρα 

προέλευσης. Αυτές οι κινήσεις πληθυσµών θα διευκολύνουν την  µεταφορά 

επενδύσεων και  τεχνολογίας µε σκοπό την ανάπτυξη στις  χώρες  προέλευσης. Η 

Γαλλία παίζει ηγετικό ρόλο στην προώθηση αυτής της διαδικασίας 

επαναπατρισµού αλλά και προσωρινής επιστροφής  στη χώρα προέλευσης, µέσω 

των συµφωνιών διαχείρισης για µια συντονισµένη µετανάστευση. Τρεις χώρες 

έχουν ήδη υπογράψει µε την Γαλλία (Σενεγάλη, Γκαµπόν και Κονγκό). 

 Το έβδοµο σηµείο αφορά  την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.  

Μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης του Άµστερνταµ το 1999, η ΕΕ εφαρµόζει 

κατευθυντήριες γραµµές ή κοινά πρότυπα για τη µετανάστευση και ειδικότερα 

για το άσυλο, την οικογενειακή επανένωση, το καθεστώς των αλλοδαπών κλπ.  

Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής  Προεδρίας  της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο 

εξάµηνο του 2008, µία από τις µεγάλες φιλοδοξίες της ήταν να επιτύχει την 

υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού συµφώνου για τη µετανάστευση. Αυτό το  

Σύµφωνο θα µοιάζει µε µια πολιτική δέσµευση των ευρωπαϊκών κρατών να  

εφαρµόζουν τις ίδιες αρχές για την επίτευξη κοινών στόχων µετανάστευσης. Το 

Ευρωπαϊκό Σύµφωνο θα πρέπει να χρησιµεύσει ως βάση για µια   

κοινή ευρωπαϊκή πολιτική µετανάστευσης.   

Παρ’ολες τις διαφοροποιήσεις ανά κρατικό δίκαιο και η Γαλλία και η Ελλάδα έχουν 

υιοθετήσει τις κατευθυντήριες οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι µεταναστευτικές 

πολιτικές Γαλλίας και Ελλάδας, διαφορετικά από την περίπτωση του Καναδά,  έτσι 

όπως έχουν εξελιχθεί την τελευταία δεκαετία συγκλίνουν πάρα πολύ  µε τις 

ευρωπαϊκές εξελίξεις. Πολλές κοινοτικές οδηγίες έχουν υιοθετηθεί από τα 

νοµοθετικά πλαίσια και των δυο χωρών. Η  επιτυχής ένταξη των µεταναστών, η 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους και η παρεµπόδιση της παράνοµης 
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µετανάστευσης είναι οι βασικοί στόχοι των ευρωπαϊκών οδηγιών αλλά και των 

νοµοθεσιών και των δυο χωρών  την περίοδο που διανύουµε. Στις νοµοθεσίες και των 

δυο χωρών έχουν υιοθετηθεί οι κοινοτικές οδηγίες: για την οικογενειακή επανένωση 

(2002/86/EK), για το καθεστώς των επιµακρόν διαµενόντων (2003/109/EK) και η 

κοινοτική οδηγία για τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων (2003/81/ EK).  Για την 

περίπτωση της Ελλάδας θα τα δούµε αναλυτικότερα στην επόµενη ενότητα, ενώ για 

την  περίπτωση της Γαλλίας αυτές οι κοινοτικές οδηγίες έχουν υιοθετηθεί: 

 Για την οικογενειακή επανένωση στο άρθρο 31 του νόµου του 2003, για τους 

επιµακρόν διαµένοντες, στο κεφάλαιο  V (άρθρα. 17 µέχρι 22), και για τα θύµατα 

εµπορίας ανθρώπων στο Νόµο για την εσωτερική ασφάλεια του  2003. Αλλαγές 

υπάρχουν καθώς ο εθνικός νόµος είναι πιο συντηρητικός αλλά και πάλι το πνεύµα 

παραµένει το ίδιο.   

Η  µεταναστευτική πολιτική της Ενωµένης Ευρώπης αλλά και οι µεταναστευτικές 

πολιτικές των µεµονωµένων χωρών αποτελούνται από µέτρα και εναρµονισµένες 

πολιτικές που έχουν ως αντικείµενο την προστασία των ανθρωπίνων  δικαιωµάτων 

και την δίκαιη µεταχείριση τους, την αντιµετώπιση των φαινοµένων ρατσισµού και 

ξενοφοβίας αλλά και από µέτρα που αποσκοπούν  στην πρόληψη της παράνοµης 

µετανάστευσης, στον εντοπισµό και των επαναπατρισµό των παράνοµων µεταναστών 

καθώς και στον αποτελεσµατικότερο έλεγχο των συνόρων. Από την άλλη, 

παρατηρείται ότι στην Ευρώπη και ειδικά στην Γαλλία έχει ήδη ξεκινήσει και το 

πρόγραµµα της µετανάστευσης κατ’επιλογής (immigration choisie), πρόγραµµα το 

οποίο δείχνει να είναι εµπνευσµένο από την καναδική εµπειρία.       

 

 

7. Συµπεράσµατα  

  

Στην ενότητα αυτήν εξετάσαµε τη µεταναστευτική πολιτική της Γαλλίας  η όποια 

ξεκίνησε την µεταπολεµική περίοδο, αφού η ανάγκη της χώρας για εργατικά χέρια 

που θα επαναοικοδοµούσαν την χώρα  ήταν µεγάλη.  Είδαµε ότι η Γαλλία άρχισε να 

προσκαλεί µετανάστες όχι µόνο από την Ευρώπη, αλλά και από τις πρώην αποικίες 

της στην Αφρική µέχρι και την πετρελαϊκή κρίση το 1973. Μετανάστες όµως 

συνέχιζαν να µπαίνουν στην Γαλλία περισσότερο στα πλαίσια την οικογενειακής 

επανένωσης.  Οι πιο βασικές νοµοθεσίες, σχετικές µε την µετανάστευση, που 
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ακολούθησαν είναι : το 1980, 1984, 1987, 1989, 1993, 1997, 1998, 2003 και η πιο 

πρόσφατη το 2006. Έχοντας πάντα υπόψη το  µοντέλο διαχείρησης της διαφοράς 

εξετάσαµε το περιεχόµενο αυτών των νοµοθεσιών σχετικά µε την νοµιµοποίηση τους, 

την ρύθµιση της εργασίας, την κοινωνική προστασία και ασφάλιση,  την 

οικογενειακή επανένωση, τις πρακτικές ενσωµάτωσης τους , τον αστυνοµικό και 

δικαστικό έλεγχο, τις πρακτικές ασφαλείας, την ρύθµιση των πολιτισµικών 

ζητηµάτων,   κλπ. 

 Επίσης αναλύσαµε τους  οικονοµικούς, πολιτικούς και πολιτισµικούς παράγοντες 

που επηρέασαν την διαµόρφωση της πολιτικής. Αναφερόµενοι στους οικονοµικούς 

παράγοντες εννοούµε τις ιστορικές συγκυρίες. Αυτές  επιρρέασαν την οικονοµία της 

χώρας που κατ’ επέκταση επηρέασε και την µεταναστευτική πολιτική ή την ζήτηση 

για µετανάστες. Στους πολιτικούς  παράγοντες συγκαταλέγεται ο ρόλος των 

πολιτικών κοµµάτων, ειδικότερα των δεξιών και άκρο-δεξιών ενώ ως πολιτισµικούς 

παράγοντες εννοούµε τα ζητήµατα θρησκείας, ταυτότητας ακόµα και προτιµήσεων 

µεταξύ των εθνικοτήτων. Στους παράγοντες αυτούς θα µπορούσαν να προστεθούν τα 

τροµοκρατικά χτυπήµατα και η κρίση στην Αλγερία. Αναλύοντας την οικονοµική 

διάσταση της µεταναστευτικής πολιτικής εξετάσαµε τις συνέπειες της µετανάστευσης  

στην αγορά εργασίας, στους µισθούς, στην ανεργία και στην ολική οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρας. Επιπρόσθετα µέρος της ανάλυσης ήταν και µια παρουσίαση των 

οφελών της χώρας από µια µελλοντική µετανάστευση κατ’ επιλογής (immigration 

choisie) για εργάτες µε υψηλές  δεξιότητες πάντα σύµφωνα µε τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. 

Ένα άλλο θέµα, αλληλένδετο µε την µεταναστευτική πολιτική, ήταν και τα ζητήµατα 

ηθαγένειας. Μετά από µια ανάλυση των νοµοθετικών ρυθµίσεων σχετικά µε την 

ιθαγένεια των µεταναστών  αναλύσαµε την µετάβαση από το ius solis sto ius 

sanguinis  µέχρι το 1993, όταν ο νόµος  Pasqua αναγνωρίζει το δικαίωµα στα παιδιά 

των µεταναστών να διαλέξουν να γίνουν Γάλλοι πολίτες ή όχι. Αυτό που 

παρατηρήθηκε είναι ότι η απόκτηση της ιθαγένειας η οποία τους δίνει ίσα δικαιώµατα  

µε τους άλλους  Γάλλους πολίτες δεν τους οδηγεί σε µια de facto  ισότητα  στο 

δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα  αλλά µόνο σε µια ισότητα de jure.   

Εκτός των άλλων, από την ανάλυση  των δικαιωµάτων των νέων -Γάλλων  

(µεταναστών) παρατηρήθηκε ότι έχουν ίσα δικαιώµατα µε τους άλλους Γάλλους 

πολίτες ως προς την πολιτική συµµετοχή τους, την αντιπροσώπευση τους στους 

πολιτικούς θεσµούς, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τα δικαιώµατα ίσης µεταχείρισης στο 
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ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα, τα κοινωνικά δικαιώµατα και άλλα. Όσο για τα 

πολιτισµικά δικαιώµατα, όπως αναφέραµε στην ανάλυση, δεν υφίσταται αναγνώριση 

των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων από το γαλλικό εθνικό δίκαιο όπως διατάζουν οι 

ρεπουµπλικανικές αξίες  της διαχείρισης  της πολιτισµικής διαφοράς .  

  Όσον αφορά την εκπαίδευση  αυτό που πρέπει να επισηµανθεί είναι  ο  λαϊκός  

χαρακτήρας  του γαλλικού σχολείου το οποίο, εκτός από ουδέτερο ως προς τις 

θρησκευτικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες αποτελεί τρόπο έκφρασης και σύµβολο 

της εθνικής ενότητας και το ίδιο το θεµέλιο του γαλλικού έθνους. Ειδικότερα για το 

ζήτηµα της µαντίλας αναλύσαµε πως προέκυψε, τι αντιπροσωπεύει, την νοµοθετική 

ρύθµιση του από την γαλλική πολιτεία, τις απόψεις κοινωνικών οµάδων, πολιτικών 

και αναλυτών στο δηµόσιο διάλογο υπέρ και κατά της ανεκτικότητας της µαντίλας 

στο δηµόσιο  σχολείο.  

Τέλος, ειδικής σηµασίας ήταν η ανάλυση των  αναταραχών  στα προάστια του 

Παρισιού και άλλων κεντρικών πόλεων της Γαλλίας τον Νοέµβρη του 2005. Τα 

γεγονότα αυτά  καταρχάς  έκαναν σαφές ότι το γαλλικό µοντέλο ενσωµάτωσης των 

µεταναστών απέτυχε επειδή στην ουσία το µοντέλο αυτό της  έχει την αφετηρία του  

στις ρεπουµπλικανικές  αρχές  αλλά στην ουσία  επρόκειτο για µια πολιτική  η οποία 

οδήγησε τους µετανάστες  στον αποκλεισµό µε έντονο το φαινόµενο της 

γκετοποίησης.  

Αναλύσαµε τα κοινωνικό-οικονοµικά ζητήµατα που πιθανώς  δηµιούργησαν τις 

προϋποθέσεις αποκλεισµού για να ξεσηκωθούν οι νεαροί µετανάστες δεύτερης και 

τρίτης γενιάς και τους  παράγοντες που εµπόδισαν την επιτυχή ενσωµάτωση τους. 

Αυτό που είναι άξιο αναφοράς είναι ότι τα παιδιά αυτά, ως επί το πλείστον, 

αποκλεισµένα  στα γκέτο  δεν νιώθουν γάλλοι πολίτες και  απλώς θέλουν να ζήσουν 

σαν  παριζιάνοι, σαν Ευρωπαίοι ή απλώς σαν πολίτες του Κόσµου. 

Γενικότερα,  η γαλλική πολιτική µετανάστευσης, όπως παρατηρήσαµε έχει αποτύχει 

στην ενσωµάτωση των µεταναστών. Κάποιοι παράγοντες  που  το αναδεικνύουν είναι 

ο  αποκλεισµός  του µεταναστευτικού πληθυσµού  σε υποβαθµισµένες περιοχές, οι 

διακρίσεις στην αγορά εργασίας ¸στο σύστηµα παιδείας, στο προαύλιο του σχολείου , 

τα φαινόµενα ξενοφοβίας στις κοινωνικές  σχέσεις,  ακόµα και από καθοδηγητές 

γνώµης ή επίσηµες  πολιτικές, κρυµµένες  κάτω από γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Όπως αναλύσαµε τα γαλλίκο µοντέλο είναι φιλελεύθερο, έχει τις βάσεις της στις 

ρεπουµπλικανικές αξίες της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας και οι πολιτικές πρακτικές έχουν 

διαµορφωθεί µε το πέρασµα των χρόνων από πολιτικές πολιτισµικού διαχωρισµού 
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της δεκαείας του 70’ σε πολιτικές αφοµιώσης την δεκαετία του 80 και σε πολιτικές 

ενσωµάτωσης από το 1991 και έπειτα.    Πάρ’ολες τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα 

τελευταία χρόνια  και κάτω υπό τις κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε, µετά από τόσα 

χρόνια συµβίωσης µε τους µετανάστες, και πάλι δεν έχει βρεθεί η χρυσή τοµή 

ανάµεσα στους τελευταίους  και την  γαλλική πολιτεία.  

Εν’ έτη 2011 κάτω από την απειλή της οικονοµικής κρίσης στην Ευρώπη, η 

µεταναστευτική πολιτική της Γαλλίας περιορίζεται στην καταπολέµηση της 

παράνοµης µετανάστευσης και σε µέτρα για την ενσωµάτωση των µεταναστών  στην 

γαλλική κοινωνία. Για  την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης 

προβλέπεται  η δηµιουργία προσωρινών παραρτηµάτων  για να αντιµετωπίσουν 

την απρόσµενη άφιξη µιας οµάδας µεταναστών εκτός των σηµείων διέλευσης των 

συνόρων. Επιπλέον, επεκτείνει τη µέγιστη διάρκεια της διοικητικής κράτησης  από 

32 σε 45 ηµέρες ώστε να υπάρξει χρόνος για προξενικές διαδικασίες  µε τις αρχές των 

χωρών, για  να ρυθµιστεί ο τρόπος αποµάκρυνσης τους από την χώρα.   

Όσον αφορά την απόκτηση της ιθαγένειας µε πολιτογράφηση, απαιτείται από τον 

δικαιούχο να υπογράψει  έναν χάρτη δικαιωµάτων και υποχρεώσεων,  πράξη η οποία 

τους δεσµεύει να σεβαστούν τις αξίες της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας.    

 Η νόµιµη µετανάστευση θα  ελέγχεται  αυστηρότερα.  Κάθε χρόνο θα γίνονται 

δεκτοί  περίπου 200.000 µετανάστες. Η κυβέρνηση αποφάσισε να µειώσει τις 

µεταναστευτικές ροές για να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας  και πάντα µε βάση 

την ικανότητα της χώρας για υποδοχή και ένταξη. 

Η δράση αυτή θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να αναπτύξει πιο ήρεµα και µε 

περισσότερη αποτελεσµατικότητα, προγράµµατα   ενσωµάτωσης. Κάποιες προτάσεις 

πολιτικής, τουλάχιστον όσον αφορά την επιτυχή ενσωµάτωση των µεταναστών, είναι 

να οργανωθεί µια αναλυτικότερη καταγραφή του µεταναστευτικού πληθυσµού  στην 

χώρα µε ανανεωµένες βάσεις δεδοµένων, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της 

εφαρµογής της πολιτικής ενσωµάτωσης των µεταναστών. Η προσοχή πρέπει να 

εστιαστεί στα προβλήµατα ένταξης των µεταναστών  από το τοπικό επίπεδο και τα 

προβλήµατα αυτά να µεταφερθούν στις υπηρεσίες µετανάστευσης σε εθνικό επίπεδο. 

Από εκεί πρέπει να βρεθούν λύσεις από τις αρµόδιες αρχές µε την λήψη αποφάσεων. 

Παραδείγµατος χάριν, να  συσταθούν παρατηρητήρια σε επίπεδο δήµων και 

κοινοτήτων τα οποία σε συνεργασία µε τους ιδίους τους  µετανάστες να καταγράψουν 

ποια είναι  τα πραγµατικά αίτια που εµποδίζουν την επιτυχή ενσωµάτωσή τους, να 

µεταφέρουν τα προβλήµατα αυτά στα κέντρα λήψης αποφάσεων και έτσι να 
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αντιµετωπισθεί  το κάθε πρόβληµα  στην ρίζα του.  Με αυτό τον τρόπο θα 

διαµορφωθεί µια µεταναστευτική πολιτική αποτελεσµατικότερη για την ενσωµάτωση 

των µεταναστών,  για την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής αλλά και για την 

σταθερότητα στην οικονοµία και στην αγορά εργασίας.           
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1. Προλεγόµενα  

 

Η µεταναστευτική πολιτική του Καναδά, δεν είναι όµοια µε αυτήν των  δυο άλλων 

χωρών γιατί δεν πρόκειται για µια πολιτική που διαµορφώθηκε από την  επιρροή των 

ιστορικών εξελίξεων, αλλά καθιστά µια οικονοµική σκοπιµότητα, ήταν µέρος της 

εσωτερικής πολιτικής και άρρηκτα συνδεδεµένη µε την οικονοµική πολιτική της 

χώρας.  Πρόκειται  λοιπόν για µια παραδοσιακή πολυπολιτισµική κοινωνία,  στην 

οποία η διαχείριση της διαφοράς σέβεται απολύτως τις πολιτισµικές και τις 

θρησκευτικές ιδιαιτερότητες των διάφορων οµάδων. Επίσης τις ενσωµατώνει στην 

κοινωνία, στην οποία συµµετέχουν  µε ίσους όρους. Τα θέµατα προς ανάλυση 

αφορούν την πορεία της  µεταναστευτικής πολιτικής, την διαχείριση της 

πολυπολιτισµικότητας, την επιρροή της µετανάστευσης στην οικονοµία της χώρας, 

την εκπαίδευση των παιδιών των µεταναστών και άλλα ζητήµατα σχετικά µε το 

φαινόµενο της µετανάστευσης. Πρόκειται για οµοσπνοδιακό κράτος που σε επίπεδο 

διακυβερνήσης αποτελείται από το κεντρική οµοσπονδιακή κυβέρνιση και από  τις 

επαρχίακες κυβερνήσεις.  Αυτό που καταστά την έρευνά µας πιο έυκολη είναι το 

γεγονός ότι σε θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής υπάρχει µια γενική κατευθηντηρια 

γραµµή η οποία εφαρµόζεται και από τις κυβερνήσεις των επαρχίων µε µικρές 

διαφορές παρά την αυτονοµία τους µε εξαίρεση την επαρχία του Κεµπέκ υην 

περίπτωση της οποίας θα αναλύσουµε στην επόµενη ενότητα.       

 

 1.2 Καναδάς: το πολυπολιτισµικό µοντέλο διαχείρισης  της 

διαφοράς, η µεταναστευτική πολιτική, οι πρακτικές ενσωµάτωσης 

και ζητήµατα εκπαίδευσης, δικαιωµάτων,  ταυτοτήτων και 

µειονοτήτων.  

 

1.2.1 Η πολυπολιτισµική πολιτική του Καναδά και οι πρακτικές 

ενσωµάτωσης των µειονοτήτων και των µεταναστών   

  

Ο Καναδάς  θα µπορούσε να οριστεί ως µια πολυπολιτισµική κοινωνία µέσα στα 

πλαισια ενός οµοσπονδιακού κράτους. Ο Καναδάς είναι µια οµοσπονδία µε δύο 

διαφορετικές δικαιοδοσίες της πολιτικής εξουσίας: την οµοσπονδιακή κυβέρνηση και 
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τις δέκα περιφερειακές επαρχιακές κυβερνήσεις. Το οµοσπονδιακό κοινοβούλιο και 

οι νοµοθετικές συνελεύσεις των επαρχιών είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο σε 

αντίστοιχους τοµείς της νοµοθετικής εξουσίας αν και µοιράζονται µερικές τοµείς, 

όπως η γεωργία και η µετανάστευση. 

 Η  φυλετική και εθνική πολυµορφία της οποίας εκφράζεται µε διαφορετικούς 

τρόπους. Τα τελευταία χρόνια, η ενεργή πολιτική µετανάστευσης έχει αυξήσει τον 

αριθµό των αιτήσεων που προέρχονται από περιοχές όπως η Ασία, η Αφρική, η 

Κεντρική Αµερική και η Καραϊβική, που δεν ήταν  παραδοσιακές  χώρες αποστολής 

µεταναστών προς τον Καναδά. Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι, ως επί το πλείστον η 

πολυµορφία αυτή εκδηλώνεται στο Οντάριο, Τορόντο, καθώς και σε αστικές περιοχές 

του Βανκούβερ και του Μόντρεαλ. ∆ηµογραφικά, ορισµένοι αναλυτές προτείνουν να 

διακρίνουν  τρεις  µεγάλες  κοινωνικές  "δυνάµεις" ή  οµάδες. Η πρώτη είναι οι 

«αυτόχθονες λαοί», η οποία περιλαµβάνει τους ινδιάνους, τους  Μetis και  τους 

Inuit. Το 2001 πάνω από 1,3 εκατοµµύρια άτοµα δήλωσαν, ότι έχουν τουλάχιστον 

κάποια καταγωγή από τους αυτόχθονες λαούς  που αντιπροσωπεύουν 4,4 % του 

συνολικού πληθυσµού.  

 Η δεύτερη δύναµη αποτελείται από τις αποικιακές οµάδες που έχουν έρθει και  

αναπροσδιορίζονται ως ιδρυτικά µέλη της καναδικής κοινωνίας. Αυτές είναι οι 

αγγλόφωνες  και οι γαλλόφωνες  κοινότητες. 

 Η τρίτη δύναµη είναι άνθρωποι που έχουν φτάσει στον Καναδά µε την πάροδο των 

χρόνων, είτε έχουν γεννηθεί στον Καναδά είτε εκτός και δεν ανήκουν σε καµία από 

τις προαναφερόµενες οµάδες.   

Τα µέλη αυτών των τριών µεγάλων οµάδων έφτασαν στον Καναδά σταδιακά. Οι 

πρώτοι ήταν οι πρόγονοι των αυτοχθόνων λαών από την Ασία, και ακολούθησαν, 

χιλιάδες χρόνια αργότερα οι Γάλλοι και οι  Βρετανοί έποικοι, οι οποίοι ανέλαβαν τον 

τίτλο του ιδρυτικού λαού του Καναδά. Στις αρχές του αιώνα, ο Καναδάς άνοιξε τις 

πόρτες του στους µετανάστες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε ποσοστιαίους όρους, 

η αύξηση έφθασε στο αποκορύφωµά της το 1912 και το 1913, όταν ο ετήσιος αριθµός 

των νέων αφίξεων ήταν άνω του 5 % του συνολικού πληθυσµού.  

Η απογραφή του  πληθυσµού από το 200146 έδειξε ότι  το 18,4 % του καναδικού  

πληθυσµού έχει γεννηθεί στο εξωτερικό - το υψηλότερο ποσοστό σε 70 χρόνια - και 

                                                      
46 Census year 2006, Canada's Ethno cultural Mosaic, 2006 Census  
Catalogue no. 97-562-X 
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ότι οι µετανάστες από την Ασία είναι όλο και πιο πολλοί.  Επίσης, η γλωσσική 

πολυµορφία είναι στο επίκεντρο της καναδικής πολυπολιτισµικότητας. Σύµφωνα µε 

την ίδια απογραφή, η κυρίαρχη  γλώσσα  είναι τα αγγλικά, η οποία  οµιλείται από το 

59% του πληθυσµού. Η γαλλική είναι η δεύτερη µε ποσοστό 22,9 %, ενώ η τρίτη  

κατηγορία είναι αυτή των µεταναστών, οι µητρικές γλώσσες των οποίων ποικίλουν 

µε το ποσοστό να φτάνει το 18 %.  Ο βαθµός της ποικιλοµορφίας µειώνεται κάπως, 

αν κριθεί ανάλογα µε τη γλώσσα που οµιλείται στο σπίτι. Το  67,5 % των καναδικών  

νοικοκυριών µιλάνε αγγλικά, το 22 % γαλλικά και το 10,5 % άλλες γλώσσες. Όσον 

αφορά τις άλλες γλώσσες, τα κινέζικα έρχονται αµέσως  µετά τα αγγλικά και τα 

γαλλικά, ακολουθούµενα από τα ιταλικά, τα γερµανικά, τα Punjabi και τα ισπανικά.  

Οι τρεις αυτόχθονες γλώσσες που οµιλούνται από το µεγαλύτερο αριθµό των ατόµων 

είναι οι εξής: Cree, Inuktitut και Ojibway. 

Πρώτη φάση   1947-1971 (το προοίµιο)  

Η καλύτερη περιγραφή που µπορούµε να δώσουµε για την περίοδο, πριν από το 1971, 

είναι η βαθµιαία µετακίνηση προς την αποδοχή της εθνικής ποικιλοµορφίας. Οι 

προσπάθειες της οικοδόµησης του έθνους,  τα σχέδια των συµβόλων και του 

πολιτισµού, είχαν την τάση να αναπαράγουν στον Καναδά, τον βρετανικό τύπο 

κοινωνίας. Όλοι οι καναδοί είχαν οριστεί  ως  Βρετανοί  µέχρι την έκδοση του 

καναδικού νόµου περί ιθαγένειας  το 1947,  και  άλλα 

πολιτισµικά σύµβολα έτειναν να νοµιµοποιήσουν τα θεµέλια του βρετανικού 

αγγλόφωνου  Καναδά. Ουσιαστικά, οι κεντρικές αρχές δεν αναγνώριζαν την αξία 

της πολιτισµικής ετερογένειας,  υποστηρίζοντας ότι,  οι φυλετικές και 

εθνοτικές διαφορές ήταν αντίθετές  προς τα εθνικά συµφέροντα και επιζήµια για το 

χαρακτήρα και την ακεραιότητα  του Καναδά. Μόνο η µαζική εισροή Ευρωπαίων 

µεταναστών µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο µπορεί να ώθησε τις κεντρικές 

αρχές να επανεξετάσουν το ρόλο και το καθεστώς των «λοιπών» εθνοτικών οµάδων 

στην εξελισσόµενη δυναµική της καναδικής κοινωνίας. Η εξέλιξη της δεκαετίας του 

1960, υπό την πίεση των γεγονότων, αποτέλεσε την εξαφάνιση της επίσηµης 

πολιτικής της αφοµοίωσης και την ανάδειξη της πολυπολιτισµικότητας.  

Οι πιέσεις για τη µεταβολή αυτή απορρέουν από τη διεκδίκηση των αυτοχθόνων 

 του Κεµπέκ  και από µια µεγάλη αγανάκτηση των εθνοτικών µειονοτήτων σε σχέση 

µε τη θέση τους στην κοινωνία. 

 

∆εύτερη φάση  1971-1982  (η  κατάρτιση)  
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Το 1969 η Βασιλική Επιτροπή  για την ∆ιγλωσσία και ∆ι-πολιτισµικότητα 

(Biculturalism) δηµοσίευσε την έκθεσή της, στη οποία πραγµατεύεται τη συµβολή 

των εθνοτικών οµάδων στον εµπλουτισµό του καναδικού πολιτισµού. Η Επιτροπή 

συνιστά, ότι η κυβέρνηση να ενσωµατώνει (όχι να αφοµοιώνει) τις καναδικές οµάδες 

πολιτών, αφού αναγνωρίζει  τα δικαιώµατά τους που χορηγούνται σε όλους τους 

πολίτες και συµµετέχουν επί ίσους όρους στους θεσµούς της χώρας.  

Οι βασικοί στόχοι της πολιτικής της πολιπολιτσµικότητας που ανακοινώθηκαν τον 

Οκτώβριο του 1971 και εξειδικεύτηκαν  µε την πάροδο των ετών ήταν οι εξής: 

Να βοηθήσει τις πολιτιστικές οµάδες να διατηρηθούν  και  να επιβεβαιώνουν την 

ταυτότητά τους, να πέισει τις οµάδες να ξεπεράσουν τους πολιτισµικούς φραγµούς 

που εµποδίζουν την πλήρη συµµετοχή τους στην καναδική κοινωνία Επιπρόσθετα,  

να προωθήσει  τις  ανταλλαγές  µεταξύ όλων των πολιτιστικών οµάδων στον 

Καναδά. Ακόµη, να βοηθούν τους µετανάστες να αποκτήσουν τουλάχιστον µία από 

τις δύο επίσηµες γλώσσες.  

Η επιδίωξη των στόχων αυτών χρηµατοδοτήθηκε  από το κράτος. Κατά την πρώτη 

δεκαετία της εφαρµογής, περίπου 200 εκατοµµύρια δολάρια προορίστηκαν για 

ειδικές πρωτοβουλίες σχετικές µε  την προώθηση της διατήρησης των γλωσσών και 

των πολιτισµών. Η δηµιουργία του τµήµατος για την πολυπολιτισµικότητα στη 

Γραµµατεία του κράτους εγκρίθηκε το 1972 για να διευκολύνει την εφαρµογή των 

πολυπολιτισµικών πολιτικών και προγραµµάτων. Οι δραστηριότητες αυτές  

χρηµατοδοτούνται από το Τµήµα και  στοχεύουν  να βοηθήσουν  τις εθνοτικές 

µειονότητες  σε διάφορους τοµείς όπως: τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την 

καταπολέµηση των φυλετικών διακρίσεων, την ιθαγένεια, τη µετανάστευση και τη 

πολιτιστική πολυµορφία.  

Ένα υπουργείο Επικρατείας για την πολυπολιτισµικότητα ιδρύθηκε το 1973, µε 

στόχο την παρακολούθηση της εφαρµογής των πολυπολιτισµικών πρωτοβουλιών.   

 

Τρίτη φάση   1982-σήµερα  (η θεσµοθέτηση) 

 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, η πολυπολιτισµική πολιτική έχει σταδιακά 

θεσµοθετηθεί.  Στις µεγάλες πόλεις, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, η µετανάστευση 

έχει µεταµορφώσει ριζικά την δηµογραφική σύνθεση  και αυτό είχε, ως συνέπεια,   

την εµφάνιση των ατόµων και των οµάδων που προωθούσαν  ρατσιστικές ιδέες. Η 
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κυβέρνηση επικέντρωσε αρχικά τις προσπάθειές της για τις θεσµικές µεταρρυθµίσεις 

για να συµπαρασταθεί  στα καναδικά  ιδρύµατα ώστε να προσαρµοστούν στην 

παρουσία των νέων οµάδων µεταναστών. Μια άλλη γραµµή  ήταν η εισαγωγή των 

προγραµµάτων για  τη καταπολέµηση  των διακρίσεων µε σκοπό  να βοηθήσει στην 

άρση των κοινωνικών και πολιτισµικών φραγµών που χωρίζουν τις οµάδες 

µειονότητας και πλειοψηφίας στον Καναδά. Το 1982, η έννοια της 

πολυπολιτισµικότητας έχει εδραιωθεί στο καναδικό Χάρτη των ∆ικαιωµάτων και 

Ελευθεριών. Το άρθρο 27 του Χάρτη ορίζει τα εξής: 

 

Οποιαδήποτε ερµηνεία του, εν λόγω χάρτη,  θα πρέπει να είναι συνεπής µε το στόχο 

της προώθησης της, της  διατήρησης  και ενίσχυσης  της πολυπολιτισµικής 

κληρονοµιάς. 

Η διάταξη αυτή είναι κρίσιµη από την άποψη της εγκαθίδρυσης της 

πολυπολιτισµικότητας  στο ευρύτερο πλαίσιο της καναδικής κοινωνίας. Επιτρέπει 

στα δικαστήρια να αντικατοπτρίζουν την πολυπολιτισµική πραγµατικότητα του 

Καναδά στα υψηλότερα επίπεδα της λήψης αποφάσεων.  Ένα σχετικό παράδειγµα 

είναι η αντίθεση µεταξύ της ελευθερίας έκφρασης και της απαγόρευσης της 

συκοφαντίας και µίσους στα πλαίσια της   φυλετικής  δυσφήµησης. Σύµφωνα µε τον 

Χάρτη,  η αρχή της ελευθερίας της έκφρασης είναι ασυµβίβαστη µε την απόλυτη 

ελευθερία της έκφρασης. Επιπλέον, ο  καναδικός Χάρτης  των ∆ικαιωµάτων και 

Ελευθεριών αντιµετωπίζει την εξάλειψη των εκδηλώσεων των διακρίσεων, 

εξασφαλίζοντας την  ισότητα και τη δικαιοσύνη ενώπιον του νόµου, χωρίς διάκριση 

λόγω φυλής ή εθνικότητας. Το υποτίµηµα 15 (1), προβλέπει ότι: 

Ο νόµος  ισχύει εξίσου για όλους, και όλοι έχουν δικαίωµα στην ίση προστασία και ίση 

κάλυψη του νόµου χωρίς καµία διάκριση, συµπεριλαµβανοµένων των διακρίσεων λόγω 

φυλής, εθνικής καταγωγής ή εθνοτικής , χρώµατος, θρησκείας, φύλου, ηλικίας και  

πνευµατικών ή σωµατικών ειδικών αναγκών.  

Επιπλέον, το σηµείο 15 (2) θεσπίζεται το δικαίωµα  ίσων  παροχών,  χωρίς να 

αρνείται την ανάγκη για ειδικά µέτρα υπέρ των µειονεκτικών οµάδων. 

Το 1984, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τις ‘ορατές’ µειονότητες 

δηµοσίευσε µια έκθεση  ονοµαζόµενη “Ισότητα Τώρα!”.  Το 1987 η Επιτροπή 

εξέδωσε µια µεγάλη έκθεση, στην οποία απαιτούσε την εφαρµογή µιας νέας 

πολιτικής της πολυπολιτισµικότητας και της δηµιουργίας ενός τµήµατος για την 

πολυπολιτισµικότητα. 
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Μια νέα πολυπολιτισµική πολιτική  και σαφέστερη καθοδήγηση τέθηκε σε ισχύ τον 

Ιούλιο του 1988 µε την έγκριση του νόµου για  την Πολυπολιτισµικότητα από το 

Κοινοβούλιο. Ο Καναδάς ήταν η πρώτη χώρα που υιοθετεί την εθνική νοµοθεσία για 

την πολυπολιτισµικότητα. Ο νόµος αυτός αναγνωρίζει την πολυπολιτισµικότητα 

ως ένα θεµελιώδες χαρακτηριστικό της καναδικής κοινωνίας, η οποία πρέπει να 

αποτελεί µέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε οµοσπονδιακό επίπεδο.  

Ο νόµος, για να διατηρήσει την ισορροπία µεταξύ του διακριτικού χαρακτήρα και της 

ισότητας των πολιτισµών, δήλωσε το δικαίωµα όλων για προσδιορισµό της 

πολιτισµικής κληρονοµιάς της επιλογής τους, ενώ συνεχίζουν να συµµετέχουν µε 

ίσους όρους  [...] στη διαµόρφωση όλων των τοµέων  της καναδικής κοινωνίας.  

Επικεντρώνεται, επίσης, στην εξάλειψη του ρατσισµού και της άρσης των φραγµών 

που εισάγουν διακρίσεις ως ασυµβίβαστές συµπεριφορές  µε τη δέσµευση του 

Καναδά υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

 

1.2.2 Η εφαρµογή της νοµοθεσίας για την πολυπολιτισµικότητα στις 

επαρχίες του Καναδά.  

 

Ενδιαφέρον είναι να δούµε πως  εφαρµόζεται  το νοµοθετικό πλαίσιο για  την 

πολυπολιτισµικότητα στις επαρχίες του Καναδά µε δεδοµένο, ότι στις επαρχίες αυτές 

υφίσταται ένα βαθµό αυτονοµίας σε όλα τα ζητήµατα. παρ’όλα αυτά σε θέµατα 

µετανάστευσης υπάρχει µια κοινή κατευθηντήρια γραµµή από την οµοσπονδιακή  

κυβέρνιση.   

Οι περισσότερες επαρχίες (British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, 

Κεµπέκ και της Nova Scotia)  έχουν υιοθετήσει κάποια µορφή πολιτικής 

πολυπολιτισµικότητας. Σε οκτώ επαρχίες (British Columbia, Alberta, Saskatchewan, 

Manitoba, Κεµπέκ, New Brunswick, Prince Edward Island, και Nova Scotia), µια 

συµβουλευτική επιτροπή υπογραµµίζει εφαρµογή της νοµοθεσίας περί 

πολυπολιτισµικότητας στον αρµόδιο Υπουργό, για την πολυπολιτισµικότητα.  Στην 

Αλµπέρτα, η Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα χρησιµεύει ως µια 

συµβουλευτική επιτροπή για την πολυπολιτισµικότητα.  

  

• Saskatchewan 
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O πρώτος νόµος για την πολυπολιτισµικότητα ψηφίστηκε το 1974. Το 1997, η 

επαρχία έχει υιοθετήσει ένα νέο νόµο, ο οποίος διευρύνει το πεδίο εφαρµογής του  

κλασικού ορισµού,  ώστε να διαχειριστεί τα ζητήµατα της κοινωνικής δικαιοσύνης 

στη σύγχρονη κοινωνία, όπως ο ρατσισµός και οι διακρίσεις.  

Ενθαρρύνει το σεβασµό για την πολυπολιτισµική κληρονοµιά, µεριµνά για την 

δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος, για τη διατήρηση αρµονικών σχέσεων µεταξύ των 

ανθρώπων των διαφορετικών πολιτιστικών και εθνοτικών υπόβαθρων χωρίς να 

χρειάζεται να αποκηρύξουν την πολιτιστική και εθνοτική τους ταυτότητα, και τέλος 

προάγει τη διατήρηση της πολυπολιτισµικής κοινωνίας. Η κυβέρνηση του 

Saskatchewan υποστηρίζει πολυπολιτισµικές δραστηριότητες, κυρίως µέσω του 

Ταµείου λαχειοφόρων αγορών, αθλητισµού, Πολιτισµού και Ψυχαγωγίας. 

 

• Μανιτόµπα 

 

Η Μανιτόµπα έχει υιοθετήσει τη ∆ιαπολιτισµική Πράξη του Συµβουλίου  το 1984, 

σύµφωνα µε την οποία, η αποστολή του Συµβουλίου είναι να συµβουλεύει την 

Κυβέρνηση, µέσω του Υπουργού, για εθνο-πολιτισµικά ζητήµατα, την εκπαίδευση, 

τα δικαιώµατα του ανθρώπου, για την εγκατάσταση των µεταναστών και την γρήγορη 

προσαρµογή τους, και άλλα σχετικά ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν. 

 

• Αλµπέρτα 

 

Η Αλµπέρτα έχει θεσπίσει τον πρώτο νόµο της για την πολυπολιτισµικότητα, το 

1984.  Ο νόµος αυτός ορίζει τη πολυπολιτισµικότητα ως ένα βασικό χαρακτηριστικό 

της κοινωνίας της Αλµπέρτα, η οποία προσφέρει οικονοµικά, κοινωνικά και 

πολιτισµικά δικαιώµατα σε όλους. Ο κανονισµός αυτός αντικαταστάθηκε το 1990 

από την ‘Πράξη για την Πολυπολιτισµικότητα της Αλµπέρτα’, η οποία αποσκοπεί 

κυρίως στην προώθηση και τον σεβασµό της πολυπολιτισµικής κληρονοµιάς της. 

Επίσης στο και να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον όπου όλοι οι πολίτες µπορούν να 

συµβάλλουν στην πολιτιστική, κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της επαρχίας 

τους. Ο νέος νόµος ίδρυσε την Επιτροπή για την πολυπολιτισµικότητα,  σκοπός της 

οποίας είναι να συµβουλεύσει την κυβέρνηση σχετικά µε τις πολιτικές και τα 

προγράµµατα της πολυπολιτισµικότητας.  
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Ένα Ταµείο για την  πολυπολιτισµικότητα  δηµιουργήθηκε επίσης, για τη 

χρηµατοδότηση προγραµµάτων και υπηρεσιών σε αυτόν τον τοµέα. 

 

• Οντάριο 

 

Παρά το γεγονός ότι  το Οντάριο έχει υιοθετήσει, το 1977, µια επίσηµη πολιτική της 

πολυπολιτισµικότητας ωστόσο προωθεί τις πολιτιστικές δραστηριότητες των 

διαφόρων εθνοτικών οµάδων και ιδρύει ένα  Υπουργείο Ιθαγένειας και Πολιτισµού 

(νυν Υπουργείο Ιθαγένειας και Μετανάστευσης). Το Υπουργείο έχει την ευθύνη να  

αναγνωρίζει την πλουραλιστική φύση της κοινωνίας του Οντάριο και  να  αποδέχετι 

την ίση συµµετοχή των κατοίκων του, µε την προώθηση των πολιτιστικών 

ανταλλαγών.  

 

• Κεµπέκ 

 

Στην περίπτωση του Κεµπέκ µιλάµε για  "διαπολιτισµικότητα" µε σκοπό να 

περιγράψουµε την πολιτική για την διαχείριση της πολιτισµικής πολκιλοµορφίας 

του. Σκοπός της διαπολιτισµικότητας   είναι η αποδοχή, η επικοινωνία και την 

αλληλεπίδραση µεταξύ των διαφορών πολιτισµικών οµάδων. Αντίθετα δεν υπονοεί 

ότι υπάρχει εγγενής ισότητα µεταξύ των πολιτισµών αυτών. Η ποικιλοµορφία είναι 

ανεκτή αλλά µόνο µέσα σε ένα πλαίσιο που θα εγγυάται την αδιαµφισβήτητη 

υπεροχή της γαλλικής γλώσσας και του πολιτισµού του Κεµπέκ. 

Το 1981, θεσπίστηκαν οι στόχοι  της διαπολιτισµικής πολιτικής σε ένα σχέδιο δράσης 

µε τίτλο: ‘Τόσοι πολλοί τρόποι για να είµαι κάτοικος του  Quebec’.  (Autant de 

façons d’être Québécois).  Το σχέδιο µιλάει  για την ανάπτυξη µιας στρατηγικής,  η 

οποία θα έχει στόχους :οι  πολιτισµικές  κοινότητες  να αναπτύξουν και να 

προστατεύσουν την ιδιαιτερότητα τους, (ειδικά την γαλλική κοινότητα),  να 

διευκολυνθεί η ένταξη των πολιτιστικών κοινοτήτων στην κοινωνία του Κεµπέκ, 

ειδικά σε περιοχές, όπου έχουν ιστορικά υπάρξει αποκλεισµένες  και 

υποεκπροσώπηµενες σε θεσµικό επίπεδο.  

Το 1984, η Εθνοσυνέλευση ιδρύει το Συµβούλιο των διαπολιτισµικών σχέσεων, το 

οποίο συµβουλεύει τον Υπουργό για το σχεδιασµό και την υλοποίηση των 

κυβερνητικών πολιτικών στον τοµέα της µετανάστευσης και πολιτισµικών 
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κοινοτήτων.  Ο διαπολιτισµικός  προσανατολισµός  του Κεµπέκ, σε σχέση µε τους 

µετανάστες και την ποικιλοµορφία αυτή, επιβεβαιώθηκε στα τέλη του 1990 στη 

Λευκή Βίβλο σχετικά µε τη µετανάστευση πολιτική  και την ένταξη.  

Μεταξύ άλλων τονίζεται, ότι  το Κεµπέκ είναι: µια κοινωνία στην οποία η γαλλική 

είναι η κοινή γλώσσα της δηµόσιας ζωής,  µια δηµοκρατική κοινωνία όπου η 

συµµετοχή και η συµβολή του καθενός είναι αναµενόµενη, µια πλουραλιστική κοινωνία 

ανοιχτή εντός των ορίων που επιβάλλει το σεβασµό των θεµελιωδών δηµοκρατικών 

αξιών. 

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών, η Λευκή Βίβλος προτείνει ένα «ηθικό 

συµβόλαιο» µεταξύ των µεταναστών και των αυτοχθόνων.To Κεµπέκ ισχυρίζεται ότι 

είναι µια κοινωνία γαλλόφωνη µεν,  πλουραλιστική δε.   

Οι µετανάστες έχουν δικαιώµατα εγγυηµένα από Χάρτη δικαιωµάτων του Κεµπέκ 

και δεσµεύονται  να συµβάλλουν στην ανοικοδόµηση της κοινότητας.    

Το 2005, η Εθνοσυνέλευση ψήφισε νόµο για την ίδρυση του Τµήµατος 

Μετανάστευσης και Πολιτισµικών Κοινοτήτων, η οποία αντικατέστησε το Υπουργείο 

Πολιτισµού Κοινοτήτων, αποστολή του οποίου θα είναι :η στήριξη όλων των 

πολιτισµικών κοινοτήτων,  η ενθάρρυνση όλων για πλήρη συµµετοχή στη  κοινωνία 

του Κεµπέκ, η ενίσχυση της διαφάνειας στον πλουραλισµό, η διευκόλυνση της 

διαπολιτισµικής  επικοινωνίας   µεταξύ των κατοίκων του Κεµπέκ. 

.  

• Nova Scotia 

 

 Η Nova Scotia, εξέδωσε νοµοθεσία περί της πολυπολιτισµικότητας το 1989. Ο νόµος 

αναγνωρίζει την πολυπολιτισµικότητα ως ένα εγγενές χαρακτηριστικό της  κοινωνίας 

της Nova Scotia και καλεί την κυβέρνηση να διατηρήσει καλές σχέσεις µεταξύ των 

διαφόρων πολιτισµικών κοινοτήτων.  

 

• New Brunswick 

 

Το New Brunswick έχει υιοθετήσει την δική πολιτική της πολυπολιτισµικότητάς το 

1986. Η πολιτική αυτή βασίζεται στις αρχές της ισότητας, της εκτίµησης και της 

διατήρησης της πολιτισµικής κληρονοµιάς και της συµµετοχής όλων στην κοινωνική 

και οικονοµική  ζωή της χώρας. Ο Υπουργός ανώτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης 
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είναι υπεύθυνος για την πολυπολιτισµικότητα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η 

επαρχιακή κυβέρνηση έχει προσθέσει µια συµβουλευτική επιτροπή. 

 

 

• Νέα Γη και Λαµπραντόρ 

 

Η Νέα Γη και ο Λαµπραντόρ δεν έχει καµία πολιτική για την 

πολυπολιτισµικότητα. Ένα έγγραφο που δηµοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2005 υπό τον 

τίτλο :’Η µεταναστευτική στρατηγική για την Νέα Γη και τον Λαµπραντόρ: Ευκαιρία 

για την ανάπτυξη’, ωστόσο, αναφέρει ότι η τοπική κυβέρνηση θα µπορούσε να 

εξετάσει την ανάπτυξη µίας πολυπολιτισµικής πολιτικής που να  επιδιώκει την 

ενσωµάτωση  και την υιοθέτηση των αρχών της διαφορετικότητας.  

     

 

1.2.3 Το πολυπολιτισµικό µοντέλο από κοινωνιολογικής  προοπτικής  

 

Στην πολυπολιτισµική κοινωνία η διαχείριση της διαφοράς σέβεται απολύτως τις 

πολιτισµικές και τις θρησκευτικές ιδιαιτερότητες των διάφορων οµάδων   και τις 

ενσωµατώνει στην κοινωνία στην οποία συµµετέχουν  µε ίσους όρους.  

Ο Καναδάς, έχει χαρακτηριστεί µε βάση την τυπολογία του Walzer ως 

χώρα/κοινωνία  µετανάστευσης και δεν έχει  κάποιο δυνατό στοιχείο του έθνους 

κράτους. Συµφωνά πάντα µε την ίδια τυπολογία, το κράτος δεν έχει καµιά δέσµευση 

απέναντι στις οµάδες που το συγκροτούν, διατηρεί την γλώσσα της πρώτης 

µεταναστευτικής οµάδας και την κουλτούρα  της. (Walzer 1998: 82-87)  Όσο, όµως 

αναπτύσσονται τα σύγχρονα πλεονεκτήµατα, το κράτος είναι, κατά την παρούσα 

φάση, ουδέτερο προς τις οµάδες, ανεκτικό προς όλες τους και αυτόνοµο προς τους 

σκοπούς του.   Πρόκειται λοιπόν για µετανάστες που έχουν φτάσει εκεί,  από κάθε 

γωνιά του πλανήτη στα πλαίσια του µεταναστευτικού προγράµµατος. Στα σχολεία 

διδάσκεται η αγωγή του πολίτη και τα παιδιά εκπαιδεύονται µε την πολιτική 

ταυτότητα του κράτους, όχι µε την εθνική. Οµοίως υποτίθεται, ότι το κράτος είναι  

τελείως αδιάφορο  για τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες των οµάδων ή υποστηρίζει 

εξίσου όλες τις οµάδες. Ενθαρρύνει, για παράδειγµα ένα είδος θρησκευτικής  

ευλάβειας, µε την ουδετερότητα να αποτελεί ένα ζήτηµα διαβάθµισης. Την παραπάνω 
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διαδικασία, σε µια φιλελεύθερη δηµοκρατία όπως ο Καναδάς, o Kymlicka την ορίζει 

ως ΄΄καλοπροαίρετη αµέλεια΄΄. (Kymlicka, 2006:469)     

Πολλοί άνθρωποι σε µια κοινωνία µεταναστών προτιµούν µια σύνθετη και διττή 

ταυτότητα που να έχει διαφοροποιηθεί  πάνω σε πολιτισµικές ή πολιτικές βάσεις,  

όπως Ιτάλο-καναδός. Η συνδετική παύλα συµβολίζει την αποδοχή της ‘ιταλικότητας’ 

από τους άλλους Καναδούς  και την αναγνώριση, ότι το Καναδός είναι µια πολιτική 

ταυτότητα  χωρίς συγκεκριµένες πολιτισµικές αξιώσεις. Η συνεπεία είναι φυσικά ότι 

το Ιταλός  είναι µια πολιτισµική ταυτότητα χωρίς πολιτικές αξιώσεις.            

Όσον αφορά τα ζητήµατα που αφορούν τις παραδοσιακές-θρησκευτικές πρακτικές 

που έχουν ως επίκεντρο την γυναίκα,  (σάτι, πολυγαµία )δεν είναι πιθανή η εκδήλωση 

ανεκτικότητας σε µια χώρα όπως ο Καναδάς. Ο νόµος του κράτους είναι κοινός για 

όλους  και όλοι υπάγονται στην ίδια δικαιοδοσία. ∆εν υφίστανται κοινοτικά 

δικαστήρια και πολλές πρακτικές  θεωρούνται εγκλήµατα και όχι  θρησκευτικές και 

πολιτισµικές δικαιολογηµένες πρακτικές. 

 Σχετικά µε τον κλάδο της εκπαίδευσης, αυτό το καθεστώς, εκπαιδεύει τα παιδιά των 

µεταναστών να είναι πολίτες µιας πλουραλιστικής και ανεκτικής κοινωνίας και αυτό 

που είναι ανεκτό είναι η δική του πολιτισµική ταυτότητα. Στα πλαίσια του  

φιλελευθερισµού τα παιδιά δικαιούνται να κάνουν τις επιλογές  τους  και να 

ανέχονται και άλλες ταυτότητες. Ο φιλελευθερισµός αυτός είναι ουδέτερος προς τις 

πολιτισµικές ιδιαιτερότητες του καθενός.  

Για µια  κοινωνία  µεταναστών όπως ο Καναδάς, παλαιοτέρα ήταν δηµοφιλής  η 

θεωρία του melting pot. Το φαινόµενο αυτό  προϋπέθετε το ‘λιώσιµο’ των διαφορών 

πολιτισµικών κεφαλαίων που κουβαλούσαν οι µετανάστες από τις πατρίδες τους στο 

πολιτισµό υποδοχής και κατ’επέκταση την δηµιουργία ενός τελικού  µείγµατος. Το 

melting pot έχει χαρακτηριστεί ως συνώνυµο της αφοµοίωσης, καθώς οι µετανάστες 

ενώ είχαν παραδοθεί στην διαδικασία της δηµιουργίας του νέου Καναδού, έσβηναν 

διαρκώς στοιχεία της πρώτης τους ταυτότητας. Με το πέρασµα των χρόνων ο όρος 

αυτός αποδοκιµάστηκε από θεωρητικούς και αντικαταστάθηκε από τον όρο της 

πολυπολιτισµικότητας και της πολιτισµικής ποικιλότητας. Στην πολυπολιτισµική 

προσέγγιση κάθε συστατικό κρατά την ακεραιότητα του, αλλά συµµετέχει στην 

επιτυχής δηµιουργία του νέου ‘προϊόντος’.  

Ο Καναδάς ωστόσο αποτελεί µια συνθέτη περίπτωση αφού από την µια πλευρά το 

φιλελεύθερο κράτος  επιµένει στην ουδετερότητα του, στον αυστηρό διαζύγιο κράτους 

και εθνότητας  µε όρους Walzer, στην καλοπροαίρετη αµέλεια µε όρους Kymlicka, 
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αλλά από την άλλη πλευρά  υπάρχει η περίπτωση του Quebec, περίπτωση η οποία  

έχει γίνει αντικείµενο ανάλυσης και συζητήσεων στους διεθνούς ακαδηµαϊκούς 

κύκλους και θέτει το ζήτηµα των διεκδικήσεων συλλογικών πολιτισµικών 

δικαιωµάτων  απέναντι στο κράτος σε µια κοινωνία µεταναστών. Αυτό που 

διεκδικούν είναι να µην προσαρµοστούν στο µοντέλο της κοινωνίας µεταναστών 

αλλά να διατηρούν τα πολιτισµικά τους στοιχεία που έχουν την βάση τους στην 

γαλλική  γλώσσα και τη γαλλική πολιτισµική κληρονοµιά και να τα αξιοποιούν στην 

καθηµερινότητα τους. Το παράλογο είναι ότι δεν πρόκειται µόνο για µια  οµάδα που 

κατάγεται από τους πρώτους Γάλλους που έφτασαν στον Quebec αιώνες πριν, αλλά 

και τους αυτόχθονες. Και οι δυο οµάδες λειτουργούν σαν µια, ενωµένες,  που και οι 

δυο κατακτήθηκαν από τους Βρετανούς.  Αυτό που διεκδικούν δεν είναι µόνο να 

έχουν πλήρη αναγνώριση  των µειονοτικών  συλλογικών τους δικαιωµάτων, αλλά και 

να τους κατοχυρωθεί ένα ειδικό καθεστώς αυτονοµίας, το οποίο φυσικά εξακολουθεί 

να τους αρνείται από την καναδέζικη  κυβέρνηση. Το γεγονός αυτό όπως προανέφερα 

έγινε αντικείµενο και κίνητρο για πολλά θεωρητικά επιχειρήµατα, όπως αυτό της 

Πολιτικής της Αναγνώρισης του Charles Taylor,  την θεωρία του Kymlicka  του 

ηθικού φιλελευθερισµού, και τις απόψεις του Walzer στο επιχείρηµα του  Περί 

Ανεκτικότητας. Το ζήτηµα αυτό παραµένει άλυτο και πρακτικά αλλά και θεωρητικά 

στη διεθνή συζήτηση, διοτί είναι δύσκολο να βρεθεί αυτή η µορφή ανεκτικότητας 

που  θα προσφέρει αναγνώριση των µειονοτικών τους δικαιωµάτων  χωρίς να υπάρχει 

αντιπαράθεση  µε  τις,  οικουµενικού χαρακτήρα, δηµοκρατικές  αξίες  των 

φιλελευθέρων δυτικών κοινωνιών. 

 

 

2. Η  πορεία της µεταναστευτικής  πολιτικής του Καναδά,  

παράγοντες που διαµόρφωσαν την πορεία αυτή και οι 

προτεραιότητες αυτής της πολιτικής. Η  µετανάστευση ως 

εργαλείο για την επίτευξη οικονοµικών στόχων. 

  

Ο  Καναδάς ως οµοσπονδιακό κράτος, είναι µια χώρα  η οποία φιλοξενεί το 75% των 

µεταναστών σε διεθνές επίπεδο και αυξάνει κάθε χρόνο το πληθυσµό της κατά 1%. Η 

διαµόρφωση της µεταναστευτικής πολιτικής του Καναδά  θα µπορούσε να ισχυριστεί  
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ότι αποτελείται από τρεις  περιόδους(Alan G. Green, David A. Green, 1999: 425-

437):  

 

2.1  Πρώτη περίοδος  (1945-1978) 

 

Σε αυτή την περίοδο ο Καναδάς δεχόταν µετανάστες από ευρωπαϊκές χώρες και µόνο 

µε ελάχιστα κριτήρια επιλογής. Την µεταπολεµική περίοδο σηµειώθηκε µεγάλη 

είσοδος µεταναστών από την Ευρώπη. Η καναδική κυβέρνηση αντιµέτωπη µε το 

κύµα µεταναστών και αναγνωρίζοντας  τις ανάγκες της  χώρας για εργαζοµένους µε 

σκοπό την αντιµετώπιση της οικονοµικής ανάπτυξης, έθεσε άµεσα στόχους για να 

επωφεληθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Στόχος ήταν να  συνδυαστεί  αυτή η  

εργασιακή δύναµη µε τους  εθνικούς στόχους για την οικονοµία.  

Επίσης, στόχος ήταν  η αύξηση του πληθυσµού της χώρας, µέσω της µετανάστευσης, 

και για αυτό το λόγο υπήρχε πάντα η νοοτροπία να επιλεχτούν τα καλυτέρα στοιχεία 

από αυτό το κύµα µετανάστευσης για µόνιµη εγκατάσταση στη χώρα. Η πολιτική 

µετανάστευσης της περιόδου ήταν εδραιωµένη σε  6 στόχους  άξονες, :η 

δηµογραφική ανάπτυξη, η βελτιώση του επίπεδου διαβίωσης του υπάρχοντος 

πληθυσµού, η επιλεκτική µετανάστευση, πάντα αναλογική µε τη δυνατότητα 

απορρόφησης από την αγορά εργασίας , η πολιτική µετανάστευσης θα παρέµεινε µια 

εσωτερική πολιτική και τέλος η µετανάστευση δεν θα επηρέαζε και δεν θα άλλαζε τα 

χαρακτηριστικά του ντόπιου πληθυσµού.  

Κατά την εφαρµογή πολιτικής παρατηρήθηκε, ότι ναι µεν, καλυφθήκαν κάποιοι 

τοµείς  στην βαριά βιοµηχανία αλλά και πάλι, κάποιοι  άλλοι παρέµειναν ακάλυπτοι. 

Ο λόγος για αυτό είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν τις απαιτούµενες 

δεξιότητες για τη κάλυψη αυτών των θέσεων. Αυτό το γεγονός έκανε την κυβέρνηση 

να εγκαταλείπει την ιδέα να δέχεται µόνο µετανάστες από τις παραδοσιακές χώρες 

µετανάστευσης προς το Καναδά αλλά και να  στρέψει τη προσοχή της  προς τις χώρες 

της νότιας Ευρώπης, όπως π.χ Ιταλία , Ισπανία , Πορτογαλία και άλλα, για τους 

οποίους είχε προβλεφθεί και  χορηγία για την εγκατάσταση τους στην χώρα.  

Εντοµεταξύ, η πολιτική δεν απέδωσε καρπούς καθώς,  την δεκαετία του 50’ όλο και 

µεγαλύτερο κύµα µεταναστών ερχόταν από τις προαναφερόµενες χώρες, οι οποίοι και 

πάλι δεν είχαν τις κατάλληλες  δεξιότητες. Η δηµιουργηµένη κατάσταση ανέδειξε την 

αντίθεση ανάµεσα στους βραχυπροθέσµους και  τους µακροπροθέσµους στόχους της   
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µεταναστευτικής  πολιτικής, αντίθεση η οποία αντανακλάται και στην ΄΄µάχη΄΄ 

ανάµεσα στους δυο αρµόδιους θεσµούς: πρώτον, το τµήµα ιθαγένειας που ήταν  

υπεύθυνη για τους µακροπρόθεσµούς στόχους και δεύτερον  το Τµήµα εργασίας για 

την προσωρινή απασχόληση τους. (William Marr, 1975:197-203).                        

Βλέποντας πως µέχρι και τα µέσα την δεκαετίας του 1960 δεν είχαν ολοκληρωθεί οι 

στόχοι της µεταναστευτικής πολιτικής, η καναδέζικη κυβέρνηση  υιοθέτησε µια 

πολιτική πιο ανοιχτή όσον αφορά της νέες εισόδους µεταναστών. 

 Εργάτες  απ΄ολο και περισσότερες χώρες ανά τον κόσµο µπορούσαν πλέον να έχουν 

το δικαίωµα να µεταναστεύουν στο Καναδά µε τη διαφορά όµως ότι θα έπρεπε να 

εκπληρώνουν τα κριτήρια ενός συστήµατος αξιολόγησης. Το point system εισάχθηκε 

το 1967 έχοντας ως σκοπό την σύνδεση των αναγκών της αγοράς εργασίας µε το 

µεταναστευτικό κύµα βραχυπρόθεσµα. Το point system-σύστηµα αξιολόγησης και  

επιλογής των υποψηφίων, αποτελείται από παράγοντες όπως : ηλικία, γλώσσα 

εκπαίδευση, επιθυµητή θέση εργασίας,  εργασιακή εµπειρία, δυνατότητα εύκολης 

προσαρµογής, ύπαρξη συγγενικών προσώπων  ήδη στον Καναδά και τέλος ύπαρξη 

καθορισµένης θέσης  εργασίας. Στόχος της εισαγωγής του συστήµατος ήταν ο 

συνδυασµός της υλοποίησης των µακροπροθέσµων µε τους βραχυπροθέσµους 

στόχους  της οικονοµικής πολιτικής. Οι περισσότεροι από τους παράγοντες επιλογής  

εξυπηρετούσαν τους βραχυπροθέσµους στόχους της οικονοµίας, δηλαδή την γρήγορη 

και επιτυχή απασχόληση τους στους τοµείς εργασίας, όπου υπήρχε ζήτηση εργατικής 

δύναµης. Αντίθετα, ελάχιστοι  είναι αυτοί που εκπλήρωναν τους µακροπροθέσµους 

στόχους της όπως η  µόνιµη εγκατάσταση νέων και άξιων  καλά εκπαιδευµένων 

ατόµων µε δεξιότητες που θα λύσουν το δηµογραφικό έλλειµµα, θα προσφέρουν στην  

οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, και οι παράγοντες αυτοί ήταν η  

εκπαίδευση τους αλλά και η ηλικία τους. Μέχρι την δεδοµένη στιγµή θα µπορούσαµε 

να συµπεράνουµε, ότι δεν επρόκειτο για  ένα φαινόµενο αυτό καθεαυτό  

µετανάστευσης όπως τα άλλα, αλλά  πιο πολύ για  µια οικονοµική σκοπιµότητα.  

 

2.2  ∆εύτερη περίοδος  1978-1993.  

 

Το σύστηµα αξιολόγησης κατά την εφαρµογή του ανέδειξε προβλήµατα στην 

οργάνωση του καθώς ήταν δύσκολο επιτευχθεί ο απαιτούµενος έλεγχος. Από την 
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άλλη, αυτό που κάνει αυτή την περίοδο, διαφορετική από την προηγούµενη ήταν, ότι 

η νοοτροπία του νοµοθέτη άλλαξε σε µεγάλο βαθµό.  ∆όθηκε προτεραιότητα σε 

φιλανθρωπικούς στόχους δηλαδή στην αποδοχή προσφύγων και στη οικογενειακή 

επανένωση µε την κύρωση της Μεταναστευτικής Πράξης(Immigration Act, 1978).  

Με αυτό, η καναδέζικη κυβέρνηση δεσµεύεται να  εκπληρώσει τις διεθνείς 

υποχρεώσεις της απέναντι στους πρόσφυγες, όχι µόνο σε όσους ήταν αναγκασµένη 

να δεχτεί αλλά επίσης, ανέλαβε  να δέχεται  κάθε χρόνο ένα προκαθορισµένο αριθµό. 

Επιπλέον, έδωσε προτεραιότητα στην οικογενειακή επανένωση των ήδη 

εγκατεστηµένων  µεταναστών  µε σκοπό την ρύθµιση της κοινωνικής συνοχής της 

χώρας. Ακόµη στόχευε στα καλύτερα αποτελέσµατα στην ανάπτυξη της οικονοµίας 

σε όλες τις περιοχές, στην αποφυγή των προτύπων των µοναχικών ανδρών για 

µετανάστες, επειδή δεν ήταν αυτό το όραµα  που επιθυµούσε για την χώρα.    

Από την άλλη, δεν εγκαταλειφθήκαν τελείως οι οικονοµικοί στόχοι, οι 

βραχυπρόθεσµοι για την ακρίβεια. ∆ηλαδή συνέχιζαν, να έρχονται στην χώρα 

µετανάστες-εργαζόµενοι,  οι οποίοι είχαν ήδη µια προκαθορισµένη θέση εργασίας 

που είχαν εξασφαλίσει µόνοι τους και επίσης,  εργαζόµενοι µε ειδικές δεξιότητες για 

τους οποίους υπήρχε ζήτηση σε κάποιους τοµείς.  Το 1982, ακολούθησε µια ρύθµιση 

µε βάση την όποια στο Καναδά θα γινόντουσαν δεκτοί µόνο όσοι υποψήφιοι έχουν 

µια προκαθορισµένη θέση εργασίας, την οποία έχουν εξασφαλίσει µόνοι τους.   

Το 1986 αντιµέτωπη µε το δηµογραφικό πρόβληµα η  καναδέζικη κυβέρνηση µειώνει 

τα κριτήρια επιλογής. Το 1986, πλέον ακυρώνεται το  προαπαιτούµενο της ήδη 

εξασφαλισµένης θέσης εργασίας όποτε όλο και περισσότεροι µετανάστες-

εργαζόµενοι θα µπορούσαν να έρθουν στην χώρα, και έτσι έγινε. Την χρονιά εκείνη 

σηµειώθηκε αύξηση του αριθµού των νέων εισερχόµενων (new comers) της τάξης 

των 50%. Η Συντηρητική  Κυβέρνηση, είναι εµφανές, ότι εξετάζοντας την 

δηµογραφική αλλά και την οικονοµική κατάσταση της χώρας, έδωσε προτεραιότητα 

στους µακροπροθέσµους στόχους της µεταναστευτικής πολιτικής. Επιπλέον, σε 

αυτούς τους στόχους, θα προστεθεί και ένα νέο στοιχείο το οποίο παρατηρήθηκε την 

ίδια περίοδο. Επρόκειτο για το άνοιγµα προς αυτοαπασχολούµενους και τους 

επιχειρηµατίες που θα ήθελαν, σαν  µετανάστες, να  εγκαταστήσουν τις επιχειρήσεις 

τους στο Καναδά, δηµιουργώντας έτσι τον τρόπο και νέες θέσεις εργασίας και νέο 

κεφαλαίο για την χώρα.   

Το 1989, µε σκοπό να εξεταστούν τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής στο 

δηµογραφικό έλλειµµα,  έχει διεξαχθεί  έρευνα µε βάση την οποία παρατηρήθηκε, ότι 
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η µεταναστευτική πολιτική, δεν ήταν το καλύτερο εργαλείο για να επιτευχθούν οι 

στόχοι για την µείωση του δηµογραφικού ελλείµµατος.   

 Μετά από την παρατήρηση ότι η µετανάστευση δεν µπορούσε να λύσει το 

δηµογραφικό πρόβληµα και αδυνατούσε να ανταποκριθεί αυστηρά στις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας, η καναδέζικη κυβέρνηση έθεσε άλλους στόχους πιο 

µακροπρόθεσµους,  για την δηµιουργία µιας καινούργιας ελεύθερης και ανοιχτής   

προοπτικής για την οικονοµία του Καναδά. Σε αυτήν, πρωταγωνιστές θα είναι η 

ευελιξία και η ποικιλία των επαγγελµάτων.   

 

2.3  Τρίτη περίοδος  ( 1993 έως σήµερα)  

 

Γενικότερα, η πρόσφατη µεταναστευτική πολιτική είναι  επέκταση της πολιτικής που 

τέθηκε σε ισχύη την δεκαετία του 90. (Martin Collacott, 2003:6-10)  

Η φιλελεύθερη στρατηγική που άρχιζε να εφαρµοζεται  το 1995 και είχε ως επίσηµη  

βάση, την ακολουθή κυβερνητική απόφαση: Into the 21st Century: A Strategy for 

Immigration and Citizenship, -Προς τον 21ο αιώνα: Μια στρατηγική για την 

µετανάστευση και την Ιθαγένεια. Αποφασίστηκε ότι  τα επίπεδα  της µετανάστευσης 

πρέπει να διατηρούνται στο 1% του επιπέδου του πληθυσµού, και ότι η διαχείριση 

των προσφύγων θα µετακινηθεί σ’ένα ξεχωριστό σύστηµα µε διαφωρετικούς  

στόχους από το υπόλοιπο της  µεταναστευτικής - οικονοµικής πολιτικής.  Επίσης, 

υπήρχε µια σαφής δέσµευση για την επίτευξη, κατά προσέγγιση, της ισότητας 

ανάµεσα στους εισερχόµενους από  οικογενειακή επανένωση και  των ανεξαρτήτων 

εργαζοµένων –µεταναστών από το σύστηµα αξιολόγησης, ακόµη και αν αυτό 

σηµαίνει ότι υπολείπονται των συνολικών στόχων.  Η φιλελεύθερη στρατηγική για 

την µετανάστευση  επίσης, έχοντας ως  σκοπό να ενδυναµώσει τον οικονοµικό 

παράγοντα,  θέτει σε ξεχωριστή οµάδα διαχείρισης και  τους εισερχόµενους  από την 

οικογενειακή επανένωση. 

Μέχρι και σήµερα η µεταναστευτική πολιτική του Καναδά είναι βασισµένη σε τρεις 

άξονες: κοινωνικό, φιλανθρωπικό και οικονοµικό. (Alan G. Green, David A. Green, 

1999: 435-439). Οι σηµερινοί στόχοι φαίνεται να είναι πιο µακροπρόθεσµοι. 

Συγκεκριµένα, η µεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να χρησιµοποιείται για να 

αλλοιώνει τον χαρακτήρα του καναδικού εργατικού δυναµικού: Οι προτεινόµενες 

αλλαγές (στην πολιτική για τη µετανάστευση), αποσκοπούν στη βελτίωση των 
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δεξιοτήτων, της ευελιξίας και της ποικιλοµορφίας του καναδικού εργατικού 

δυναµικού το οποίο θα έχει  ανταπόκριση στην αναδυόµενη οικονοµία  του Καναδά. 

Ακόµη, η κυβέρνηση πρότεινε ένα πρόγραµµα για να προσδιορίζει τα επαγγέλµατα 

όπου υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναµικού και τα οποία θα µπορούσαν συνδεθούν  

στενά µε τις ικανότητες των  µεταναστών(Martin Collacott, 2006). Επίσης, 

αποφάσισε να µην εγκλωβιστεί στους δικούς τις όρους, µε το να δέχεται µόνο 

εργαζοµένους για συγκεκριµένες θέσεις εργασίας αλλά ακόµη να δέχεται  στη χώρα  

ειδικευµένους  εργαζοµένους  και να τους βοηθά στην αναζήτηση για µια θέση 

εργασίας, ενδεχοµένως σε ένα διαφορετικό αλλά συναφές επάγγελµα µε το δικό τους. 

Αυτό που κάνει όλο και ποιο  εµφανές την αλλαγή της νοοτροπίας της πολιτικής για 

την µετανάστευση είναι η δήλωση  του υπουργού Sergio Marchi, όταν κοινοποίησε 

το Σχέδιο για την Μετανάστευση  1994: ‘Σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε όλη την 

ιστορία µας - και ιδίως κατά τη διάρκεια της οικονοµικής ύφεσης -  οι πόρτες 

υπήρξαν κλειστές για τη µετανάστευση ….Πιστεύω ότι τέτοια 

αισθήµατα δείχνουν έλλειψη οράµατος.... Πιστεύω ότι οι αποφάσεις σχετικά µε τη 

µετανάστευση πρέπει να παρθούν από την οπτική γωνία ενός µακροπρόθεσµου 

οράµατος για το µέλλον του Καναδά’.( Alan G. Green, David A. Green, 1999:434). 

 Το  κύριο  στοιχείο που αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει την 

νοοτροπία της άµεσης απορρόφησης  είναι η διατήρηση των µεγάλων  εισροών νέων 

µεταναστών απέναντι σε µια υψηλή, σε  ποσοστά, ανεργία. Το πρόγραµµα για τη 

µετανάστευση  είναι προσαρµοσµένο στον στόχο ότι, οι νέοι µετανάστες στον 

Καναδά µπορούν να ενσωµατωθούν και να συµβάλουν  στην ανάπτυξη,  χωρίς τη 

επιβάρυνση των προγραµµάτων κοινωνικής πρόνοιας.  Αυτή είναι η πηγή των νέων 

προτάσεων πολιτικής που θα καθιστούσετους µετανάστες να πληρώνουν για τις 

υπηρεσίες διακανονισµού και εγκατάστασης. Αυτό θα ήταν δυνατόν µέσο των 

χορηγών, και αφού τα πρώτα 10 χρονιά κάθε υπηρεσία πρόνοιας θα χρεωνόταν στον 

µετανάστη και µετά το πέρασµα αυτής της περιόδου, θα του επιστρέφονταν τα 

χρήµατα που πλήρωσε µέσω του χορηγού.  

Είναι, επίσης, µια πηγή της ώθησης για πιο ευέλικτους εργαζόµενους, δεδοµένου ότι 

στην «Νέα» οικονοµία όπου πρέπει να αναµένεται  συνεχής  αλλαγή και µεγαλύτερη 

ευελιξία, αυτό  θα χρειαστεί λιγότερο χρόνο συλλογής κοινωνικής ασφάλισης. Το πιο 

σηµαντικό σε αυτόν τον τοµέα είναι η µεγαλύτερη έµφαση στη γλωσσική επάρκεια 

στη διαδικασία επιλογής καθώς αυτό σηµαίνει ότι θα προσαρµοστούν όλο και πιο 

εύκολα στη αγορά εργασίας. Τέλος, η κυβέρνηση έχει διατηρήσει τη δέσµευση 
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να χρησιµοποιούν τους µετανάστες για τη ανανέωση  επενδύσεων και των  

εµπορικών ροών. 

 

 

2.4 Συµπεράσµατα 

  

 Η µεταναστευτική πολιτική του Καναδά, δεν είναι όµοια µε αυτήν των  δυο άλλων 

χωρών αφού δεν πρόκειται για µια πολιτική που διαµορφώθηκε από την  επιρροή των 

ιστορικών εξελίξεων, αλλά καθιστά µια οικονοµική σκοπιµότητα. ∆εν διαµορφώθηκε 

ως απόρροια των ιστορικών διεθνών εξελίξεων, αντίθετα ήταν µέρος την εσωτερικής 

πολιτικής και άρρηκτα συνδεδεµένη µε την οικονοµική πολιτική της χώρας. Η 

κυβέρνηση έθεσε στόχους µακροπροθέσµους και  βραχυπροθέσµους για την 

οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και για την λύση του δηµογραφικού ελλείµµατος.         

Αρχικά, η κυβέρνηση ήθελε όλο και περισσότερους ανθρώπους, εν γένει,  για τη 

συµπλήρωση µιας άδειας γης και δεχόταν και ανειδίκευτους εργάτες χωρίς προσόντα, 

ιδίως για να παρέχει την εργασία όσον αφορά την  ανάπτυξη της βάσης των 

φυσικών πόρων.  Οι ειδικοί στόχοι άλλαξαν, µε την πάροδο του χρόνου, από το 

ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό γενικά πριν το Παγκόσµιο Πόλεµο σε εργατικό 

δυναµικό για τις ∆υτικές περιοχές της χώρας, τη δεκαετία του 20’, σε ανειδίκευτους 

εργάτες που θα απασχοληθούν στα ορυχεία  και στη δασοκοµία στη δεκαετία του 

50’. Βασικά, επρόκειτο για µια προσπάθεια, η οπόια εγκείται στο 

να προσαρµόσει το µέγεθος της εισροής στην ικανότητα απορρόφησης τους στην 

οικονοµία. Αυτό σήµαινε ουσιαστικά,  παράλυση νέων εισροών   της µετανάστευσης, 

κατά τη διάρκεια της οικονοµικής ύφεσης. Από το 1960 έως το 1978 οι οικονοµικοί  

στόχοι  της µεταναστευτικής πολιτικής µετατράπηκαν σε πιο βραχυπρόθεσµους, 

δοιοτί η επιλογή των νέων εισροών ήταν   πάντα σε  αντιστοίχηση µε τις ελλείψεις  

δεξιοτήτων στην υπάρχουσα επαγγελµατική δοµή. Από το 1978 µέχρι το 1986, η 

 πολιτική για τη µετανάστευση χαρακτηρίζεται από τους ανθρωπιστικούς 

στόχους. Η κυβέρνηση συνέχισε να δέχεται νέους µετανάστες κάτω από, σχετικά, 

αυστηρές προϋποθέσεις   αλλά και πάλι αυτή η κατηγορία µεταναστών ήταν, σχετικά 

µικρή, σε σχέση µε τους πρόσφυγες και την κατηγορία της οικογενειακής 

επανένωσης. Στη συνέχεια, 1986 - 1989, η κυβέρνηση επικεντρώνεται σε  
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µακροπρόθεσµούς στόχους για την λύση του δηµογραφικού ζητήµατος, δίνοντας 

ελάχιστη έµφαση στην επιλογή  µε βάση συγκεκριµένες δεξιότητες. 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, η πολιτική µετανάστευση του Καναδά 

θα µπορούσε να συνοψιστεί ως µια πολιτική όπου οι χαµηλές εισροές σε περιόδους 

οικονοµικής ύφεσης εναλλάσσονται µε µεγάλες εισροές  που ανταποκρίνονταν  

σε συγκεκριµένους στόχους.  Αυτή η µορφή πολιτικής  εγκαταλείφθηκε στη δεκαετία 

του 1990,  µε την κυβέρνηση να αποφασίζει, ότι χρειάζεται µεγάλες εισροές 

µεταναστών για την αντιµετώπιση της υψηλής εγχώριας ανεργίας.  Επιπλέον, οι 

µακροπρόθεσµοι  στόχοι που επιδιώκονται είναι διαφορετικοί  από αυτούς  του 

παρελθόντος. Σε αυτή την περίοδο, η µετανάστευση θεωρήθηκε ως ένα εργαλείο που 

θα συµβάλει για να αλλάξει τον χαρακτήρα του καναδικού εργατικού δυναµικού, για 

να γίνει πιο εξειδικευµένο και ευέλικτο.  

 

 

3. Η οικονοµική διάσταση  

 

Η οικονοµική διάσταση της µετανάστευσης στον Καναδά αποτελείται από δυο 

ενότητες: πρώτον θα εξετάσουµε την οικονοµική ενσωµάτωση των µεταναστών στην 

καναδική αγορά εργασίας, όπου ανάµεσα σε όλα, θα αναφερθούµε και στις πρακτικές 

κατάρτισης των νέων µεταναστών για να ανταποκριθούν στην αγορά εργασίας, και 

δεύτερον  στα  ζητήµατα που προκύπτουν από µια τέτοια  µεταναστευτική πολιτική 

όπως πχ: Ποια είναι τα οικονοµικά οφέλη  για την  χώρα από αυτή την 

µεταναστευτική πολιτική; Πώς επηρεάζει η µετανάστευση την οικονοµική ανάπτυξη 

της χώρας, τους µισθούς, την ανεργία, το φαινόµενο brain drain; Υπάρχει ανάγκη 

περαιτέρω µετανάστευσης  και έχει σχέση ο µεγάλος πληθυσµός µε τα καθαρά 

οικονοµικά οφέλη; Μπορεί η περαιτέρω µετανάστευση να καλύψει τις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας, την έλλειψη δεξιοτήτων που έχει δηµιουργηθεί µε τα χρόνια 

δεδοµένης και της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών; Τα οικονοµικά οφέλη από την 

µετανάστευση  είναι αρκετά για να ξεπεράσουν τα έξοδα του κράτους πρόνοιας για 

την  εγκατάστασή τους;  Μπορεί  η περαιτέρω µετανάστευση  να λύσει το 

δηµογραφικό πρόβληµα ή το διατηρεί στα ίδια επίπεδα;  Ποιος ο ρόλος της 

προσωρινής  µετανάστευσης στην οικονοµία του Καναδά; 



  156 

Είναι σωστό η µεταναστευτική πολιτική να εκπληρώσει χρέη οικονοµικής πολιτικής  

του Καναδά; Μήπως δεν πρέπει να παραλείπουµε το γεγονός ότι  πρόκειται για µια 

πολιτική που  πρέπει  να συνδυάζει οικονοµικά,  κοινωνικά και πολιτισµικά στοιχεία 

παρά για µια αποκλειστική οικονοµική πολιτική;  

 

 

 

3.1 Η επιρροή της µεταναστευτικής πολιτικής στην οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρας. 

 

Με βάση έρευνες που έχουν διεξαχθεί και από το Fraser Institute  και από το 

Economic Council of Canada (ECC) το 1991, παρατηρήθηκε  ότι  η εποχή που η 

χώρα είχε την µεγαλύτερη οικονοµική ανάπτυξη, ήταν η εποχή που το ποσοστό  της 

µετανάστευσης ήταν µηδέν, ακόµα και αρνητικό.  Η µόνη περίοδος στην οποία 

συµβάδιζαν οικονοµική ανάπτυξη και µετανάστευση ήταν αυτή αµέσως µετά  τον Β’  

Παγκόσµιο Πόλεµο, και το γεγονός ότι η οικονοµική ανάπτυξη ώθησε την 

µετανάστευση πάρα  το αντίθετο. (Εconomic and Social Impacts, ECC, 1991, σ 29  

)47. Στην ίδια έρευνα υποστηρίζεται ότι,  ναι µεν, η µετανάστευση  αυξάνει το 

εργατικό δυναµικό, τις επενδύσεις, την κατανάλωση αλλά από την  άλλη µειώνει το 

αληθινό εισόδηµα και  τον πραγµατικό µισθό.   Η επιτροπή McDonalds, στο ίδιο 

θέµα, αναφέρει ότι : εάν οι µετανάστες έχουν µισθό πάνω από το µέσο όρο, αυτό 

ανεβάζει το µέσο όρο εισοδήµατος, αλλά δεν επηρεάζει θετικά τον εισόδηµα των 

Καναδών. Επίσης και οι καλά εκπαιδευµένοι εργαζόµενοι  – µετανάστες βελτιώνουν 

µε αυτό το εισόδηµα τους αλλά και πάλι για τους Καναδούς εργαζοµένους δεν 

υπάρχει άµεσο οικονοµικό όφελος. Οι Καναδοί  εργαζόµενοι δεν επωφελούνται ούτε 

από τις επιχειρήσεις  που έχουν εγκαταστήσει οι µετανάστες στη χώρα.   Οι  

ερευνητές της ECC αποδέχονται, ότι η αύξηση που προξενεί η µετανάστευση στη 

οικονοµία δεν ξεπερνά το 1/10 του 1% για ένα εκατοµµύριο νέους µετανάστες, χωρίς 

να υπολογιστεί το κόστος εγκατάστασης τους (γλωσσική εκπαίδευση και άλλες 

υπηρεσίες πρόνοιας).  

                                                      
47  στο Martin Collacott, 2003, σ.7. 
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H θεωρία του Borjas για την επιρροή της µετανάστευσης στους ντόπιους 

εργαζόµενους, φαίνεται, ότι επιβεβαιώνεται και για τον Καναδά. Έρευνες έχουν 

δείξει, ότι  στα µέσα της δεκαετίας του 1990, Καναδοί εργαζόµενοι  έχασαν τις θέσεις 

εργασίας τους ή βιώσαν συρρίκνωση των µισθών σε 47 βιοµηχανίες τους  εξαιτίας 

της νέας  µετανάστευσης. ( De Voretz,2006:401).  Με βάση την έρευνα της ECC για 

το 10% της αύξησης της µετανάστευσης, έχει σηµειωθεί  µείωση των µισθών των 

Καναδών εργαζοµένων στο 4%.  Στο σηµείο αυτό, πρέπει να  αποδειχθεί, ότι η 

µείωση των  µισθών, οδηγεί σε περισσότερο κέρδος και το κέρδος σε περισσότερες 

επενδύσεις και κατά συνέπεια αυτό σε υψηλότερες συνθήκες διαβίωσης. Αλλά και 

στην περίπτωση αυτή δεν λείπουν οι αρνητικές συνέπειες όπως είναι το φαινόµενο 

brain drain.  Επί παραδείγµατι, το 2000 το 6,6% των µεταναστών που εισήλθαν 

εκείνη την χρόνια στην χώρα  είχαν σπουδές πολιτικού µηχανικού και είχαν δηλώσει, 

επίσης, σαν προτιµώµενο επάγγελµα το ίδιο. ∆εδοµένου ότι ο αριθµός αυτός 

ξεπερνούσε κατά 50 % , τον αριθµό των  πτυχίων που έχουν διανεµηθεί από τα 

καναδικά πανεπιστήµια. Το γεγονός ότι, οι µετανάστες πολιτικοί µηχανικοί ήταν 

δυνατό να απορροφηθούν  ευκολότερα στην αγορά εργασίας καθώς ήταν 

διατεθειµένοι  να εργαστούν µε µικρότερη αµοιβή από τους Καναδούς πολιτικούς 

µηχανικούς, ένας µεγάλος αριθµός από τους τελευταίους ΄΄µετανάστευσε΄΄ στην 

Αµερική.   

Ένα άλλο ζήτηµα, είναι εάν η µετανάστευση θα µπορέσει να συµπληρώσει  το κενό 

των ειδικευµένων εργαζόµενων στην αγορά εργασίας του Καναδά.  Με βάση µια 

έρευνα από Conference Board of Canada, µέχρι και το 2020, το έλλειµµα σε 

εξειδικευµένους εργάτες θα ξεπεράσει το ένα εκατοµµύριο. Η υπουργός  υπεύθυνη 

για την µετανάστευση,  Εlinor  Caplan, υποστήριζε ότι η µετανάστευση θα µπορούσε 

να είναι µια λύση (2000) , ενώ ο επόµενος  υπουργός  Denis Coderre , ήταν  αντίθετος 

υποστηρίζοντας, ότι  η µετανάστευση θα δηµιουργούσε  ένα πλεόνασµα προσφοράς 

στην εργασία µε δεδοµένο την ήδη υπάρχουσα ανεργία στους νέους κάτω των 25 και 

την part-time απασχόληση των περισσοτέρων από αυτών.  Το ζήτηµα που απαιτεί  

προσοχή στο σηµείο αυτό είναι ποια ισορροπία πρέπει να επιτευχθεί ανάµεσα στην 

µετανάστευση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εργαζόµενων που βρίσκονται 

ήδη στον Καναδά. (Michael Baker & Dwayne Benjamin, 1994, 369-405 ).  

Παίρνοντας ως παράδειγµα αυτό της Αµερικής, αρχικά  προτάθηκε να υπάρχει 

παροχή κατάρτισης για τους εργαζόµενους που είναι ήδη στον Καναδά αλλά το 

πρόβληµα που παρατηρήθηκε ήταν ότι  µόνο το 31% των εργοδοτών κατέφευγαν σε 
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αυτή την διαδικασία, ποσοστό κατά πολύ µικρότερο, σε σχέση µε αυτό της Μ. 

Βρετανίας  για παράδειγµα, το όποιο φτάνει το 80%. Με βάση τα στοιχεία από τις 

έρευνες του  CCE  παρατηρήθηκε, ότι το όφελος από τους µετανάστες εργαζόµενους 

που συµπλήρωσαν τα κενά σε δεξιότητες  στην αγορά εργασίας, ήταν ελάχιστο, ενώ η 

µείωση των µισθών που παρατηρήθηκε εξισορροπήθηκε από το  συσσωρευµένο 

κέρδος των εργοδοτών και την αύξηση της κατανάλωσης  (Martin Collacott, 2003, 7-

28).  

Όσον αφορά το δηµογραφικό ζήτηµα, η κυβέρνηση δεν δίσταζε να χρησιµοποιεί το 

«το χαρτί της µετανάστευσης» για να λύσει το πρόβληµα της γήρανσης του 

πληθυσµού. Γεγονός είναι ότι οι Καναδοί οδεύουν στο να είναι γερασµένος λαός 

επειδή οι άνθρωποι τείνουν να ζουν περισσότερο και οι µητέρες να γεννούν λιγότερο 

(Constantine Passaris, 1998, 94-100). 

 Με βάση επίσηµα στοιχεία από το ινστιτούτο Statistics Canada, 2001, (Martin 

Collacott, 2003, 11-15) µέχρι και µια δεκαετία ακόµα ο πληθυσµός θα συνεχίζει να 

αυξάνεται και θα αρχίσει να µειώνεται  από το 2020 και µετά.  Επίσης, παρόµοιες 

έρευνες επισηµαίνουν ότι το 2025 ο αριθµός των συνταξιούχων στους 100 

εργαζοµένους θα έχει φτάσει το 35, σε αντίθεση µε το 18 που ήταν το 2001. Μια 

πληθώρα ερευνών, όµως σχετικά µε αυτό, δεν υποστηρίζουν ότι η µετανάστευση 

είναι  η καλύτερη λύση για  να σωθεί ο Καναδάς από την γήρανση. Για το πώς θα 

διαχειριστούν το δηµογραφικό έλλειµµα, το ECC  πρότεινε διαφορές λύσεις όπως 

είναι η επέκταση του εργατικού δυναµικού ειδικά από τις γυναίκες, η καθυστερηµένη 

συνταξιοδότηση και η αυξηµένη οικονοµική παραγωγικότητα. Παρόλα αυτά, ο 

Καναδάς που µάλλον έχει µικρότερο δηµογραφικό πρόβληµα από άλλες χώρες στην 

Ευρώπη, σαν επίσηµη κυβερνητική θέση, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι η 

µετανάστευση είναι   αυτή που θα λύσει αυτό το έλλειµµα. Με βάση τα στοιχεία του 

Statistics Canada, µε την αύξηση των αριθµών των µεταναστών µε το πέρασµα των 

χρονών, έχει αυξηθεί και ο µέσος όρος ηλικίας , και µέχρι το 2011, είχε φτάσει το 2,4 

%. Παρόλ’ αυτά,  ο πρωθυπουργός Chrétien, το 2002, παραµένει σταθερός στη θέση 

του ότι η µετανάστευση είναι η λύση. (Alan G. Green, David A. Green,2001, 443). 

Aυτό που παρατηρήθηκε είναι πως ήδη από το 2000, µια σειρά νοµοθετικών 

ρυθµίσεων, από την υπουργό µετανάστευσης Elinor Caplan, κάνουν πιο εύκολη την 

οικογενειακή επανένωση µειώνοντας τα κριτήρια και τα όρια ηλικίας για τα 

προστατευµένα µέλη. Επίσης, την ίδια περίοδο παρατηρούµε ότι στη νοοτροπία των 

διαµορφωτών της µεταναστευτικής πολιτικής, προστίθεται άλλη µια παράµετρος. 
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Πλέον στον Καναδά, θα είχαν το δικαίωµα να εισέλθουν και  να εργαστούν 

εργαζόµενοι µετανάστες χωρίς ιδιαίτερες δεξιότητες. Με σκοπό να εργαστούν εκεί 

που οι Καναδοί δεν είναι διατεθειµένοι να εργαστούν, και µόνη προϋπόθεση ήταν να 

είναι έντιµοι πολίτες µε καθαρό ποινικό µητρώο και να είναι «σκληρά» εργαζόµενοι. 

Αυτό που θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε είναι ότι παρά τις  αρνητικές προβλέψεις 

των ερευνών για  την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και την δηµογραφική κάλυψη 

ως αποτέλεσµα της µετανάστευσης, η κυβέρνηση  δεν εγκαταλείπει τον στόχο της να 

δέχεται όλο και περισσότερους µετανάστες. Πρωταρχικός στόχος αυτής της τάσης 

είναι η αναδιαµόρφωση του εργατικού δυναµικού του Καναδά, χωρίς άµεσα 

αποτελέσµατα.                

  

4. Ζητήµατα ιθαγένειας  

 

Ο Καναδάς αναγνωρίζει την διπλή ιθαγένεια από τις 15/02/1977 και ο κάθε 

υποψήφιος µετά το πέρασµα τριών ετών νόµιµης  διαµονής,  έχει το δικαίωµα της 

απόκτησης της καναδικής ιθαγένειας.  

 Με βάση επίσηµα στοιχεία από το Statistics Canada, (2006) το 85 % των  κατοίκων 

που είχαν γεννηθεί στο εξωτερικό  είχαν αποκτήσει την καναδική ιθαγένεια, ποσοστό 

σαφώς µεγαλύτερο από το 52% στις ΗΠΑ και 40% στη  Γαλλία.  

 Στον Καναδά, ωστόσο, οι µετανάστες που έχουν συµπληρώσει  το 18 έτος της 

ηλικίας τους, τρία χρόνια νόµιµης διαµονής κι έχουν καθαρό ποινικό µητρώο,  

 πρέπει να περάσουν  µια περαιτέρω δοκιµή η οποία να αποδεικνύει  τη γνώση της 

ιστορίας   και της  πολιτικής  δοµής  της χώρας ,  και αντί για δήλωση ενός 

προκαθορισµένου  όρκου πίστης, οι αρχές απαιτούν  µια πιο άµεση έκφραση της  

µελλοντικής τους υποταγής  στις  καναδικές  αξίες. (Irene Bloemrad, 2002:193-228.)  

Έχει επισηµανθεί, ότι ο Καναδάς είναι η πιο φιλική χώρα για µετανάστες (φτάνει να 

τηρούν τις προϋποθέσεις για  να γίνουν δεκτοί καταρχάς), όποτε και η απόκτηση της 

υπηκοότητας είναι πιο εύκολη απ’ ότι στην Γαλλία και την Ελλάδα, καθώς είναι 

αποτέλεσµα  µιας φιλικότερης πολιτικής για τους µετανάστες που βρίσκονται ήδη 

στην χώρα. Οι ανάγκες τους εισακούγονται περισσότερο σε σχέση µε άλλες χώρες 

και η οικογενειακή επανένωση είναι  πιο εύκολη διαδικασία.  
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5. Ζητήµατα κοινωνικής συνοχής. Θεσµική και ψυχολογική 

ενσωµάτωση  

 

Κάτω από τη οµπρέλα της πολυπολιτισµικής µεταναστευτικής πολιτικής ζούνε όλοι 

χαρούµενοι και αγκαλιασµένοι  στο καναδέζικο µωσαϊκό ή µήπως υπάρχουν 

προβλήµατα που διαταρράσουν την κοινωνική συνοχή; Υπάρχει σύγκρουση όσον 

αφορά τις θρησκευτικές και τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες τους; Είχε αυτή η 

πολιτική την κατάλληλη επιτυχία ή µήπως είχε το αντίθετο αποτέλεσµα µε τους 

µετανάστες να µαζεύονται στις δικές γωνίες–κοινότητες; Ποια στοιχεία της 

/residential segregation,  των διακριτών µειονοτήτων  είναι ανησυχητικά για την 

κοινωνική συνοχή;  Πως επηρεάζουν την κοινωνική συνοχή και επιβαρύνουν την 

καθηµερινότητα ολόκληρης της εθνικής τους κοινότητας οι εγκληµατικές παραβάσεις 

κάποιων οµάδων µεταναστών; Το φαινόµενο της  διασποράς διαµονής/ residential 

segregation και η σύλληψη νεαρών µεταναστών δεύτερης γενιάς,  ως ύποπτοι ότι 

σχεδίαζαν τροµοκρατικό χτύπηµα κρούουν το κώδωνα του κίνδυνου ή µήπως 

πρόκειται για υπερβολές; Κάποιες από τις µεταβλητές µε τις οποίες θα µπορούσε  να 

εξεταστεί η κοινωνική συνοχή είναι η εθνική ταυτότητα των µεταναστών, οι 

νοοτροπίες και οι κοινωνικές αξίες τους και η συµµετοχή στην δηµόσια ζωή.  Πόσο 

σηµαντική είναι η ψυχολογική ενσωµάτωση των µεταναστών στη κοινωνία του 

Καναδά για τον ίδιο τον µετανάστη και την οικογένεια του αλλά και για την 

κοινωνική συνοχή;  

Οι  κατάλληλοι  παράµετροι για  µια τέτοια ανάλυση είναι : η  γνώση της γλώσσας 

της  χώρας, τα ποσοστά πολιτογράφησης, οι µεικτοί γάµοι, το residential segregation, 

η συµµετοχή του εργατικού δυναµικού, καθώς και  η πολιτική συµµετοχή (δικαίωµα 

ψήφου, συµµετοχή σε κάποιο κόµµα, ακόµα και εκπροσώπηση).( John Harles, 2005, 

9-29).    

Γλωσσική επάρκεια. Όσον αφορά  τους ενήλικες µετανάστες,  η εκµάθηση της 

γλώσσας είναι µια εθελοντική υπόθεση, αφού κάθε νέα άφιξη πρέπει να θεωρείται ως 

µια επένδυση στην αγορά εργασίας.  

Ωστόσο, οι αρχές και σε κρατικό και σε τοπικό επίπεδο διαθέτουν προγράµµατα 

εκµάθησης σε ειδικές τάξεις ενήλικων µεταναστών,  για τα αγγλικά ή και τα γαλλικά  

ως δεύτερες γλώσσες, των οποίων η  χρηµατοδότηση  και η 

δηµοτικότητα έχει σταθερά επεκταθεί. Χάρη σε αυτές τις προσπάθειες αλλά και λόγω 
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του ότι µια από τις προϋποθέσεις υποδοχής τους στην χώρα ήταν η καλή έως άριστη 

γνώση µιας  από τις επίσηµες  γλώσσες του Καναδά, µόνο το 1/10 παραδέχεται ότι 

χρησιµοποιεί άλλη γλώσσα εντός σπιτιού.       

∆ιασπορά διαµονής. Με βάση την επίσηµη απογράφη του πληθυσµού του 2006   

από όλους τους µετανάστες στον Καναδά, το 85% ζει σε  µητροπολιτική περιοχή,  

όπως και  το 94% εκείνων που έφθασαν τη δεκαετία του 1990. Σχεδόν τα τρία 

τέταρτα των νέων εισερχόµενων ζουν στο Τορόντο, το Μόντρεαλ, το 

Βανκούβερ. Μελέτες του οικισµού σε αυτές τις καναδικές πόλεις επιβεβαιώνουν ένα 

µέτριο  έως και  υψηλό βαθµό διαχωρισµού  µειονοτικών  εθνικών  οµάδων. 

Επιπλέον, η καναδική κυβέρνηση αναφέρει, ότι οι εθνικοί θύλακες  µεταξύ 

των ορατών µειονοτήτων βρίσκονται σε άνοδο,  µέσα στους οποίους τουλάχιστον το 

30% του πληθυσµού ανήκει σε µία ενιαία οµάδα.  

Το 1981 µόνο έξι τέτοιες κοινότητες υπήρξαν, ενώ το  2001  περισσότερες 

από διακόσιες πενήντα. Τελικά στον Καναδά η επίσηµη δέσµευση για  µια 

πολυπολιτισµική κοινωνία δεν σηµαίνει απαραιτήτως ύπαρξη πολυπολιτισµικών 

 γειτονιών (T.R.Balakrishnan, Paul Maxim and Rozzet Jurdi,2005, 126 – 144 ). 

Όσον αφορά τους µικτούς γάµους, κριτήριο το οποίο επηρεάζει και την κοινωνική 

συνοχή και  την ενσωµάτωση τους , το αντίστοιχο ποσοστό για τον Καναδά είναι 

πολύ χαµηλότερο από αυτό των Ηνωµένων Πολιτειών  και της Γαλλίας φτάνοντας το 

3,1 % του συνολικού αριθµού.  

Όσον αφορά την πολιτική συµµετοχή, τα αποτελέσµατα ερευνών δείχνουν ότι οι 

µετανάστες στον Καναδά συµµετέχουν σχεδόν το ίδιο µε τους  Καναδούς πολίτες.  

 Στην καναδική Βουλή των Κοινοτήτων,  41 από τις 308 έδρες κατέχονται από 

µετανάστες αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι εκπροσωπούν τις φυλετικές µειονότητες στο 

Νοµοθετικό σώµα. 

Η Οικονοµική ενσωµάτωση. Με βάση τα στοιχεία από τον ΟΟΣΑ (OECD)( John 

Harles, 2005, 9-29)  η διαφορά στην απασχόληση ανάµεσα στους Καναδούς και  τους 

µετανάστες  είναι 2,5 %. Λιγότερο έντονη είναι η διαφορά, εάν επισηµανθεί ότι το 

ποσοστό απασχόλησης των καναδών είναι 91 %. Επίσης, στα ίδια στοιχεία από το 

ΟΟΣΑ  µπορεί να προστεθεί το γεγονός ότι µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας 

εµφανίζεται στις γυναίκες και στους νέους, παρά στους άνδρες µετανάστες. Ένα 

επιπλέον χαρακτηριστικό στοιχείο είναι το γεγονός, ότι  αυτοί που είναι σε πιο 

µειονεκτική θέση όσον αφορά την απασχόληση τους, είναι οι µετανάστες που 

κατάγονται από την υπο-σαχάρια Αφρική, την Καραϊβική και τη Νοτιοανατολική 
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Ασία. Γενικότερα, διαφορές ανάµεσα στους µετανάστες και τους ντόπιους 

εργαζόµενους  ισχύουν όσο βρίσκονται σε προσωρινό καθεστώς, πριν την απόκτηση 

της ιθαγένειας αλλά σε πολλές περιπτώσεις εντείνονται και στην δεύτερη γενιά. Όσον 

αφορά τους µισθούς η διαφορά ανάµεσα στους  Καναδούς  και τους µετανάστες είναι 

40 %  για τους µετανάστες που έχουν λιγότερο από 5 χρόνια παραµονής και 20% για 

τους µετανάστες που έχουν περισσότερα χρόνια µόνιµης διαµονής ή που έχουν ήδη 

αποκτήσει την καναδική ιθαγένεια. Όσον αφορά τα στοιχεία για τους εργαζοµένους 

και τις οικογένειες τους που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας, το ποσοστό αυτό 

φτάνει το 20 %, από το οποίο 11,2% είναι µετανάστες που ζουν και εργάζονται εκεί 

για πάνω από 5 χρόνια και το 9,3% είναι Καναδοί.  Αυτό που είναι  άξιο αναφοράς 

είναι τα στοιχεία από τον ΟΟΣΑ που αφορούν το είδος εργασίας των µεταναστών. 

Στην Γαλλία,  4 στους 10 εργαζοµένους σε χειρονακτικές εργασίες είναι µετανάστες, 

ενώ στον Καναδά παρατηρείται ότι αυτή η οµάδα εργαζοµένων υπερεκπροσωπείται 

στις χειρονακτικές εργασίες ακόµα και στην δεύτερη γενιά. Οι έγχρωµοι µετανάστες 

δυσκολεύονται περισσότερο στην εύρεση εργασίας και στις περισσότερες 

περιπτώσεις είναι πιο ευάλωτοι στις διακρίσεις στην αγορά εργασίας.   

Συµπερασµατικά, στην ενότητα  αυτή αναλύσαµε την θεσµική ενσωµάτωση  των 

µεταναστών στον Καναδά σε σχέση µε την θέση τους στην αγορά εργασίας , µε την 

γνώση των επισήµων γλωσσών του Καναδά, την απόκτηση της ιθαγένειας, την 

διασπορά διαµονής των µεταναστών και άλλα. Εκτός από την θεσµική ενσωµάτωση, 

αυτό που είναι σηµαντικό να αναλυθεί είναι και η ψυχολογική ενσωµάτωση.  

Είναι πολύ σηµαντικό να αναλυθεί η ψυχολογική ενσωµάτωση σχετικά µε τις 

πολυπολιτισµικές αρχές που διέπουν, εν γένει, την χώρα µεταναστών.  Το Environics 

Canada, το 2001 διεξήγαγε την έρευνα  Focus Canada report σχετικά µε την 

ψυχολογική ενσωµάτωση των µεταναστών. Κάποιοι από τους άξονες της έρευνας 

ήταν: εάν νιώθουν Καναδοί, πόσο περήφανοι νιώθουν που είναι Καναδοί, εάν 

εγκρίνουν τις πολυπολιτισµικές αρχές, εάν θα πρέπει οι εθνικές  οµάδες να 

αναπροσδιοριστούν ως τέτοιες και να κρατήσουν το δικό τους τρόπο ζωής.( John 

Harles, 2005, 31)   

Αρχικά, η πλειοψηφία προσδιορίζει τον εαυτό της ως Καναδό πολίτη  

συµπεριλαµβανοµένου και του 32 % αυτών, η καταγωγή των οποίων είναι µη 

ευρωπαϊκή και µη βόρειο-αµερικανική. ∆εδοµένου, ότι το πολυπολιτισµικό µοντέλο 

δεν απαιτεί κάτι τέτοιο, δεν είναι αναµενόµενο οι νεοεισερχόµενοι να 

αναπροσδιοριστούν ως Καναδοί. Μόνο το 33% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι 
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έχουν παραµείνει προσκολληµένοι στην εθνική συνείδηση της  χώρας καταγωγής. 

Ξεκινώντας µε τις µεταβλητές της έρευνας, πρώτος είναι ο  βαθµός  υπερηφάνειας ως  

Καναδοί. Τα στοιχεία που παρουσιάζει το Focus Canada report είναι τα παρακάτω:     

Υπάρχει  µικρή διαφορά µεταξύ  των µεταναστών  και των «αυτοχθόνων»  

ερωτηθέντων  για το βαθµό υπερηφάνειας, καθώς και οι δυο οµάδες  

δείχνουν υψηλά επίπεδα  υπερηφάνειας. Οι Καναδοί δηλώνουν  κατά 68.1% πολύ 

περήφανοι, ενώ το ποσοστό για τους µετανάστες φτάνει  στο 67.5 %.  Αν υπάρχει µια 

σηµαντική διαφοροποίηση σε αυτό το σηµείο, είναι µεταξύ των οµάδων 

των µεταναστών επειδή  οι µετανάστες ευρωπαϊκής καταγωγής ισχυρίζονται ότι 

είναι πολύ υπερήφανοι, περισσότερο από τους άλλους µετανάστες  που 

αποτελούν µέρος του Καναδά. 

Σε ποιο βαθµό η πολυπολιτισµική πολιτική είναι  υπεύθυνη γι αυτές τις απαντήσεις; 

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας οι µετανάστες  εγκρίνουν την 

πολυπολιτισµικότητα  σε µεγαλύτερο βαθµό και πιο  έντονα  από τους  

Καναδούς. Οι εθνικές οµάδες που είναι πιο αποµακρυσµένες από τον άγγλο-

καναδικό ή γάλλο-καναδικό πολιτισµό θα προτιµούσαν  να υιοθετηθεί  µια πολιτική 

που τους υπόσχεται την  ακεραιότητα των εθνικών τους  στοιχείων. Είναι ακριβώς 

αυτοί που επηρεάζονται από τις σύγχρονες προσπάθειες της καναδικής κυβέρνησης 

για την κατανόηση και την προώθηση  της πολυπολιτσµικότητας ως αναπόσπαστο 

τµήµα της καναδικής ταυτότητας αλλά και την διατήρηση της εθνικής ταυτότητας µε 

προγράµµατα ενηµέρωσης, κατάρτισης, υπουργικές διακηρύξεις κλπ. Όσον αφορά το 

ζήτηµα της κατανόησης της  πολυπολιτισµικότητας στην πράξη  απάντησαν ότι αυτή 

αποτελεί την πολιτισµική  διατήρηση,  την ανοχή της διαφορετικότητας,   

την προσαρµογή των µεταναστών, την εκτίµηση  και τον σεβασµό των εθνοτικών  

στοιχείων κάθε οµάδας  και  την καταπολέµηση των διακρίσεων κατά των εθνοτικών 

µειονοτήτων. Στο ερώτηµα κατά πόσο υποστηρίζουν το πολυπολιτισµικό µοντέλο, 

παρατηρούµε  ότι το 41 % των µεταναστών το υποστηρίζουν δυνατά, αντίθετα οι 

Καναδοί το υποστηρίζουν µόνο κατά 21% , ενώ αυτό το µοντέλο υποστηρίζεται 

σχεδόν-περίπου από το  40% των Καναδών και το 30 % των µεταναστών. Οι 

ερωτηθέντες που δεν υποστηρίζουν το µοντέλο αυτό στις δυο οµάδες είναι γύρω στο 

10%. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου σαφές,  ότι η  πολυπολιτισµικότητα είναι αυτό 

που θέλουν οι µετανάστες.  

Η έρευνα  του Focus Canada δείχνει,  ότι οι προοπτικές των µεταναστών 

 συγκρούονται πολλές φορές για τέτοια θέµατα. Στο ερώτηµα, εάν συµφωνούν οι 
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εθνοτικές οµάδες να διατηρούν τον τρόπο ζωής τους βλέπουµε, ότι το 51% των 

µεταναστών διαφωνεί έναντι του 57% των Καναδών. Επιπλέον, αποδεικνύεται ότι η 

µεγάλη πλειοψηφία των µεταναστών (83%)  αλλά και των Καναδών (82%) 

υποστηρίζουν ότι οι ενθετικές οµάδες θα πρέπει να προσπαθούν να λιώσουν στην 

πολιτισµική χοάνη όσο το δυνατόν γίνεται, έτσι ώστε να συνδυαστούν µε την 

καναδική κοινωνία και όχι να αποτελούν µια ξεχωριστή κοινότητα.  

Τα δεδοµένα της έρευνας  Focus Canada δεν δείχνουν µια σαφή  νοοτροπία των 

µεταναστών αλλά και των Καναδών καθώς οι απόψεις τους   ποικίλλουν. Το ερώτηµα 

εάν πρέπει  η πολυπολιτισµικότητα να παίζει βασικό ή συµπληρωµατικό ρόλο στην 

ταυτοποίηση του µετανάστη µε τη χώρα µάλλον παραµένει αναπάντητο .    

 

  

6.  Η εκπαιδευτική πολιτική του Καναδά για τα παιδιά των 

µεταναστών. 

 

 Στο σηµείο αυτό θα εξετάσουµε το πολυπολιτισµικό σύστηµα εκπαίδευσης του 

Καναδά, την φύση του καναδέζικου σχολείου ως θεσµό, τα προγράµµατα 

διδασκαλίας κλπ. Θα εστιάσουµε την προσοχή µας στην ανάλυση της διαχείρισης της 

πολιτισµικής ποικιλοµορφίας στο σχολείο από ακαδηµαϊκής προοπτικής, τα 

δίγλωσσα προγράµµατα, στον εντοπισµό των διαπολιτισµικών στοιχείων  που 

εµπεριέχει ή όχι αυτό το σύστηµα, τη σχέση των σχολείων µε τις εθνικές κοινότητες 

κλπ.  

O Καναδάς έχει δέκα επαρχιακά σχολικά συστήµατα, τα οποία διαφοροποιούνται το 

ένα από το άλλο σε επίπεδο πρακτικών και πολιτικών.  Επίσης στον Καναδά 

υπάρχουν τρία είδη σχολείων, τα αγγλικά δηµόσια σχολεία, τα γαλλικά δηµόσια 

σχολεία και τα δηµόσια διαπολιτισµικά σχολεία.  

 Παρόλα αυτά, ο κεντρικός άξονας της εκπαιδευτικής πολιτικής για τα παιδιά των 

µεταναστών αλλά και ευρύτερα,  είναι η διαπολιτισµική  εκπαίδευση.  Η έννοια της 

διαπολιτισµικότητας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την πολυπολιτισµική 

πραγµατικότητα και  είναι όρος που προϋποθέτει την επικοινωνία µεταξύ  δυο ή 

περισσότερων πολιτισµών.  

Η διαπολιτισµικότητα είναι ένα σύνολο ψυχολογικών, συλλογικών και θεσµικών 

διαδικασιών που παράγονται από την διάδραση των πολιτισµών σε µια σχέση 
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αµοιβαίας ανταλλαγής, µε την προοπτική της διατήρησης κάποιας σχετικής 

πολιτισµικής ταυτότητας των εµπλεκόµενων µελών. ∆εν πρόκειται για ακύρωση των 

πολιτισµικών διαφορών αλλά για παρατήρηση του πως αντιδρούν, δηµιουργούνται, 

µεταµορφώνονται  και µεταµορφώνουν την διαπολιτισµική δυναµική. ∆εν πρόκειται 

για µια απλή σχέση µεταξύ τους αλλά για ένα φαινόµενο διάδρασης όπου οι 

πολιτισµοί επικοινωνούν και η επικοινωνία αυτή τα µεταµορφώνει. Η διαπολιτισµική 

επικοινωνία δεν είναι η περιγραφή του άλλου πολιτισµού σαν αντικείµενο έρευνας 

αλλά η ικανότητα προσαρµογής, αλλάζοντας τα ίδια δικά του κριτήρια. Αυτός 

ακριβώς είναι και ο στόχος των διαπολιτισµικών σχολείων στον Καναδά.          

Η ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση διαδραµατίζει καίριο ρόλο στην κοινωνική 

ενσωµάτωση των παιδιών των µεταναστών στον Καναδά.  Το προσωπικό του 

σχολείου είναι εκπαιδευµένο  για να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές προκλήσεις που 

σχετίζονται µε το πολυπολιτισµικό περιβάλλον του σχολείου.  Η οργάνωση των 

εργασιών και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων εστιάζει στην συνάντηση και την 

αλληλεπίδραση µεταξύ των µεταναστών µε διαφορετικό πολιτισµικό κεφάλαιο  µε 

σκοπό να µειώσει τις παρανοήσεις και την απόσταση µεταξύ των δυο οµάδων, των 

καναδών παιδιών και των νέο-εισερχόµενων  παιδιών. 

 Χαρακτηριστικό της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης του Καναδά είναι η δίγλωσση 

εκπαίδευση δηλαδή  η εκπαίδευση και στην γλώσσα καταγωγής τους.    

Οι στόχοι της δίγλωσσης εκπαίδευσης48 είναι 5 και είναι οι παρακάτω:  

Ο  πρώτος στόχος είναι η  γρήγορη προσαρµογή τους σε µια πιθανή  επιστροφή  στην 

χώρα καταγωγής τους. 

Για την εκµάθηση της γλώσσας υποδοχής  (Coryse Cicerι& Marie McAndrew, 2003) 

διάφορες προσεγγίσεις ισχυρίζονται ότι  η αντικατάσταση της αρχικής γλώσσας 

από τη γλώσσα της χώρας υποδοχής µπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, καθώς 

µεταξύ άλλων περιορίζει τους µαθητές σε µια ηµι-γλωσσική κατάσταση ή αφαιρετική 

διγλωσσία. Αντίστροφα, αν προωθηθεί η παράλληλη ανάπτυξη και των δύο 

γλωσσών, ιδιαίτερα στον τοµέα της γραφής, ώστε τα επίπεδα της επάρκειας στις δύο 

γλώσσες να  είναι ισοδύναµα, τότε η ευχέρεια στην γλώσσα της χώρας υποδοχής θα 

βοηθούσε . Ο τρίτος στόχος είναι η διατήρηση των γλωσσών και των πολιτισµών 

καταγωγής. Τα προγράµµατα αυτά συνήθως αρχίζουν σαν απάντηση στην 

κινητοποίηση των ίδιων των µειονοτικών οµάδων και όχι για παιδαγωγικούς λόγους ή 

                                                      
48L’éducation au Canada :Recensement de 2001, produit no 96F0030XIF2001012 au catalogue de Statistique 
Canada, série « analyses », Recensement de 2001, publication gratuite.   
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µέσω ενός αιτήµατος από τους αρµόδιους του σχολείου. Σε ακραίες περιπτώσεις, 

ορισµένα από αυτά τα προγράµµατα µπορεί να είναι αποκλειστικά για ντόπιους µε 

στόχο την διατήρηση της συνοχής και τη ζωτικότητα της δικής τους γλώσσας.   

  

6.1  Τα παιδιά των µεταναστών και οι αποδώσεις τους στο καναδικό 

σχολείο. 

 

Ένας πρωτοφανής αριθµός των νέων µεταναστών έφθασε στον Καναδά κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 9049. Το 2001, περίπου 1,8 εκατοµµύρια άνθρωποι που 

ζουν στον Καναδά ήταν µετανάστες οι οποίοι έφτασαν στον Καναδά την τελευταία 

δεκαετία και από  τους οποίους  το  17%, δηλαδή περίπου 310.000, ήταν παιδιά 5 έως 

16 ετών.  

 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει την κατανοµή των οικογενειών  των µεταναστών που 

έχουν παιδιά σε σχολική ηλικία από το 1991 έως και το 2001.   Σχεδόν δύο 

εκατοµµύρια µετανάστες έφθασαν στον Καναδά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

1990 και  έχουν εγκατασταθεί στις κυριότερες πόλεις (Τορόντο, Βανκούβερ και  

Μόντρεαλ).  

Θα είχε ενδιαφέρον να αναλυθεί η πορεία αυτών των παιδιών στο σχολείο πάντα σε 

αλληλεξάρτηση µε την κοινωνική ενσωµάτωση τους.  

                                                      
49 Le rendement scolaire d’enfants d’immigrants au Canada, 1994 à 1998, produit no 11F0019MIF au catalogue de 
Statistique Canada, document de recherche no 178, publication gratuite. www.statcan.gc.ca/pub/81/7422fr.htm 
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Τα   αποτελέσµατα του Προγράµµατος ∆ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) του 

2000 συµπέραναν, ότι τα παιδιά των µεταναστών ξεκινάνε µε δυσκολία και έχουν 

χαµηλότερες αποδώσεις από τους Καναδούς, διαφορά η οποία εξαφανίζεται  µε το 

τέλος του δηµοτικού σχολείου.50 Οι επιδόσεις των παιδιών ποικίλλουν ανάλογα  και 

µε τη µητρική γλώσσα των γονέων. Σύµφωνα µε την έρευνα του Worswick 

(Worswick, 2001) η οποία αξιολογεί τις ακαδηµαϊκές επιδόσεις των παιδιών  των 

µεταναστών την περίοδο 1994 – 1998,  η µητρική γλώσσα επηρεάζει τις ακαδηµαϊκές 

επιδόσεις των παιδιών κατά τη διάρκεια της νηπιακής ηλικίας. Τα παιδιά 

µεταναστών,  µητρική γλώσσα των οποίων, δεν είναι ούτε τα γαλλικά, ούτε και τα 

αγγλικά, βρίσκονται σε ιδιαίτερα µειονεκτική θέση.  Στα µαθηµατικά και την 

ανάγνωση οι αποδώσεις των παιδιών αυτών  ήταν χαµηλότερες κατά 20% και στην 

γραµµατική κατά 30%.  Για τα παιδιά των µεταναστών, η µητρική γλώσσα των 

οποίων είναι  είτε τα αγγλικά είτε τα γαλλικά το  χάσµα είναι πολύ µικρότερο. Η 

ανάλυση των δεδοµένων από το PISA 200651, δίνει παρόµοια αποτελέσµατα. Κατά 

την διάρκεια των σπουδών τους,  και περίπου µετά από 14 χρόνια σπουδών,  τα 

παιδιά των µεταναστών  έχουν τις ίδιες αποδώσεις µε τους καναδούς µαθητές και 

φοιτητές.    

  

Πηγή: Πρόγραµµα ∆ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών / Survey of Youth in Transition 

2000 

                                                      
50 Les enfants d'immigrants : comment se débrouillent-ils à l'école? ,   Catalogue de Statistique Canada, document 
de recherche no 178, publication gratuite. www.statcan.gc.ca/pub/81/7412fr.htm 
51 Measuring up: Canadian Results of the OECD PISA Study ,The Performance of Canada’s Youth in Science, Reading 
and Mathematics,2006 First Results for Canadians aged 15, 2007 
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Μελέτες δείχνουν µε συνέπεια την ύπαρξη του στενού δεσµού µεταξύ του επιπέδου 

της εκπαίδευσης των γονέων και της ακαδηµαϊκής επιτυχίας των παιδιών τους. Από 

την άποψη αυτή, πολλά παιδιά που µετανάστευσαν στον Καναδά κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του 90’ είχαν καλές αποδώσεις στο σχολείο και αυτό έχει συνδεθεί 

άµεσα και µε τη µόρφωση των γονέων τους, καθώς  το 61% των µεταναστών  που 

έφθασαν στον Καναδά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας αυτής είχαν τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, σε σύγκριση µε το 48% του συνόλου των µεταναστών την δεκαετία 

1970-1980. Είναι πιθανό ότι το µορφωτικό επίπεδο των νέων µεταναστών έχει θετική 

επίδραση στις σχολικές επιδόσεις των παιδιών τους.  Από τα συµπεράσµατα του 

Statistics Canada βλέπουµε ότι οι δυο παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των 

παιδιών στο σχολείο είναι η µητρική τους γλώσσα και η µόρφωση των ίδιων των 

γονέων τους και εποµένως τα πρότυπα που παίρνουν από το σπίτι, η ύπαρξη ή όχι της 

κοινής τους προσπάθειας τα πρώτα χρόνια κλπ. Ένας άλλος παράγοντας εξίσου 

σηµαντικός είναι η κοινωνική ενσωµάτωση τους στο σχολείο.     

Με βάση τις αρχές της πολυπολιτισµικότητας, σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία σαν 

τον Καναδά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν προβλήµατα κοινωνικής ενσωµάτωσης των 

παιδιών στο σχολείο , καθώς στο «πολυπολιτισµικό µωσαϊκό συµβιώνουν  όλοι µαζί 

και ευτυχισµένοι.» Είναι η αλήθεια έτσι όµως ;  

Ενδιαφέροντα στοιχεία µας δίνει µια έρευνα που διενεργήθηκε52 σε σχολείο µιας 

πόλης του Κεµπέκ 180 000 κατοίκων, στο οποίο   ανάµεσα σε 850 µαθητές υπάρχουν 

100 µαθητές τάξεων υποδοχής.  

Η έρευνα αυτή   πραγµατοποιήθηκε  µε δύο διαφορετικές ερευνητικές µεθόδους. Η 

πρώτη µέθοδος βασιζόταν σε επιµέρους συνεντεύξεις σε 15 µαθητές- παιδιά 

µεταναστών: εννέα αφγανικής καταγωγής, τέσσερις από την Κολοµβία , ένας από την 

Αφρική και ένας  ευρωπαϊκής καταγωγής.  Η δεύτερη µέθοδος ήταν η διενέργεια 

οµάδων συζήτησης (focus groups) µε καναδούς µαθητές. Οι απόψεις διαφέρουν αλλά 

και συγκλίνουν όσον αφορά την ενσωµάτωση στο σχολείο µε βάση την συζήτηση και 

τις συνεντεύξεις.  

Τα συµπεράσµατα , από τις συνεντεύξεις µε τα παιδιά των µεταναστών είναι: 

Πρώτον, οι µαθητές έχουν µιλήσει πολύ για τις διαφορές µεταξύ των αξίων του 

πολιτισµού καταγωγής και εκείνων της  κοινωνίας υποδοχής. 

                                                      
52 Le rendement scolaire d’enfants d’immigrants au Canada, 1994 à 1998 , produit no 11F0019MIF au catalogue 
de Statistique Canada, document de recherche no 178, publication gratuite. www.statcan.gc.ca/pub/81/7422fr.htm 
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 Κάποιες από τις χαρακτηριστικές δηλώσεις των παιδιών  είναι: “Στην Κολοµβία, αν 

έχετε χαθεί, θα σας βοηθήσουν. Αλλά εδώ, όχι”.  Στη συνέχεια, µείζονα πρόκληση 

αποτελεί η σύναψη φιλιών από το Κεµπέκ καθώς για τους νέους µαθητές  “Είναι 

δύσκολο να βρει φίλους κανείς.  Στη χώρα µου µπορούµε να πούµε ότι υπάρχει ένα 

πνεύµα οικογένειας”. Τέλος, αναφέρθηκαν  και εχθροπραξίες που ενίοτε προέκυπταν 

µεταξύ των παιδιών από οικογένειες µεταναστών και  των Quebecers.  

Οι µαθητές – παιδιά µεταναστών προτιµούν το σχολικό σύστηµα του Κεµπέκ από 

αυτό της χώρας καταγωγής τους. «Εδώ, οι καθηγητές έχουν εµπειρία. Ξέρουν τι να 

διδάξουν»  αναφέρουν. Όσον αφορά την εκµάθηση των γαλλικών  τα παιδιά  

εξέφρασαν την απογοήτευσή τους σχετικά µε την κοινωνιο-γλωσσολογική 

προσέγγιση  στο σχολείο, ανάµεσα τους συνοµηλίκους τους από το Κεµπέκ. Πολλές 

φορές τους έχουν γελοιοποιήσει  στο παρελθόν ή έχουν  αντιµετωπίσει εχθρικές 

στάσεις από αυτούς.  Τέλος, όλοι οι µαθητές  έχουν εκφράσει τα συναισθήµατα της 

αποµόνωσης που βιώνουν στο σχολείο τους. "Εδώ, αισθάνοµαι πολύ µόνη” εκφράζει 

µια κολοµβιανή.  

Οι απόψεις των καναδών µαθητών,  βάση της οµάδας συζήτησης ήταν διαφορετικές 

από αυτές των παιδιών των µεταναστών. Ανάµεσα στα επαναλαµβανόµενα θέµατα 

που προέκυψαν  από τη συζήτηση,  παρατηρήθηκε ότι υπήρχε η επιθυµία  

ενσωµάτωσης των νέων εισερχόµενων στην καναδική κοινωνία αλλά καταβάλλοντας 

περισσότερες προσπάθειες προσαρµογής  από τους τελευταίους για την ενσωµάτωση  

στο καινούργιο περιβάλλον. Η  περίπτωση του Κεµπέκ πρέπει να σηµειώσουµε ότι 

είναι ιδιαίτερη, καθώς πάντα υπάρχει η νοοτροπία συντήρησης του γαλλικού 

πολιτισµού και της γαλλικής γλώσσας ως κυρίαρχη, γι’ αυτό παρατηρούµε ένα είδος 

συγκράτησης και αυστηρότητας προς τους µετανάστες και τα παιδιά τους. 

Παρ’όλα αυτά στην  καθηµερινότητα,  οι δύο οµάδες παιδιών είναι σαφώς 

διαχωρισµένες  η µια από την  άλλη.  Η µια οµάδα κατηγορεί την άλλη, είτε  για 

έλλειψη επικοινωνίας, είτε ότι δεν προσπαθούν αρκετά για την ενσωµάτωση. Ο 

διαχωρισµός αυτών των δύο οµάδων φαίνεται επίσης και από τις συγκρούσεις σε 

λεωφορεία, αψιµαχίες στους διαδρόµους  ή από τη δηµιουργία  οµάδων 

ποδοσφαίρου. Πρόκειται  για ένα φυσικό  ψυχολογικό φαινόµενο στο οποίο, οι 

άνθρωποι αναπροσδιορίζονται ως οµάδες και που οδηγεί σε διακρίσεις, στάσεις και 

συµπεριφορές. Η ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση  θα µπορούσε να διαδραµατίσει  

σηµαντικό ρόλο στη µείωση αυτών των στάσεων και συµπεριφορών. 
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Φαίνεται, ότι στο Κεµπέκ η διαπολιτισµική επικοινωνία στα πλαίσια της κοινωνίας 

του σχολείου έχει αποτύχει. Παρατηρούνται τάσεις αφοµοίωσης  από την κοινωνία 

υποδοχής, θα έλεγε κανείς σχετικά και την εκµάθηση της γλώσσας αλλά και  

γενικότερα απαιτείται  µονόπλευρη προσαρµογή εκ µέρους των µεταναστών από την 

κοινωνία υποδοχής. 

 Σαν επίσηµη πολιτική της κυβέρνησης του Κεµπέκ είναι: Το σχολείο του µέλλοντος, η 

πολιτική  ενσωµάτωσης στο σχολείο και η διαπολιτισµική εκπαίδευση. -  Une école 

d’avenir : politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle. Αυτό που 

επισηµαίνεται στο πρόγραµµα αυτό, είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών  στην 

υλοποίηση των στόχων της πολιτικής αυτής. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν 

τέτοιες δεξιότητες, ώστε να ενθαρρύνουν την επικοινωνία µεταξύ των παιδιών για 

την επίτευξη καλύτερων αποτελεσµάτων.   

 

  7. Συµπεράσµατα  

 

Η περίπτωση του Καναδά αποτελεί µια πιο απλή περίπτωση µεταναστευτικής 

πολιτικής από τις άλλες δυο χώρες της ανάλυσης µας. ∆εν διαµορφώθηκε ως 

απόρροια των ιστορικών διεθνών εξελίξεων, αλλά ήταν µέρος της εσωτερικής 

πολιτικής και άρρηκτα συνδεδεµένη µε την οικονοµική πολιτική της χώρας.  

Πρόκειται για µια παραδοσιακή πολυπολιτισµική κοινωνία µέσα στα πλαίσια ενός  

οµοσπονδιακού κράτους, στην οποία η διαχείριση της διαφοράς σέβεται απολύτως τις 

πολιτισµικές και τις θρησκευτικές ιδιαιτερότητες των διάφορων οµάδων  και τις 

ενσωµατώνει στην κοινωνία, στην οποία συµµετέχουν  µε ίσους όρους.  Η 

εκπαίδευση  των παιδιών συµβαδίζει  µε τις αρχές της διαπολιτσµικής εκπαίδευσης 

και της διαπολιτισµικής επικοινωνίας µεταξύ των παιδιών µε διαφορετικά 

πολιτισµικά κεφάλαια. Όσον αφορά το δηµογραφικό ζήτηµα, η κυβέρνηση δεν 

δίσταζε να χρησιµοποιεί το «χαρτί της µετανάστευσης» για να λύσει το πρόβληµα της 

γήρανσης του πληθυσµού. Μια πληθώρα ερευνών, όµως σχετικά µε αυτό δεν 

υποστηρίζουν ότι η µετανάστευση είναι  η καλύτερη λύση για  να απούγει  ο 

Καναδάς την γήρανση. Παρόλα αυτά, η χώρα αυτή που  µάλλον έχει µικρότερο 

δηµογραφικό πρόβληµα από άλλες χώρες της Ευρώπης και σαν επίσηµη κυβερνητική  

θέση συνεχίζει να υποστηρίζει ότι η µετανάστευση είναι αυτή που θα λύσει αυτό το 

έλλειµµα.  Όσον αφορά την ιθαγένεια, ο Καναδάς αναγνωρίζει την διπλή ιθαγένεια 
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από τις 15/02/1977 και ο κάθε υποψήφιος µετά το πέρασµα τριών ετών νόµιµης  

διαµονής  έχει το δικαίωµα της απόκτησης της καναδικής υπηκοότητας. Σχετικά µε 

την επιρροή της µετανάστευσης στην οικονοµία της χώρας και στην αγορά εργασίας 

έχει επισηµανθεί, η παρατήρηση ότι, η εποχή που η χώρα είχε την µεγαλύτερη 

οικονοµική ανάπτυξη ήταν η εποχή που το ποσοστό  της µετανάστευσης ήταν µηδέν 

ή ακόµα και αρνητικό.  Η µόνη περίοδος στην οποία συµβάδιζε η οικονοµική 

ανάπτυξη και η µετανάστευση ήταν αυτή αµέσως µετά  τον Β’  Παγκόσµιο Πόλεµο, 

και γεγονός είναι ότι η οικονοµική ανάπτυξη ώθησε την µετανάστευση πάρα  το 

αντίθετο. Η µετανάστευση ναι µεν αυξάνει την εργατική δύναµη, τις επενδύσεις, την 

κατανάλωση αλλά από την  άλλη µειώνει το πραγµατικό εισόδηµα.   Επίσης και οι 

καλά εκπαιδευµένοι εργαζόµενοι  – µετανάστες βελτιώνουν µε αυτό το εισόδηµα 

τους αλλά και πάλι για τους Καναδούς εργαζοµένους δεν υπάρχει άµεσο οικονοµικό 

όφελος. Επίσης οι Καναδοί  εργαζόµενοι δεν επωφελούνται ούτε και από τις 

επιχειρήσεις  που έχουν εγκαταστήσει οι µετανάστες στη χώρα.   Οι  ερευνητές της 

ECC αποδέχονται ότι η αύξηση που προξενεί η µετανάστευση στη οικονοµία δεν 

ξεπερνά το 1/10 του 1% για ένα εκατοµµύριο νέους µετανάστες, χωρίς να 

υπολογιστεί το κόστος εγκατάστασης τους (γλωσσική εκπαίδευση και άλλες 

υπηρεσίες πρόνοιας). Φαίνεται ότι για τις κυβερνήσεις του Καναδά σκοπός δεν ήταν 

το άµεσο οικονοµικό όφελος από την µετανάστευση  αλλά η ολοκλήρωση των 

µακροπρόθεσµών στόχων της οικονοµικής πολιτικής. Σκοπός αυτών  είναι η  

µεταµόρφωση του εργατικού δυναµικού µε καλά εκπαιδευµένους εργαζόµενους αλλά 

και µε τίµιους σκληρά εργαζόµενους ανθρώπους σε νέες ηλικίες (µέχρι 44 χρόνων) 

που θα βοηθήσουν να αποφευχθεί η γήρανση του πληθυσµού αλλά και που θα 

εργαστούν σε δουλειές που αποφεύγουν να κάνουν οι καναδοί. Αλλά και στην 

περίπτωση αυτή δεν λείπουν οι αρνητικές συνέπειες όπως είναι το φαινόµενο brain 

drain.   
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1. Προλεγόµενα 

 

Η µετανάστευση είναι ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήµατα της σηµερινής Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ως σύνολο αλλά και κάθε χώρας ξεχωριστά. Επίσης στα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης είναι επίκαιρο το ζήτηµα της σηµαντικότητας της µετανάστευσης και το 

γεγονός ότι είναι αναγκαία για την ρύθµιση του δηµογραφικού προβλήµατος της 

Ευρώπης και για την διατήρηση της οικονοµικής ευηµερίας της. παρακινέµενη από 

αυτούς τους λόγους επιθυµώ να εξετάσω πλευρές της ρύθµισης της µετανάστευσης 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.   

Η παρουσία του φαινοµένου αυτού στις χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης 

δεν είναι τόσο πρόσφατη όσο είναι στις λεγόµενες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, µια 

από τις οποίες είναι και η Ελλάδα. Για την Ελλάδα,  το φαινόµενο έγινε 

πραγµατικότητα µετά από τις ιστορικές αλλαγές της κατάρρευσης του τείχους που  

χώριζε τις χώρες του Υπαρκτού σοσιαλισµού µε την ∆ύση. Η Ελλάδα έως εκείνη την 

στιγµή ήταν µια παραδοσιακή χώρα αποστολής µεταναστών προς την βόρεια, 

κεντρική Ευρώπη και όχι µόνο,  και ξαφνικά έπρεπε να λειτουργήσει ως χώρα 

υποδοχής. Η ανταπόκριση της χώρας αξιολογήθηκε ως προβληµατική, καθώς ο 

διοικητικός µηχανισµός της ήταν απροετοίµαστος για µια τέτοια αλλαγή. Οι πρώτες 

ρυθµίσεις έγιναν το 1991 ενώ οι πιο πρόσφατες το 2005. Θα είχε ενδιαφέρον να 

ερευνήσει κανείς τα δεκαπέντε χρόνια της ελληνικής µεταναστευτικής πολιτικής,  

έτσι όπως διαµορφώθηκε στις σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, οι σηµαντικότερες εκ 

των οποίων είναι: Ν.1975/1991, Ν.2910/2001 και Ν.3386/2005. Έχοντας υπόψη ότι η 

Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση του 

ζητήµατος απαιτεί την εξέταση της εγχώριας µεταναστευτικής πολιτικής και από µια 

δεύτερη προοπτική, στα πλαίσια δηλαδή της ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής.   

Όπως γνωρίζουµε από την  είσοδο της Ελλάδας στην Ε.Ε. οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο την έχουν επηρρεάσει χωρίς αµφιβολία σε γενικό επίπεδο. Εντοµεταξύ,  θα 

είχε ενδιαφέρον να δούµε κατά πόσο η χώρα αυτή έχει προσαρµοστεί στις  

ευρωπαϊκές ρυθµίσεις  σχετικά µε την µεταναστευτική πολιτική και κατά πόσο έχει 

επηρεαστεί η διαµόρφωση της συγκεκριµένης πολιτικής από αυτές τις εξελίξεις.  

Η υπόθεση εργασίας της έρευνας είναι να εξεταστεί η πορεία της εγχώριας 

µεταναστευτικής πολιτικής στα πλαίσια της ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής για την 

µετανάστευση, τις προτεραιότητες αυτής της πολιτικής και  τους µετασχηµατισµούς 

που προέκυψαν στην ελληνική µεταναστευτική πολιτική κατά την πορεία αυτή.  
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Σηµείο αναφοράς της ανάλυσης θα είναι οι διαδικασίες ένταξης που εµπεριέχει ή δεν 

εµπεριέχει η µεταναστευτική πολιτική της κάθε περιόδου τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Με «τα πλαίσια της ευρύτερης ευρωπαϊκής 

µεταναστευτικής πολιτικής» εννοώ τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή µεταναστευτική 

πολιτική που πιθανώς επίδρασαν στην διαµόρφωση της ελληνικής µεταναστευτικής 

πολιτικής  της κάθε περιόδου ξεχωριστά και της 20 ετίας ως σύνολο.  

  

 

1.1  Εισαγωγή  

 

Σκοπός της έρευνας είναι η ανάλυση της ελληνικής  µεταναστευτικής  πολιτικής  στο 

πλαίσιο της ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής και πιο συγκεκριµένα να 

εντοπιστεί η επιρροή της εξέλιξης της ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής  στην 

πορεία της ελληνικής µεταναστευτικής πολιτικής από το 1991 έως και σήµερα, 

έχοντας σαν σηµείο αναφοράς τις διατάξεις των παρακάτω νόµων για την 

µετανάστευση Ν.1975/1991,Ν.2910/2001 και Ν.3386/2005 που αποτελούν στην  

ουσία, τον πυρήνα αυτής της πολιτικής. Με βάση την έρευνα που διεκπεραίωσα δεν 

εντόπισα σχετική βιβλιογραφία που να εξετάζει καθαρά το ζήτηµα της επιρροής της 

Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής Πολιτικής στην αντίστοιχη εγχώρια πολιτική. Αυτό 

µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός, ότι οι περισσότερες εξελίξεις, είτε σε ευρωπαϊκό 

είτε σε εθνικό, είναι πρόσφατες, καθώς οι σηµαντικότερες από αυτές ανήκουν στην 

τελευταία πενταετία. Από την άλλη όµως, δεν µπορώ να πω ότι υπάρχει έλλειψη 

βιβλιογραφίας που εξετάζει τα δυο ζητήµατα ξεχωριστά. 

Για την διευκόλυνση της έρευνας θα ορίσω τρεις περιόδους εξέτασης οι οποίες θα 

τερµατίσουν : η πρώτη την ηµεροµηνία έκδοσης του νόµου 1975/1991, η δεύτερη την 

ηµεροµηνία έκδοσης του νόµου 2910/2001 και η τρίτη την ηµεροµηνία έκδοσης του 

νόµου 3386/2005. Η πρώτη περίοδος ξεκινάει από την Συνθήκη της Ρώµης το 1957, 

επειδή όπως γνωρίζουµε µε την συνθήκη αυτή αποκτά υπόσταση το ευρωπαϊκό 

οικοδόµηµα  και λογικά η δεύτερη ξεκινάει το 1991, ενώ η τρίτη το 2001. Όρισα τις 

περιόδους εξέτασης µε αυτό τον τρόπο, ώστε να περιλαµβάνουµε όλες τις εξελήξεις  

σε ευρωπαϊκό επίπεδο που πιθανώς επηρρέασαν την διαµόρφωση των 

προαναφερόµενων νοµοθεσιών, οι οποίες αποτελούν την ελληνική µεταναστευτική 

πολιτική.  
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Κάθε περίοδος εξέτασης θα αποτελείται από τρία αλληλεξαρτώµενα τµήµατα. Το 

πρώτο τµήµα κάθε περιόδου θα περιγράψει αναλυτικά τις εξελίξεις στην 

µεταναστευτική πολιτική σε κοινοτικό-ευρωπαϊκό επίπεδο, το δεύτερο τµήµα  θα 

αναφέρεται στα σηµεία που θεωρούµε, ότι αποδεικνύουν την επιρροή των 

ευρωπαϊκών εξελίξεων στην ελληνική µεταναστευτική πολιτική και το τρίτο τµήµα θα 

προχωρήσει σε µια γενικότερη ανάλυση των διατάξεων που αποτελούν τα νοµοθετικά 

πλαίσια της ελληνικής µεταναστευτικής πολιτικής κάθε περιόδου. Η µετάβαση από 

την µια περίοδο στην άλλη, όσον αφορά το τρίτο τµήµα,  θα εµπεριέχει και στοιχεία 

σύγκρισης µεταξύ τους ως προς τις καινοτοµίες που κάθε νοµοθετικό πλαίσιο έχει 

φέρει σε σχέση µε τα προηγούµενα.  

Η παραπάνω ταξινόµηση  µου επιτρέπει, εκτός από την εντόπιση των βασικών 

σηµείων επίδρασης που αποτελούν την ουσία  της έρευνάς µου, να κάνω µια σύνοψη 

της πορείας των µεταναστευτικών ρυθµίσεων, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό 

επίπεδο.  

Γνωρίζοντας πως το ζήτηµα της µεταναστευτικής πολιτικής είναι ευρύ και 

συµπεριλαµβάνει ζητήµατα ασύλου, προσφύγων, επικουρικής προστασίας και 

ελεύθερης κυκλοφορίας των ανθρώπων,  θα εστιάσουµε την προσοχή µόνο όσον 

αφορά τους οικονοµικούς µετανάστες αποκλείοντας τα προαναφερόµενα ζητήµατα. 

Στην επιλογή αυτή έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 

γενικότερα, το ζήτηµα των οικονοµικών µεταναστών έχει αποδειχθεί φλέγον και 

αντικείµενο αντιπαραθέσεων σε διάφορα επίπεδα,  θεωρητικά, πολιτικά και 

κοινωνικά.   

Για την συλλογή των δεδοµένων βασίστηκα στην παρατήρηση των εξελίξεων 

χρονολογικά µε αφετηρία την Συνθήκη της Ρώµης και τερµατισµό την ηµεροµηνία 

έκδοσης του νόµου 3386/2005 και από εκεί κατέληξα στα συµπεράσµατά µου µέσω 

γενικεύσεων. Πρόκειται για επαγωγική µέθοδο, η οποία βασίζεται σε χρονοδιάγραµµα 

εξελίξεων. Παραδείγµατος χάριν, για την δεύτερη περίοδο που επεκτείνεται  από το 

1991 έως και το 2001 παρατήρησα παράλληλα τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και προσπάθησα να βρω το αντίκτυπό τους στις διατάξεις του νόµου 2910/2001.  

Οι πηγές έρευνάς µου ήταν στην περίπτωση της ελληνικής πολιτικής, οι 

συγκεκριµένες νοµοθεσίες που αποτελούν τον πυρήνα της ελληνικής 

µεταναστευτικής πολιτικής, δηλαδή: οι διατάξεις των νόµων 1975/1991, 2910/2001 

και 3386/2005, όπως έχουν εκδοθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

Επίσης χρησιµοποίησα άρθρα και κείµενα αναγνωρισµένων αναλυτών και νοµικών, 



  176 

συλλογή άρθρων που έχουν αντικείµενο την µετανάστευση, τις  συζητήσεις στην 

Βουλή κατά την διαδικασία ψήφισης των εν λόγω νοµοθεσιών, οµιλίες και δηλώσεις 

πολιτικών.  

Για την ευρωπαϊκή διάσταση συµβουλεύτηκαµε, έκτος από κείµενα αναγνωρισµένων 

αναλυτών,  τα επίσηµα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις βασικές Συνθήκες (την 

Συνθήκη της Ρώµης, την Συνθήκη του Μάαστριχ, και την Συνθήκη του Άµστερνταµ, 

το κείµενο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, τις Συµφωνίες Σένγκεν), τα 

συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων (Λακέν, Θεσσαλονίκης, Σεβίλλης), τα 

προγράµµατα της Χάγης και του Τάµπερε, τις σχετικές µε την µετανάστευση  

ανακοινώσεις της Επιτροπής, τις πρόσφατες κοινοτικές οδηγίες, την Πράσινη Βίβλο 

καθώς και µελέτες του Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής.  Η 

µελέτη των Ευρωπαϊκών Συνθηκών είχε ως σκοπό, να εντοπίσουµε τις αναφορές στο 

ζήτηµα της µετανάστευσης ή σε άλλα ζητήµατα σχετικά µε αυτήν όπως είναι η 

ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων, των προσώπων και των υπηρεσιών και η 

κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά  σύνορα µεταξύ κάποιων κρατών µελών.   

Υπό µια ευρεία έννοια θα µπορούσαµε να δούµε ως ανεξάρτητη µεταβλητή την 

ευρωπαϊκή πολιτική για την µετανάστευση και ως εξαρτηµένη  την ελληνική 

µεταναστευτική πολιτική. 

 Κάποιοι  άλλοι εξίσου σηµαντικοί παράγοντες που µπορεί να έχουν επηρρεάσει την 

πορεία της ελληνικής µεταναστευτικής πολιτικής, είναι συνδεδεµένοι µε ζητήµατα 

εξωτερικής πολιτικής µε ιστορικές  µνήµες, στερεότυπα, µε την οικονοµική 

κατάσταση της χώρας, µε το κοινωνικό περιβάλλον, µε την κατάσταση του 

διοικητικού µηχανισµού και άλλα. Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι µόνο 

ένας από τους παράγοντες, το αντίκτυπο του οποίου στην διαµόρφωση της 

συγκεκριµένης πολιτικής θα εξεταστεί και  στο οποίο θα δοθεί ιδιαίτερη σηµασία, 

χωρίς βεβαίως να παραλείπω και αναφορές στους λοιπούς  παράγοντες. 

Τα ερωτήµατα στα οποία η έρευνα αυτή θα προσπαθήσει να δώσει απάντηση είναι: 

Ποια ήταν η εξέλιξη την ελληνικής µεταναστευτικής πολιτικής από τις πρώτες 

ρυθµίσεις έως και το τελευταίο νοµοθετικό πλαίσιο για την µετανάστευση; Ποιες 

ήταν οι σηµαντικότερες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που συγκρότησαν την 

ευρωπαϊκή πολιτική για την µετανάστευση; Μέσω ποιων µορφών συνεργασιών 

µεταξύ των κρατών µελών  θεσπίστηκε αυτή η πολιτική: Μέσω της διακυβερνητικής 

οδού, της κοινοτικής οδού ή η µια ακολούθησε την άλλη; Επηρρεάστηκε η πορεία 

της ελληνικής µεταναστευτικής πολιτικής από τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή πολιτική 
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για την µετανάστευση; Ποια είναι τα σηµεία που αποδεικνύουν την διάδραση αυτή; 

Τι διακυβεύεται  στις θεωρητικές συζητήσεις γύρω από την ατζέντα της 

µετανάστευσης σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο; Ποια ήταν η σχέση των πρακτικών 

δηλαδή, των εγχώριων νοµοθετικών ρυθµίσεων και των ευρωπαϊκών οδηγιών και 

κατευθύνσεων µε την ένταξη των µεταναστών; Τι εµπεριέχει η έννοια της ένταξης µε 

βάση τις παραπάνω διαδικασίες: µια ένταξη µε ίσους όρους µε τους πολίτες της 

Ένωσης ή  ένταξη µε την κατοχύρωση κάποιων περιορισµένων δικαιωµάτων; Οι 

πρακτικές ένταξης που έχουν υιοθετηθεί στην εγχώρια πολιτική αποτελούν 

καλοπροαίρετες κινήσεις  εκ µέρους του νοµοθέτη ή κρύβουν υπόγειες τάσεις 

κοινωνικής πειθάρχησης των µεταναστών; Ποια η σχέση της έννοιας της αστικής 

ιθαγένειας µε την ένταξη των µεταναστών; Για την περίπτωση της Ελλάδας,  το 

δικαίωµα ψήφου για τις εκλογές σε τοπικό επίπεδο, που εµπεριέχει την έννοια της 

αστικής ιθαγένειας θα είναι προαπαιτούµενο για την µελλοντική ενσωµάτωση των 

µεταναστών ή το αντίστροφο, η πιθανή ενσωµάτωση τους θα τους δώσει το δικαίωµα 

να συµµετέχουν ενεργά σε διαδικασίες που τους αφορούν άµεσα;   

Για την πρώτη περίοδο που ξεκινά µε την Συνθήκη της Ρώµης 1957 και τελειώνει το 

1991 µε την έκδοση ουσιαστικά του πρώτου νόµου για την µετανάστευση στην 

Ελλάδα, θα εξετάσω: την κατάσταση της ευρωπαϊκής  µεταναστευτικής πολιτικής 

(εάν µπορούµε να µιλήσουµε για ύπαρξη πολιτικής την περίοδο αυτή), τις πιθανές 

επιρροές αυτών των εξελίξεων στη διαµόρφωση της ελληνικής µεταναστευτικής 

πολιτικής της περιόδου µε βάση τα άρθρα του νόµου 1975/1991, και θα αναλύσω 

ευρύτερα το περιεχόµενο της παραπάνω νοµοθεσίας.    

Για την δεύτερη περίοδο που ξεκινά στο τέλος τις πρώτης περιόδου, δηλαδή το 1991 

και τελειώνει µε την έκδοση του νόµου 2910/2001, θα ακολουθήσω την ίδια 

διαδικασία. Θα αναλύσω: την πορεία της ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής από 

την Συνθήκη του Μάαστριχ,έως και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε, τις 

πιθανές επιρροές αυτής της εξέλιξης στην διαµόρφωση της  ελληνικής 

µεταναστευτικής πολιτικής, και τέλος, τις διατάξεις της νοµοθεσίας 2910/2001 που 

αποτελούν στην ουσία τον πυρήνα της πολιτικής της περιόδου. 

Για την τρίτη περίοδο, η οποία ξεκινά στο τέλος της δεύτερης περιόδου, το 2001, και 

τελειώνει µε την έκδοση του νόµου 3386/2005 θα εξετάσω: τις εξελίξεις σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορούν τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια 2001, 2002, 2003, τις 

κοινοτικές οδηγίες που ακολούθησαν και άλλα γεγονότα, τις πιθανές επιρροές αυτών 
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των εξελίξεων στην ελληνική µεταναστευτική πολιτική της περιόδου και τέλος θα 

αναλύσω το περιεχόµενο τη νοµοθεσίας 3386/2005.                               

 

1.2 Η θεωρητική διάσταση   

 

Η Ευρώπη, ειδικά µετά την δηµιουργία της νέας τάξης πραγµάτων µε την 

κατάρρευση του Υπαρκτού Σοσιαλισµού χαρακτηρίζεται από πολιτισµική 

ποικιλοµορφία,  λόγω της όλο και µεγαλύτερης µετανάστευσης προς αυτήν. Πριν από 

αυτή την τεράστια και κρίσιµη αλλαγή, στις χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης τα 

πράγµατα  έµοιαζαν απλά. Οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας καθιστούσαν την 

µετανάστευση αναπόφευκτη και η µορφή που πήρε ήταν αυτή των φιλοξενούµενων 

εργαζόµενων –γκασταρµπάϊτερ- οι οποίοι προσκλήθηκαν από τις χώρες αυτές για  

προσωρινή περίοδο για να καλύψουν τις ανάγκες της εργατικής δύναµης. Από την 

δεκαετία του 1970, βρέθηκε σε σταδιακή εξέλιξη η απόκτηση της µεταναστευτικής 

εµπειρίας προς στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Μάλιστα από τότε που ο 

Ευρωπαϊκός Βορράς σταµάτησε να προσκαλεί εργαζοµένους και ιδιαίτερα την 

δεκαετία του 80’, οι χώρες αυτές θεωρήθηκαν ως βασικές πόρτες εισόδου 

λαθροµεταναστών στην Ευρώπη από την Ασία, την Αφρική και την Ανατολική 

Ευρώπη, είσοδος η οποία κορυφώθηκε τα τέλη εκείνης της δεκαετίας λόγω των 

προαναφερόµενων γεγονότων. Η µεταναστευτική πολιτική των χωρών του Βορρά 

αρχικά όπως προείπαµε, χαρακτηριζόταν από την προσωρινότητα του καθεστώτος 

των µεταναστών για να καλυφθούν οι οικονοµικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

Την δεκαετία του 70’ όµως σηµειώθηκε ένας επαναπροσδιορισµός της 

µεταναστευτικής πολιτικής λόγω της αύξησης των παράνοµων αλλοδαπών, των 

δηµογραφικών αναγκών και της έλλειψης σύµπτωσης µεταξύ της µεταναστευτικής 

πολιτικής και των µεταναστευτικών φαινοµένων. Αυτός ο επαναπροσδιορισµός ναι 

µεν, δυσχεραίνει την είσοδο των νέων µεταναστών αλλά επιτρέπει την οικογενειακή 

επανένωση, αποβλέπει την ένταξη της δεύτερης γενιάς και αναγνωρίζει τα 

προβλήµατα των πολιτισµικών και θρησκευτικών ταυτοτήτων (Μουσούρη1993, 21-

39). Οι gastarbaiters, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, (είτε ενσωµάτωση, είτε 

αφοµοίωση) εντάχθηκαν στις κοινωνίες αυτές και σε κάποιες περιπτώσεις 

συνιστούσαν διακριτές αλλά  σταθερές µειονότητες (Papadakis 2006,7), η δηµιουργία 

των οποίων οδήγησε στην αµφισβήτηση της ίδιας της έννοιας της εθνικής 

µειονότητας. Οι Έλληνες,  οι Ιταλοί, ή οι Τούρκοι στην Γερµανία, οι Αλγερινοί στην 
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Γαλλία συνιστούν στις χώρες αυτές εθνικές µειονότητες διαφορετικού είδους από 

εκείνες των Βάσκων, των Κούρδων κ.λπ.         

Όσον αφορά τους παράνοµους µετανάστες τα πράγµατα ήταν πιο δύσκολα. 

Ειδικότερα  χώρες όπως είναι η Γερµανία, η Ελβετία  και η Αυστρία αντιµετώπισαν 

την παράνοµη µετανάστευση µε ιδιαίτερο τρόπο. Οι χώρες αυτές δεν επιθυµούν να 

λέγονται χώρες (υποδοχής)µετανάστευσης είτε γιατί υποστηρίζουν ότι δεν διαθέτουν 

την κατάλληλη υποδοµή για αυτό, είτε γιατί θεωρούν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι 

ανάξιοι της ιδιότητας του πολίτη επειδή όλοι παρανόµησαν για να εισέλθουν στην 

χώρα. Στόχος της εθνικής τους οικοδόµησης είναι να τους εξωθήσουν για να 

εγκαταλείψουν την χώρα. Μια µορφή πολιτικής που βασίζεται στην εθελοντική 

επιστροφή τους, είναι να τους θυµίζουν συνέχεια, ότι πατρίδα τους είναι µόνο η χώρα 

προέλευσης τους (Kymlicka 2005,470). 

Τα τέλη της δεκαετίας του 80’(1989-1991) οι αλλαγές στην Ανατολική Ευρώπη  

προξένησαν ανεξέλεγκτα κύµατα µετανάστευσης που απαιτούσαν διαχείριση. Τα 

αντισταθµιστικά µέτρα των ελέγχων των συνόρων δεν αποτελούσαν  την λύση του 

προβλήµατος. Η Ενωµένη Ευρώπη βρέθηκε αντιµέτωπη µε την µεγαλύτερη έως τότε 

πρόκληση, δηλαδή τι είδους πολιτικές έπρεπε να υιοθετηθούν. Πολιτικές 

ενσωµάτωσης ή αφοµοίωσης και κάτω από ποιους όρους;   

Από την άλλη (Χιωτάκης 1999, 126) µε την κορύφωση της µετανάστευσης, 

συµβαδίζει και η κορύφωση της εθνικής περιχαράκωσης κάποιων οµάδων πολιτών 

ενάντια στους ξένους, θεωρώντας την οµάδα τους ανώτερη και τις άλλες οµάδες έξω 

απ’ αυτήν και κατώτερες. Αυτή η εθνοκεντρική αντίληψη δεν διαµορφώθηκε από την 

πραγµατική κατάσταση αλλά από τον ρόλο κάποιων νοµοκατεστηµένων φορέων, (π.χ 

πολιτικοί, δηµοσιογράφοι, δηµόσιοι υπάλληλοι, εκκλησίες) οι οποίοι επεξεργάζονται 

συλλογικές µνήµες ,πολιτισµικά στοιχεία, στερεότυπα που υπάρχουν από το 

παρελθόν και προωθούν κάποια πολιτισµικά πρότυπα. Με αυτό τον τρόπο  

δηµιουργούν ένα προστατευτικό τείχος γύρω από συγκεκριµένη κοινωνία για να 

αµυνθούν από τις απειλές των ‘άλλων’, χρησιµοποιώντας ως αµυντικά όπλα τον 

ρατσισµό και την ξενοφοβία, τα οποία σχετίζονται (Κατσούλης 1999, 78) και µε την 

οικονοµική κρίση που απειλούσε συγκεκριµένα κοινωνικά στρώµατα αυτών  των 

κοινωνιών. Αυτά σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες, όπως είναι η αυξανόµενη 

τροµοκρατία και η στροφή αυτών των κοινωνιών προς τις δικές τους  εθνικές αξίες 

και όχι πια στις οικουµενικές αξίες µετά την εξαφάνιση του κοµµουνισµού, του 
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διεθνικού εχθρού(Papadakis 2006,6), έκαναν την ενσωµάτωση των µεταναστών να 

µην είναι τόσο αυτονόητη, αντιθέτως προάγουν περισσότερο πολιτικές αποκλεισµού.  

Στην διεθνή συζήτηση υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις που θέτουν και διάφορους 

τύπους ένταξης µεταναστών και γενικότερα µειονοτικών οµάδων(Κόντης 2001,187).   

Στην ευρύτερη θεωρητική συζήτηση, η διαχείριση της πολιτισµικής ποικιλοµορφίας 

άρα και µετανάστευσης, κινείται στα πλαίσια της ‘διαµάχης’ µεταξύ των 

φιλελευθέρων και των κοινοτιστών. Οι φιλελεύθεροι υποστηρίζουν τον αυτόνοµο 

άνθρωπο, ενώ οι κοινοτιστές αντιλαµβάνονται τον άνθρωπο µόνο ενταγµένο σε 

ιδιαίτερους κοινωνικούς ρόλους και σχέσεις. Η ουσία της διαµάχης ήταν η 

αντιπαράθεση, εάν έχουν προτεραιότητα τα άτοµα ή οι οµάδες.   

Η φιλελεύθερη εκδοχή αναγνωρίζει στα µέλη µιας πολιτισµικής οµάδας τα ατοµικά 

δικαιώµατα και µόνον όταν το κράτος διατηρεί την ουδετερότητα του χωρίς να 

αναγνωρίζει συλλογικά δικαιώµατα σε οµάδες. Η κοινοτιστική από την άλλη, 

αναγνωρίζει συλλογικά δικαιώµατα σε οµάδες που λειτουργούν ως κλειστές 

κοινωνίες, έχοντας σκοπό την διατήρηση της καθαρότητας  της κουλτούρας 

υποδοχής. 

Με βάση τα παραπάνω, θεωρητικά µιλώντας, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, βρέθηκαν στο 

σταυροδρόµι µεταξύ της τάσης των κοινοτιστών και της τάσης των φιλελευθέρων για 

τις πολιτικές πρακτικές που έπρεπε να υιοθετήσουν για την διαχείριση της 

µετανάστευσης. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, σε γενικό επίπεδο οι πολιτικές που υιοθετήθηκαν από το 

κράτος είναι περισσότερο πολιτικές ενσωµάτωσης (Papadakis 2006, 21) η 

αποτελεσµατικότητα των οποίων όµως µειώθηκε από µια σειρά παραγόντων. Μερικοί 

από αυτοί είναι τα γραφειοκρατικά εµπόδια που η ίδια η νοµοθεσία  έθετε,  οι 

αντιδράσεις µέρους του ελληνικού κοινωνικού περιβάλλοντος καθώς αποδόθηκαν 

στους µετανάστες ευθύνες για την έξαρση της εγκληµατικότητας και για την αύξηση 

της ανεργίας  και πολλά αλλά που θα δούµε αναλυτικά κατά την ανάλυση την 

ελληνικής µεταναστευτικής πολιτικής. 

Επίσης, όσον αφορά, τις πρακτικές ένταξης των µεταναστών στην Ελλάδα, γνωστό 

είναι ότι πρόκειται για µία ιδιόρρυθµη διαδικασία. Η ένταξη σε µεγάλο βαθµό 

εξαρτάται από την εθνική καταγωγή των µεταναστών. Η ελληνική κοινωνία και η 

ελληνική πολιτεία έχουν επιφυλάξει µια διαφορετική αντιµετώπιση για τους 

µετανάστες ελληνικής καταγωγής σε σχέση µε τους λοιπούς µετανάστες. (Βεϊκου 

2001, 115) Οι οµάδες µεταναστών έχουν οργανωθεί σε διαφορετικούς οµόκεντρους 
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κύκλους, οι οποίοι  υπάγονται στην ιδέα  του εθνικού κέντρου. Επιπλέον, πολλές 

επιστηµονικές προσεγγίσεις είναι της άποψης ότι ο κοινωνικός αποκλεισµός των 

ξένων µεταναστών οφείλεται στις εθνοτικές, γενεαλογικές διαστάσεις της ελληνικής 

εθνικής ταυτότητας. 

Τέλος, µετά από µια ιστορική προσέγγιση της µετανάστευσης στην Ευρώπη και µετά 

την παρουσίαση των τάσεων διαχείρισης της πολυπολιτισµικότητας, γενικότερα  και 

µετανάστευσης, ειδικότερα  στην διεθνή συζήτηση, θα ήθελα να επισηµάνω ότι    

σκοπός της εργασίας δεν είναι η ανάλυση των µεταναστευτικών πολιτικών όλων των 

χωρών της Ευρώπης, αλλά η ανάλυση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

όσον αφορά την µεταναστευτική πολιτική και ο εντοπισµός της επιρροής αυτών των 

κατευθύνσεων στην ελληνική πολιτική, ανάλυση η οποία ακολουθεί παρακάτω. 

 

2. Τα αποτελέσµατα της έρευνας : 

 

Όπως προανέφερα, η έρευνα έχει οργανωθεί σε τρεις περιόδους τα αποτελέσµατά της 

οποίας ακολουθούν παρακάτω.   

  

2.1 Πρώτη περίοδος 1957- 1991 

 

2.1.1  Το ευρωπαϊκό πλαίσιο 

 

Για την εξέταση του ζητήµατος θα αναφερθώ στις ευρωπαϊκές ρυθµίσεις που ήταν 

σχετικές µε την µετανάστευση την περίοδο αυτή. Γεγονός είναι ότι δεν µπορούµε να 

µιλήσουµε για ύπαρξη πολιτικής  στον εν λόγο τοµέα. Ξεκινώντας από την αρχή, 

παρατήρησαµε, ότι στην Συνθήκη της Ρώµης(1957) (Zimmerman,1995,58) δεν 

υπήρχαν αναφορές στην µετανάστευση ή στην ρύθµιση της εκτός από µια πρόβλεψη 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζόµενων. Το άρθρο 48 αναφέρεται στην 

ελεύθερη  διακίνηση των εργαζόµενων και των οικογενειών τους στο εσωτερικό της 

κοινότητας. Για τους υπηκόους τρίτων  χωρών  δεν υπήρχαν ενιαίες ρυθµίσεις, για 

αυτό οι τελευταίοι ήταν υποχρεωµένοι, εάν ήθελαν απλώς να ταξιδέψουν µέσα στη  

κοινότητα, να σεβαστούν τους κανόνες κάθε χώρας. 

Η σύµβαση της Νάπολης το 1967, σχετικά µε τη αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των 

τελωνειακών αρχών, αποτελεί ένα πρώτο πλαίσιο ανταλλαγής µεταξύ των κρατών 

µελών. Αυτό που παρατηρείται την περίοδο αυτή είναι η επιφυλακτικότητα  των 
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κρατών µελών ως προς τις κοινές ρυθµίσεις, για να µην θέσουν σε κίνδυνο την 

κυριαρχία τους έναντι της  κοινότητας, η οποία συνοδευόταν από το δίληµµα για τον 

τρόπο που θα έπρεπε να δράσουν. Το δίληµµα αφορούσε το ζήτηµα, εάν έπρεπε  να 

διαλέξουν την διακυβερνητική οδό ή τον κοινοτικό τρόπο λήψης αποφάσεων. Την 

δεκαετία του 80’όταν το µεταναστευτικό ζήτηµα µετατράπηκε σε φλέγον ζήτηµα τα 

κράτη µέλη επέλεξαν την διακυβερνητική συνεργασία µεταξύ τους θέλοντας να 

αποτρέψουν να είναι η Επιτροπή ενεργή στον τοµέα αυτό. Αποτελέσµατα αυτής της 

απόφασης ήταν και  η λειτουργία της Οµάδας της ad hoc Μετανάστευσης. 

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986) αποτέλεσε την βάση για  την ολοκλήρωση της 

Ευρωπαϊκής Αγοράς, καθώς συµφωνήθηκε να καταστεί δυνατή η ελεύθερη 

κυκλοφορία των προσώπων, ειδών, εµπορευµάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίου µέχρι 

το τέλος του 1992 σε όλα τα κράτη µέλη. Συνεπώς, τίθεται στόχος να καταργηθούν οι 

έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα ανάµεσα στις χώρες  µέλη. Το άρθρο 8Α  

(Niessen,1992,678) προβλέπει την θέσπιση της ενιαίας αγοράς που βασίζεται σε 

τέσσερις θεµελιώδες αρχές: της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, 

εµπορευµάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίου. Η  ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 

αποδείχθηκε η πιο προβληµατική, λόγω της επιφυλακτικής στάσης κάποιων κρατών. 

Παράλληλα, αναπτύχθηκε η ιδέα ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων πρέπει 

να συνοδεύεται από µέτρα αποκαλούµενα αντισταθµιστικά (Callovi,1992,359) που θα 

αποσκοπούν στην ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα και στην χάραξη 

πολιτικής για την µετανάστευση. Παρόλα αυτά, µέχρι το σηµείο αυτό τίποτα δεν 

διαφοροποιεί το δικαίωµα των κρατών µελών να πάρουν δικά τους µέτρα για τον 

έλεγχο της µετανάστευσης από τρίτες χώρες. Στο στάδιο αυτό, το πιο εφικτό και το 

πιθανότερο ήταν να διαµορφωθεί µια κοινή πολιτική έλεγχου συνόρων µεταξύ των 

κρατών µελών παρά µια πολιτική για την ρύθµιση της µετανάστευσης. Οι κοινοί 

µηχανισµοί έλεγχου  επηρρεάζουν την µετανάστευση, αλλά δεν αποτελούν την λύση 

για το ζήτηµα αυτό. Η συνεργασία των κρατών παρέµεινε διακυβερνητική τα 

αποτελέσµατα της οποίας ήταν τα όργανα του διεθνούς και του αστικού δικαίου και 

όχι του κοινοτικού, επειδή δεν υπήρχε έως τότε καµία κοινοτική αρµοδιότητα. 

Παράλληλα το 1985 (Περράκης 2001,392) στο πλαίσιο της διακυβερνητικής 

συνεργασίας από πέντε κράτη (Γερµανία, Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεµβούργο και Κάτω 

Χώρες)  υπογράφηκε η Συµφωνία Schengen για την προοδευτική κατάργηση των 

ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, η οποία εισάγει ένα καθεστώς ελεύθερης 

κυκλοφορίας όλων των προσώπων που είναι υπήκοοι των κρατών. Αναπτύσσουν 



  183 

παράλληλα και ένα κοινό πλαίσιο για τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της 

καθώς και την εναρµόνιση των µέτρων σε θέµατα θεωρήσεων εισόδου. 

Αναλυτικότερα, µεταξύ των κύριων µέτρων που υιοθετήθηκαν από τα κράτη µέλη 

είναι τα εξής:  

Η κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, ο κοινός καθορισµός των όρων 

διέλευσης των εξωτερικών συνόρων, η εναρµόνιση των όρων εισόδου και θεώρησης 

για τις σύντοµες διαµονές, η κατάρτιση του καταλόγου 129 χωρών (η λεγόµενη 

µαύρη λίστα) οι υπήκοοι των οποίων χρειάζονται θεώρηση για να εισέλθουν στην 

ζώνη Σένγκεν, ο καθορισµός κανόνων σχετικά µε το ποιο κράτος είναι υπεύθυνο για 

την εξέταση της αίτησης ασύλου και η δηµιουργία ενός συστήµατος πληροφόρησης 

Σένγκεν για την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ υπηρεσιών για την καταπολέµηση της 

τροµοκρατίας και του οργανωµένου εγκλήµατος.          

Επιπλέον(Callovi1992,362) στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Στρασβούργου 8-

9/12/1989, οι αρχηγοί των δώδεκα κρατών-µελών δήλωσαν ότι η σταδιακή 

κατάργηση των εσωτερικών συνόρων δεν θα έπρεπε να εµποδίζει  το δικαίωµα των 

κρατών µελών να πάρουν τα µέτρα που οι ίδιοι θεωρούν σωστά για τον έλεγχο της 

µετανάστευσης από τρίτες χώρες. Την πρώτη Ιανουαρίου 1990 οι υπουργοί των 

δώδεκα κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έκαναν µια κοινή δήλωση στο 

Παρίσι, στην οποία ανάµεσα σε άλλα  αναφέρουν, ότι αναγνωρίζουν το δικαίωµα 

κάθε κράτους µέλους να πολεµήσει την παράνοµη µετανάστευση στα δικά του εδάφη 

και στο έδαφος της κοινότητας σαν όλο.        

Την ίδια περίοδο, η οµάδα Schengen δεν µπόρεσε να έρθει σε συµφωνία για το 

άνοιγµα των συνόρων µεταξύ των πέντε. Μετά την είσοδο της Ισπανίας και της 

Πορτογαλίας, τον Ιούνιο του 1990, οι εφτά χώρες υπογράφουν την Σύµβαση 

εφαρµογής Schengen. Οι πολιτικές που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια αυτής της 

συµφωνίας αρθρώνονται γύρω από την κυκλοφορία των ατόµων και τα ζητήµατα 

ασφάλειας. Πρωταρχικά στον χώρο Schengen κατοχυρώνονται η ελεύθερη διακίνηση 

των προσώπων υπηκόων κρατών µελών αλλά και υπηκόων τρίτων χωρών που 

διαµένουν νόµιµα στις χώρες αυτές ή/και πληρούν τις προϋποθέσεις  εισόδου. Η 

πλήρης εφαρµογή της συµφωνίας δεν έγινε δυνατή παρά µόνο το 1995. Η Ελλάδα 

υπέγραψε την Σύµβαση εφαρµογής Σένγκεν το 1992 και την επικύρωσε το 1997 µετά 

από πολύ δύσκολη κοινοβουλευτική διαδικασία που διεξήχθη σε πολύ αρνητικό 

κλίµα το οποίο δηµιουργήθηκε από µερίδα της κοινής γνώµης µερικών κοµµάτων και 

από παραεκκλησιαστικές οργανώσεις φανατικών ορθόδοξων. Η εφαρµογή της 



  184 

Σύµβασης στην  Ελλάδα ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις συναρτηµένες µε  σκληρές 

εθνικές διαπραγµατεύσεις και επίπονες εθνικές προσπάθειες για την ικανοποίηση των 

υψηλών απαιτήσεων ελέγχων  στα χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα της χώρας 

(Περράκης 2001, 392).             

Συµπερασµατικά, για την πρώτη περίοδο, υποστηρίζω ότι στην κοινότητα δεν 

εξελίχθηκε κάποια κοινή πολιτική µετανάστευσης. Η συνεργασία µεταξύ των κρατών 

µελών στον σχετικό τοµέα ήταν διακυβερνητική, µε τα κράτη µέλη να δείχνουν 

επιφυλακτικότητα απέναντι στις κοινές-κοινοτικές πρωτοβουλίες. Η Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη, η οποία έθεσε τα θεµέλια της ενιαίας εσωτερικής αγοράς µε βάση 

την ελεύθερη διακίνηση όλων των προσώπων στο εσωτερικό της κοινότητας, 

παράλληλα αποτέλεσε την βάση για την θέσπιση αντισταθµιστικών µέτρων ελέγχου 

των εξωτερικών συνόρων για την «ρύθµιση» της µετανάστευσης από τις τρίτες 

χώρες. Οι ρυθµίσεις αυτές δεν αποτέλεσαν µια οργανωµένη πολιτική, αφήνοντας 

περιθώρια στα κράτη µέλη να λύσει το καθένα τα προβλήµατα του, δηλαδή να 

ρυθµίζουν µόνα τους τα ζητήµατα της µετανάστευσης από τρίτες χώρες. Η Συµφωνία 

Schengen δεν εφαρµόστηκε έως και το τέλος της περιόδου.  

 

2.1.2 Η σύγκληση των ευρωπαϊκών εξελίξεων µε την ελληνική νοµοθεσία 

1975/1991.  

 

 Η ελληνική µεταναστευτική πολιτική της περιόδου είχε την δική της ιδιαίτερη µορφή 

εφόσον δεν υπήρχε έως τότε καµία καθοδήγηση από το ευρωπαϊκό κέντρο. Η Ελλάδα 

διατήρησε την κυριαρχία της, όσον αφορά την ρύθµιση της µετανάστευσης προς 

αυτήν. Από την άλλη όµως, µπορούµε να υποθέσουµε ότι επηρρεάστηκε ως προς το 

πνεύµα της περιόδου καθώς η ελληνική µεταναστευτική πολιτική, όπως περιγράφεται 

στον νόµο αυτό έχει χαρακτηριστεί από αναλυτές  ως µια πολιτική αστυνόµευσης και 

καταστολής που βασιζόταν περισσότερο σε µηχανισµούς έλεγχου παρά σε ρύθµιση 

της απρόοπτης µετανάστευσης, η έκταση της οποίας όλο και µεγάλωνε µε γοργούς 

ρυθµούς. Επιπλέον, διάφοροι αναλυτές (Γεωργούλας 2003,119)  είναι της άποψης ότι 

αυτή η πολιτική αστυνόµευσης και καταστολής είναι επηρρεασµένη από την 

ιδεολογία της Ευρώπης- φρουρίου, δηλαδή ανοιχτά εσωτερικά σύνορα για  τους 

πολίτες της κοινότητας και τους υπηκόους τρίτων χωρών που ήδη είχαν αποκτήσει το  

δικαίωµα να διαµένουν και κλειστά σύνορα για τους υποψήφιους µετανάστες του 

µέλλοντος. Επίσης, γεγονός  είναι ότι στο συγκεκριµένο νόµο 1975/1991 πολλά 
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σηµεία είναι ίδια µε µερικά της Συνθήκης Σένγκεν. Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο 

πέντε (5) της συνθήκης που αναφέρεται στις πέντε προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληροί ο αλλοδαπός που θέλει να εισέλθει σε µια χώρα, προϋποθέσεις οι οποίες 

αναφέρονται και στον νόµο 1975/91 στο άρθρο 6 µε την ίδια φρασεολογία 

(Τούση,1994,194-205) 

∆ηλαδή:  

Να είναι κάτοχος έγκυρου εγγράφου, να προσκοµίζει, αν χρειαστεί, έγγραφα που 

καθορίζουν τις συνθήκες παραµονής του, να διαθέτει τα µέσα διαβίωσης, τόσο για 

την παραµονή του, όσο και για την επιστροφή του ή την διέλευση σε τρίτη χώρα, να 

θεωρείται ανίκανος να διαταράξει την δηµόσια ασφάλεια και τάξη της (κάθε χώρας).   

 

2.1.3  Αναλυτικότερα ο νόµος 1975/1991 Είσοδος- έξοδος παραµονή, εργασία, 

απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης προσφύγων και άλλες 

διατάξεις. 

 

2.1.4 Γενικές Ρυθµίσεις   

 

Ο  νόµος 1975/1991 ρυθµίζει: την απέλαση από τις αστυνοµικές αρχές ή τα 

αστυνοµικά όργανα οποιουδήποτε µετανάστη που εισέρχεται και διαµένει στην χώρα 

παράνοµα και χωρίς τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και να έχει τηρήσει τις 

απαραίτητες νοµικές διαδικασίες  

-το δικαίωµα των αστυνοµικών αρχών να ελέγχουν τα άτοµα κατά την είσοδο ή και 

έξοδο τους από την χώρα για την κατοχή των απαραίτητων εγγράφων. Σύµφωνα µε 

το άρθρο 4 (παρ3) η παράνοµη είσοδος τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης έως τριών 

µηνών.     

- την ίδρυση των ειδικών οµάδων περιπολίας για να φρουρούν τα εξωτερικά σύνορα 

αλλά και να ελέγχουν κάθε ύποπτο στο εσωτερικό της χώρας.  

-Την θέσπιση υποχρεώσεων καταγγελίας των παράνοµων µεταναστών από τους 

έλληνες πολίτες. (Αµίτσης και Λαζαρίδη, 2001)  

- Ο νόµος προβλέπει αυστηρές ποινές για άτοµα και επιχειρήσεις που διευκολύνουν 

την είσοδο των παράνοµων αλλοδαπών ή την απασχόληση τους. Το άρθρο 33 που 

αναφέρεται στο σύνολο του στις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τους 

πλοίαρχους ή κυβερνήτες οποιουδήποτε πλοίου, πλωτού µέσου ή αεροπλάνου και 
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γενικά οδηγεί κάθε είδος µεταφορικού µέσου που µεταφέρει από το εξωτερικό στην 

Ελλάδα  αλλοδαπούς παράνοµα. Αυτοί που διευκολύνουν την απόκρυψη  ή την 

διαµονή τους τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και 

χρηµατική ποινή 100.000 δραχµών και η ποινή αυξάνεται, όταν αυτό γίνεται κατ΄ 

επάγγελµα. Αυτοί που απασχολούν αλλοδαπούς χωρίς άδεια εργασίας τιµωρούνται µε 

ποινή φυλάκισης τριών µηνών και χρηµατικό ποσό 100.000 δραχµών. Στις 

περιπτώσεις υποτροπής η ποινή διπλασιαζόταν.   

Μέχρι στο σηµείο αυτό βλέπουµε, πώς πρόκειται για ένα αστυνόµο-κρατικό 

καθεστώς µεταναστευτικής πολιτικής, γεγονός το οποίο εξηγείται καθώς υπεύθυνο 

για την χάραξη και εφαρµογή της είναι το υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης. Παρατηρείται 

µια έλλειψη µέτρων για την παραµικρή ένταξη των µεταναστών και για την 

νοµιµοποίηση τους. 

 

 

2.1.5 Νοµιµοποίηση  

 

 Όσον αφορά το ζήτηµα αυτό, οι ελάχιστοι µετανάστες που είχαν εισέλθει στην χώρα 

µε νόµιµη θεώρηση µπορούσαν να διαµένουν τους πρώτους 3 µήνες χωρίς άδεια 

παραµονής. Το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης εν συνεχεία,  µπορούσε να τους δώσει 

µια προσωρινή άδεια για άλλους τρεις µήνες. Μετά την λήξη της άδειας αυτής οι 

µετανάστες ήταν υποχρεωµένοι να αφήσουν την ελληνική επικράτεια, ενώ στην 

πραγµατικότητα  συνέχιζαν να παραµένουν στη Ελλάδα υπό παράνοµο καθεστώς. 

Η ελληνική πολιτική είχε διαφορετική αντιµετώπιση για τους οµογενείς της Αλβανίας 

και για τους παλιννοστούντες. Για να αποκτήσουν την άδεια παραµονής, το µόνο που 

χρειαζόταν ήταν η ύπαρξη επίσηµων εγγράφων από τις χώρες τους, ότι είναι 

ελληνικής καταγωγής. Για αυτή την οµάδα µεταναστών και για αυτούς που έχουν 

παντρευτεί µε Ελληνες η άδεια παραµονής θα µπορούσε να εκδοθεί χωρίς περιορισµό 

διαρκείας. Απαραίτητη στο σηµείο αυτό είναι µια παρατήρηση που αφορά το 

πολιτικό παιχνίδι που έκαναν σηµαντικά  πολιτικά πρόσωπα σχετικά µε τους 

οµογενείς της Αλβανίας. Κοινό µυστικό είναι το γεγονός, ότι οι Αλβανοί υπήκοοι  µε 

ελληνική καταγωγή κλήθηκαν να έρθουν στην Ελλάδα µετά την κατάρρευση του 

πολιτικού καθεστώτος στην Αλβανία. Τα κίνητρα µπορεί να ήταν καλοπροαίρετα 

αλλά επίσης µπορεί να ήταν και µέρος ενός σχεδίου για την αύξηση της ελληνικής 

επιρροής στην Βόρεια Ήπειρο.             
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Μια µικρή όαση στην έρηµο ήταν µια ρύθµιση για την έκδοση αδειών παραµονής και 

εργασίας σε αλλοδαπούς για λόγους απασχόλησης.  

Η άδεια παραµονής (άρθρο 13)  ήταν για ένα έτος και προβλεπόταν ανανέωση µε 

ανώτατο όριο ανανέωσης έως πέντε χρόνια. Μετά το πέρασµα πέντε χρόνων, ο 

αλλοδαπός θα έπρεπε να κάνει αίτηση για την παράταση της διάρκειας διαµονής του, 

η οποία θα εξεταζόταν από τον υπουργό ∆ηµοσίας Τάξης αυτοπροσώπως. Ο 

αλλοδαπός θα µπορούσε να αποκτήσει την άδεια αόριστης διάρκειας µετά το 

πέρασµα των 15 χρόνων νόµιµης παράνοµης και κοινωνικής ασφάλισης. Η απόκτηση 

της άδειας αυτής ήταν, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές ένα άπιαστο όνειρο 

δεδοµένου  της δυσκολίας της απόκτησης της πρώτης άδειας.      

Για την άδεια εργασίας µε σκοπό την εργασία αυτή προαπαιτούµενο ήταν η ύπαρξη 

πρόσκλησης σε αλλοδαπό από συγκεκριµένο εργοδότη. Από τον ΟΑΕ∆ γινόταν µια 

έρευνα αναγκών της ηµεδαπής αγοράς σε εξατοµικευµένο επίπεδο και αφορούσε µια 

συγκεκριµένη θέση, κατόπιν αναγγελίας της θέσης αυτής επί τρίµηνο µε αίτηµα του 

µελλοντικού εργοδότη. Σε συνεννόηση µε τον εργοδότη οι αλλοδαποί κατέθεταν την 

αίτηση και τα προαπαιτούµενα δικαιολογητικά στις προξενικές αρχές της χώρας τους 

για την έκδοση της θεώρησης. Επίσης, η διαδικασία συνοδευόταν από µια έρευνα για 

την ύπαρξη λόγων δηµόσια  τάξης και ασφάλειας από το Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξης.       

Η άδεια εργασίας ακλουθούσε µετά την άφιξη. Πρόκειται για µια πολύπλοκη 

διαδικασία και ο αριθµός των τυχερών ήταν µικροσκοπικός αναλογικά µε τον 

συνολικό αριθµό των παράνοµων που φτάνανε στην χώρα. Εξάλλου, αυτή η άδεια 

εργασίας αφορούσε ένα συγκεκριµένο εργοδότη για µία συγκεκριµένη  εργασία  και η 

νοµιµότητα του µετανάστη εξαρτιόταν από τις σχέσεις του µε τον εργοδότη του  

(άρθρο 21-22-23).   

 

2.1.6 Οι παράγοντες που επηρέασαν  την διαµόρφωση της πολιτικής  

 

Γεγονός είναι ότι ο διοικητικός µηχανισµός της χώρας την περίοδο της απρόοπτης  

και ανεξέλεγκτης µετανάστευσης δεν ήταν έτοιµος να αντιµετωπίζει µια τόση µεγάλη 

αλλαγή. Αυτό µάλλον δικαιολογεί και την µεταφορά αρκετών άρθρων από το 

προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο του νόµου για την µετανάστευση (ν.4310/1929), µε 

τίτλο «περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, αστυνοµικού 

ελέγχου, διαβατηρίων και απελάσεων και εκτοπίσεων» (Γεωργούλας 2003 ,108)  
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Οι λόγοι που αναφέρονται στο Ν.4310/1929 άρθρο 4 για την απαγόρευση εισόδου 

ενός αλλοδαπού στην Ελλάδα είναι οι ίδιοι που αναφέρονται και στον άρθρο 6 παρ 5 

του Ν.1975/1991. 

 Ο αστυνοµικός έλεγχος καταγράφεται µε τον ίδιο τρόπο και στις δύο νοµοθεσίες 

1975 /1991άρθρο 91 παρ 32 και Ν.4310/1929 άρθρο 12. Συγκεκριµένα, αναφέρει 

«πας αλλοδαπός υποχρεούται όπως (…) αναφέρει(….) εις τας αρχάς του τόπου 

διαµονής του πάσαν αλλαγή της αρχικής του καταστάσεως». Επίσης  απαγορεύεται η 

εργασία, εάν δεν υπάρχει άδεια εργασίας και στους δυο νόµους (άρθρο 13 ν. 

4310/1929 και άρθρο 6 παρ 5 ν.1975/1991) και υφίσταται απέλαση για τιµωρία για 

τους αλλοδαπούς (άρθρο 26 Ν.4310 και άρθρο 27 Ν.1975) 

 Τέλος, και οι δύο νόµοι περιορίζουν την ελευθερία κινήσεως ενός αλλοδαπού για 

λόγους δηµόσιας ασφάλειας (άρθρο 14 Ν.4310/1929 και άρθρο 26 Ν. 1975/1991). 

Επίσης, µια σειρά από µέτρα αποδεικνύουν την αντιµετώπιση του µετανάστη ως 

εργάτη και όχι ως πολίτη. Αυτά είναι:  

 -Η εγγραφή των παράνοµων αλλοδαπών που έχουν αποµακρυνθεί από  την χώρα ως 

τέτοιοι στο κατάλογο των ανεπιθύµητων. 

 -Η απέλαση του οικονοµικού µετανάστη που έχει υποβάλει αίτηση ασύλου(αρθ.25/3)  

-Το δικαίωµα αντίρρησης για την απέλαση µέσα σε 24 ώρες και το δικαίωµα 

προσφυγής µέσα σε 3 µέρες. Επίσης, ο υπουργός ∆.Τ έχει το δικαίωµα κράτησης του 

αλλοδαπού µέχρι την απέλαση του για λόγους δηµόσιας ασφάλειας 

Επιπλέον η ύπαρξη ιστορικών σχέσεων µε τις χώρες καταγωγής είναι ένας πολύ 

σηµαντικός παράγοντας. π.χ για την περίπτωση της Αλβανίας, ο νοµοθέτης έχει 

προβλέψει διαφορετικούς κανόνες, δηλαδή ευνοϊκότερους για όλους τους Αλβανούς 

υπηκόους που υποστήριζαν ότι κατάγονταν από την Βόρεια Ήπειρο και 

διαφορετικούς για τους λοιπούς µετανάστες εισάγοντας µε αυτό τον τρόπο µια 

πολιτική διάκρισης µεταξύ τους. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των 

παλιννοστούντων της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

Επίσης το επιχείρηµα αυτό, µας δείχνει τον ρόλο ενός άλλου παράγοντα συνδεδεµένο 

µε τα ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής.         

Συµφώνα µε την εισήγηση του κ. Κ Μητσοτάκη κατά την διάρκεια της συζήτησης 

στην Βουλή του Ν.2910/2001, το πρόβληµα που προέκυψε  το 1990 ήταν άγνωστο 

για τα δεδοµένα της χώρας και δεν γνώριζαν τις διαστάσεις για να ανταποκριθούν 

κατάλληλα. Από την άλλη όµως δεν παραλείπει να αναφερθεί στο ζήτηµα των 

Βόρειο-Ηπειρωτών,  και στην πρόσκληση που τους έγινε από την πλευρά της τότε 
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κυβέρνησης να έρθουν στην Ελλάδα. Ο τότε πρωθυπουργός απολογείται ότι έπρεπε 

να βοηθήσουν τους Έλληνες να ζουν καλύτερα στα πάτρια εδάφη τους (στην Βόρεια 

Ήπειρο) αλλά δεν ήταν στα σχεδία τους να εγκατασταθούν όλοι στην Ελλάδα. 

∆ηλαδή, όπως καταλαβαίνουµε µετά την πτώση του πολιτικού συστήµατος στην 

Αλβανία, µέρος της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας συγχέεται  µε τη 

µεταναστευτική πολιτική της χώρας, καθώς θέλοντας να αυξήσουν την επιρροή της 

Ελλάδας στην Βόρεια Ήπειρο προσκάλεσαν Αλβανούς υπηκόους-ελληνικής 

καταγωγής να έρθουν στην χώρα. Έτσι δηµιούργησαν για αυτούς ευνοϊκότερες 

συνθήκες νοµιµοποίησης και παραµονής σε σχέση µε τους λοιπούς µετανάστες 

προωθώντας µια πολιτική διάκρισης. 

 Ο οικονοµικός παράγοντας. Η µεταναστευτική πολιτική δεν δηµιούργησε  µια 

συνολική ρύθµιση του φαινοµένου και οδήγησε κατά κάποιο τρόπο µε αυτή την 

πολιτική αποκλεισµού τους µετανάστες στην παρανοµία. Το καθεστώς παρανοµίας 

εξυπηρέτησε την παραοικονοµία και ειδικότερα τους εργοδότες, χωρίς επιβάρυνση 

των κοινωνικών δαπανών διατηρώντας χαµηλούς τους κατώτατους µισθούς. Από την 

άλλη, συµφώνα µε µια µελέτη του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών  που ανακοινώθηκε από την πρόεδρο του, Λούκα Κατσέλη53, 

οι µετανάστες έχουν συµβάλει στην επίτευξη των κριτηρίων για την είσοδο της 

χώρας στην ΟΝΕ. Μίση µονάδα του παραγόµενου εθνικού προϊόντος, σύµφωνα µε 

την µελέτη,  οφείλεται στους µετανάστες. Επιπλέον, η συµβολή τους στην πτώση του 

πληθωρισµού ήταν καθοριστική, διότι το χαµηλό κόστος εργασίας έχει συµβάλλει τα 

χρόνια αυτά στην ανταγωνιστικότητα, η οποία ωφέλησε τις επενδύσεις. Το προφανές 

είναι ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις κατάλαβαν την σηµασία της παράνοµης 

µετανάστευσης στην αγορά εργασίας και στην οικονοµία και την προσάρµοσαν στις τότε 

οικονοµικές ανάγκες της χώρας, άθελα ή θεληµένα το αποτέλεσµα δεν αλλάζει. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες από την ιστοσελίδα της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε, 

ιδίως  µετά το 1996, η Ελλάδα κατάφερε την εκπλήρωση  των κριτηρίων του 

Μάαστριχ για την ένταξη στο νοµισµατικό πυρήνα της ΕΕ, όπως είναι οι χαµηλοί 

µισθοί, ο χαµηλός  πληθωρισµός και τα µικρά  δηµοσιονοµικά  ελλείµµατα. 

 

2.1.7  Σηµεία κριτικής.  

 

                                                      
53  Συζήτηση στη Βουλή Ν.2910/2001 οµιλία  κ. Αντωνακόπουλου σελ 24   
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Η πολιτική αυτή ή η απουσία της υπήρξαν στο στόχαστρο κριτικής για πολλούς 

λόγους. Οι σηµαντικότεροι από αυτώς  είναι ότι υφίσταται ζήτηµα συµβατότητας 

αυτής της µεταναστευτικής πολιτικής µε τις αρχές του Ελληνικού Συντάγµατος 

(Γεωργούλας 2003, 110) και µε τις αρχές µιας σειράς συµφωνιών του Συµβουλίου 

της Ευρώπης, συµπεριλαµβανόµενης της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα 

του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α).(Σ. Σταύρου1992, 959-968).  

Ο Σ.Γεωργούλας υποστηρίζει, ότι η πρακτική  αυτή  αποδεικνύει στην πράξη την 

κενότητα των συνταγµατικών διατάξεων για τον σεβασµό και την προστασία της 

αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ.1 Συντάγµατος,) η ελεύθερη συµµετοχή  στην 

κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας(άρθρο 5 παρ1 Συντάγµατος), ίση 

αµοιβή ως προς  την παρεχόµενη εργασία ίσης αξίας( άρθρο 22 παρ 1β Συντάγµατος) 

και άλλων διατάξεων που καλούνται να προστατέψουν τα δικαιώµατα όλων και των  

αλλοδαπών στην Ελλάδα. 

Επίσης, συµφώνα µε τον Σ.Σταύρου, ορισµένες διατάξεις δεν είναι σύµφωνες µε τις 

διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα, κυρώνοντας µια σειρά συµφωνιών 

του Συµβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του 

Ανθρώπου (ΕΣ∆Α)συµπεριλαµβανόµενης. 

Μερικά από τα στοιχεία που ο νοµικός παρατηρεί είναι: 

Η διοικητική απέλαση που προβλέπεται από το άρθρο 27παρ1 αναφερόταν στην 

απέλαση για λόγους «κοινωνικού συµφέροντος», άρθρο το οποίο τροποποιήθηκε. 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα, η απέλαση επιτρέπεται µόνο σε 

περίπτωση που ο αλλοδαπός παραβιάζει την δηµόσια τάξη και τα χρηστά ήθη. Στο 

νοµό 1975/1991 η απέλαση επιτρέπεται µόλις ο αλλοδαπός εγγραφεί στον κατάλογο 

των ανεπιθύµητων. 

Επίσης, το 7ο πρωτόκολλο του ΕΣ∆Α στον αλλοδαπό κατοχυρώνει το δικαίωµα του 

αλλοδαπού να προτείνει επιχειρήµατα κατά της απέλασης του, ενώ ο νόµος µε το 

άρθρο 27 παρ3 προβλέπει µια  βραχύτατη προθεσµία για απολογία (24 ώρες) χωρίς 

καµία πρόβλεψη για γραπτή κοινοποίηση των λόγων απέλασης. Oι αντίστοιχες 

ρυθµίσεις όπως είναι η ανατρεπτική προθεσµία τριών ηµερών, η παράβλεψη να 

προβλεφθεί ότι η κοινοποίηση της απόφασης πρέπει να γίνει σε γλώσσα που να 

καταλαβαίνει ο αλλοδαπός, αποδυναµώνουν το δικαίωµα του να προσφύγει κατά της 

απόφασης του Αρχηγού της Αστυνοµίας στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης. Σύµφωνα µε 

την ΕΣ∆Α η δυνατότητα άρσης του ανασταλτικού αποτελέσµατος της προσφυγής 

προβλέπεται µόνο σε ακραίες περιπτώσεις όταν τίθεται θέµα εθνικής ασφαλείας και 
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δηµόσιας τάξης, αφού ο νόµος αφήνει το ζήτηµα αυτό στην ευχέρεια του Αρχηγού 

της Αστυνοµίας. 

Η διαδικασία απέλασης σύµφωνα µε τον αναλυτή πάσχει και όσον αφορά την 

ρύθµιση κράτησης του αλλοδαπού υπό απέλαση για λόγους δηµόσιας ασφάλειας. Το 

σηµείο όπου ο νόµος αντιτίθεται στην ΕΣ∆Α, είναι η πρόβλεψη της  για την 

κοινοποίηση των λόγων κράτησης σε γλώσσα που να κατανοεί ο αλλοδαπός, ρύθµιση 

η οποία λείπει από τον συγκεκριµένο νόµο. 

Επίσης, προβληµατική είναι και η ρύθµιση για την οικογενειακή επανένωση 

(άρθρο14) η οποία στην ουσία απαγορεύει την εγκατάσταση της οικογένειας  του 

νόµιµου µετανάστη στην χώρα τα πρώτα πέντε χρόνια. Επίσης το ζήτηµα είναι ότι 

µετά την πάροδο 5 ετών, ο αλλοδαπός µετανάστης είναι υποχρεωµένος να 

αποχωρήσει από την χώρα εάν ο Υπουργός ∆ηµοσίας Τάξης το αποφασίζει. Η ΕΣ∆Α 

που προβλέπει στο άρθρο 8 την προστασία της οικογενειακής ζωής, δεν σηµαίνει ότι 

κατοχυρώνει την οικογενειακή συνένωση, αλλά προβλέπει την συνεκτίµηση της 

προσωπικής-οικογενειακής κατάστασης κάθε µετανάστη, ρύθµιση η οποία δεν 

υπάρχει καν στον νόµο 1975\1991. 

Ανησυχητική είναι, σύµφωνα µε τον αναλυτή, και η διάταξη του άρθρου 26 

ν.1975/91 περί της δυνατότητας απαγόρευσης µε προεδρικό διάταγµα της διαµονής 

και εγκατάστασης του αλλοδαπού σε ορισµένες περιοχές της χώρας. Σύµφωνα µε το 

άρθρο 5 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικών 

∆ιακρίσεων , την οποία έχει κυρώσει και η Ελλάδα, τα συµβαλλόµενα µέρη πρέπει να 

απαλείψουν κάθε διάκριση µε βάση, ανάµεσα σε άλλα, την εθνική καταγωγή κατά 

την απόλαυση του δικαιώµατος στην ελεύθερη µετακίνηση και εγκατάσταση εντός 

των ορίων του κράτους. 

Όσον αφορά τους παράνοµους µετανάστες, οξύτερη κριτική θα πρέπει να ασκηθεί 

στον νόµο 1975 που αναφέρεται το άρθρο 31παρ2 1975/1991 το οποίο λέει : οι 

υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, όπως και τα Ν.Π.∆.∆  και Ν.Π.Ι.∆,  υποχρεούνται να 

µην εξετάσουν αίτηµα αλλοδαπού χωρίς άδεια παραµονής µε εξαίρεση τις έκτακτες 

περιπτώσεις νοσηλείας, περίπτωση στην οποία υποχρεούνταν να ενηµερώσουν τις 

αστυνοµικές αρχές, δηλαδή δεν µπορούσαν να εγγράφουν σε σχολεία τα παιδία τους, 

ούτε να πράξουν τέλεση γάµου, ούτε να εισπράξουν κέρδη από κρατικά τυχερά 

παιχνίδια. Η ρύθµιση αυτή αντιτίθεται στην πρόσφατη ψήφιση της Γενικής 

Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών της Σύµβασης για την Προστασία των 

∆ικαιωµάτων Όλων των Μεταναστών και των Οικογενειών τους, η οποία 
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κατοχυρώνει για ανθρωπιστικούς λόγους βασικά δικαιώµατα και στους παράνοµους 

µετανάστες. Εκτός από την ηθική της διάσταση η αντίθεση αυτή δεν ενδέχεται να 

φέρει προβλήµατα στην Ελλάδα κατά την εφαρµογή, επειδή η τελευταία δεν έχει 

κυρώσει την εν λόγο Σύµβαση. 

∆εδοµένου και άλλων παρόµοιων ρυθµίσεων, ο αναλυτής επισηµαίνει ότι,  στον νόµο 

1975/1991 βασικά αιτήµατα στοιχειώδους ανθρώπινης µεταχείρισης των παράνοµων 

αλλοδαπών υποχωρούν χάριν της µέγιστης δυνατής διευκόλυνσης του έργου των 

διοικητικών-αστυνοµικών αρχών. 

Σχετικά µε την προαναφερόµενη διάταξη του νόµου, τα προεδρικά διατάγµατα 

200/98 και 201/98 (Κατρούγκαλος, 2001, 86-87) επέτρεψαν την εγγραφή των παιδιών 

των παράνοµων µεταναστών στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, για να µην είναι πια τα παιδιά αυτά υποκείµενα αποκλεισµού µε 

καταστροφικά αποτελέσµατα στο κοινωνικό σύνολο.  

Σε  αυτό το καθεστώς κυριαρχεί η αντιµετώπιση του µετανάστη από την νοµοθεσία 

ως εργάτη και όχι ως πολίτη, καθώς δεν προβλέπεται καµία δυνατότητα πρόσβασης 

σε δίκτυα και θεσµούς κοινωνικής πολιτικής. Το ζήτηµα της κοινωνικής ασφάλισης 

είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Το 1993 (Αµίτσης και Λαζαρίδη 2001, 40) 

θεσµοθετείται υποχρεωτική ασφάλιση και για τους παράνοµους αλλοδαπούς 

µετανάστες. Το ζήτηµα είναι ότι το µέτρο αυτό δεν οδηγούσε στην λήψη 

ασφαλιστικών παροχών ή στην κάλυψη του κίνδυνου της ασθένειας. Το κενό που 

δηµιουργήθηκε κάνει την κατάσταση των παράνοµων οικονοµικών µεταναστών 

ακόµα πιο σχιζοφρενική, αφού (Κατρούγκαλος, 2001, 86-87) υποχρεώνονταν  σε 

κρατήσεις, δεν δικαιούταν όµως οποιαδήποτε ασφαλιστική αντιπαροχή. ∆ηλαδή, 

ακόµα και καταβάλλοντας εισφορές ο παράνοµος µετανάστης δεν δικαιούται 

οποιαδήποτε παροχή, όταν ακόµα και οι νόµιµοι δεν θεµελιώνουν το δικαίωµα 

σύνταξης, αφού κατά κανόνα δεν προβλέπεται δυνατότητα µεταφοράς 

συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων. 

 

 

2.1.8  Συνοπτικά συµπεράσµατα 

 

Αυτή η πολιτική µετανάστευσης επικεντρώνεται στα µέτρα περιορισµού της 

παράνοµης µετανάστευσης. Αντίθετα οι υπηρεσίες µετανάστευσης λειτουργούν σε 

επίπεδο  
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αστυνόµευσης και καταστολής. Η µεταναστευτική πολιτική (ή η απουσία της) δεν 

έκανε  µια συνολική ρύθµιση του φαινοµένου και οδήγησε κατά κάποιο τρόπο µε 

αυτή την πολιτική αποκλεισµού τους µετανάστες στην παρανοµία. Σε µεγάλο βαθµό 

ο νόµος ευθύνεται για τα προβλήµατα που επέφερε η παράνοµη µετανάστευση και 

για την ακµή της παραοικονοµίας την δεκαετία του 90’. 

 

 

 3. ∆εύτερη περίοδος 1991-2001. 

 

 3.1 Το ευρωπαϊκό πλαίσιο 

 

Η αµέσως επόµενη εξέλιξη στο χρονοδιάγραµµα της πορείας της ευρωπαϊκής 

µεταναστευτικής πολιτικής είναι η Συνθήκη του Μάαστριχ  την οποία ακολούθησε η 

αναθεωρητική Συνθήκη του Άµστερνταµ. Ο τελευταίος σταθµός της περιόδου είναι 

το Συµβούλιο του Τάµπερε. Ας δούµε αναλυτικότερα πως µετασχηµατίστηκε η 

ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική την περίοδο αυτή.   

Η Συνθήκη του Μάαστριχ (1992) Θεσµοθέτησε για πρώτη φορά την συνεργασία στο 

τοµέα της ∆ΕΥ µε τον τίτλο VI ονοµαζόµενο και ως ο τρίτος πυλώνας.54 

Η Συνθήκη αυτή (Nugent, N.2004 106-120) έχει την προέλευση της στην 

απογοήτευση που είχε προκαλέσει η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη σε σηµαντικούς 

τοµείς λήψης αποφάσεων, στην απαίτηση για περαιτέρω ολοκλήρωση και στο 

συνδυασµό κάποιων εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων. 

Οι εσωτερικοί παράγοντες συνδέονται µε την ώθηση για περαιτέρω ολοκλήρωση και 

αφορούν την αναγνώριση των αναγκαιοτητών:  

� του  ενιαίου νοµίσµατος,  

� µιας κοινωνικής διάστασης που θα αντιστάθµιζε τις συνέπειες µιας 

φιλελεύθερης αγοράς,  

� της ρύθµισης του δηµοκρατικού ελλείµµατος   

� της  λειτουργίας µηχανισµών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων όπως  

η διασυνοριακή εγκληµατικότητα και το λαθρεµπόριο ναρκωτικών. 

Οι εξωτερικοί παράγοντες, είναι άµεσα συνδεδεµένοι µε την κατάρρευση του τείχους 

και το τέλος του ψυχρού πόλεµου, και αφορούν: 

                                                      
54  αναφορά από κείµενο από: www.europa.eu.int/scodaplus/glossary/justicehomeaffairs_el.html  
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� τα κύµατα µετανάστευσης που αναζητούσαν µια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη  

� την κατάργηση των συνθηκών που ίσχυαν κατά την µακρόχρονη διάρκεια 

του ψυχρού πολέµου 

� την  διάλυση της  ΕΣΣ∆  και την αβεβαιότητα που προξένησε στην Ε.Κ η 

διάλυση αυτή   

� το µέλλον της ενωµένης Γερµανίας και τους  πιθανούς κίνδυνους από αυτή 

την ένωση. 

Ο συνδυασµός των παραπάνω παραγόντων δηµιούργησε τις  κατάλληλες συνθήκες 

για ένα νέο γύρο διαπραγµατεύσεων µε στόχο την εµβάθυνση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και για περαιτέρω ολοκλήρωση. Οι διαπραγµατεύσεις στα πλαίσια των 

∆ιακυβερνητικών ∆ιασκέψεων ολοκληρώθηκαν µε την υπογραφή της συνθήκης το 

Φεβρουάριο του 1992 από τους υπουργούς Οικονοµικών και Εξωτερικών κάθε 

κράτους µέλους.  Η Συνθήκη του Μάαστριχ δηµιούργησε ένα νέο οργανισµό, την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βασίζεται σε τρεις πυλώνες: 

i. Την ευρωπαϊκή κοινότητα  

ii.  Την ΚΕΠΠΑ(Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας) 

iii.  Την ∆ΕΥ ( ∆ικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις ) 

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την συνεργασία των κρατών σε ζητήµατα που αφορούν:   

την πολιτική ασύλου, την µεταναστευτική πολιτική, τους κανόνες διέλευσης 

συνόρων, τα δικαιώµατα διαµονής των υπηκόων τρίτων χώρων ,την καταπολέµηση 

του εθισµού στα ναρκωτικά, την καταπολέµηση της  διεθνούς απάτης, την δικαστική 

συνεργασία σε αστικές υποθέσεις,  την δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, 

την τελωνιακή συνεργασία, την αστυνοµική συνεργασία για την καταπολέµηση της 

τροµοκρατίας µέσω της Europol. Τα µέτρα που θα ληφθούν για την υλοποίηση της 

συνεργασίας πρέπει να συµφωνούν µε τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των 

δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Η συνεργασία θα είχε διακυβερνητικό χαρακτήρα, ενώ 

τα µέσα υλοποίησης της θα ήταν: κοινές θέσεις, κοινές δράσεις και συµβάσεις οι 

οποίες δεν θα είχαν άµεση ισχύ για κάθε κράτος µέλος. Ο τρίτος πυλώνας προβλέπει 

για  τα κοινοτικά όργανα περιορισµένο ρόλο χωρίς πραγµατική δυνατότητα άσκησης 

ελέγχου επί των αποφάσεων των κρατών µελών. Ο διακυβερνητικός χαρακτήρας της 

συνεργασίας (Περράκης 2001, 364) περιόρισε τον ελεγκτικό και πολιτικό ρόλο του 

Κοινοβουλίου στα πλαίσια της ∆ΕΥ και δυσκόλεψε την ουσιαστική ενηµέρωση του 

και την προβλεπόµενη διαδικασία διαβούλευσης µαζί του. Επίσης,  ο Τρίτος 

Πυλώνας απέκλειε τον δικαστικό έλεγχο του ∆ΕΚ πάνω στις αναφερόµενες 
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δραστηριότητες, αναγνωρίζει θεσµικά την επιλεκτική και ευέλικτη  στενότερη 

συνεργασία ανάµεσα σε ορισµένους εταίρους και, τέλος, θέτει την δυνατότητα 

κοινοτικοποίησης ορισµένων από τα βασικά ζητήµατα. Οι διατάξεις του τρίτου 

πυλώνα, τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας βρέθηκαν στο στόχαστρο µιας κριτικής 

αποτυπωµένης από την Οµάδα Προβληµατισµού στην έκθεση που υπέβαλλε τον 

∆εκέµβριο του 1995 στο Συµβούλιο της Μαδρίτης. Η ίδια κριτική εκφράστηκε στην 

∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη του 1996 στο Τορίνο προβλεπόµενη από το άρθρο Ν της 

Συνθήκης του Μάαστριχ  και αφορούσε την αναθεώρηση της Συνθήκης της Ε.Ε. Τα 

κύρια σηµεία της κριτικής αφορούν τα θεσµικά ελλείµµατα που προξένησε η απουσία 

πολιτικού και δικαστικού ελέγχου από το ∆ΕΚ, η λήψη των αποφάσεων µε 

οµοφωνία, οι νοµικές αδυναµίες των µέσων δράσης και, τέλος, το δηµοκρατικό 

έλλειµµα. Παράλληλα µε την κριτική το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε 

επαναδιαπραγµάτευση της  ∆ΕΥ ενώ η Επιτροπή απαιτούσε κοινοτικοποίηση µέρους 

του Γ’ πυλώνα και την αναβάθµιση του ρόλου της σε αυτό το πλαίσιο. Αποτέλεσµα 

της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης του 1996 ήταν η υπογραφή της νέας αναθεωρηµένης 

Συνθήκης του Άµστερνταµ στις  2-10-1997 που µπήκε σε ισχύ στις 1-05-1999. 

  

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ. Οι βασικές καινοτοµίες της αφορούν την βελτίωση της 

θέσης του ατόµου στην ένωση και οδηγούν σε ένα «εξανθρωπισµό»(Στεφάνου, 

2002,48) της ολοκλήρωσης. Αυτό γίνεται  επειδή, εκτός των άλλων, στοχεύουν στην 

προστασία και την τήρηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων του άτοµου, στην 

κατάργηση κάθε µορφής διάκρισης, στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων, 

στην διαφάνεια των κοινοτικών οργάνων και στον συντονισµό των πολιτικών 

απασχόλησης για την καταπολέµηση της ανεργίας. Η πρώτη ενότητα, η οποία αφορά 

την ελευθερία την ασφάλεια και την δικαιοσύνη ενίσχυσε τις  βάσεις (Nugent, 

2004,124) για την δηµιουργία ενός ‘Χώρου ελευθερίας, ασφάλειας  και δικαιοσύνης’  

όπου θα επικρατεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων κάτω από κοινούς κανόνες 

εισόδου και ανέπτυξε ένα πλαίσιο αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε 

ποινικές υποθέσεις. Τα κύρια σηµεία του περιεχοµένου της ενότητας αυτής είναι:  

Κοινοτικοποιήθηκαν, δηλαδή µεταφέρθηκαν στο πρώτο πυλώνα τοµείς της ∆ΕΥ 

σχετικοί µε τις θεωρήσεις, το άσυλο, την µετανάστευση, τους πρόσφυγες και την 

αστυνοµική και δικαστική συνεργασία στις αστικές υποθέσεις. Όσον αφορά την 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκτός από τον τοµέα θεωρήσεων, όπου πρόκειται να 

εφαρµοστεί η διαδικασία διαβούλευσης µε λήψη αποφάσεων µε ειδική πλειοψηφία 
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για τα πρώτα πέντε χρόνια και διαδικασία συναπόφασης στην συνέχεια, οι αποφάσεις 

στο Συµβούλιο,  σε όλους τους άλλους τοµείς θα λαµβάνονται βάση της διαδικασίας 

διαβούλευσης µε οµοφωνία. Επίσης προβλέφθηκε ότι το Συµβούλιο µετά την πάροδο 

5 ετών µπορεί να αποφασίσει για την µετατροπή της διαδικασίας αυτής σε λήψη 

αποφάσεων µε συναπόφαση και ειδική πλειοψηφία. 

Το κεκτηµένο του Schengen ενσωµατώθηκε στο πλαίσιο της Ε.Ε. Όλα τα κράτη µέλη 

της Ένωσης, εκτός της Μ. Βρετανίας και της Ιρλανδίας. είναι µέλη της συµφωνίας 

Schengen και χαίρονται τις ελευθερίες που διαθέτει όπως και τις υποχρεώσεις που 

απαιτεί. 

Ο Γ’ πυλώνας τροποποιήθηκε και ο νέος τίτλος του είναι «∆ιατάξεις για Αστυνοµική 

και ∆ικαστική συνεργασία στις ποινικές υποθέσεις», συνεχίζοντας να έχει 

διακυβερνητικό χαρακτήρα. Στόχος του νέου Γ’ πυλώνα είναι να παρέχει στους 

πολίτες  υψηλό επίπεδο προστασίας εντός του  Χώρου ελευθερίας, ασφάλειας  και  

δικαιοσύνης, µε την ανάπτυξη κοινής δράσης των κρατών µελών στον τοµέα της 

δικαστικής και αστυνοµικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και µε την πρόληψη 

και την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. 

Στην Συνθήκη προστέθηκε ένας νέος τίτλος «Θεωρήσεις εισόδου, άσυλο, 

µετανάστευση και άλλες πολιτικές που συνδέονται µε την ελεύθερη κυκλοφορία των 

προσώπων» το οποίο περιλαµβάνει µέτρα που αφορούν τα παραπάνω ζητήµατα.  

Τα άρθρα 61-69  του προαναφερόµενου νέου τίτλου αναφέρονται µεταξύ άλλων  στα 

µέτρα  που θα ληφθούν εντός πενταετίας (έως 2004) για την µετανάστευση. Τα µέτρα 

αυτά αφορούν την παράνοµη µετανάστευση, την παράνοµη διαµονή, τον 

επαναπατρισµό των παράνοµα διαµενόντων, τις προϋποθέσεις εισόδου, διαµονής, τις 

προδιαγραφές για τις άδειες διαµονής µακράς διάρκειας και για την οικογενειακή 

επανένωση. Επίσης,  το Συµβούλιο µπορεί να λάβει µέτρα που θα καθορίσουν  τα 

δικαιώµατα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες  υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι 

διαµένουν νοµίµως σε ένα κράτος µέλος να είναι δυνατόν να διαµένουν και σε άλλα 

κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη µπορούν να εισάγουν διατάξεις εθνικού δικαίου που θα 

πρέπει είναι συµβατές µε το κοινοτικό δίκαιο.  

Το θεσµικό πλαίσιο της ενότητας. Μετά τη µεταβατική περίοδο πέντε ετών από την 

έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ :H Επιτροπή διαθέτει αποκλειστικό 

δικαίωµα πρωτοβουλίας, το Συµβούλιο δύναται να αποφασίζει οµόφωνα µετά από 

διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρµογή της ειδικής 

πλειοψηφίας και της διαδικασίας συναπόφασης, εκτός του τοµέα της  έκδοσης 
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θεωρήσεων εισόδου και των κανόνων για την ενιαία θεώρηση εισόδου όπου η 

µετάβαση αυτή γίνεται αυτοµάτως.      

                                                                                                                 

3.1.1 Το Ψήφισµα του Συµβουλίου της 20/06/199455 

 

Το ψήφισµα αυτό είναι ένας ενδιάµεσος σταθµός  στο χρονοδιάγραµµα των 

εξελίξεων και είναι σχετικό µε την απασχόληση των υπηκόων τρίτων χωρών. Το 

Συµβούλιο επιτρέπει την είσοδο µεταναστών προς ανάληψη εργασίας και αποφασίζει 

ότι οι πολιτικές των κρατών µελών όσον αφορά το ζήτηµα θα πρέπει να διέπονται 

από τις παρακάτω αρχές. ∆ηλαδή, να µην καταστούν χαλαρότερες από τα κράτη µέλη 

δια του εσωτερικού δικαίου και να λαµβάνονται υπόψη σε κάθε πρόταση 

αναθεώρησης της εθνικής νοµοθεσίας. Από την άλλη όµως, το ψήφισµα αυτό δεν 

ήταν νοµικά δεσµευτικό για τα κράτη µέλη ούτε παρείχε νοµικό έρεισµα από 

διεκδικήσεις από µεµονωµένους εργαζοµένους ή εργοδότες. 

Οι αρχές είναι: 

-τα κράτη µέλη θα λάβουν υπόψη τις αιτήσεις εισόδου στο έδαφος τους προς την 

ανάληψη εργασίας µόνο όταν, η προσφορά εργασίας δεν µπορεί να καλυφθεί από το 

εθνικό, κοινοτικό  εργατικό δυναµικό ή και µη κοινοτικό που διαµένει νοµίµως και 

µονίµως σε ένα κράτος µέλος. 

-Οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα γίνουν δεκτοί µόνο όταν είναι αναγκαίο, σε προσωρινή 

βάση και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Η προσφορά εργασίας θα αφορά 

συγκεκριµένο εργαζόµενο ή µισθωτό, η οποία θα έχει γίνει από συγκεκριµένο 

εργοδότη και το αίτηµα του θα εκπληρωθεί µόνο, εάν οι αρµόδιες αρχές 

αποφασίζουν, ότι οι λόγοι που επικαλείται ο εργοδότης είναι δικαιολογηµένοι. 

-Οι κενές θέσεις θα προσφέρονται σε εποχικούς εργαζοµένους ο αριθµός των οποίων 

θα ελέγχεται αυστηρά, σε ασκούµενους, σε µεθοριακούς εργαζόµενους, και πρόσωπα 

που µετατίθενται προσωρινά από την εταιρία τους. Παρατηρούµε ότι πρόκειται για 

πρόσωπα που δεν θα επιδιώξουν να µείνουν µόνιµα στο έδαφος του κράτους µέλους. 

-Οι διαδικασίες εισδοχής. Στον ενδιαφερόµενο δίδεται η άδεια εργασίας από τις 

αρµόδιες αρχές της κάθε χώρας και η τυχόν προαπαιτούµενη θεώρηση. Η άδεια 

εργασίας περιορίζεται για µια συγκεκριµένη θέση εργασίας και για έναν 

συγκεκριµένο εργοδότη.  

                                                      
55  πληροφορίες από: Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής:Γενικό Νοµοθετικό Πλαίσιο της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης Πηγή http://www.imepo.gr 
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Η συµµόρφωση των εθνικών νοµοθεσιών έπρεπε να γίνει έως τις 11-01-1996. 

 

 

3.1.2 Ο ρόλος του Tampere (1999) 

 

Στην ειδική σύνοδος του Tampere( Περράκης 2001, 366)αµέσως µετά την Συνθήκη 

του Άµστερνταµ τα µέλη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου συµφώνησαν, προκειµένου να 

υλοποιηθεί η δηµιουργία του Χώρου ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης. Σχετικα 

µε για την εισαγωγή κοινού συστήµατος για το άσυλο, την προώθηση µιας σχέσης 

εταιρικότητας µε τις χώρες προέλευσης µεταναστών, την ίση διαχείριση των υπηκόων 

τρίτων κρατών και την καταπολέµηση  του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Όσον 

αφορά τη λειτουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης το Ευρωπαϊκό  

Συµβούλιο έδωσε βαρύτητα  στην καλύτερη πρόσβαση στην δικαιοσύνη, την 

αµοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων στις αστικές και στις ποινικές 

υποθέσεις και τέλος, στην µεγαλύτερη σύγκληση σε θέµατα αστικού δικαίου. Επίσης, 

προώθησε την πρόληψη της εγκληµατικότητας, την ενίσχυση της αστυνοµικής 

συνεργασίας ιδίως σε θέµατα ναρκωτικών, εµπορίας ανθρώπων, τροµοκρατίας µε την 

αξιοποίηση της Europol, τη δηµιουργία των  µονάδων  Eurojust και της Ευρωπαϊκής 

Αστυνοµικής Ακαδηµίας. 

Ειδικότερα για την µετανάστευση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε, 

υιοθετήθηκαν µια σειρά κατευθυντήριων γραµµών και στόχων πολιτικού χαρακτήρα  

για την προώθηση µιας κοινής πολιτικής σχετικά µε το άσυλο και την µετανάστευση 

στηριζόµενες σε αρχές που παρέχουν εγγυήσεις σε όσους επιθυµούν να έχουν 

προστασία και πρόσβαση στην Ε.Ε. 

Το πρόγραµµα του Τάµπερε, που προέβλεπε την σύσταση ενός κοινού νοµικού 

πλαισίου έως τις 11 Μαΐου 2005, περιελάµβανε µεταξύ άλλων ένα κεφάλαιο µε 17 

άρθρα, τα σηµαντικότερα σηµεία των οποίων είναι τα παρακάτω: 

-Συνεργασία µε τις χώρες καταγωγής προέλευσης µεταναστών, έχοντας ως σκοπό 

την καταπολέµηση της φτώχειας, την βελτίωση των συνθηκών ζωής αυτών των 

χωρών, την πρόληψη των πιθανών συγκρούσεων µεταξύ χωρών,  την ενίσχυση των 

δηµοκρατικών θεσµών σε αυτές τις χώρες και την εξασφάλιση του σεβασµού των 

δικαιωµάτων του ανθρώπου, των µειονοτήτων, των γυναικών και των παιδιών.  

-Ισότιµη µεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Ε.Ε. 

Αυτό θα επιτευχθεί µέσω µιας πολιτικής ενσωµάτωσης, η οποία θα  πρέπει να τους 



  199 

προσφέρει δικαιώµατα και υποχρεώσεις συγκρίσιµες µε αυτές των πολιτών της 

Ένωσης, να καταπολεµήσει τις διακρίσεις στην οικονοµική, κοινωνική και 

πολιτισµική ζωή όπως και των ρατσισµό και την ξενοφοβία. Επίσης, το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο αναγνωρίζει την αναγκαιότητα  προσέγγισης των εθνικών νοµοθεσιών 

των κρατών µελών όσον αφορά τις προϋποθέσεις εισόδου και παραµονής των 

υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την οικονοµική και 

δηµογραφική κατάσταση  της Ε.Ε ως σύνολο και  της κάθε χώρας ξεχωριστά. Στο 

σηµείο αυτό απαιτείται να σταµατήσει η  διαδικασία της λήψης των αποφάσεων που 

είναι βασισµένη µόνο στις προτάσεις της Επιτροπής, καθώς οι αποφάσεις αυτές 

πρέπει να λαµβάνουν υπόψη εκτός από τα προαναφερόµενα και τους ιστορικούς και 

πολιτισµικούς δεσµούς των χωρών µε τις χώρες καταγωγής των µεταναστών.  

Το Συµβούλιο τονίζει και την αναγκαιότητα  προσέγγισης του νοµικού καθεστώτος  

των υπηκόων τρίτων χωρών µε αυτό των υπηκόων των κρατών µελών, µε την 

κατοχύρωση µιας δέσµης δικαιωµάτων όσο το δυνατό παρόµοιων µε τους υπηκόους 

των κρατών µελών, όπως είναι τα δικαιώµατα στην εκπαίδευση  και κατάρτιση, στις 

ισότιµες συνθήκες εργασίας, στην µελλοντική πιθανότητα χορήγησης της Ιθαγένειας 

των χωρών που διαµένουν και άλλα.                                                                                                                        

-Η αποτελεσµατική και συντονισµένη διαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, απαιτεί την στενότερη συνεργασία µεταξύ των κρατών 

µελών µε τις χώρες καταγωγής και διέλευσης όσον αφορά την ενηµέρωση των 

υπηκόων των τρίτων χωρών για τους νόµιµους  τρόπους µετανάστευσης και για την 

πρόληψη της εµπορίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης ανθρώπων. Επιπρόσθετα 

ζητά την υιοθέτηση  αυστηρών µέτρων για την τιµωρία της εµπορίας ανθρώπων  και 

για την προστασία των θυµάτων, ειδικά των γυναικών και των ανηλίκων, όπως 

επίσης απαιτεί την συνεργασία των συνοριακών υπηρεσιών όλων των κρατών µελών 

για την πάταξη αυτού του οργανωµένου εγκλήµατος. Από την άλλη, τονίζει ότι η 

βοήθεια προς τις χώρες καταγωγής και διέλευσης πρέπει να συγκεντρωθεί ως προς 

την διευκόλυνση των εθελοντικών επιστροφών των παράνοµων µεταναστών και ως 

προς την ενίσχυση των δικών τους αρχών που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο της 

παράνοµης µετανάστευσης και της εµπορίας ανθρώπων.     

Επίσης, στο Τάµπερε συζητήθηκαν και ζητήµατα σχετικά µε το άσυλο, την 

οικογενειακή επανένωση και το καθεστώς των επιµακρόν διαµενόντων. Οι 

συζητήσεις αυτές πήραν την µορφή οδηγιών µετά το 2003. 
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3.2  Η σύγκληση των ευρωπαϊκών εξελίξεων µε την ελληνική νοµοθεσία 

2910/2001 

 

Ο νόµος 2910/2001 όπως θα δούµε και παρακάτω αποτελεί µια πρώτη συγκροτηµένη 

προσπάθεια µετά τον αποτυχηµένο νόµο 1975/2001. Όπως προαναφέραµε έως και 

την ηµεροµηνία της ψήφισης του νόµου σε ευρωπαϊκό επίπεδο  οι εξελίξεις  ήταν 

καθοριστικές στον τοµέα της µετανάστευσης. Πρόκειται για µια µεταβατική περίοδο 

στο στάδιο της εξέλιξης της ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής, καθώς κατά την 

διάρκεια της σηµειώθηκαν καθοριστικές αλλαγές, τα αποτελέσµατα των οποίων 

καθυστέρησαν να έχουν αντανάκλαση στην εγχώρια µεταναστευτική πολιτική. Η 

σχέση µεταξύ  της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής και της 

αντίστοιχης εγχώριας πολιτικής επηρρεάζεται από τον παράγοντα του ανεπαρκές  

χρονικού διαστήµατος, από την θέσπιση των νέων µέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο έως 

και την  αντανάκλαση τους στην εθνική νοµοθεσία. Παρ’όλα αυτά,  η σχέση επιρροής 

µεταξύ τους υφίσταται και µερικά  από τα σηµεία που το αποδεικνύουν αυτό είναι: 

Το Ψήφισµα  Του Συµβουλίου 1994 που αφορούσε την απασχόληση φαίνεται να έχει 

επιδράσει σε σηµαντικό βαθµό τον Έλληνα νοµοθέτη κατά την διαδικασία 

διαµόρφωσης των άρθρων (19-25) του νόµου 2910/2001 σχετικά µε την απασχόληση 

των µεταναστών. 

-1. Ο νόµος διατηρεί την πρώτη αρχή του ψηφίσµατος που αναφέρει ότι αιτήσεις από 

υπηκόους τρίτων χωρών θα ληφθούν υπόψη µόνο εάν το επιτρέπει η κατάσταση στην 

εσωτερική αγορά εργασίας, δηλαδή εάν υπάρχουν θέσεις που δεν µπορούν να 

καλυφθούν από το υπάρχον εθνικό/ κοινοτικό/ µη κοινοτικό εργατικό δυναµικό της 

χώρας.(αρ.19 παρ.2 Ν.2910/2001) 

-2. Στην πρώτη παράγραφο του ίδιου άρθρου επιτρέπεται η είσοδος προς ανάληψη 

εργασίας σε σχέση µε συγκεκριµένο εργοδότη και συγκεκριµένη θέση εργασίας. 

-3. Όπως ανέφερε το ψήφισµα, έτσι και ο νόµος 2910 απαιτεί για την λήψη της άδειας 

διαµονής, την άδεια εργασίας και θεώρηση εισόδου.(αρ. 21) 

-4. Οι εποχικοί εργαζόµενοι και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να εργαστούν στην 

χώρα µόνο για  έξι µήνες ανά έτος και δεν επιτρέπεται να διαµένουν µόνιµα στην 

χώρα.(αρ. 24) 
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-5. Σε γενικές γραµµές οι αρχές του Ψηφίσµατος του Συµβουλίου διέπουν τα σχετικά 

άρθρα του νόµου 2910/2001 µε την εξαίρεση, ότι σύµφωνα µε τον νόµο 2910/2001 ο 

εργοδότης δεν προσφέρει ονοµαστικές θέσεις σε εργαζόµενους όπως απαιτεί το 

ψήφισµα. Εντούτοις κάνει αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης και όταν η αίτηση εγκριθεί επιλέγει από µια ονοµαστική κατάσταση 

τα άτοµα που τον ενδιαφέρουν. Οι ονοµαστικές καταστάσεις καταρτίζονται από τα 

γραφεία εύρεσης εργασίας στην αλλοδαπή, ενώ οι θέσεις εργασίας καθορίζονται από 

την έρευνα των υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ για κάθε περιφέρεια.  

Στον νόµο 2910/2001 (τα άρθρα 39-40) για πρώτη φορά καθιερώθηκαν δικαιώµατα 

για τους µετανάστες, όπως είναι η πρόσβαση σε όλα τα ιδρύµατα περίθαλψης 

κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, η ενηµέρωση των µεταναστών σε 

κατανοητή γλώσσα από υπηρεσίες ή ιδρύµατα, η διευκόλυνση της επικοινωνίας µε 

τις προξενικές αρχές των χωρών τους, η αυτεπάγγελτη δίωξη ρατσισµού και 

ξενοφοβίας, η ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, το δικαίωµα µερικής 

απασχόλησης για τους σπουδαστές και φοιτητές και άλλα. Όπως προανέφερα ένας 

από τους στόχους του Τάµπερε ήταν η προσέγγιση του καθεστώτος των υπηκόων 

τρίτων χωρών µε αυτό των υπηκόων των κρατών µελών µε τη κατοχύρωση δέσµης 

δικαιωµάτων όσο το δυνατόν παρόµοιων Όπως π.χ είναι το δικαίωµα να σπουδάζουν, 

να εργάζονται ως εξαρτηµένοι ή ανεξάρτητοι επαγγελµατίες σε ισότιµες συνθήκες µε 

τους λοιπούς υπηκόους των κρατών µελών, να µην δέχονται συµπεριφορές 

ρατσισµού και ξενοφοβίας εις βάρος τους και άλλα. Η επιρροή των στόχων του 

Προγράµµατος του Τάµπερε είναι φανερή καθώς για πρώτη φορά κατοχυρώνονται 

επίσηµα δικαιώµατα για τους µετανάστες στην Ελλάδα.  Η κατοχύρωση αυτών των 

δικαιωµάτων θα µπορούσε να µεταφραστεί σαν το πρώτο βήµα της κοινωνικής 

ένταξης των µεταναστών. 

Μια από τις καινοτοµίες του νόµου είναι το κεφάλαιο που αναφέρεται στην 

οικογενειακή επανένωση.(αρ. 28-32). Πρόκειται για ένα πολύ θετικό βήµα την στιγµή 

που σε ευρωπαϊκό επίπεδο η διαδικασία έκδοσης της αντίστοιχης οδηγίας δεν είχε 

ολοκληρωθεί ακόµα έως το 2001. Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την 

οικογενειακή επανένωση την 1-12-1999, η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο µε 

17 τροπολογίες  στις 6-9-2000. Στις 10/10/2000 η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη 

πρόταση αποδεχόµενη όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Το τέλος της 

περιόδου εξέτασης δεν έφερε κάτι καινούργιο στην διαδικασία αυτή.  
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3.3  Αναλυτικότερα ο νόµος 2910/2001: Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην 

Ελληνική επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση 

και άλλες διατάξεις. 

 

Ο τίτλος και µόνο του νόµου µας προδιαθέτει για κάτι διαφορετικό από το 

προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο. Ουσιαστικά, ο νόµος αυτός έφερε πολλές 

καινοτοµίες τις οποίες µπορούµε να τις οµαδοποιήσουµε ως εξής:  

 Καινοτοµία 1. Η   αποκέντρωση των υπηρεσιών 

 Το προηγούµενο καθεστώς προϋπέθετε για την χάραξη της µεταναστευτικής 

πολιτικής την συνεργασία του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξης που ήταν βασικός 

συντονιστής µε το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων µε υπηρεσίες όπως το ΟΑΕ∆,  τα προξενεία στις γειτονικές χώρες και 

τα λιµεναρχεία. Ο νέος νόµος αναθέτει την χάραξη και την εφαρµογή της 

µεταναστευτικής πολιτικής στο ΥΠ.ΕΣ.∆.∆Α η οποία υλοποιείται µε την σύσταση 

της  Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης σε κεντρικό επίπεδο και σε 

περιφερειακό µε την ίδρυση αντίστοιχων υπηρεσιών αλλοδαπών και µετανάστευσης. 

Σε κάθε µια από τις διευθύνσεις αυτές ιδρύεται µια τριµελής Επιτροπή 

Μετανάστευσης που γνωµοδοτεί προς τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας για 

χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαµονής αλλά σε περιπτώσεις που κρίνεται 

αναγκαίο από τον τελευταίο. Η τριµελής επιτροπή αποτελείται από 2 υπάλληλους της 

Περιφέρειας που είναι σε σχέση υφιστάµενου προς προϊστάµενο και έναν εκπρόσωπο 

της αστυνοµικής αρχής.    

Η διαδικασία χορήγησης της άδειας διαµονής προϋπέθετε την καταβολή της αίτησης 

και των δικαιολογητικών εγγραφών στο δήµο ή κοινότητα της περιοχής από τους 

αλλοδαπούς τα οποία µετά διαβιβάζονται για εξέταση στην Υπηρεσία 

Μετανάστευσης της περιοχής. Εκτός από την εξέταση της αίτησης, σε συνεργασία µε 

τα αστυνοµικά τµήµατα διεξαγόταν µια έρευνα για την  ύπαρξη λόγων δηµόσιας 

ασφάλειας για κάθε µετανάστη. Καθοριστικό ρόλο παίζει και µια  τριµελής Επιτροπή 

Μετανάστευσης η οποία είναι υπεύθυνη για τις συνεντεύξεις των αλλοδαπών  και 

γνωµοδοτεί µη δεσµευτικά  ενοποιών  του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας για 

το ήθος και  την προσωπικότητα τους. Η διαδικασία της συνέντευξης µε απόδειξη 

διεξάγεται µόνο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Γενικό  Γραµµατέα της 
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Περιφέρειας ο οποίος αποφασίζει για την χορήγηση ή όχι της άδειας διαµονής.(άρθρα 

5-9 ν.2910/2001).      

Καινοτοµία 2. Οι αλλαγές στην εργασία των µεταναστών 

 Σε αντίθεση µε τον προηγούµενο νόµο η µετανάστευση µε στόχο την απασχόληση 

ρυθµίζεται  και παίρνει µια πιο µόνιµη και ορθολογική µορφή. Αυτό που προβλέπει ο 

νέος νόµος (άρθρα 19-25) αποτελεί την βάση µιας αναδόµησης της διαδικασίας 

εισόδου και παραµονής των εργαζοµένων στην Ελλάδα µε την εισαγωγή ενός 

πρωτότυπου συστήµατος πρόσκλησης µεταναστών µε σκοπό την εργασία. 

Καταρχάς, πριν από οποιαδήποτε εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ µέρους του 

µελλοντικού εργοδότη για την απασχόληση αλλοδαπού στην Ελλάδα, 

πραγµατοποιείται έλεγχος των αναγκών της ηµεδαπής αγοράς εργασίας και των 

προσφερόµενων θέσεων. Ο έλεγχος διεξάγεται σε αυθαίρετο και όχι σε 

εξατοµικευµένο επίπεδο και αποτελεί τµήµα µιας απρόσωπης διαδικασίας επιλογής 

εργατικού δυναµικού από την αλλοδαπή καθώς οι υποψήφιοι προσδιορίζονται µέσω 

ονοµαστικών καταστάσεων και επικοινωνιών µε τους πιθανούς εργοδότες τους µε την 

µεσολάβηση των ελληνικών προξενικών αρχών και των γραφείων εύρεσης εργασίας 

στην αλλοδαπή.               

Ο ΟΑΕ∆ ετοιµάζει τις τριµηνιαίες εκθέσεις που αφορούν τις κενές θέσεις  στην 

ελληνική αγορά εργασίας. Η επιλογή των εργατών γίνεται πάντα αναλογικά µε τις 

προσφερόµενες θέσεις ανά ειδικότητα και ανά περιφέρεια. Την διαδικασία συνοδεύει 

µια έρευνα από τις αστυνοµικές αρχές για τα επιλεγµένα πρόσωπα σχετικά µε την 

ύπαρξη απειλής δηµόσιας ασφάλειας. Συγχρόνως, καθιερώνεται σε βάρος του 

εργοδότη υποχρέωση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για ποσό τουλάχιστον ίσο µε τις 

τριµηνιαίες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη, µε σκοπό την κάλυψη των δαπανών της 

τρίµηνης διαβίωσης του αλλοδαπού στην Ελλάδα και για ποσό που θα καλύπτει τις 

δαπάνες τυχόν απέλασης του. Από τον Νοµάρχη εκδίδεται η άδεια εργασίας που είναι 

απαραίτητη για την έκδοση της θεώρησης ενώ η άδεια παραµονής ακολουθεί µετά 

την άφιξη. 

 Για την απόκτηση άδειας παραµονής ο αλλοδαπός, 2 µήνες πριν από τη λήξη της 

θεώρησης του, πρέπει να κάνει την αίτηση του συνοδευόµενη από µια σειρά 

δικαιολογητικών(άρθρο 21) όπως πχ: η άδεια εργασίας, η σύµβαση εργασίας, η 

απόδειξη κοινωνικής ασφάλισης, το πιστοποιητικό υγείας και µια δήλωση µόνιµης 

διεύθυνσης. 
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Σε αυτή την κατηγορία εξαρτηµένης εργασίας ανήκει και η εποχιακή εργασία η οποία 

προβλέπεται από το άρθρο 24. Η διαδικασία στην περίπτωση αυτή είναι  

διαφορετική: ο εργοδότης που επιθυµεί να προσλάβει αλλοδαπό για εποχιακή 

εργασία ζητά την έγκριση του ΟΑΕ∆, µετά από την υποβολή αίτησης στην Νοµαρχία 

τρεις µήνες πριν την αρχή των εργασιών. Οι λεπτοµέρειες για την είσοδο και την 

παραµονή των αλλοδαπών ρυθµίζονται από διµερείς και πολυµερείς διεθνείς 

συµφωνίες. Η απασχόληση στην Ελλάδα διαρκεί µέχρι 6 µήνες και µετά από αυτό ο 

αλλοδαπός καλείται να αφήσει την χώρα.             

Όσον αφορά τις ρυθµίσεις για την εξαρτηµένη εργασία, παρατηρούµε µια 

µεταστροφή της νοοτροπίας του νοµοθέτη καθώς το σύστηµα µετάκλησης 

αλλοδαπών είναι πιο οργανωµένο από αυτό του προηγούµενου νοµοθετικού πλαισίου 

αφού δηµιουργούνται τα γραφεία εύρεσης εργασίας στην αλλοδαπή, η έρευνα της 

αγοράς γίνεται σε γενικό και αυθαίρετο  επίπεδο  και η κάλυψη θέσεων γίνεται πάντα 

συµφώνα µε τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς εργασίας. 

 Η εφαρµογή στην πράξη αυτής της διαδικασίας δεν ήταν τόσο εύκολη όσο η 

διατύπωση της. Γεγονός είναι ότι ο νόµος εφαρµόστηκε σε όλες περιοχές της 

Ελλάδας µε διαφορετικά αποτελέσµατα κάθε φορά.  

Όσον αφορά την περιοχή του Ρεθύµνου56 τα στοιχεία της εφαρµογής αυτής είναι: 

Κλήθηκαν να εργαστούν στην Ελλάδα για εξαρτηµένη εργασία αλλοδαποί από τις 

παρακάτω χώρες: Ρωσία, Πακιστάν, Ρουµανία, Φιλιππίνες, Βουλγαρία, Αλβανία, 

Αίγυπτος, Παλαιστίνη, Συρία, Μεξικό, Αφγανιστάν, Ινδία, Τυνησία, Κροατία και 

Πολωνία. 

 Για την χρονική περίοδο 2001 -2003 από την Νοµαρχία κλήθηκαν να εργαστούν  23 

αλλοδαποί, για την περίοδο 2004-2005, 55, ενώ για το έτος 2006 ολοκληρώνονται οι 

διαδικασίες για τους τελευταίους57  21 αλλοδαπούς. Οι αλλοδαποί αυτοί κλήθηκαν να 

εργαστούν ως εργάτες γης και αλιεργάτες και στην πλειοψηφία τους κλήθηκαν για 

εποχιακή εργασία όχι για εξαρτηµένη εργασία χωρίς να  αφήνονται περιθώρια και για 

πιο µόνιµο χαρακτήρα απασχόλησης. 

 

Καινοτοµία 3. Η οικογενειακή  επανένωση 

 

                                                      
56   Επίσηµες πληροφορίες από τον κ Περδίκη. Νοµαρχία Ρεθύµνου.  
57   Η αρµοδιότητα αυτή έχει µεταβιβαστεί στην Υπηρεσία Μετανάστευσης µε βάση τον νόµο 3386/2005.  
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Η οικογενειακή επανένωση είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας για την 

ενσωµάτωση των µεταναστών στην κοινωνική και οικονοµική ζωή της χώρας αλλά 

και για την οµαλοποίηση της οικονοµίας της χώρας υποδοχής. Με την άφιξη της 

οικογένειας του µετανάστη στην χώρα υποδοχής σταµατά η αποστολή εµβασµάτων 

στην χώρα καταγωγής, τα οποία χρησίµευαν για την συντήρηση της εκεί. Επίσης µια 

τέτοια διαδικασία διευκολύνει και τον έλεγχο από τις αρχές ως προς τις 

δραστηριότητες των µεταναστών. Τέλος η δηµιουργία εκ νέου της οικογενειακής 

εστίας στην χώρα υποδοχής είναι πιθανό να µετατρέψει και την αρνητική εικόνα του 

αρσενικού, επικίνδυνου µετανάστη που περιφέρεται µόνος σαν πεινασµένο ζώο, προς 

το πρότυπο του οικογενειάρχη που εργάζεται νόµιµα για να διατηρήσει την 

οικογένεια του.               

Όσον αφορά την οικογενειακή επανένωση, στο άρθρο 14 του νόµου 1975/91 στην 

ουσία, όπως ανέφερα την προηγούµενη ενότητα, απαγορευόταν η οικογενειακή  

επανένωση για τους µετανάστες. Επτά χρόνια αργότερα εκδόθηκε ένα προεδρικό 

διάταγµα, Π.∆ υπ’αριθ.5 της 9-21 Ιανουαρίου 199858, για τον ορισµό των 

προϋποθέσεων και της διαδικασίας έλευσης και εγκατάστασης µελών της οικογένειας 

αλλοδαπού. Το προεδρικό διάταγµα αυτό δεν εφαρµόστηκε ποτέ και µέχρι το 2001 

στο ζήτηµα της οικογενειακής επανένωσης υπήρχε ένα θεσµικό και πρακτικό κενό. 

Σε αυτό οι µετανάστες προσπαθούσαν να διευθετήσουν µόνοι τους φέρνοντας µε 

παράνοµους τρόπους τις οικογένειες τους στην χώρα µε πολύ µεγάλο κόστος για τους 

ίδιους.           

Ο παρόν νόµος προβλέπει την οικογενειακή επανένωση του µετανάστη µε την 

οικογένεια του στα άρθρα 28-33. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί ο 

µετανάστης για έχει το δικαίωµα της οικογενειακής επανένωσης είναι: αρκετοί πόροι, 

για την εξασφάλιση των αναγκών της οικογένειας του, οι οποίοι  δεν µπορούν να 

είναι λιγότεροι από το εισόδηµα του ανειδίκευτου εργάτη, η ύπαρξη ασφάλειας  

υγείας  και το κατάλληλο κατάλυµα. Ο απαιτούµενος  χρόνος νόµιµης διαµονής στην 

χώρα είναι 2 χρόνια και τα µέλη της οικογένειας  είναι η σύζυγος και τα ανήλικα/ 

άγαµα τέκνα τους59. Σε αυτά τα άτοµα αναγνωρίζεται το δικαίωµα πρόσβασης στην 

απασχόληση και δικαίωµα απόκτησης αυτοτελούς άδειας διαµονής σε περιπτώσεις 

που τα παιδία ενηλικιωθούν, αποβιώσει ο αλλοδαπός ή ασκεί βία στα πρόσωπα αυτά 

και τέλος όταν εκδοθεί απόφαση διαζυγίου.   

                                                      
58  ΦΕΚ Α’15 
59  Και τα άγαµα ανήλικα τέκνα της συζύγου εφόσον της έχει ανατεθεί η γονική µέριµνα. 
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 Το νέο αυτό καθεστώς δεν ρυθµίζει το θέµα της νόµιµης διαµονής των µεταναστών 

δεύτερης γενιάς. Το µόνο που προβλέπεται είναι ότι ένα χρόνο µετά την ενηλικίωση 

τους παίρνουν άδεια παραµονής  για ένα χρόνο µε δυνατότητα ανανέωσης για άλλους 

έξι µήνες. Μετά από αυτό η ανανέωση της επιτρέπεται για άλλους λόγους τους 

οποίους προβλέπει ο νόµος αυτός πχ για εξαρτηµένη εργασία, για σπουδές  κλπ.     

Στην περίπτωση αυτή δηµιουργείται ένα θεσµικό κενό η επίλυση του οποίου έχει 

περάσει πολλές φορές στα δικαστήρια. Η παραµονή των αλλοδαπών τέκνων που 

γεννιούνται στην Ελλάδα καλύπτεται από την άδεια παραµονής εκείνου που ασκεί 

την γονική µέριµνα και δεν δικαιούνται την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας. Στην 

Ελλάδα η απόκτηση της ιθαγένειας είναι πιθανή µόνο εξ’ αίµατος, δηλαδή 

τουλάχιστον ένας από τους γονείς πρέπει να είναι έλληνας.  

 

Καινοτοµία 4. Πρώτη προσπάθεια κατοχύρωσης δικαιωµάτων για τους 

µετανάστες 

 

Ο νόµος 1975/1991 αξιολογήθηκε αρνητικά όσον αφορά την έλλειψη πρόβλεψης 

βασικών δικαιωµάτων για τους αλλοδαπούς µετανάστες (νόµιµους και 

παράνοµους).Ο νέος νόµος, µετά το πέρασµα της δεκαετίας κάνει µια προσπάθεια 

κατοχύρωσης µερικών  ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων στα άρθρα 39-40. 

Σε γενικές γραµµές προβλέπεται : η πρόσβαση σε όλα τα ιδρύµατα περίθαλψης, 

ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, η ενηµέρωση των µεταναστών σε κατανοητή 

γλώσσα από υπηρεσίες ή ιδρύµατα, η διευκόλυνση µε τις προξενικές αρχές της χώρας 

καταγωγής, η αυτεπάγγελτη δίωξη ρατσισµού και ξενοφοβίας, η ελεύθερη πρόσβαση 

των παιδιών σε σχολεία και κατά τη διάρκεια που οι γονείς αναµένουν απόφαση για 

το καθεστώς τους, η ελευθερία σύναψης συµβολαίου  µε άλλον εργοδότη 

διαφορετικού του πρώτου που έχει εκδοθεί η πρώτη άδεια εργασίας, το δικαίωµα 

αναστολής των απελάσεων σε άτοµα που καταγγέλλουν πράξεις προαγωγής στη 

πορνεία και τέλος το δικαίωµα µερικής απασχόλησης των φοιτητών και σπουδαστών. 

Το άρθρο 40 το οποίο αναφέρεται στα δικαιώµατα των ανήλικων αλλοδαπών στην 

εκπαίδευση, εκτός από τον ορισµό των απαιτούµενων δικαιολογητικών προβλέπει ότι 

τα παιδιά αυτά έχουν χωρίς περιορισµούς πρόσβαση στις δραστηριότητες της 

σχολικής και εκπαιδευτικής κοινότητας.  
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Το ζήτηµα που τίθεται στο σηµείο αυτό είναι η µάχη της σηµαίας που τα τελευταία 

χρόνια έχει γίνει παράδοση σε πολλά ελληνικά σχολεία όπως και στα Μ.Μ.Ε. Όσον 

αφορά το ζήτηµα αυτό η άποψη µου είναι ότι :  

Εάν η σηµαία θεωρείται το τρόπαιο του αριστούχου µαθητή µέσα στα πλαίσια µιας 

δραστηριότητας της εκπαιδευτικής κοινότητας, τότε τα πράγµατα είναι σαφέστατα 

και  δεν έπρεπε να δυσκολέψουν. Αυτό  που περιπλέκει τα πράγµατα είναι η θεώρηση 

της σηµαίας ως το απόλυτο εθνικό σύµβολο µέσα στα πλαίσια ενός νέου είδους 

εθνικισµού που ανθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.  

Την λύση πρότεινε η υπουργική απόφαση Γ4/150ΦΕΚ246/ΤΒ60 της 02/03/2000 η 

οποία προβλέπει ότι αλλοδαποί µαθητές µπορούν να οριστούν σηµαιοφόροι και 

παραστάτες. Στις 26-10-2000 µε την υπουργική απόφαση Γ4/958/26/10/2000 

προστέθηκε η εξής φράση: µπορούν επίσης να οριστούν σηµαιοφόροι και αλλοδαποί 

µαθητές, οι οποίοι φοιτούν τουλάχιστον 2 χρόνια σε ελληνικό σχολείο και 

αποδέχονται τον ορισµό τους.  

Νοµικά το ζήτηµα φαίνεται να έχει λυθεί αλλά πρακτικά το πρόβληµα συνεχίζει να 

υπάρχει καθώς µέχρι και φέτος είδαµε επεισοδιακές παρελάσεις σε πολλά σχολεία 

της Ελλάδας, µε τους γονείς να τραβούν από το µπράτσο τα παιδιά τους για να µην 

παρελάσουν µαζί µε τον µετανάστη, (τις περισσότερες φορές Αλβανό) σηµαιοφόρο 

του σχολείου τους. 

Η µόνη λύση είναι να εξαφανιστούν τα εθνικιστικά αισθήµατα από την ελληνική 

κοινωνία, τα οποία δηλητηριάζουν την συνύπαρξη όλων µε όλους, πράγµα πολύ είναι 

δύσκολο να συµβεί   καθώς θα χρειαστούν ολόκληρες  γενιές.   

 

Καινοτοµία 5. Η χορήγηση της Ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση.   

 

Προβλέπονται προϋποθέσεις πολιτογράφησης, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία 

πολιτογράφησης. Η εισαγωγή αλλαγών  (Αµίτσης,  και Λαζαρίδη 2001, 65) 

στην διαδικασία χορήγησης, όπως η σύσταση Επιτροπής Πολιτογράφησης, η 

ανάθεση της διαδικασίας αυτής στις Περιφέρειες, η καθιέρωση παράβολου για την 

εξέταση της αίτησης και η δηµιουργία ευνοϊκότερων προϋποθέσεων για τους 

ανιθαγενείς και τους πρόσφυγες είναι η τελευταία καινοτοµία του νόµου 2910/ 2001 

σε σχέση µε το προηγούµενο πλαίσιο. 

                                                      
60  Πηγή η ιστοσελίδα της  ΥΠΠΕΘ , /Συχνές Ερωτήσεις.  
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Υποχρεώσεις και Κυρώσεις  κατά της παράνοµης µετανάστευσης 

 

Όσον αφορά τις κυρώσεις ο νέος νόµος διατηρεί και ενισχύει σε γενικές γραµµές το 

πλέγµα των ποινικών και πειθαρχικών διατάξεων της παλαιότερης νοµοθεσίας. Ο 

νόµος 2910/2001 είναι απλόχερος, σχετικά τις ποινές για κάθε είδους παραβίαση από 

τις αµιγώς διοικητικές ως και τις πραγµατικά σοβαρές. Η παράνοµη µετανάστευση 

συνεχίζει να είναι αξιόποινη πράξη και έχει επιπτώσεις και για τον εργοδότη.   

H παράνοµη µεταφορά αλλοδαπών, είτε από λαθρέµπορους, είτε από δηµοσίους 

υπάλληλους επισύρει σηµαντικές ποινές. Επίσης, παράβαση καθήκοντος θεωρείται 

από τον νόµο αυτό η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας από φορείς δηµόσιας εξουσίας 

σε µη-νόµιµο αλλοδαπό. Η απαγόρευση εκτείνεται και στον ιδιωτικό τοµέα όπως πχ 

για εκµίσθωση ακινήτου ή δωµατίου ξενοδοχείου, εισαγωγή σε ιδιωτικό 

θεραπευτήριο και συνεισφέρει σηµαντικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

Αξιόποινη πράξη και µάλιστα διακεκριµένης µορφής είναι η απασχόληση αλλοδαπών 

µε σκοπό την προαγωγή τους στην πορνεία. Τα άρθρα που προβλέπουν τις κυρώσεις 

αυτές είναι τα 51-55. Συνοπτικά, προβλέπονται υποχρεώσεις και κυρώσεις για  

υπηρεσίες και υπαλλήλους, για συµβολαιογράφους, για ιδιωτικούς υπαλλήλους και 

λοιπούς ιδιώτες, για τους µεταφορείς. Π.χ πλοίαρχοι, κυβερνήτες πλοίου, οδηγοί 

µεταφορικού µέσου και τέλος προβλέπονται υποχρεώσεις και κυρώσεις για τους 

εργοδότες που απασχολούν παράνοµους αλλοδαπούς. Στους εργοδότες που 

απασχολούν παράνοµους αλλοδαπούς, είτε δεν ενηµερώνουν τις κατάλληλες 

υπηρεσίες για τις προλήψεις των αλλοδαπών, επιβάλλεται µε απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα της Περιφέρειας  χρηµατικό πρόστιµο που µπορεί να κυµαίνεται από ένα 

εκατοµµύριο έως πέντε εκατοµµύρια δραχµές. Ακόµη  οι εργοδότες που απασχολούν 

παράνοµους αλλοδαπούς  τιµωρούνται από 3 µήνες έως 6 µήνες φυλάκιση. Στην 

περίπτωση που η απασχόληση γίνεται µε σκοπό την πορνεία και το θύµα είναι 

ανήλικο τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή 

τουλάχιστον πέντε εκατοµµυρίων δραχµών. Η παράνοµη διέλευση των συνόρων 

τιµωρείται όπως και στο προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο µε τρεις µήνες φυλάκιση 

και πρόστιµο 500.000 δραχµών.  

    

3.3.1 Νοµιµοποίηση 
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Όσον αφορά την νοµιµοποίηση, είναι σηµαντικό στο σηµείο αυτό να αναφερθούµε 

στα δύο προεδρικά διατάγµατα τα οποία προηγήθηκαν του νόµου 2910. Πρόκειται 

για τα προεδρικά διατάγµατα Π.∆ 358  και 359 του 1997 (Καβουνίδη, 2002,91-

113).∆ίνουν την δυνατότητα αµνηστίας στους παράνοµους αλλοδαπούς που 

βρισκόντουσαν στο ελληνικό έδαφος ως τότε. Η υιοθέτηση τους ήταν ένα πρώτο 

βήµα στην µαζική νοµιµοποίηση µέσω των υπηρεσιών του ΟΑΕ∆. Το πρώτο Π.∆ 358 

εξειδίκευε τις προϋποθέσεις χορήγησης µιας πρώτης προσωρινής άδειας παραµονής 

µε διάρκεια 6 µήνες. Το δεύτερο Π.∆ 359  εξειδίκευε τις προϋποθέσεις χορήγησης 

άδειας παραµονής µικρής διάρκειας 1-3 χρόνια και µεγάλης διάρκειας(5 χρόνια) για 

αυτούς που είχαν ήδη αποκτήσει την πρώτη.  

Ο νόµος 2910 συνεχίζει να δίνει την δυνατότητα νοµιµοποίησης στους αλλοδαπούς 

αν και κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις.  Η διαδικασία χορήγησης της άδειας 

διαµονής προϋπέθετε την καταβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών εγγραφών 

στο δήµο ή κοινότητα της περιοχής, η οποία τις  διαβιβάζει για εξέταση στην 

Υπηρεσία της µετανάστευσης της περιοχής. Συγχρόνως διεξαγόταν  µια έρευνα για 

την  ύπαρξη λόγων δηµόσιας ασφάλειας σε συνεργασία µε τα αστυνοµικά τµήµατα. 

Σηµαντικό ρόλο παίζει µια τριµελής Επιτροπή Μετανάστευσης, η οποία είναι 

υπεύθυνη για τις συνεντεύξεις των αλλοδαπών  και γνωµοδοτεί µη δεσµευτικά  

ενοποιών  του Γενικού Γραµµατέα της περιφέρειας. Για την χορήγηση ή όχι της 

άδειας διαµονής αποφασίζει ο Γενικός  Γραµµατέας της Περιφέρειας.  

 

 

3.3.2   Οι απόψεις των  πολιτικών κοµµάτων για το σχέδιο νόµου κατά την 

ψήφιση του στην Βουλή.   

  

Οι απόψεις του κόµµατος της αντιπολίτευσης που στην περίπτωση αυτή είναι η  Νέα 

∆ηµοκρατία, είναι στην πλειοψηφία  ενάντια στην ψήφιση του νόµου αυτού. Τα 

επιχειρήµατα τους ποικίλουν, αλλά έχουν πάντα ως βασικό άξονα την ιδέα ότι ο 

νόµος αυτός νοµιµοποιεί την έλλειψη µια αληθινής µεταναστευτικής πολιτικής. Κατά 

την άποψη µου σε πολλές περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα στον λόγο της κ. 

Φουντουκίδου και του κ. Γ.Κεφαλογιάννη  υπάρχει µια τοποθέτηση του προβλήµατος 

σε διαφορετική βάση. Τα επιχειρήµατά τους ταυτίζουν το ζήτηµα της µετανάστευσης 

µε τις ελλήνο-αλβανικές σχέσεις, µε το ζήτηµα της Βόρειας Ηπείρου και µε ιστορικές 

µνήµες µέσα στα πλαίσια ενός εθνικού συναισθηµατισµού. Προς αυτή την 
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κατεύθυνση η κ.Φουντουκίδου προτείνει να ενισχυθούν οι διακρατικές συµφωνίες µε 

άλλες χώρες εκτός περιοχής ώστε έτσι να γίνει η Ελλάδα χώρα υποδοχής µεταναστών 

από χώρες που δεν έχουν ιστορικά προβλήµατα µαζί τους. Επίσης, ένα δεύτερο 

επιχείρηµα είναι ότι αυτή η µεταναστευτική πολιτική δεν προστατεύει τους έλληνες 

πολίτες και την ποιότητα ζωής τους, προτείνοντας περιορισµούς στη νοµιµοποίηση 

και στην ενσωµάτωση. Τις ίδιες απόψεις σε πιο οξυµένη µορφή υποστηρίζει και ο  

κ.Παπαθεµελής, παρ’όλο που την εποχή εκείνη ανήκε στην πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ. Ο 

τελευταίος είναι γενικότερα ενάντια της µεταναστευτικής πολιτικής που νοµιµοποιεί 

µετανάστες που στοχεύουν να γίνουν  µειονότητες στην Ελλάδα  όπως είναι οι 

Αλβανοί και για αυτό προτείνει να έρθουν µετανάστες από την Ινδία και άλλες 

µακρινές χώρες µε στόχο να λυθεί το υπάρχον δηµογραφικό και εργασιακό 

πρόβληµα. Ένα άλλο επιχείρηµα της Ν.∆  είναι η έλλειψη ενίσχυσης των µέτρων για 

την φύλαξη των συνόρων. Το πρόβληµα µε βάση τους εισηγητές φαίνεται να µην 

είναι η µετανάστευση εν γένη και η µεταναστευτική πολιτική, αλλά ο µεγάλος 

αριθµός των Αλβανών µεταναστών στην χώρα.   

Από την άλλη, οι βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος, υποστηρίζουν την 

µεταναστευτική πολιτική που εισάγει ο νόµος 2910/2001, καθώς επίσης συµερίζονται  

τον ρόλο των µεταναστών στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Αναγνωρίζουν 

ότι η µη-νοµιµοποίηση των µεταναστών και η απασχόληση τους στην µαύρη εργασία 

για πολλά χρόνια  βοήθησε την πτώση του πληθωρισµού και συνεπώς την χώρα να  

φτάσει τα στάνταρτ για την είσοδο στην ΟΝΕ, όπως αναγνωρίζουν και την ανάγκη 

που έχει η χώρα για µετανάστες, έτσι ώστε να ξεπεράσει το δηµογραφικό και το 

ασφαλιστικό της πρόβληµα. 

 

3.3.3 Συνοπτικά συµπεράσµατα.  

 

Αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο διαφοροποιείται από εκείνο του προηγούµενου νόµου 

καθώς γίνονται τα πρώτα βήµατα της µαζικής νοµιµοποίησης και τουλάχιστον 

θεσµικά της κοινωνικής ένταξης των µεταναστών µε την κατοχύρωση µερικών 

δικαιωµάτων. Πλέον οι µετανάστες θα εργάζονται µε ίδιους όρους µε τους Έλληνες  

εργάτες και θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα δίκτυα κοινωνικής πολιτικής. Η ενοποίηση 

των αρµοδιοτήτων και η αποκέντρωση των υπηρεσιών αν και αρχικά φαινόταν ότι θα 

διευκόλυναν την γραφειοκρατική διαδικασία, στην εφαρµογή αποδείχθηκε το 

αντίθετο. Οι αµέτρητες ουρές για ηµέρες έξω από τα γραφεία των δήµων σε όλη την 
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Ελλάδα  αποδεικνύουν την έλλειψη οργάνωσης του συστήµατος νοµιµοποίησης   η 

οποία όξυνε την αγανάκτηση των µεταναστών. Πολύ σηµαντικό σηµείο είναι και η 

διάταξη για την οικογενειακή επανένωση η οποία ρύθµιζε ένα πρόβληµα που ήταν 

εκκρεµές για µια δεκαετία, παρ’ολο που δηµιουργεί νέες εκκρεµότητες όσον αφορά 

την δεύτερη γενιά.  

Από την άλλη πλευρά µια σειρά διατάξεων του νόµου αυτού έχουν µια έντονη 

αµυντική λογική σχετικά µε την είσοδο των αλλοδαπών στην Ελλάδα επιδιώκοντας 

όχι τόσο την κατοχύρωση της ασφάλειας ή την εµπέδωση µιας πολιτικής ελέγχου της 

µετανάστευσης, αλλά περισσότερο την αποτελεσµατικότερη αστυνόµευση του 

µεταναστευτικού ρεύµατος. Αυτή η λογική λειτουργεί αποτελεσµατικά µόνο σε ότι 

αφορά την απώθηση των µεταναστευτικών ρευµάτων. Αντίθετα µεγάλες αδυναµίες 

παρουσιάζονται ως προς την καταγραφή των ροών αυτών και το συντονισµό των 

πολυάριθµων αρµόδιων διοικητικών φορέων για την ορθολογικότερη διαχείριση 

τους. 

Ένα δεύτερο σηµείο κριτικής έχει την βάση του στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ 1 

σχετικά µε τις θεωρήσεις εισόδου.  Το άρθρο αυτό προβλέπει, ότι ο πρόξενος µπορεί 

να αρνηθεί χωρίς αιτιολογία την χορήγηση θεώρησης εισόδου προβλέποντας µια και 

µόνο εξαίρεση, όταν ο αλλοδαπός είναι σύζυγος, ανήλικο τέκνο ή γονέας ευρωπαίου 

πολίτη. Η ρύθµιση αυτή αν και σε ορισµένες περιπτώσεις εδράζεται σε λόγους 

ασφάλειας ή προστασίας εθνικών συµφερόντων, ωστόσο  δηµιουργεί τις κατάλληλες  

προϋποθέσεις για άσκηση άνισων εξατοµικευµένων ή ακόµη και αυθαίρετων 

πολιτικών στο εν λόγω θέµα, καταδεικνύοντας την καχυποψία µε την οποία 

αντιµετωπίζεται ο αλλοδαπός από την ελληνική πολιτεία. Τούτο βεβαίως 

συµπληρώνεται και µε την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου σύµφωνα µε την οποία, οι 

ελληνικές αρχές έλεγχου µπορούν να  απαγορεύσουν την είσοδο του αλλοδαπού αν 

κρίνουν ότι ο τελευταίος εισέρχεται στην Ελλάδα για λόγο για τον οποίο απαιτείται 

έκδοση άδειας παραµονής. Πχ για να εργάζεται ή για να σπουδάσει και αυτός δεν έχει 

ακολουθήσει την νόµιµη διαδικασία. Αυτό αντιπαρατίθεται στη ίδια την ουσία της 

θεώρησης εισόδου στο βαθµό που η άδεια εισόδου καλύπτει νόµιµη παραµονή 

διαρκείας τριών µηνών. 

Προβληµατικό είναι το άρθρο 37 παρ 4 σύµφωνα µε το οποίο ο αλλοδαπός δεν έχει 

την δυνατότητα να ανανεώσει την άδεια παραµονής για λόγους διαφορετικούς από 

αυτούς που είχαν δικαιολογήσει την προηγούµενη άδεια διαµονής τους. Το γεγονός 

αυτό καταδεικνύει την έλλειψη ευελιξίας εκ µέρους του νοµοθέτη που οδηγεί σε 
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περαιτέρω προβλήµατα τους µετανάστες και  τους Έλληνες επιχειρηµατίες. Επιπλέον 

η πρόβλεψη αυτή βοηθά στο να επιτείνονται τα φαινόµενα αποκλεισµού των 

µεταναστών από την κοινωνική και την οικονοµική ζωή της χώρας. Παρατηρούµε ότι 

στην περίπτωση της εισόδου και παραµονής αλλοδαπών για την παροχή εξαρτηµένης 

εργασίας ακολουθούνται πολιτικές πολλαπλών ταχυτήτων. Αυτό που διαφαίνεται 

ξεκάθαρα  από την ελληνική νοµοθεσία είναι, ότι η µεταναστευτική πολιτική είναι 

σταθερά συνδεδεµένη µε την παροχή εξαρτηµένης εργασίας από τους µετανάστες και 

διαµορφώνεται ως προς την αυστηρότητα ή την ελαστικότητα της ανάλογα µε τις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος του νοµοθετικού πλαισίου είναι να συνδεθεί 

άµεσα η είσοδος και η παραµονή του αλλοδαπού στην Ελλάδα για εργασία µε 

συγκεκριµένο εργοδότη και συγκεκριµένο είδος εργασίας. Η σύνδεση αυτή επιτρέπει 

τον έλεγχο και την επιτήρηση των µεταναστών. Παράλληλα όµως εγκυµονεί 

κίνδυνους για τον µετανάστη στο βαθµό που η ενδεχόµενη απώλεια της 

εµπιστοσύνης του εργοδότη ή η διακοπή των σχέσεων του µε αυτόν ισοδυναµεί µε 

απώλεια του δικαιώµατος παραµονής στην χώρα.  

Η υποχρέωση ετήσιας αρχικά και µετέπειτα ανά διετία ανανέωσης της άδειας 

παραµονής στην βάση µιας σύµβασης εργασίας ενισχύει την ασφυκτική εξάρτηση 

του αλλοδαπού από τον εργοδότη του και δηµιουργεί περιθώρια εκµετάλλευσης του 

αλλοδαπού εργατικού δυναµικού, εφόσον υπάρχει πάντα η δυνατότητα εισαγωγής 

µεταναστών για εποχιακή εργασία ή για την  σύναψη συµβάσεων εργασίας µικρής 

διάρκειας µε χαµηλή αµοιβή και στην συνέχεια πρόσληψη άλλων µεταναστών µε την 

ίδια διαδικασία. Η εν λόγω ρύθµιση µπορεί να λειτουργήσει συρρικνωτικά  ως προς 

τα εργασιακά  δικαιώµατα του µετανάστη αλλά και να διαταράξει την οµαλή 

λειτουργία της αγοράς αναφορικά µε ορισµένα επαγγέλµατα61        

Παρόλα αυτά γενικότερα, πρόκειται για µια πολιτική θεαµατικά βελτιωµένη σε σχέση 

µε το προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο που προσπάθησε να ρυθµίσει «αν και 

ανεπιτυχώς» µεταξύ άλλων, ζητήµατα κοινωνικής ένταξης των µεταναστών ιδιαίτερα 

όσον αφορά στην παιδεία, στην υγεία, στην οικογενειακή κατάσταση και στην 

εργασία. Οι αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του εν λόγω νόµου µε τον νόµο Ν 

3068/2002( άρθρο 15) το Ν 3074/2002 (άρθρο11), το Ν 3103/2003(άρθρο 23), το Ν 

3146/2003 (άρθρο 8), το Ν 3169/2003 (άρθρο 10) και το Ν 3242/2004 (άρθρο 25) 

                                                      
61  Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού ∆ικαίου, Ίδρυµα Θεµιστοκλή και ∆ηµήτρη Τσάτσου:  Νοµικές και 
θεσµικές διαστάσεις του καθεστώτος εισόδου και παραµονής µεταναστών στην Ελλάδα. Προκλήσεις και προοπτικές 
βελτίωσης. Αθήνα 2004 σελ 70-75 



  213 

κατέδειξαν το ατελέσφορο του εγχειρήµατος, πολλαπλασίασαν τις εµβαλωµατικές 

λύσεις, δηµιούργησαν δυσλειτουργίες  εξαιτίας της πολυνοµίας και τέλος, επέτειναν 

την ανασφάλεια των δικαιωµάτων των µεταναστών (Παπαθεοδώρου 2005, 1186).  

  

 

4. Τρίτη περίοδος 2001-2005 

 

4.1 Το ευρωπαϊκό πλαίσιο 

 

Ήδη πριν από το 2001 η ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική είχε πάρει µια πιο 

κατασταλαγµένη µορφή. Οι εξελίξεις που ακολούθησαν την Συνθήκη του 

Άµστερνταµ και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε ήταν καθοριστικές για το 

µέλλον της Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

 

4.1.1 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν  2001  

 

Στα συµπεράσµατα του το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναφέρει για την µετανάστευση, 

ότι η πρόοδος δεν ήταν τόσο ταχεία και αποτελεσµατική όσο προβλεπόταν. Επίσης, 

δεσµεύεται να υιοθετήσει, βάσει των συµπερασµάτων του Τάµπερε, κοινή πολιτική 

στον τοµέα του ασύλου και της µετανάστευσης, η οποία θα τηρεί την απαραίτητη 

ισορροπία µεταξύ της προστασίας των προσφύγων, σύµφωνα µε τις αρχές της 

Σύµβασης της Γενεύης του 1951, της θεµιτής προσδοκίας για καλύτερη ζωή και της 

ικανότητας υποδοχής της Ένωσης και των κρατών µελών της.  

 Για  τον λόγο αυτό προτείνει την λήψη των ακόλουθων µέτρων:   

- Ενσωµάτωση της πολιτικής των µεταναστευτικών ροών στην εξωτερική πολιτική 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, θα πρέπει να συναφθούν µε τις συγκεκριµένες 

χώρες ευρωπαϊκές συµφωνίες επανεισδοχής, µε βάση νέο κατάλογο προτεραιοτήτων 

και σαφές σχέδιο δράσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί να αναπτυχθεί ένα σχέδιο  

δράσης βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε την παράνοµη  

µετανάστευση και την εµπορία ανθρώπων,  

- Ανάπτυξη ευρωπαϊκού συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών για το άσυλο, τη  

µετανάστευση και τις χώρες καταγωγής. Εφαρµογή του Eurodac(υποσηµείωση) 

καθώς και κανονισµού για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της Σύµβασης του 

∆ουβλίνου, µε ταχείες και αποτελεσµατικές διαδικασίες,  
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- Θέσπιση κοινών κανόνων στον τοµέα της διαδικασίας περί ασύλου, υποδοχής και  

οικογενειακής επανένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των συνοπτικών διαδικασιών 

όπου αυτό δικαιολογείται.  

- Κατάρτιση ειδικών προγραµµάτων στον τοµέα της καταπολέµησης των διακρίσεων 

και του ρατσισµού.  

 Όσον αφορά τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι η καλύτερη διαχείριση του ελέγχου στα εξωτερικά 

σύνορα της Ένωσης θα συµβάλει στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας, των 

παράνοµων µεταναστευτικών δικτύων και της εµπορίας ανθρώπων. Το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο ζητεί από το Συµβούλιο και την Επιτροπή να καθορίσουν τους 

µηχανισµούς συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών που είναι επιφορτισµένες µε τον 

έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και να µελετήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες θα 

µπορούσε να δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός ή κοινές υπηρεσίες ελέγχου των 

εξωτερικών συνόρων. Ζητεί από το Συµβούλιο και από τα κράτη µέλη να λάβουν 

µετρά για τη δηµιουργία ενός κοινού συστήµατος αναγνώρισης των θεωρήσεων και 

να εξετάσουν τη δυνατότητα σύστασης κοινών προξενικών γραφείων. 

 

4.1.2  Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης 2002  

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της ανάπτυξης µιας κοινής 

πολιτικής στο τοµέα της µετανάστευσης. Ακόµη  ότι τα µέτρα για τη διαχείριση των 

µεταναστευτικών ρευµάτων πρέπει να επιδιώκουν την ισορροπία µεταξύ µιας 

πολιτικής ένταξης των νόµιµα εγκατεστηµένων και µιας πολιτικής καταπολέµησης 

της λαθραίας µετανάστευσης και της εµπορίας ανθρώπων. Ένα άλλο ζήτηµα στο 

οποίο δόθηκε σηµασία είναι η ανάπτυξη των σχέσεων µε τις τρίτες χώρες προέλευσης 

µεταναστών, µε σκοπό να τις βοηθήσουν έτσι ώστε να καταπολεµούν από κοινού τα 

αίτια της παράνοµης µετανάστευσης. Η ένταξη των νοµίµων µεταναστών  

συνεπάγεται ταυτόχρονα δικαιώµατα και υποχρεώσεις, όσον αφορά τα θεµελιώδη 

δικαιώµατα που αναγνωρίζονται στην Ένωση και την καταπολέµηση του ρατσισµού 

και τις ξενοφοβίας. 

Για την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης τα µέτρα που προτείνει το 

Συµβούλιο είναι: να επανεξεταστεί  ο κατάλογος των κρατών οι υπήκοοι των οποίων 

υποχρεούνται να έχουν θεώρηση, να επισπευσθεί η σύναψη συµφωνιών επανεισδοχής 

και προγραµµάτων επαναπατρισµού µε συγκεκριµένες χώρες και να εκδοθούν 
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επίσηµα από το Συµβούλιο της ∆ΕΥ οι αποφάσεις- πλαίσια για την καταπολέµηση 

της εµπορίας ανθρώπων και για την καταστολή της υποβοήθησης της παράνοµης 

µετανάστευσης. 

Για την συντονισµένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, το Συµβούλιο απαιτεί να 

υλοποιηθούν µέτρα για τον καθορισµό του κοινού κορµού για την εκπαίδευση των 

µεθοριακών φρουρών,  για την εκτέλεση κοινών επιχειρήσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, για την δηµιουργία δικτύου αξιωµατικών συνδέσµων των κρατών µελών 

στον τοµέα της µετανάστευσης και άλλα σχετικά ζητήµατα. 

Επίσης το Συµβούλιο, όσον αφορά την σχέση µε τις τρίτες χώρες, υπενθυµίζει την 

αναγκαιότητα της ανάπτυξης οικονοµικών σχέσεων µε τις χώρες αυτές και της 

πρόληψης των πιθανών συγκρούσεων, µε απώτερο σκοπό τον µεγαλύτερο περιορισµό 

των µεταναστευτικών ροών από αυτές.  

 

 4.1.3 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης 2003.  

 

Τα συµπεράσµατα της ελληνικής προεδρίας εστίαζαν την προσοχή τους στους 

παρακάτω στόχους:   την υποστήριξη της εθελοντικής επιστροφής των µεταναστών,  

την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων µε τις χώρες καταγωγής και τη διαµόρφωση 

πολιτικής για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στο 

έδαφος της Ένωσης.  

Όσον αφορά το πρώτο ζήτηµα το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά από την Επιτροπή να 

εξετάσει όλες τις σχετικές πτυχές µε την θέσπιση ενός κοινού κοινοτικού 

χρηµατοδοτικού µηχανισµού. Ο στόχος αυτού θα είναι  να υποστηριχθούν ειδικότερα 

όλες οι προτεραιότητες που θέτει το Πρόγραµµα ∆ράσης για την επιστροφή που 

εγκρίθηκε από το Συµβούλιο.  

Σχετικά µε το ζήτηµα της ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων µε τις χώρες καταγωγής το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί τα παρακάτω θέµατα πρωταρχικής σηµασίας:  

-Συµµετοχή αυτών των χωρών στις διεθνείς συµβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 

-Θέσπιση συνεργασίας µε τρίτες χώρες για την επανεισδοχή/επιστροφή των υπηκόων 

τους και των υπηκόων τρίτων χωρών. 

-Προσπάθειες για τον έλεγχο των συνόρων για τον εντοπισµό των παράνοµων 

µεταναστών. 

-Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων µε την θέσπιση και άλλων νοµοθετικών 

µέτρων. 
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-Συνεργασία σχετικά µε την πολιτική θεωρήσεων και πιθανή προσαρµογή των 

συστηµάτων θεωρήσεων. 

Αναφορικά µε το τελευταίο ζήτηµα, για την ισότιµη ένταξη πρέπει να εγκαθιδρυθεί 

µια πολιτική που θα πρέπει να καλύπτει παράγοντες όπως η απασχόληση, η 

οικονοµική συµµετοχή, η υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες, η συµµετοχή στην 

κοινωνική ζωή της χώρας, η κατάρτιση κλπ. Επίσης αυτή η πολιτική ένταξης πρέπει 

να λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των οµάδων στόχου των υπηκόων τρίτων 

χωρών όπως οι γυναίκες  τα παιδιά, οι ηλικιωµένοι και οι πρόσφυγες, σχετικά κυρίως  

µε την µονιµότητα και την σταθερότητα της διαµονής τους. Οι πολιτικές ένταξης 

πρέπει να αντιλαµβάνονται ως διαδικασίες βασιζόµενες σε αµοιβαία δικαιώµατα και 

αντίστοιχες υποχρεώσεις των νοµίµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και των 

κοινωνιών υποδοχής. Αν και η πρωταρχική ευθύνη για την εκπόνηση και την 

εφαρµογή αυτών των πολιτικών είναι στα κράτη µέλη, το Ε.Σ τονίζει, ότι πρέπει να 

αναπτυχθούν εντός συνεκτικού και ενωσιακού πλαισίου που θα λαµβάνει υπόψη την 

νοµική, οικονοµική, πολιτική, κοινωνική και πολιτισµική ποικιλοµορφία των κρατών 

µελών, για την διαµόρφωση του οποίου θα πρέπει να µελετηθεί ο προσδιορισµός των 

κοινών βασικών αρχών.  

 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ολοκληρώνει αναφέροντας ότι, αν και υπεύθυνοι για την 

θέσπιση αυτών των πολιτικών ένταξης είναι η Επιτροπή και τα κράτη µέλη, η 

επιτυχία τους θα εξαρτηθεί από την σύµπραξη όλων των ενδεχόµενων συντελεστών: 

τα αρµόδια όργανα Ε.Ε, οι εθνικές και οι τοπικές αρχές, τα συνδικάτα, οι µη 

κυβερνητικές οργανώσεις, οι ενώσεις µεταναστών και άλλα, τόσο στο επίπεδο της 

Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Με λίγα λόγια, το Συµβούλιο απαιτεί την σύµπραξη πολλών συντελεστών για την 

επιτυχία της ενταξιακής πολιτικής στα πλαίσια της µεταναστευτικής πολιτικής. 

Κάνοντας µια ανασκόπιση  παρατηρούµε, ότι µέχρι και την Συνθήκη του 

Άµστερνταµ η υλοποίηση αυτής της πολιτικής γινόταν µέσω διακυβερνητικών  

διαπραγµατεύσεων µεταξύ των κρατών µελών, ενώ τώρα απαιτείται η συνεργασία 

των κεντρικών θεσµικών φορέων που είναι η Επιτροπή και οι εθνικές κυβερνήσεις µε 

άλλους εξωθεσµικούς όπως είναι οι τοπικές αρχές, τα συνδικάτα, οι µη κυβερνητικές 

οργανώσεις, τα κοινωνικά κινήµατα και άλλα. Με αυτό τον τρόπο υποβιβάζει  τις 

βάσεις της µετάβασης από τις διακυβερνητικές διαπραγµατεύσεις στην πολύ-επίπεδη 

διακυβέρνηση. Η πολυεπίπεδη  διακυβέρνηση(Χρυσοχόου 2003,192-208)έχει ως 

κεντρικό σηµείο την άποψη,µ ότι η πολιτική εξουσία επιµερίζεται σε διαφορετικά 
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επίπεδα διακυβέρνησης µε τις εθνικές κυβερνήσεις να χάνουν σηµαντικό κοµµάτι 

ελέγχου. Επίσης παρατηρείται εµπλοκή ποικιλίας φορέων δράσης στην 

διακυβέρνηση. Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων δεν επηρεάζεται µόνο από τις 

εθνικές κυβερνήσεις αλλά και από όργανα ή φορείς άλλων επιπέδων, δηλαδή από 

υπερεθνικούς  και υποεθνικούς παράγοντες.      

Η ευρωπαϊκή συνεργασία στο γενικότερο πλαίσιο της ∆ΕΥ από την θέσπιση του 

πυλώνα αυτού και έως και την Συνθήκη του Άµστερνταµ, χαρακτηριζόταν στο 

παρελθόν από µια υπεροχή των εθνικών κυβερνήσεων ενάντια στην κοινοτική 

διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικών.(Hans–Jörg Trenz and Klaus Eder, 2003). 

Η διαιτητική διακυβερνητική πρακτική είναι ο λόγος για τις διαφορές και τις 

συγκρούσεις που έχουν χαρακτηρίσει την διαδικασία  αυτή. Το σχήµα της ∆ΕΥ 

κρατήθηκε ενωµένο από την αρχή της κοινής ασφάλειας στην περιοχή, αρχή η οποία 

είχε επηρρεάσει τις κυβερνήσεις να περιορίσουν την συνεργασία τους σε ιδιωτικές 

διαπραγµατεύσεις ανάµεσα σε µυστικούς πράκτορες και ειδικευµένους 

αστυνοµικούς. Έτσι ξεφευγει σηµαντικά από την λειτουργική λογική της 

διαµόρφωσης των πολιτικών. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν προχωρούσε ως 

συνέπεια των προφανών ασυµβίβαστων διαφωνιών µεταξύ των κυβερνήσεων. 

Εντούτοις χαρακτηριζόταν από βραδύτητα σε αντίθεση µε την ταχύτητα εξέλιξης της 

διαµόρφωσης του θεσµού αυτού. Η συνθήκη του Άµστερνταµ το 1999 άλλαξε  τα 

δεδοµένα και άνοιξε τον δρόµο για µια ακόµη µεγαλύτερη ευελιξία η όποια επηρέασε 

τις διαδικασίες για µεγαλύτερη ολοκλήρωση. Η Συνθήκη του 

Άµστερνταµ(Χρυσοχόου,2003,283) αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης πολιτικής 

εξέλιξης προς µια πολυεπίπεδη δοµή διακυβέρνησης µεταξύ αυτόνοµων αλλά έντονα 

αλληλεξαρτούµενων πολιτειών. Η διάκριση ανάµεσα στα εσωτερικά εθνικά θέµατα 

του κάθε κράτους και την ευρωπαϊκή τους διάσταση γίνεται θαµπή. Το παλαιό 

µοντέλο των δύο επιπέδων µεταξύ κυβερνήσεων και θεσµών της Ένωσης σταδιακά 

αντικαθίσταται από την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Πλέον, οι κυβερνήσεις είναι 

υποχρεωµένες να προσαρµόσουν τις πολιτικές τους για όλα τα κοινά: το εθνικό, το 

υποεθνικό και το διεθνικό.  

 

 4.1.4 Τα επόµενα βήµατα µετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε 1999  

 

Όπως προανέφερα, στο Τάµπερε συζητήθηκαν µερικές κοινοτικές οδηγίες οι οποίες 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο για την διαµόρφωση µιας κοινής πολιτικής ένταξης 
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µεταναστών. Οι ιδέες που συζητήθηκαν στην δεύτερη µεταβατική περίοδο εξέτασης 

(1991-2001) σε αυτή την τρίτη περίοδο παίρνουν σταδιακά τον δρόµο της 

υλοποίησης. Αυτό αποδεικνύει η έκδοση από την Επιτροπή τριών κοινοτικών 

οδηγιών οι οποίες είναι: Η κοινοτική οδηγία για την οικογενειακή 

επανένωση(2002/86/EK), η κοινοτική οδηγία για το καθεστώς των επιµακρόν 

διαµενόντων(2003/109/EK) και η κοινοτική οδηγία για τα θύµατα εµπορίας 

ανθρώπων (2003/81/ EK).  Το συµβούλιο  της Ε.Ε εξέδωσε τις οδηγίες αυτές 

έχοντας υπόψη την ΣΕΚ, την πρόταση της Επιτροπής, την γνώµη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, την γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 

την γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών και εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

-Την πρόβλεψη της θέσπισης µέτρων για την εξασφάλιση της ελεύθερης 

κυκλοφορίας  των ατόµων, για τον έλεγχο των συνόρων, για το άσυλο για την 

µετανάστευση και για την  διαφύλαξη των δικαιωµάτων των υπηκόων τρίτων χωρών 

στα πλαίσια της εγκαθίδρυσης του Χώρου Ελευθερίας Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης. 

-Την δήλωση του Ε. Συµβουλίου στο Τάµπερε (1999) που αφορά την µελλοντική 

προσέγγιση του νοµικού καθεστώτος των υπηκόων τρίτων χωρών και των υπηκόων 

των κρατών µελών µε την έκδοση συνόλου δικαιωµάτων για τους επί µακρόν 

διαµένοντες. 

-Τον Χάρτη θεµελιωδών  δικαιωµάτων της Ε.Ε και την  Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την 

προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου. 

-Την σηµασία της ενσωµάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών στην προώθηση της 

οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής που απαιτεί η ΣΕΚ. 

-Την εφαρµογή της οδηγίας από τα κράτη µέλη χωρίς κανένα είδος διάκρισης. 

-Την απόδειξη εκ µέρους του υπηκόου τρίτης  χώρας ότι δεν αποτελεί απειλή για την 

δηµόσια τάξη και ασφάλεια. 

Τρεις χώρες, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η ∆ανία δεν συµµετείχαν στην 

θέσπιση των οδηγιών και δεν δεσµεύονται από τις διατάξεις τις. 

 

4.1.5 Το περιεχόµενο της οδηγίας για το καθεστώς των επιµακρόν 

διαµενόντων(2003/ 109/EK).  

 

Το άρθρο 1 της οδηγίας περιγράφει το αντικείµενο της, το οποίο συνίσταται από τις 

προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος του επί µακρόν 

διαµένοντος από ένα κράτος µέλος σε υπηκόους τρίτων χωρών. Αυτοί διαµένουν 
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νόµιµα στην επικράτεια του και τα συναφή δικαιώµατα καθώς και από τις 

προϋποθέσεις διαµονής υπηκόων τρίτων χώρων υπό το ίδιο καθεστώς σε άλλα κράτη 

µέλη.          

 Η  οδηγία εφαρµόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην 

επικράτεια κράτους µέλους και δεν εφαρµόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

Όταν διαµένουν στην χώρα για λόγους σπουδών ή επαγγελµατικής κατάρτισης, όταν 

απολαµβάνουν επικουρική και προσωρινή προστασία ή ζητούν την άδεια να 

παραµείνουν και αναµένουν απόφαση, όταν είναι πρόσφυγες και αναµένουν απόφαση 

σχετικά µε το καθεστώς τους, όταν διαµένουν στην επικράτεια για προσωρινούς 

λόγους π.χ εποχιακοί  εργαζόµενοι, φορείς παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια 

διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, εσωτερικοί άµισθοι βοηθοί ή σε περιπτώσεις που 

έχουν περιορισµένη  άδεια διαµονής και τέλος η οδηγία δεν εφαρµόζεται στους 

υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν αναλάβει χρέη διπλωµατικών σχέσεων 

προξενικών σχέσεων, ειδικών αποστολών και χρέη διεθνών σχέσεων, το καθεστώς 

των οποίων προβλέπεται από ανάλογες συµβάσεις της Βιέννης.(1961, 1963, 1969, 

1975.)  

Η  οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των ευνοϊκότερων διατάξεων, δηλαδή των 

διµερών και πολυµερών συµφωνιών µεταξύ της κοινότητας και των κρατών της 

αφενός  και τρίτων χωρών αφετέρου , των διµερών συµφωνιών που έχουν ήδη 

συναφθεί µεταξύ κράτους µέλους και τρίτης χώρας, της Ευρωπαϊκής σύµβασης περί 

εγκαταστάσεως της 13-12-1955, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη της 18-10-

1961,  της αναθεωρηµένης έκδοσης του στις 03-05-1987 και της Ευρωπαϊκής 

σύµβασης περί του νοµικού καθεστώτος των µεταναστών εργαζόµενων της  24-11-

1977.  

Η προαπαιτούµενη  διάρκεια παραµονής. Οι νόµιµα διαµένοντες στην επικράτεια ενός 

κράτους µέλους δικαιούνται να υποβάλουν την πρώτη αίτηση µετά το πέρασµα 5 

χρόνων. Οι περίοδοι διαµονής για λόγους  προσωρινού χαρακτήρα ή για λόγους 

διεθνών, διπλωµατικών και προξενικών σχέσεων που προανέφερα δεν 

συµπεριλαµβάνονται. Σε σντίθεση  οι τυχόν περίοδοι σπουδών εντός της επικράτειας 

λαµβάνονται υπόψη κατά το ήµισυ. Οι περίοδοι απουσίας δεν διακόπτουν την 

περίοδο, εφόσον δεν ξεπερνούν τους έξι διαδοχικούς µήνες και συνολικά στα πέντε 

χρόνια, τους 10 µήνες. Για περιπτώσεις συγκεκριµένων ή έκτακτων λόγων 

προσωρινού χαρακτήρα και σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο τα κράτη µέλη 

µπορούν να δεχτούν ότι µια περίοδος απουσίας µεγαλύτερη από την αναφερόµενη  
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δεν διακόπτει την περίοδο και κατά τον υπολογισµό δεν λαµβάνεται υπόψη. Αντίθετα 

όταν πρόκειται για απουσία λόγω απασχόλησης συµπεριλαµβανοµένης και της 

παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών, τα κράτη µέλη µπορούν να την λαµβάνουν  

υπόψη κατά τον υπολογισµό της συνολικής περιόδου. 

Οι προϋποθέσεις απόκτησης. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τον αιτών σταθερούς και 

τακτικούς πόρους για να συντηρήσει τον ίδιο και την οικογένεια του, ασφάλιση 

ασθενείας και συµµόρφωση µε τους όρους ενσωµάτωσης σύµφωνα µε το εθνικό τους 

δίκαιο. 

Άρνηση. Τα κράτη µέλη µπορούν να αρνούνται την άρνηση καθεστώτος για λόγους 

δηµόσιας τάξης και ασφάλειας αλλά και για οικονοµικούς λόγους. 

Η απόκτηση του καθεστώτος. Η διαδικασία απαιτεί µια αίτηση και επίσηµα 

δικαιολογητικά που ορίζονται από το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους και αποδεικνύουν 

ότι πληροί τις προϋποθέσεις και δεν αποτελεί κίνδυνο για την δηµόσια ασφάλεια. Οι 

αρµόδιες  αρχές το αργότερο σε έξι µήνες µετά την υποβολή της αίτησης κοινοποιούν 

εγγράφως την απόφαση τους, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του, δυνάµει της 

οδηγίας. Λεπτοµέρειες σαν την παράταση της περιόδου απόφασης ρυθµίζονται από 

την εθνική νοµοθεσία. 

Η άδεια παραµονής. Το καθεστώς του επίµακρόν διαµένοντα είναι µόνιµο, η άδεια 

ισχύει για 5 χρόνια και ανανεώνεται αυτοδικαίως κατόπιν αιτήσεως εφόσον 

απαιτείται. Επίσης µπορεί να έχει την µορφή ετικέτας ή ξεχωριστού έγγραφου. 

Ανάκληση ή απώλεια του καθεστώτος. Οι επί µακρόν διαµένοντες χάνουν το καθεστώς 

τους όταν : διαπιστώνεται δόλια απόκτηση του, θεσπίζεται ένα µέτρο απέλασης και 

στην περίπτωση που απουσιάζει από το έδαφος της κοινότητας παραπάνω από 12 

διαδοχικούς µήνες. Όταν το κράτος µέλος  αναγνωρίζει πως η απουσία είναι για 

ειδικούς ή εξαιρετικούς λόγους δεν προχωρά στην ανάκληση ή την απώλεια του 

καθεστώτος. Όµως σε περίπτωση που συνιστά  απειλή για την δηµόσια ασφάλεια και 

τάξη τότε χάνει το δικαίωµα να διατηρεί το καθεστώς. Επίσης, χάνει το καθεστώς 

αυτό στο πρώτο κράτος µέλος, όταν του έχει χορηγηθεί το ίδιο καθεστώς σε ένα 

δεύτερο κράτος µέλος. Μετά από 6-ετη απουσία από το έδαφος ενός κράτους µέλους 

ο δικαιούχος χάνει αυτοµάτως το καθεστώς που του έχει χορηγηθεί στο κράτος αυτό. 

Εξαίρεση όσον αφορά την πρόβλεψη αυτή αποτελούν οι περιπτώσεις απουσίας για 

ειδικούς και εξαιρετικούς λόγους.  

Σχεικά µε την επανάκτηση του καθεστώτος, η απώλεια του οποίου συνδέεται µε την 

απουσία από το έδαφος της κοινότητας παραπάνω από 12 διαδοχικούς µήνες και µε 
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την χορήγηση του καθεστώτος αυτού από άλλο κράτος µέλος ενώ το πρώτο κράτος 

µέλος παρέχει µια απλουστευµένη διαδικασία η οποία ορίζεται από το εθνικό δίκαιο. 

∆ιαδικαστικές εγγυήσεις. Η απόρριψη χορήγησης ή ανάκλησης του καθεστώτος ή 

απόρριψης ανανέωσης της άδειας διαµονής  πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και ο κάθε 

ενδιαφερόµενός έχει το δικαίωµα να ασκήσει προσφυγή στο οικείο κράτος µέλος. 

Ίση µεταχείριση. Οι επίµακρόν διαµένοντες απολαµβάνουν ίση µεταχείριση µε τους 

ηµεδαπούς όσον αφορά: Την πρόσβαση σε µισθωτή απασχόληση και ανεξάρτητη 

επαγγελµατική δραστηριότητα, την εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση, την 

αναγνώριση των επαγγελµατικών διπλωµάτων και άλλων τίτλων, την κοινωνική 

ασφάλιση και προστασία, τα φορολογικά πλεονεκτήµατα, την ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι και της έγγραφης συµµετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και 

την ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο της επικράτειας κάτω από όρους που θεσπίζει το 

εθνικό δίκαιο. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν την ίση µεταχείριση µε τους ηµεδαπούς  στις 

παρακάτω περιπτώσεις: όσον αφορά την απασχόληση, όταν πρόκειται για 

δραστηριότητες που πρέπει να ασκούνται αποκλειστικά από τους ηµεδαπούς, όσον 

αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση µπορεί να απαιτηθεί η καλή γνώση της  

γλώσσας. Επίσης τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίσουν την ίση µεταχείριση στην 

κοινωνική προστασία και σε βασικά πλεονεκτήµατα. 

Προστασία από την απέλαση. Τα κράτη µέλη µπορούν να απελάσουν επίµακρόν 

διαµένοντα όταν αποτελεί σοβαρή απειλή κατά της δηµόσιας τάξης ή της δηµόσιας 

ασφάλειας αλλά όχι για οικονοµικούς λόγους. Πριν από κάθε ενέργεια τα κράτη µέλη 

λαµβάνουν υπόψη την διάρκεια διαµονής, την ηλικία του ενδιαφερόµενου προσώπου, 

τις επιπτώσεις για τον ενδιαφερόµενο, τους δεσµούς µε την χώρα διαµονής τους. 

Το ευεργέτηµα της πενίας χορηγείται στους επί µακρόν διαµένοντες που δεν 

διαθέτουν επαρκείς πόρους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους ηµεδαπούς. 

Ευνοϊκότερες εθνικές διατάξεις. Τα κράτη µέλη µπορούν να εκδώσουν άδειες 

διαµονής µε ευνοϊκότερους όρους από αυτούς που καθορίζει η οδηγία. Αυτές οι 

άδειες διαµονής δεν αναγνωρίζονται από άλλα κράτη µέλη.  

Η οδηγία προβλέπει και την διαµονή των επιµακρόν διαµενόντων σε άλλα κράτη υπό 

το ίδιο καθεστώς, υπό κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες µπορεί να οριστούν από το 

δεύτερο κράτος µέλος. Η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς µε την αρχή της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των ανθρώπων απαιτεί την αµοιβαία εµπιστοσύνη και 

συνεργασία  µεταξύ των κρατών µελών και τον καθορισµό των όρων. Σε αυτούς  
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τους όρους υπόκειται το δικαίωµα διαµονής σε άλλο κράτος µέλος των επίµακρόν 

διαµενόντων, µε σκοπό την εξαρτηµένη συνεργασία ή την ανεξάρτητη, τις σπουδές ή 

την εγκατάσταση χωρίς άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας. Τα µέλη της 

οικογένειας  θα πρέπει να µπορούν να εγκαθίστανται σε άλλο κράτος µαζί µε τον επί 

µακρόν διαµένοντα. Στο νέο κράτος µέλος οι δικαιούχοι χαίρονται ίση µεταχείριση 

στα οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα όπως και στο πρώτο κράτος µέλος.       

 

 

4.1.6 Το περιεχόµενο της οδηγίας για την οικογενειακή επανένωση(2003/86/EK). 

 

 Ακολουθώντας το χρονοδιάγραµµα, µέχρι το τέλος της προηγούµενης περιόδου η 

διαδικασία αυτής της οδηγίας δεν είχε ολοκληρωθεί. Στις 2/5/2002 η Επιτροπή 

θέσπισε τροποποιηµένη πρόταση και στις 22/9/2003 το Συµβούλιο ενέκρινε την 

οδηγία. Σκοπός της Οδηγίας είναι να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους µπορεί 

να ασκείται το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης.  

Τα κράτη µέλη επιτρέπουν την είσοδο και την διαµονή στα ακόλουθα µέλη της 

οικογένειας: του /της συζύγου, των ανήλικων τέκνων, συµπεριλαµβανοµένων και των 

θετών και υιοθετηµένων , των εξ΄ αίµατος πρώτου βαθµού ανιόντων συγγενών του 

συντηρούντος  ή του /της συζύγου, του εκτός γάµου συντρόφου υπηκόου τρίτης 

χώρας ο οποίος διατηρεί µε τον συντηρούντα σταθερή σχέση µακράς διάρκειας 

δεόντων αποδεδειγµένης. Τα µέλη της οικογένειας του συντηρούντος έχουν, εξίσου 

µε αυτόν, δικαίωµα στην εκπαίδευση, τη µισθωτή εργασία, την ανεξάρτητη 

επαγγελµατική δραστηριότητα καθώς και δικαίωµα πρόσβασης σε επαγγελµατικό 

προσανατολισµό. 

Προϋποθέσεις για την εκπλήρωση του αιτήµατος του µετανάστη είναι να διαθέτει  

υγιεινό κατάλυµα, επαρκείς πόρους και ασφάλιση ασθένειας.. Το αργότερο µετά από 

5 έτη διαµονής και εφόσον στο µέλος της οικογένειας δεν έχει χορηγηθεί άδεια 

διαµονής για άλλους λόγους πέρα της οικογενειακής επανένωσης, ο/η σύζυγος ή ο 

εκτός γάµου σύντροφος και το τέκνο που έχει ενηλικιωθεί, έχουνδικαίωµα να 

απαιτούν αυτόνοµη άδεια διαµονής, ανεξάρτητη από την άδεια του συντηρούντος. 

Περιοδικά, και για πρώτη φορά την 3η Οκτωβρίου 2007, η Επιτροπή υπέβαλλε 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για την εφαρµογή της 

Οδηγίας στα κράτη µέλη. Μέχρι την 3η Οκτωβρίου 2005, τα κράτη µέλη θα έπρεπε 



  223 

να θέσουν σε ισχύ τις απαραίτητες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε την Οδηγία. 

 

 

4.1.7 Το περιεχόµενο της οδηγίας σχετικά µε τον τίτλο παραµονής 

 για τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή συνέργιας στην λαθροµετανάστευση που 

συνεργάζονται µε τις αρχές(2003/81/ EK).   

  

Στόχος: Ο καθορισµός των προϋποθέσεων για την χορήγηση τίτλου παραµονής 

περιορισµένης διάρκειας ανάλογα µε το διάστηµα που απαιτείται για την περάτωση 

των σχετικών εθνικών διατάξεων στους υπηκόους τρίτων χωρών που συνεργάζονται 

στη καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων ή της υποβοήθησης της 

λαθροµετανάστευσης. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στους εν λόγω υπηκόους 

τρίτων χωρών που έχουν συµπληρώσει την ηλικία ενηλικίωσης σύµφωνα µε την 

νοµοθεσία του σχετικού κράτους µέλους. Εφαρµόζεται στους ενήλικες αλλά τα κράτη 

µέλη µπορεί να την εφαρµόσουν και στους ανήλικους. Η διαδικασία αποτελείται από 

µερικά βήµατα. Αρχικά γίνεται η ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων υπηκόων για τις 

δυνατότητες που θέτει η οδηγία.  Στην συνέχεια, στους υπηκόους τρίτων χωρών 

δίνεται κάποια προθεσµία περίσκεψης που θα τους επιτρέψει να συνέλθουν από το 

την επιρροή των δραστών  ώστε να πάρουν ενηµερωµένη απόφαση σχετικά µε την 

συνεργασία τους µε τις αρµόδιες αρχές. Κατά την φάση αυτή στα πρόσωπα αυτά 

προσφέρεται περίθαλψη, ψυχολογική στήριξη και εξασφάλιση των συνθηκών 

διαβίωσης εάν κρίνεται απαραίτητο. Το τρίτο βήµα αντιστοιχεί στην έκδοση του 

τίτλου παραµονής. Η  έκδοση αυτή εξαρτάται από την κρίση των αρµόδιων αρχών 

και εάν πληρούνται δύο προϋποθέσεις: το γεγονός κατά πόσο είναι σκόπιµη η 

παράταση της παραµονής του προσώπου αυτού στην επικράτεια τους προς 

διευκόλυνση της έρευνας, και κατά πόσο έχει επιδείξει σαφή βούληση συνεργασίας. 

Ωστόσο έχει διακόψει κάθε σχέση µε τους δράστες µετά την προθεσµία περίσκεψης. 

Ο τίτλος δίνεται για έξι µήνες τουλάχιστον µε δυνατότητα ανανέωσης. Τα κράτη 

µέλη παρέχουν την αναγκαία ιατρική βοήθεια ή άλλη σε υπηκόους τρίτων χωρών που 

δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους ή έχουν ειδικές ανάγκες. Για τους ανήλικους τα κράτη 

µέλη εξασφαλίζουν πρόσβαση στο δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υπό 

ίδιες προϋποθέσεις µε τους υπηκόους τους. Στην περίπτωση των ασυνόδευτων 

ανηλίκων, τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα για να προσδιορίσουν την ταυτότητα και 
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την ιθαγένεια τους, να εντοπίσουν τις οικογένειές τους και να καλύπτουν την νοµική 

τους εκπροσώπηση.       

Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωµα στην εκπαίδευση και την επαγγελµατική 

δραστηριότητα όπως υπό ίδιες προϋποθέσεις µε τους υπηκόους των κρατών µελών 

για το διάστηµα που ισχύει ο τίτλος παραµονής. Επίσης η οδηγία προβλέπει την 

λειτουργία προγραµµάτων και συστηµάτων  για την αποκατάσταση της κοινωνικής 

ζωής τους.  Μετά την λήξη του τίτλου παραµονής δηλαδή όταν σταµατούν να 

τρέχουν οι προϋποθέσεις έκδοσής  του, εφαρµόζεται η συνήθης νοµοθεσία περί των 

αλλοδαπών. Ό τίτλος µπορεί να ανακληθεί σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι το 

θύµα παύει να συνεργάζεται, όταν η καταγγελία είναι δόλια, όταν το θύµα 

επανασυνδεθεί εκούσια µε τους δράστες και όταν συντρέχουν λόγοι δηµόσιας 

ασφάλειας.   Ως προθεσµία εφαρµογής ορίσθηκε η 6/8/2006. 

 

4.1.8  Το Πρόγραµµα της Χάγης 2004  

 

Επανεξετάζει του στόχους που τέθηκαν στο Τάµπερε και  επισηµαίνει, ότι για το 

µέλλον της Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής πολιτικής αναγκαία είναι: 

-Ένας αποτελεσµατικότερος έλεγχος των εξωτερικών συνόρων που θα βασίζεται στις 

αρχές της αλληλεγγύης και του ισότιµου χωρισµού των ευθυνών µεταξύ των κρατών 

µελών. 

-Η ένταξη των µεταναστών µέσα από την δηµιουργία ίσων ευκαιριών συµµετοχής 

στην κοινωνία που θα εµπλέκουν µε κατάλληλο τρόπο την δράση των φορέων σε 

εθνικό και νοµαρχιακό επίπεδο. 

-Ο συνδυασµός µεταξύ της µεταναστευτικής πολιτικής και του τοµέα των διεθνών 

σχέσεων µέσω διάφορων µορφών συνεργασίας µε τρίτες χώρες και κυρίως µε εκείνες 

προέλευσης µεταναστών.  

- Ο καθορισµός ενός κοινού παρανοµαστή στις διαδικασίες απέλασης ώστε να 

εξασφαλίζεται ο σεβασµός των δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας των µεταναστών. 

Αναλυτικότερα, τα πλαίσια του γενικού στόχου της ενίσχυσης της ελευθερίας, της 

ασφάλειας και της δικαιοσύνης και ως συνέχεια της επανεξέτασης του προγράµµατος  

του Τάµπερε,  το πολυετές πρόγραµµα τα Χάγης για την µετανάστευση προβλέπει :  

1-Νοµιµη µετανάστευση και καταπολέµηση της παράνοµης απασχόλησης. Έχοντας ως 

δεδοµένο ότι η νόµιµη µετανάστευση θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην 

ενίσχυση της οικονοµίας, στην προαγωγή της οικονοµικής ανάπτυξης και θα 
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συµβάλλει στην υλοποίηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει σχέδιο στρατηγικής για την νόµιµη 

µετανάστευση. Σε αυτό οποίο θα περιλαµβάνονται διαδικασίες εισδοχής ικανές να 

ανταποκρίνονται ταχέως στις κυµαινόµενες ανάγκες του µεταναστευτικού εργατικού 

δυναµικού της αγοράς εργασίας πριν από τα τέλη του 2005. Επίσης, δεδοµένου ότι η 

παραοικονοµία και η παράνοµη απασχόληση µπορούν να ενεργήσουν ως παράγοντες 

έλξης της παράνοµης µετανάστευσης και να οδηγήσουν σε εκµετάλλευση, το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη να επιδιώξουν την επίτευξη   στόχων 

µείωσης της παραοικονοµίας που ορίζονται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την 

απασχόληση. 

2- Η  ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει την 

συµβολή  της επιτυχούς ένταξης στην σταθερότητα και την συνοχή των κοινωνιών 

της Ευρώπης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι σηµαντική η διαµόρφωση 

µιας συνολικής προσέγγισης µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης ζητά την δηµιουργία ίσων 

ευκαιριών για την πλήρη συµµετοχή τους στην κοινωνία. Μια πολιτική ένταξης θα 

πρέπει να περιλαµβάνει µια πολιτική κατά των διακρίσεων, να συνεπάγεται το 

σεβασµό των αξίων της Ε.Ε και των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου, να 

βασίζεται σε διαπολιτισµικό διάλογο µεταξύ των µελών της κοινωνίας, να καλύπτει 

ευρύ φάσµα τοµέων πολιτικής συµπεριλαµβανόµενων αυτών της απασχόλησης και 

της εκπαίδευσης. Η επίτευξη αυτής της πολιτικής ένταξης προϋποθέτει την 

συµµετοχή και της κοινωνίας υποδοχής των µεταναστών. 

3- Σύµπραξη µε τρίτες χώρες. ∆εδοµένης της ανεπαρκούς διαχείρισης των 

 µεταναστευτικών ροών και των διάφορων τραγωδιών που έχουν  σηµειωθεί κατά 

καιρούς στην Μεσόγειο λόγω προσπαθειών παράνοµης εισόδου στην Ε.Ε, το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και το Συµβούλιο να συνεχίσουν την 

διαδικασία της πλήρους ένταξης της µετανάστευσης στις υπάρχουσες και τις 

µελλοντικές σχέσεις της Ε.Ε µε τρίτες χώρες. Επίσης καλεί την Επιτροπή να 

ολοκληρώσει την διαδικασία αυτή στα έγγραφα έως και την άνοιξη 2005. Η 

σύµπραξη αυτή αφορά και τις χώρες  καταγωγής και τις χώρες διέλευσης. Για τις 

χώρες καταγωγής, οι πολιτικές σύµπραξης πρέπει να διασυνδέουν µετανάστευση, 

αναπτυξιακή και ανθρωπιστική  βοήθεια και συνεργασία για την αντιµετώπιση των 

γενεσιουργών αιτίων, τους παράγοντες που ωθούν στην µετανάστευση και της αυτών 

της φτώχειας. Για τις χώρες διέλευσης υπογραµµίζεται  η αναγκαιότητα συνεργασίας  
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για την δηµιουργία υποδοµών προκειµένου να µπορούν οι χώρες αυτές να 

διαχειρίζονται καλύτερα την µετανάστευση και να παρέχουν κατάλληλη προστασία 

στους πρόσφυγες. 

-4 Πολιτικές επιστροφής. ∆εδοµένου του γεγονότος ότι οι µετανάστες που δεν έχουν 

δικαίωµα διαµονής θα πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες τους  το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο απαιτεί την διαµόρφωση µιας πολιτικής επαναπατρισµού µε ανθρώπινο 

τρόπο που θα σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και την αξιοπρέπεια τους. 

-5 Πολιτικές θεωρήσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, υπογραµµίζει την ανάγκη 

ανάπτυξης µια κατάλληλης πολιτικής θεωρήσεων που θα διευκολύνει τα ταξίδια αλλά 

και την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης. Για το συνοριακό έλεγχο και την 

καταπολέµηση της παράνοµης  µετανάστευσης, καλεί το Συµβούλιο και την 

Επιτροπή να συστήσουν έως τα τέλη του 2006 ένα κοινοτικό ταµείο διαχείρισης 

συνόρων και να δηµιουργήσουν οµάδες εµπειρογνωµόνων οι οποίες θα µπορούν να 

παρέχουν ταχεία τεχνική και επιχειρησιακή συνδροµή στα κράτη που την ζητούν. 

 

 

4.1.9 Η ένταξη των µεταναστών αναφορικά µε τις οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 

2000/78/ΕΚ  

 

Σηµαντικότατες είναι δυο κοινοτικές οδηγίες, οι οποίες αν και χρονολογικά ανήκουν 

στην προηγούµενη περίοδο εξέτασης καθώς εκδόθηκαν το 2000, επέλεξα να τις 

εντάξω σε αυτή την τρίτη περίοδο, επειδή η προθεσµία εφαρµογής τους από τα κράτη 

µέλη λήγει το 2003. Το Συµβούλιο ψήφισε τις δυο κοινοτικές οδηγίες που θα 

βοηθήσουν την ένταξη των µεταναστών, που αποσκοπούν στην καταπολέµηση των 

άµεσων και των έµµεσων διακρίσεων τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. 

Η οδηγία 2000/43/ΕΚ της 29/6/2000 αφορά την ίση µεταχείριση των ατόµων 

ανεξαρτήτως από την φυλετική και την εθνική τους καταγωγή, ενώ η οδηγία 

2000/78/ΕΚ θέτει το γενικό πλαίσιο για ίση µεταχείριση στον τοµέα της 

απασχόλησης ανεξαρτήτως από την θρησκεία, τις πεποιθήσεις, την ηλικία, τις ειδικές 

ανάγκες ή τον γενετήσιο προσανατολισµό των ατόµων. 

Οι δύο οδηγίες αναφέρονται στην καταπολέµηση των διακρίσεων στους όρους 

πρόσβασης στην απασχόληση και αυτοαπασχόληση, συµπεριλαµβανοµένων των 

κριτηρίων επιλογής σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της 

επαγγελµατικής ιεραρχίας, καθώς επίσης των όρων πρόσληψης και προαγωγής, την 
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πρόσβαση σε όλους τους τύπους και επίπεδα του επαγγελµατικού προσανατολισµού, 

της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, τις συνθήκες εργασίας 

συµπεριλαµβανοµένης της απόλυσης και της αµοιβής, τη συµµετοχή σε οργανώσεις 

εργαζοµένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση τα µέλη της οποίας ασκούν 

ένα συγκεκριµένο επαγγελία. 

Η οδηγία 2000/43/ΕΚ συµπεριλαµβάνει ακόµη: την κοινωνική προστασία, την 

κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη την εκπαίδευση  την πρόσβαση σε υπηρεσίες και 

αγαθά που διατίθενται στο κοινό, όπως αυτό της στέγασης. 

Τα κράτη µέλη οφείλουν σύµφωνα µε τις οδηγίες να λάβουν τα ανάλογα µέτρα, 

προκειµένου να εξασφαλίσουν τη νοµική προστασία των ατόµων που υπήρξαν 

θύµατα διακρίσεων καθώς επίσης και την προστασία τους από αντίποινα ή δυσµενή 

µεταχείριση ως απόρροια των παραπόνων ή της µήνυσής τους. 

Επιπλέον τα κράτη µέλη υποχρεούνται να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα ενίσχυσης του 

κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς 

επίσης µέτρα ενθάρρυνσης των κοινωνικών εταίρων, ώστε αυτοί να συνάπτουν 

συµφωνίες για τη θέσπιση κανόνων σύµφωνα µε τις οδηγίες. 

Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να καθορίσουν κανόνες επιβολής αποτελεσµατικών, 

ανάλογα µε τις παραβάσεις και αποτρεπτικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης 

της εθνικής νοµοθεσίας, που θέτει σε εφαρµογή τις οδηγίες. 

Τέλος, τα κράτη µέλη οφείλουν να ανακοινώσουν στην Επιτροπή µέχρι το 2005 όλες 

τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες, προκειµένου η Επιτροπή να συντάξει 

εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την εφαρµογή των 

δύο οδηγιών. 

Ως τελική ηµεροµηνία εφαρµογής της οδηγίας 2000/43/EΚ σε εθνικό επίπεδο 

ορίστηκε η 19η Ιουλίου 2003, ενώ για την οδηγία 2000/78/EΚ η διορία θέσπισης 

εθνικού δικαίου ορίστηκε για την 2α 
∆εκεµβρίου 2003. 

 

 

 

 

4.2 Ο νόµος 3386/2005 και η σύγκληση του µε τις κοινοτικές εξελίξεις.  

 

Ο νόµος αυτός διαφορετικά από τα προηγούµενα νοµοθετικά πλαίσια επηρρεάστηκε 

σε µεγάλο βαθµό από τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική πολιτική, η 
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οποία την περίοδο αυτή πήρε µια πιο ολοκληρωµένη και σταθερή µορφή. Στα  

συµπεράσµατα των τριών Ευρωπαϊκών Συµβουλίων (2001/2002/2003) ο κοινός 

παρανοµαστής ήταν η αναγκαιότητα της θέσπισης µιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής. 

Η συνειδητοποίηση αυτή είναι το πρώτο βήµα το οποίο συνεπάγεται µια πιο 

οργανωµένη πορεία στον τοµέα αυτό. Επίσης ένα δεύτερο κοινό στοιχείο των 

συµπερασµάτων είναι το στοιχείο της ένταξης των µεταναστών. Αναγνωρίζουν την 

ανάγκη της ισότιµης ένταξης των µεταναστών και υποστηρίζουν ότι θα αναδειχθεί σε 

όφελος και για τις δύο πλευρές. Συγκεκριµένα, µε τον όρο πολιτική ένταξης εννοούν 

µια πολιτική η οποία πρέπει να καλύπτει τοµείς που αφορούν την απασχόληση, την 

οικονοµική συµµετοχή, την παιδεία , την εκµάθηση γλωσσών, την υγεία, τα ζητήµατα 

στέγασης, την συµµετοχή στην κοινωνική ζωή και ζητήµατα πολιτισµού, 

λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των οµάδων στόχου. Το βέβαιο είναι 

ότι πρόκειται για πολιτική ενσωµάτωσης, που στοχεύει στην  ισότιµη συµµετοχή των 

µεταναστών στις κοινωνικές και οικονοµικές δοµές της χώρας υποδοχής δηλαδή στην 

συµµετοχή τους στις επαγγελµατικές δοµές,  στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση 

και στους προαναφερόµενους  τοµείς.   

Ένα τρίτο κοινό στοιχείο των συµπερασµάτων των Συµβουλίων είναι η αναγκαιότητα 

της εγκαθίδρυσης συνεταιρικών σχέσεων µε τις τρίτες χώρες/ αποστολής µεταναστών 

ως προς την αντιµετώπιση των αιτίων της µετανάστευσης και γενικότερα ως προς την 

διαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων. Επίσης, η συνεργασία µε τις χώρες 

καταγωγής θα πρέπει να πάρει την µορφή της αναπτυξιακής βοήθειας  για την 

καταπολέµηση της φτώχειας, για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο των συνόρων και 

για τις πολιτικές επιστροφής και επανεισδοχής µεταναστών.           

Εκτός αυτών των σηµαντικότατων  συνειδητοποιήσεων και κοινών στόχων που 

έθεσαν τα Συµβούλια αυτά, καθοριστική  εξέλιξη αποτελεί και η µετάφραση στην 

πράξη πλευρών του προγράµµατος του Τάµπερε. Όπως προαναφέραµε στο Ε.Σ του 

Τάµπερε για πρώτη φορά συζητήθηκαν οι προτάσεις των κοινοτικών οδηγιών για το 

καθεστώς των επιµακρόν διαµενόντων, για την οικογενειακή επανένωση και για τα 

θύµατα της εµπορίας ανθρώπων. Από το περιεχόµενο των οδηγιών φαίνεται ότι η 

µεταναστευτική πολιτική έχει µπει σε ένα στάδιο ωρίµανσης µε τις κατάλληλες 

σταθερές βάσεις. Η οικογενειακή επανένωση  διευκολύνει την ζωή των µεταναστών, 

τους δίνει την δυνατότητα της επανίδρυσης της οικογενειακής εστίας στο κράτος 

µέλος αποφεύγοντας µε αυτό τον τρόπο τις συνέπειες που µπορεί να έχει το 

στερεότυπο του µοναχικού µετανάστη αρσενικού γένους.  Ακόµη έχει στόχο την 
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διατήρηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής των κοινωνιών αυτών. 

Παραδείγµατος χάριν, όταν η οικογένεια του Χ µετανάστη υπηκόου τρίτης χώρας 

βρίσκεται µαζί του στην επικράτεια της Ένωσης, δεν θα υπάρξει πλέον αποστολή 

εµβασµάτων προς την χώρα καταγωγής, καθώς τα χρήµατα θα παραµείνουν στην 

ευρωπαϊκή χώρα και θα καταναλωθούν αναλόγως για τις καθηµερινές ανάγκες  της 

οικογένειας χωρίς να διαταραχθεί η οικονοµική ισορροπία. 

 Η σχετική οδηγία µε το καθεστώς των επιµακρόν διαµενόντων διευκολύνει την 

ισότιµη ένταξη των µεταναστών που διαµένουν µονίµως και νοµίµως στην Ένωση 

χορηγώντας τους ένα καθεστώς µε δικαιώµατα και υποχρεώσεις όσο το δυνατόν 

παρόµοιο µε το καθεστώς των υπηκόων των κρατών µελών. Η τελευταία οδηγία  

δίνει την δυνατότητα στα θύµατα της παρανοµίας να ξεφύγουν από την 

προκαθορισµένη θέση τους και να ξεκινήσουν µια νέα πορεία σε νέες νόµιµες βάσεις. 

Επίσης, σύµφωνα µε την οδηγία, όπου κρίνεται απαραίτητο από τις αρχές του 

κράτους µέλους προσφέρεται περίθαλψη και έξοδα διατήρησης στα πρόσωπα αυτά 

για τις ανάγκες τους, ενώ για τους ανήλικους προβλέπεται η πρόσβαση  στο 

υποχρεωτικό εκπαιδευτικό σύστηµα και σε άλλα προγράµµατα κατάρτισης. Μετά την 

λήξη του καθεστώτος προβλέπεται για τα πρόσωπα αυτά χορήγηση άδειας διαµονής 

για άλλους λόγους. Το πρόγραµµα της Χάγης επανεξετάζει τα πιο σηµαντικά στοιχεία 

του προγράµµατος του Τάµπερε και ανανεώνει τους στόχους που έθεσε το 

πρόγραµµα αυτό.   

Ο τίτλος του νόµου 3386/2005 ‘Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων 

τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια’  µας προετοιµάζει  για το περιεχόµενο του, 

αφού κεντρικό στοιχείο είναι αυτό της  κοινωνικής ένταξης των υπηκόων τρίτων 

χωρών στην ελληνική επικράτεια. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, επίσης, η έννοια της 

ένταξης είναι αυτή που κυριαρχούσε αυτή την περίοδο. Η τρίτη περίοδος εξέτασης 

χαρακτηρίζεται από αντανάκλαση των ευρωπαϊκών εξελίξεων στην εγχώρια 

µεταναστευτική πολιτική. Τα σηµεία που το αποδεικνύουν αυτό είναι:  

-Τα άρθρα 65-66 του νόµου 3386, τα οποία για πρώτη φορά στο ιστορικό της 

ελληνικής µεταναστευτικής πολιτικής  αναφέρονται σε µέτρα για την κοινωνική 

ένταξη των µεταναστών. Τα µέτρα αυτά προσδιορίζονται µέσα σε ένα ολοκληρωµένο 

πρόγραµµα δράσης που αποτελείται από υποπρογράµµατα όπως είναι για 

παράδειγµα: η παροχή πληροφοριών για τους µετανάστες, µέτρα για την 

απασχόληση, µέτρα για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού 

πολιτισµού, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης 
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κλπ. Οι δράσεις του προγράµµατος αποβλέπουν  την επιτυχή ένταξη του υπηκόου   

τρίτης χώρας στην ελληνική κοινωνία και καλύπτουν τους παρακάτω τοµείς: 

-την πιστοποιηµένη γνώση της ελληνικής γλώσσας 

-την επιτυχή παρακολούθηση εισαγωγικών µαθηµάτων σχετικά µε τη παιδεία και τον 

ελληνικό πολιτισµό 

-την ένταξη στην αγορά εργασίας  

-την ενεργό κοινωνική συµµετοχή.      

Οι βασικές αρχές που διέπουν το πρόγραµµα ∆ράσης είναι εµπνευσµένα από τις 

κοινοτικές οδηγίες   2000/78/ΕΚ  2000/43/ΕΚ οι οποίες αναφέρονται στην 

καταπολέµηση των άµεσων και των έµµεσων διακρίσεων, τόσο στο δηµόσιο, όσο και 

στον ιδιωτικό τοµέα. Αναλυτικότερα οι αρχές αναφέρονται (αρ.66/παρ.2/α) στην 

αποφυγή των διακρίσεων σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών λόγω φυλής, χρώµατος, 

εθνικής καταγωγής, κοινωνικής προέλευσης, γενετήσιων χαρακτηριστικών ή/και 

προσανατολισµού, γλώσσας, θρησκείας, πεποιθήσεων ή άλλων φρονηµάτων, 

περιουσίας και άλλα.  Επίσης οι αρχές κάνουν λόγο για επιδίωξη ίσης µεταχείρισης 

σε κάθε πτυχή της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής ανεξαρτήτως της 

φυλετικής ή εθνικής καταγωγής µε στόχο την προώθηση της οικονοµικής και 

κοινωνικής συνοχής. 

-Ένα δεύτερο στοιχείο που αποδεικνύει την επιρροή του ευρωπαϊκού παράγοντα 

στην εγχώρια µεταναστευτική πολιτική είναι η de facto ενσωµάτωση των τριών 

κοινοτικών οδηγιών που αφορούν: οικογενειακή επανένωση, το καθεστώς των 

επιµακρόν διαµενόντων και τα  θύµατα εµπορίας ανθρώπων. 

-Τα άρθρα 67-69/3386 αναφέρονται στο καθεστώς των επιµακρόν διαµενόντων. Σε 

µια πρώτη όψη το κύριο µέρος των διατάξεων είναι εµπνευσµένο από την κοινοτική 

οδηγία µε εξαίρεση των άρθρων που αφορούν τα κριτήρια απόκτησης του 

καθεστώτος. Τα κριτήρια απορρέουν από το Ελληνικό δίκαιο και απαιτούν από τον 

επιµακρόν διαµένοντα την επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και  

ελληνικού πολιτισµού. Οι προϋποθέσεις απόκτησης δεν διαφέρουν από αυτούς που 

θέτει η οδηγία.  

Το σχέδιο του Προεδρικού ∆ιατάγµατος που εκδόθηκε στις 16/08/06 καθορίζει τις 

πιο εξειδικευµένες προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος και τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά και παράβολα. Πχ, το απαιτούµενο ετήσιο  εισόδηµα δεν µπορεί να 

είναι µικρότερο από τις ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη προσαυξηµένο  

κατά 15% για κάθε συντηρούµενο µέλος της οικογένειας. Ένα χαρακτηριστικό 
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παράδειγµα δικαιολογητικού είναι το αποδεικτικό επαρκής γνώσης της ελληνικής 

γλώσσας, ιστορίας και ελληνικού πολιτισµού. Το παραπάνω δικαιολογητικό θα 

χορηγείται από την Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥΠΕΠΘ. Το 

πρόγραµµα θα υλοποιείται από το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τα 

µαθήµατα θα οργανώνονται από τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων που λειτουργούν 

σε όλους τους νοµούς της χώρας ενώ θα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοτικό Ταµείο κατά το 75% και από το ελληνικό δηµόσιο κατά το 25%.Τα 

µαθήµατα έχουν οργανωθεί σε τέσσερα επίπεδα και απαιτούν την παρακολούθηση, 

από τον υποψήφιο επιµακρόν διαµένοντα,  225 ωρών στο σύνολο.  

Στόχοι του προγράµµατος εκτός από την χορήγηση του πιστοποιητικού είναι62: 

 

• Η αποτελεσµατική λειτουργία των µεταναστών στην οικονοµική , κοινωνική και 

πολιτισµική ζωή της χώρας 

• Η ενίσχυση της απασχολισιµότητάς τους 

• Η καταπολέµηση  του αποκλεισµού τους από τις εν γένει κοινωνικές 

δραστηριότητες 

  

 Το αρµόδιο όργανο υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης  και για την χορήγηση της 

άδειας διαµονής είναι αντιστοίχως εκείνο που επιλαµβάνεται για την υποβολή και 

εξέταση της αίτησης και για την χορήγηση της τελευταίας άδειας διαµονής  πριν από 

την συνδροµή των προϋποθέσεων και κριτηρίων του παρόντος. Το όργανο αυτό θα 

συµβουλεύεται τις αστυνοµικές αρχές για λόγους δηµοσίας τάξης και ασφάλειας  και 

µετά εκδίδει την σχετική απόφαση τουλάχιστον 6 µήνες µετά την υποβολή αίτησης 

και των δικαιολογητικών. Στην έκδοση απόφασης, γνωµοδοτεί και µια Επιτροπή η 

οποία θα πάρει συνέντευξη στους υποψήφιους µε σκοπό να αξιολογήσει το ήθος και 

την προσωπικότητα τους.             

Στους δικαιούχους χορηγείται άδεια ενιαίου τύπου «Επιµακρόν διαµένον ΕΚ». Το 

καθεστώς αυτό είναι µόνιµο µε κάποιες επιφυλάξεις στις περιπτώσεις που: η 

απόκτηση ήταν δόλια, έχει εκδοθεί απόφαση απέλασης, ο δικαιούχος απουσιάζει από 

την κοινότητα για παραπάνω από 12 µήνες και από την Ελλάδα για έξι έτη και τέλος, 

όταν αποτελεί απειλή για την δηµόσια τάξη και ασφάλεια. Το δεύτερο µέρος 

                                                      
62  Πληροφορίες από το website: www.ideke.edu.gr 
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αναφέρεται στο δικαίωµα απόκτησης του ίδιου καθεστώτος σε άλλο κράτος µέλος 

της Ε.Ε. Τα  σχετικά άρθρα δεν διαφέρουν από τις διατάξεις τις κοινοτικής οδηγίας.   

-Στα άρθρα 53-60/3386  περιγράφεται το δικαίωµα της οικογενειακής επανένωσης 

και οι προϋποθέσεις απόκτησης του. Η  de facto συµµόρφωση της ελληνικής 

νοµοθεσίας µε την ανάλογη κοινοτική οδηγία είναι γεγονός, παρ’όλα αυτά υπάρχουν 

πολλά σηµεία των νοµοθετικών διατάξεων που διαφέρουν από τα άρθρα της οδηγίας:  

Ως µέλη της οικογένειας θεωρούνται µόνο ο/η σύζυγος, τα κάτω των 18 άγαµα τέκνα 

τους συµπεριλαµβανοµένων και των θετών εξαιρώντας τα υπόλοιπα µέλη που 

προβλέπει η οδηγία. Με βάση την οδηγία η έννοια µέλη της οικογένειας περιλαµβάνει 

εκτός από τα προαναφερόµενα πρόσωπα και τους εξ’ αίµατος πρώτου βαθµού 

ανιόντες συγγενείς του συντηρούντα ή της συζύγου, τα ενήλικα άγαµα τέκνα τους 

εφόσον δεν µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, λόγω της κατάστασης της υγείας 

τους και του εκτός γάµου συντρόφου, υπηκόου τρίτης χώρας, που διατηρεί µε τον 

συντηρούντα σταθερή σχέση µακράς διάρκειας  δέοντος αποδεδειγµένης.     

Όσον αφορά τους σταθερούς τακτικούς πόρους που απαιτεί η οδηγία, ο νόµος βάζει 

ως όριο το εισόδηµα αυτό να µην είναι µικρότερο των ετήσιων αποδοχών του 

ανειδίκευτου εργάτη συν 20% προσαύξηση για την σύζυγο και 15% για κάθε παιδί. 

Όπως και στην περίπτωση των επί µακρόν διαµενόντων το όριο αυτό είναι πολύ 

αυστηρό καθώς γνωστό είναι ότι όσον αφορά τους µετανάστες, οι εργοδότες ως επί 

το πλείστων δεν δηλώνουν το πραγµατικό εισόδηµα των εργατών τους 

δηµιουργώντας ένα εµπόδιο για την διαδικασία αυτή. 

-Τα άρθρα 42-56/3386 περιγράφουν  τις προϋποθέσεις της απόκτησης του τίτλου 

διαµονής για τα θύµατα της εµπορίας ανθρώπων που συνεργάζονται µε τις αρχές. Οι 

προϋποθέσεις  και η διαδικασία απόκτησης δεν διαφέρει από αυτές που προβλέπει  η 

ανάλογη κοινοτική οδηγία 2003/81/ΕΚ. Αυτό αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες 

καινοτοµίες του νόµου. 

-Στην ανακοίνωση COM/2000/757 η Επιτροπή εισαγάγει  την έννοια της αστικής 

ιθαγένειας η οποία εµπίπτει σε ένα σύνολο υποχρεώσεων και δικαιωµάτων ώστε να 

έχουν ίση µεταχείριση µε τους υπηκόους των χωρών υποδοχής ακόµα και αν δεν 

πολιτογραφηθούν. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, το να επιτραπεί στους µετανάστες 

να αποκτήσουν  αστική  ιθαγένεια µετά από κάποια χρονική περίοδο νόµιµης και 

µόνιµης διαµονής θα συµβάλλει στην επιτυχή ένταξη τους και θα είναι το πρώτο 

βήµα για την απόκτηση της εθνικότητας του κράτους µέλους. Ένα από τα 

σηµαντικότερα στοιχεία που εµπλέκει η ιδιότητα αυτή είναι η πολιτική συµµετοχή σε 
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τοπικό επίπεδο. Για την περίπτωση της Ελλάδας, ο Υπουργός ΕΣ.∆.∆.Α 

(Ελευθεροτυπία, 23/11/2005) σε διακρατικό συνέδριο που διοργάνωσε στο Ζάππειο 

Μέγαρο ο ∆ήµος Ζωγράφου δήλωσε ότι: η επίσηµη πρώτη της ψήφου για τους 

µετανάστες θα γίνει στις µεθεπόµενες δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές του 2010 

και το δικαίωµα αυτό θα δοθεί στους επί µακρόν διαµένοντες και µόνο. Προβλέπεται 

ότι τα επόµενα χρόνια το δικαίωµα αυτό θα το αποκτήσουν λιγότεροι από 9.000 

µετανάστες. Το ζήτηµα αυτό βρήκε διέξοδο µόνο µε τον νόµο 3838/2010 που θα 

ανλύσουµε στην συνέχεια, σύµφωνα µε το οποίο δίνεται στους µετανάστες το 

δικαιώµα του εκλέγειν και του εκλεγέσθαι στις δηµοτικές εκλογές.  

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο63, το Συµβούλιο της Ευρώπης στις 5/2/92 υιοθέτησε την 

«Σύµβαση για την συµµετοχή αλλοδαπών στη ζωή σε τοπικό επίπεδο» η οποία 

τέθηκε σε ισχύ στις 1/5/97 και έως σήµερα έχει υπογραφεί από 11 χώρες ανάµεσα 

στις οποίες είναι η Αλβανία και η Τσεχία, χώρες οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται από 

µαζική µετανάστευση προς αυτές, ενώ η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει ούτε φαίνεται 

διατεθειµένη να το πράξει. Αυτή η Σύµβαση θεσπίζει το δικαίωµα του εκλέγειν και 

του εκλέγεσθαι των αλλοδαπών στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης µε τον 

µοναδικό όρο να έχουν συµπληρώσει πέντε χρόνια νόµιµης και αδιάλειπτης 

παραµονής στην ευρωπαϊκή χώρα που ζουν. Στις 16/03/2000 το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισµα αναφορικά µε το ζήτηµα αυτό στο οποίο 

διατυπώνεται η ευχή «για λόγους σεβασµού των δηµοκρατικών αξίων της Ε.Ε να 

προσαρµόσουν τα κράτη µέλη το συντοµότερο δυνατόν τις νοµοθεσίες τους ώστε να 

επεκταθεί   το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και τις ευρωπαϊκές εκλογές σε 

όλους τους εξωκοινοτικούς πολίτες που έχουν µόνιµη διαµονή στο έδαφος τους για 

διάστηµα  άνω της πενταετίας» (άρθρο 19). Ένα χρόνο µετά, στις 5/7/01 το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνιστά στα κράτη µέλη να κυρώσουν  την Ευρωπαϊκή 

Σύµβαση του 92 και το ψήφισµα του 2000, και στην συνέχεια περνά σε πιο δραστικά 

µέτρα καθώς στις αρχές του 2003 υιοθέτησε ψήφισµα µε βάση την έκθεση Σβηµπέλ  

µε την οποία καλεί την Αυστρία , το Βέλγιο,  την Ελλάδα, την Γερµανία, την 

Ιρλανδία, το Λουξεµβούργο, την Πορτογαλία και το Ηνωµένο Βασίλειο  να 

υπογράψουν  και να κυρώσουν την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την συµµετοχή των 

αλλοδαπών στο δηµόσιο βίο σε τοπικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκές εκλογές. Το πιο 

                                                      
63  Πληροφορίες από το άρθρο ‘Ο ρατσισµός στο παραβάν’, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 15 Οκτωβρίου 
2006. σελ 53. 
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πρόσφατο σχετικό ντοκουµέντο εγκρίθηκε στις 6/7/06 από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο το οποίο καλεί την Επιτροπή να προβεί σε νοµική αναθεώρηση των 

υφισταµένων διατάξεων σχετικά µε την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη στα κράτη 

µέλη καθώς και των πρακτικών που ακολουθούν σήµερα τα κράτη µέλη σε σχέση µε 

το δικαίωµα των επιµακρόν διαµενόντων µεταναστών να ψηφίζουν στις τοπικές και 

δηµοτικές εκλογές.        

Καταλήγοντας, µε βάση την ανάλυση αυτή,  µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι η τρίτη 

περίοδο έρευνας είναι αυτή που έχει επηρεαστεί περισσότερο από τις ευρωπαϊκές 

εξελίξεις καθώς βλέπουµε να γίνονται πράξη οι περισσότερες κοινοτικές οδηγίες και 

η νοοτροπία της νοµοθεσίας αυτής είναι προφανώς ίδια  µε αυτήν των ευρωπαϊκών  

εξελίξεων εντελώς διαφορετική από αυτή της αστυνόµευσης και της καταστολής.        

   

 

4.3 Αναλυτικότερα ο νέος νόµος για την µετανάστευση Ν.3386/2005 Είσοδος, 

διαµονή, και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική 

Επικράτεια. 

 

Αυτός ο νόµος εκδόθηκε µε σκοπό να επιλύσει τα προβλήµατα και τα κενά  που 

δηµιούργησε το προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο. Το πνεύµα και η νοοτροπία του 

νοµοθέτη είναι ίδιο µε τον νόµο του 2001 και πάρα πολλές διατάξεις έχουν µείνει 

ίδιες. Οι περισσότερες καινοτοµίες αφορούν την διάθεση του νοµοθέτη να 

απλοποιήσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εντάξει τους µετανάστες στην 

ελληνική κοινωνία. 

Οι βασικότερες καινοτοµίες είναι:          

Καταργείται η άδεια εργασίας και ενοποιείται µε την άδεια διαµονής σε µια πράξη 

που θα  εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα  της Περιφέρειας. Με την ενοποίηση 

αυτή θα µειώνεται σε µεγάλο βαθµό η καθηµερινή ταλαιπωρία των οικονοµικών 

µεταναστών και όλα τα συνακόλουθα γραφειοκρατικά προβλήµατα. 

-Ανατίθεται το σύνολο της διαδικασίας για την έκδοση της άδειας διαµονής στην 

Περιφέρεια, προκειµένου µια αρχή να έχει την συνολική επίβλεψη της διαδικασίας. 

Αυτή η πρόβλεψη σκοπεύει στην εξαφάνιση φαινοµένων καθυστέρησης και 

δυσλειτουργίας στην επικοινωνία των ∆ήµων µε τις Περιφέρειες και των παρεµβολών 

άλλων υπηρεσιών (∆ήµοι, Νοµαρχίες ) στην ολοκλήρωση της διαδικασίας που 

προέβλεπε ο προηγούµενος νόµος. 
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4.3.1 Οι άδειες διαµονής  

 

-Μειώνονται οι κατηγορίες των αδειών διαµονής σε επτά γενικές κατηγορίες, στις 

οποίες ενσωµατώνονται σε κάθε µία από αυτές οι τύποι αδειών διαµονής.(άρθρο 9). 

Οι επτά κατηγορίες είναι άδεια διαµονής:  

για εργασία, για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, για ειδικούς λόγους, για 

εξαιρετικούς λόγους, για οικογενειακή επανένωση, αόριστης διαρκείας, επί µακρόν 

διαµένοντος.  Αναλυτικότερα οι τύποι άδειων διαµονής είναι: 

-Άδεια διαµονής για εργασία: Εξαρτηµένη εργασία, εποχιακή εργασία, στελέχη 

εταιριών, προσωρινή µετακίνηση για παροχή υπηρεσίας, αθλητές-προπονητές, µέλη 

καλλιτεχνικών συγκροτηµάτων, πνευµατικοί δηµιουργοί και µέλη αρχαιολογικών 

σχολών.   

-Άδεια διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα: ανεξάρτητη οικονοµική 

δραστηριότητα και ανάπτυξη οικονοµικής δραστηριότητας. 

-Άδεια διαµονής για ειδικούς λόγους: Σπουδές, επαγγελµατική κατάρτιση, 

υπότροφοι-ειδικά προγράµµατα, σπουδές σε στρατιωτικές σχολές, απόκτηση της 

ιατρικής ειδικότητας, οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα, ενήλικα τέκνα διπλωµατικών 

υπάλληλων, υπηρετικό προσωπικό διπλωµατικών αποστολών, ανταποκριτές ξένου 

τύπου, λειτουργοί γνωστών θρησκειών,  για την Αθωνιάδα σχολή, Σπουδή –γνωριµία  

και άσκηση του µοναχικού βίου, αρχηγοί οργανωµένων οµάδων τουρισµού, και τέλος 

ερευνητές. 

-Άδεια διαµονής για εξαιρετικούς λόγους: Ανθρωπιστικοί, δηµόσιο συµφέρον και για 

τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων. 

-Άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση: για τα µέλη της οικογεένειας του 

υπηκόου τρίτης χώρας, αυτοτελής άδεια διαµονής µελών της οικογένειας του 

υπηκόου τρίτης χώρας, και για τα µέλη οικογένειας ΄Έλληνα και πολίτη Ε.Ε. 

-Άδεια διαµονής αόριστης διαρκείας. 

-Άδεια διαµονής επί  µακρόν διαµένοντος 

Σε κάθε άδεια αναγράφεται να επιτρέπεται στον κάτοχο η πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας µε την επιφύλαξη  των ειδικών ρυθµίσεων του νόµου αυτού. 

Τα άρθρα 46-52 αναφέρονται στην χορήγηση άδεια διαµονής για τα θύµατα εµπορίας 

ανθρώπων.  Στο σηµείο αυτό άξιο αναφοράς είναι η έκδοση κάποιων αδειών 

διαµονής από το Υπουργείο Εσωτερικών  που δεν υπήρχαν στο προηγούµενο 
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νοµοθετικό πλαίσιο, όπως αυτές που εκδίδονται σε διευθυντικά στελέχη εταιριών και 

αλλοδαπούς πολίτες που πρόκειται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Επίσης το 

υπουργείο αναλαµβάνει την έκδοση αδειών διαµονής σε θύµατα εµπορίας ανθρώπων. 

Επίσης  για τα θύµατα αυτά, ειδικά όταν είναι ανήλικα, προβλέπεται από τον νόµο 

ειδική µέριµνα. 

 

4.3.2  Αλλαγές στην διαδικασία µετάκλησης αλλοδαπών για εργασία   

 

 Ανατίθεται η διαδικασία της µετάκλησης αλλοδαπών για εργασία στην Περιφέρεια 

και εξορθολογίζεται το σύστηµα των µετακλήσεων για εργασία. Αυτό γίνεται σε 

συνάρτηση, αφενός µε την προσφορά και ζήτηση εργασίας ανά κατηγορίες 

ειδικοτήτων στους νοµούς και στις περιφέρειες και αφετέρου, µε το υπάρχον 

εργατικό δυναµικό.  (Άρθρο 14). 

Αναλυτικότερα η διαδικασία µετάκλησης είναι η παρακάτω: 

Σε κάθε έδρα της Περιφέρειας συγκροτείται µια επταµελής επιτροπή µε απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, καθήκον της οποίας είναι η κατάρτιση κατά το 

τελευταίο τρίµηνο του κάθε έτους έκθεσης, στο οποίο καθορίζονται οι υπάρχουσες 

ανάγκες σε εργατικό δυναµικό και οι κενές θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα, νοµό και 

διάρκεια απασχόλησης που µπορούν να καλυφθούν από υπήκοο τρίτης χώρας. 

Υπόψη λαµβάνονται το εθνικό συµφέρον, η προσφορά εργασίας από ηµεδαπούς και 

άλλους υπηκόους τρίτων χωρών και η ζήτηση ανά ειδικότητα. Με βάση την έκθεση 

καθορίζεται από το ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α σε συνεργασία µε τον Υπουργό Εξωτερικών και 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο ανώτατος αριθµός των άδειων 

διαµονής για εργασία που χορηγούνται κάθε έτος, ο οποίος µεταβιβάζεται στις οικίες 

Περιφέρειες και στις ελληνικές αρχές των τρίτων χωρών οι οποίες σχηµατίζουν 

ονοµαστικό κατάλογο µε ενδιαφερόµενα πρόσωπα. Ο κάθε εργοδότης µε βάση τον 

κατάλογο καταθέτει την αίτηση του και καλύπτει την προαπαιτούµενη  εγγυητική 

επιστολή. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας εκδίδει πράξη την οποία 

µεταβιβάζει στην αρµόδια προξενική αρχή για την λήψη θεώρησης. Η άδεια διαµονής 

ακολουθεί µετά εφόσον ο αλλοδαπός έχει συνάψει σύµβαση εργασίας. Για την 

εποχιακή εργασία η διαδικασία δεν έχει αλλάξει.   

Για το έτος 2006 συγκεκριµένα, για την περιοχή του Ρεθύµνου, προβλέπονται 11 

άδειες για εξαρτηµένη εργασία εκ των οποίων 10 είναι αλιεργάτες και 1 είναι 

υπάλληλος επίτιµου πρόξενου. 
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4.3.3 Τα πρώτα βήµατα κοινωνικής ένταξης των µεταναστών.  

 

Για πρώτη φορά λαµβάνονται µέτρα και πρόνοια για την οµαλή κοινωνική ένταξη 

των µεταναστών στην Ελλάδα. Αυτά προσδιορίζονται µέσα από ένα Ολοκληρωµένο 

Πρόγραµµα ∆ράσης, που διαρθρώνεται σε υποπρογράµµατα όπως η παροχή 

πληροφοριών στους µετανάστες, η προώθηση της απασχόλησης, η εκµάθηση της 

Ελληνικής γλώσσας, της Ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού. Στόχος αυτών των 

προγραµµάτων είναι, όχι να αφοµοιωθούν ή να εγκαταλείψουν την ταυτότητα τους οι 

οικονοµικοί µετανάστες, αλλά να διευκολυνθούν στην καθηµερινή επιβίωση 

τους.(άρθρα 65-66). Οι βασικές αρχές των προγραµµάτων δράσης είναι η αποφυγή 

των διακρίσεων σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών λόγω φύλου, κοινωνικής 

προέλευσης, εθνικής καταγωγής και η επιδίωξη εφαρµογής ίσης µεταχείρισης σε 

κάθε πτυχή της οικονοµικής κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. 

 

  

 

 

4.3.4 Η νοµιµοποίηση των ανεπίσηµων µεταναστών και η ολοκλήρωση των 

διαδικασιών όσων αδειών είχαν λήξει πριν από την ψήφιση του νόµου.   

 

Παρέχεται µια τρίτη ευκαιρία στους µετανάστες η άδεια διαµονής των οποίων έχει 

λήξει χωρίς να την ανανεώσουν  πριν το Αύγουστο του 2005 (άρθρο 91).Η παράταση 

που αυτό το άρθρο προτείνει για την κατάθεση των δικαιολογητικών για ανανέωση 

φτάνει µέχρι το τέλος του χρόνου( 31/12/2005). 

Επιπρόσθετα στο άρθρο 91παρ11, ο νέος νόµος προβλέπει την νοµιµοποίηση των 

παρανοµών µεταναστών που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος µέχρι και 31/12/2004 

µε την προϋπόθεση κάποιας σχετικής απόδειξης η οποία µπορεί να είναι :η θεώρηση 

εισόδου ή από την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης χορήγησης για την άδεια διαµονής 

για ανθρωπιστικούς λόγους ή από την χορήγηση ΑΦΜ ή από βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή ένσηµων.  
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4.3.5 Η de facto ενσωµάτωση των κοινοτικών οδηγιών για την οικογενειακή 

επανένωση για το καθεστώς των  επί µακρόν διαµενόντων και για τα θύµατα 

εµπορίας ανθρώπων.  

        

Ενσωµατώνονται σε γενικές γραµµές οι κοινοτικές οδηγίες 86/2003 για την 

οικογενειακή επανένωση, η οδηγία 109/2003 για τους επί µακρόν  διαµένοντες και η 

οδηγία  81/2004 για την άδεια διαµονής σε θύµατα εµπορίας ανθρώπων.  

Οι όροι οικογενειακής επανένωσης είναι ίδιοι µε αυτούς που προέβλεπε ο νόµος 

2910/2001 χωρίς σηµαντικές αλλαγές και µετά την έκδοση της αντίστοιχης 

κοινοτικής οδηγίας64. Εξαίρεση στον νέο νόµο αποτελεί ο ακριβής ορισµός των 

πόρων που πρέπει να παρέχει ο οικογενειάρχης για να στηρίξει την οικογένεια του. 

Το εισόδηµα αυτό πρέπει να ξεπεράσει το ελάχιστο εισόδηµα του ανειδίκευτου 

εργάτη συν 20% για την σύζυγο και συν 15% για κάθε παιδί. Φαίνεται πως το 

δικαίωµα αυτό θα το έχουν µόνο µερικοί προνοµιούχοι, καθώς όπως γνωρίζουµε στις 

φορολογικές δηλώσεις δεν αναγράφεται πάντα το πραγµατικό ποσό από τους 

εργοδότες. (άρθρα 53-60)            

Όσον αφορά τον θεσµό  του «επί µακρόν διαµένοντος» ο νοµοθέτης επηρρεάστηκε 

αρκετά από την σχετική κοινοτική οδηγία. Τα άρθρα 67-69 περιγράφουν τις 

προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος από αλλοδαπούς που διαµένουν νόµιµα 

στην Ελλάδα περισσότερα από πέντε χρόνια. Η κοινοτική οδηγία65 αφήνει στην 

διάθεση των κρατών µελών τις πιο εξειδικευµένες προϋποθέσεις.  Στο καθεστώς αυτό 

θα υπάγονται όσοι αλλοδαποί διαµένουν πάνω από πέντε χρόνια στην Ελλάδα και 

πληρούν κριτήρια που αποδεικνύουν ότι έχουν ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία τα 

οποία θα είναι: η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και η γνώση στοιχείων της 

ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού. Βασικές προϋποθέσεις όµως 

αποτελούν οι επαρκείς πόροι66 που πρέπει να διαθέτει ο αλλοδαπός για να 

συντηρήσει την οικογένεια του οι οποίοι θα αξιολογηθούν σύµφωνα µε την φύση και 

την προέλευση τους, η ασφάλιση υγείας που να καλύπτει όλη την οικογένεια και η 

διάθεση καταλύµατος που να πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής.  
                                                      
64

  Οδηγία 2003/86/ΕΚ Του Συµβουλίου της 22ης Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε το δικαίωµα της 
οικογενειακής επανένωσης. Πηγή: Η επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 3.10.2003 
 
65  Οδηγία 2003/109/ΕΚ Του Συµβουλίου της 25ης Νοέµβριου 2003 σχετικά µε το καθεστώς υπηκόων τρίτων 
χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες. Πηγή: Η επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.23.1.2004   
 
66  Συµφώνα µε το Σχέδιο του σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος  το εισόδηµα του αιτούντα πρέπει να ξεπερνά 
το εισόδηµα του ανειδίκευτου εργάτη  συν 15% για κάθε συντηρούµενο µέλος της οικογένειας του.    
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Η διάρκεια νόµιµης διαµονής ξεκινά από το 2001 και όχι από το 1997 (Π.∆) ενώ στο 

νοµοσχέδιο του νόµου αυτού οριζόταν ως ηµεροµηνία έναρξης η  23/01/2004.  

Το προεδρικό διάταγµα µε θέµα :«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 

οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25/11/2003 σχετικά µε το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών 

οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες» . 

Όσον αφορά τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων υπάρχει αναφορά του νοµοθέτη στα 

άρθρα 46-52 για την χορήγηση και ανανέωση  της άδειας  διαµονής περιορισµένης 

ισχύος για την απόκτηση της οποίας, δεν απαιτείται καταβολή παράβολου µε την 

προϋπόθεση ότι θα συνεργαστεί µε τις αρχές για την καταπολέµηση της εµπορίας 

ανθρώπων. Για τους ανηλίκους ο νόµος προβλέπει ειδική µέριµνα για τον ταχύτερο 

εντοπισµό της οικογενείας τους. Επίσης, προβλέπεται και η αλλαγή σκοπού της 

άδειας διαµονής µετά την πάροδο κάποιου διαστήµατος. 

 

4.3.6  Συνοπτικά συµπεράσµατα.  

 

Πρόκειται για ένα νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο απέχει θεαµατικά από την πρώτη 

προσπάθεια του νοµοθέτη. Ο τίτλος που φέρει ο νόµος µας εισάγει σε ένα 

διαφορετικό και εντελώς καινούργιο τοµέα στην µεταναστευτική πολιτική. 

Επηρρεασµένη από τις εξελίξεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνική 

πολιτική που πριν ήταν προσκολληµένη στις µεθόδους καταστολής του νόµου 

1975/1991 και στις απίστευτες γραφειοκρατικές ταλαιπωρίες που έφερε ο νόµος 

2910/2005, προχωρά στις προβλέψεις για µια πιο ουσιαστική ένταξη των 

µεταναστών. Επίσης,  τα προγράµµατα κοινωνικής ένταξης, η ρύθµιση του ζητήµατος 

για την οικογενειακή επανένωση, η εισαγωγή του θεσµού του επί µακρόν 

διαµένοντος και άλλα, είναι µια σειρά καινοτοµιών που αποδεικνύουν την µετατροπή 

της νοοτροπίας του νοµοθέτη.  

Από την άλλη, υπάρχουν πολλά σηµεία που είναι άξια κριτικής.  

Πρώτα απ’όλα  υπάρχουν αυστηροί περιορισµοί που περισσότερο δυσκολεύουν παρά 

διευκολύνουν την ένταξη των µεταναστών όπως, οι παρακάτω: 

-∆εν επιτρέπεται κατά την ανανέωση της άδειας διαµονής η µετατροπή της από άδεια 

για εξαρτηµένη εργασία σε άδεια για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα και το 

αντίστροφο πριν από την παρέλευση τριετίας από την έναρξη ισχύος της πρώτης 

(άρθρο 12 παράγραφο 5). Ουσιαστικά η πρόβλεψη αυτή εµποδίζει/καθυστερεί την 

επιθυµητή ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία.    
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-Η χορήγηση του ευνοϊκού καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος είναι 

προβληµατική αφού περιέχει µέσα σε όλα τα άλλα  µια αυθαίρετη εξέταση του 

αλλοδαπού από την πενταµελή επιτροπή για το ήθος και την προσωπικότητα του, 

εξέταση την οποία θεωρώ µορφή διάκρισης. Αυτός ο όρος είναι οπωσδήποτε ενάντια 

στο πνεύµα της σχετικής κοινοτικής οδηγίας. 

-Όσον αφορά την οικογενειακή επανένωση, το παρόν νοµοθετικό πλαίσιο είναι πιο 

αυστηρό από το προηγούµενο(2910/2001) καθώς απαιτείται ο µετανάστης να διαθέτει 

εισόδηµα µεγαλύτερο από το εισόδηµα του ανειδίκευτου εργάτη συν 20% για την 

σύζυγο και 15% για κάθε παιδί. Στο νόµο του 2001 δεν υπήρχαν οι  παραπάνω 

προσαυξήσεις. 

Εντούτοις, περιορίζεται ασφυκτικά η χορήγηση άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς 

λόγους(άρθρο 44) σε σχέση µε το προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο. Πλέον 

χορηγείται αποκλειστικά σε όσους διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα και έχουν πέσει 

θύµατα εργατικών ατυχηµάτων, άλλων ατυχηµάτων, εγκληµατικών ενεργειών ή 

έχουν σοβαρά προβλήµατα υγείας. Πριν, ο νόµος 2910 ήταν πιο ελαστικός. Η άδεια 

δινόταν χωρίς να απαιτείται νόµιµη διαµονή και αφορούσε όλους όσους ήταν 

αδύνατο να αποµακρυνθούν από την Ελλάδα.   

Επίσης , περιορισµό της ένταξης των µεταναστών  µπορούµε να θεωρήσουµε την 

πρόβλεψη του άρθρου 15 παρ 4, η οποία αναφέρει ουσιαστικά ότι επιτρέπεται ο 

κάτοχος της άδειας διαµονής για εξαρτηµένη εργασία να εργασθεί σε άλλο νοµό της 

ίδιας περιφέρειας   µόνο µετά την πάροδο ενός έτους από την χορήγηση της αρχικής 

άδειας. 

Η απαγόρευση µετακίνησης του µετανάστη δεν εξυπηρετεί δικαιοπολιτικά άλλη 

σκοπιµότητα εκτός από αυτήν της ελεγχόµενης διαχείρισης του µεταναστευτικού 

πληθυσµού και του περιορισµού των δικαιωµάτων του( Παπαθεοδώρου 2005, 1189). 

Αντίθετα ο νοµοθέτης υιοθετεί άλλη λογική όταν πρόκειται για την στήριξη της 

ελληνικής επιχειρηµατικότητας και την µετακίνηση αλλοδαπού εργατικού δυναµικού. 

Στο άρθρο 18 προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαµονής σε υπηκόους τρίτων χορών 

που µετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος της Ε.Ε µε σκοπό 

την παροχή  εργασίας ενώ στο άρθρο 19 προβλέπεται αντίστοιχη χορήγηση άδειας 

διαµονής σε µετανάστες που µετακινούνται από επιχείρηση  εγκατεστηµένη σε τρίτη 

χώρα µε σκοπό την παροχή εργασίας. Στις συγκεκριµένες περιπτώσεις η διευκόλυνση 

των δραστηριοτήτων επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα ή 

ελληνικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στο εξωτερικό  µε την µετακίνηση 



  241 

εργατικού δυναµικού  τρίτων χωρών, επιβεβαιώνει την αντίληψη ότι σε πολλές 

περιπτώσεις ο εκσυγχρονισµός του νοµοθετικού πλαισίου λειτουργεί υποστηρικτικά 

για µια ευρεία ανακατανοµή της αγοράς εργασίας και όχι απαραίτητα για  την 

ασφάλεια των αλλοδαπών. 

Γενικότερα, µε τον νέο νόµο έχουν γίνει αρκετά θετικά βήµατα στον τοµέα της 

µεταναστευτικής πολιτικής σε σχέση µε τους προηγούµενους νόµους, παρόλα αυτά 

υπάρχουν πολλά κενά  και προβληµατικά σηµεία που θα έπρεπε πραγµατικά να 

ενθαρρύνουν την ένταξη των µεταναστών και όχι να την καθυστερούν.  

 

5 . Το µέλλον; 

 

Πλέον η µετανάστευση είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που 

επηρεάζει την κοινωνική και πάνω απ’ όλα την οικονοµική ζωή των κρατών µελών   

της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας. Η σοβαρότητα  της 

µετανάστευσης δεν αποδεικνύεται µόνο από την επιρροή αυτή αλλά και από το 

γεγονός ότι η παρουσία της στο µέλλον θα είναι απαραίτητη. Με βάση στοιχεία της  

Eurostat, εντός της Ένωσης, η αύξηση του πληθυσµού µέχρι το 2025 θα οφείλεται 

κυρίως σε καθαρή µετανάστευση, δεδοµένου ότι ο συνολικός αριθµός των θανάτων 

θα υπερβαίνει αυτό των γεννήσεων από το 2010. Μετά το 2025, η επίπτωση της 

καθαρής µετανάστευσης δεν θα αντισταθµίζει την φυσική µείωση µε σοβαρό 

αντίκτυπο στον αριθµό των απασχολούµενων µε δεδοµένο ότι αυτό το µέρος του 

πληθυσµού  αναµένεται να µειωθεί από 67,2% το 2004 σε 56,7% το 2050. Συµφώνα 

µε την ανακοίνωση COM/669/2005 η µετανάστευση αποτελεί ένα από τα διαθέσιµα 

µέσα για την λύση που έχει δηµιουργήσει η πτώση της γεννητικότητας και η γήρανση 

του πληθυσµού. Βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα η µετανάστευση εργατικού 

δυναµικού ως µέρος της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, η οποία αποσκοπεί στην 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της Ε.Ε µπορεί να συµβάλλει στην 

αντιµετώπιση των επιπτώσεων των δηµογραφικών εξελίξεων και να αποδειχθεί 

καθοριστική για την εκπλήρωση των σηµερινών και των µελλοντικών αναγκών της 

αγοράς εργασίας για να εξασφαλιστεί η οικονοµική βιωσιµότητα και η ανάπτυξη. 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω και αναγνωρίζοντας την επίπτωση που έχει 

η δηµογραφική παρακµή και η γήρανση του πληθυσµού στην οικονοµία, στη 

λειτουργία της αγοράς και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων  τονίζει την 

αναγκαιότητα της αναθεώρησης των ευρωπαϊκών πολιτικών µακροπρόθεσµα. Στο 
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συγκεκριµένο πλαίσιο θα χρειάζονται όλο και περισσότερες  µεταναστευτικές ροές 

για να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας και όλο και καλύτερη ρύθµιση των 

ζητηµάτων που συνδέονται µε την µετανάστευση για να εξασφαλιστεί η ευηµερία της 

Ένωσης.  

Προφανές είναι ότι η ανάγκη µια αναθεωρηµένης στρατηγικής για την οικονοµική 

µετανάστευση είναι αναπόφευκτη. Γι’αυτό τον λόγο η Επιτροπή πήρε την 

πρωτοβουλία σύνταξης µιας Πράσινης Βίβλου η οποία θα έχει ως στόχο να 

προσδιορίσει τα κύρια διακυβευόµενα και τις πιθανές λύσεις που θα λειτουργήσουν 

προς συµφέρον όλων των ενδιαφερόµενων µερών των µεταναστών, των χωρών 

καταγωγής και των χωρών υποδοχής. Ένας δεύτερος στόχος συνδεδεµένος µε τον 

πρώτο είναι να προκαλέσει αντιδράσεις για να ξεκινήσει ευρεία συζήτηση µεταξύ 

των εµπλεκόµενων φορέων. 

Τα κυριότερα ζητήµατα που θέτει η Πράσινη Βίβλος είναι : 

-Ο βαθµός εναρµόνισης που πρέπει να αποβλέπει η Ε.Ε.  

Η Επιτροπή προτείνει η Ένωση να προσδιορίσει ορισµένα  κοινά κριτήρια  και 

διαδικασίες ενώ θα επιτρέπει στα κράτη µέλη να ανταποκρίνονται στις δικές τους 

ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επίσης, προτείνει και την λειτουργία µιας µεθόδου 

συντονισµού µε την οποία τα κράτη µέλη που χρησιµοποιούν εθνικές ποσοστώσεις 

να ενηµερώνουν την Επιτροπή για την εφαρµογή και για τα αποτελέσµατα αυτών των 

πολιτικών. Όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής η Επιτροπή προτείνει την υιοθέτηση 

µιας οριζόντιας προσέγγισης που θα καλύπτει τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής 

των υπηκόων τρίτων χωρών που ασκούν οποιαδήποτε οικονοµική δραστηριότητα, 

συνοδευόµενη από ειδικές διατάξεις που θα καλύπτουν τις ανάγκες ορισµένων 

οµάδων όπως είναι π.χ οι εποχιακοί εργαζόµενοι. Μια διαφορετική πρόταση θα 

µπορούσε να συνίσταται σε σειρά τοµεακών νοµοθετικών προτάσεων. Π.χ µόνο για 

τους εποχιακούς εργαζόµενους ή µόνο για αυτούς που διαθέτουν ιδιαίτερα προσόντα 

και ικανότητες. Η Πράσινη Βίβλος θέτει σε αµφισβήτηση την πρόταση της Επιτροπής 

2001/386, η οποία βασίζεται σε δύο αρχές. Στην αρχή της προτίµησης, σύµφωνα µε 

την οποία µια θέση εργασίας µπορεί να δοθεί σε αλλοδαπό µόνο όταν δεν υπάρχει 

ζήτηση για την ίδια θέση από κάποιον κοινοτικό. Η δεύτερη αρχή αναφέρεται στην 

δυνατότητα του αλλοδαπού να αποκτήσει άδεια παραµονής για λόγους εργασίας αν 

κάνει αίτηση στην χώρα του και µόνο αν έχει στα χέρια του συµβόλαιο εργασίας. 

Όσον αφορά την πρώτη αρχή, η Επιτροπή διερωτάται κατά πόσον αυτή η προτίµηση 

θα πρέπει να χορηγείται σε εργατικό δυναµικό που ήδη  βρίσκεται στο κράτος µέλος 
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και όχι στους νέους εισερχόµενους. Επιπλέον η Επιτροπή προτείνει αυτή η προτίµηση 

να επεκταθεί σε εκείνους που έχουν ήδη εργαστεί στο κράτος µέλος πριν 

επιστρέψουν στην χώρα τους. Για την δεύτερη αρχή η Επιτροπή αναρωτιέται  αν η 

εισδοχή των υπηκόων τρίτων χωρών θα πρέπει να εξαρτάται από συγκεκριµένη θέση 

εργασίας ή θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα τα κράτη µέλη να δέχονται υποψηφίους  

χωρίς τέτοια προϋπόθεση. Μια εναλλακτική λύση θα µπορούσε να ήταν  η είσοδος 

ακόµα και για αναζήτηση  εργασίας ώστε η συνάντηση προσφοράς ζήτησης να 

γίνεται στην χώρα προορισµού. Προσθέτοντας µια άλλη πρόταση θα ήταν να 

εφαρµοστεί ένα εργαλείο όπως το EURES για την διάδοση πληροφοριών σχετικά µε 

τις θέσεις απασχόλησης σε όλη την Ένωση όπου οι εργοδότες θα έχουν την 

δυνατότητα να συµβουλεύονται βιογραφικά αιτούντων. Μια τρίτη πιθανότητα θα 

ήταν να χρησιµοποιηθεί ένα ευρωπαϊκό σύστηµα επιλογής για να καλυφθούν οι 

ανάγκες ειδικών δεξιοτήτων και να δηµιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο ευρωπαικής 

κλίµακας που θα συνυπολογίζει έτη εµπειρίας, κατάρτιση, γλωσσικές γνώσεις, 

ύπαρξη προσφοράς απασχόλησης ή/και ελλείψεων εργατικού δυναµικού και άλλα, 

και κάθε κράτος θα αποφασίσει αν θα το εφαρµόσει και θα το προσαρµόσει στις δικές 

του ανάγκες. 

∆υνατότητα αλλαγής εργοδότη /τοµέα. Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη την ύπαρξη 

περιορισµών δυνατότητας αλλαγής εργοδότη και σε πολλές περιπτώσεις ο 

εργαζόµενος αποτελεί  ιδιοκτησία του εργοδότη του, διερωτάται αν θα πρέπει να 

υπάρχουν περιορισµοί κινητικότητας  του υπηκόου  τρίτης χώρας στο κράτος µέλος. 

∆ικαιώµατα . Η Επιτροπή απορεί αν θα πρέπει να υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση 

δικαιωµάτων ανάµεσα στους επιµακρόν διαµένοντες και στους εργαζόµενους µε 

προσωρινή άδεια.  

Γενικότερα, η Πράσινη Βίβλος περιγράφει τα θέµατα σχετικά την οικονοµική 

µετανάστευση και µε τα ζητήµατα που αναφέρει προς διαβούλευση προσπαθεί να 

δηµιουργήσει τις βάσεις, µιας νέας αναθεωρηµένης µεταναστευτικής πολιτικής πάνω 

στις υπάρχουσες βάσεις η οποία θα µπορέσει να ανταποδώσει την λύση στα 

προβλήµατα που δηµιουργεί συνεχώς το δηµογραφικό στοιχείο. Το κατά πόσο θα 

λειτουργήσει η διαδικασία διαβούλευσης αυτό θα το αποδείξει το  µέλλον.  

Αυτό που παρατηρείται όσον αφορά την οικονοµική µετανάστευση είναι η τάση 

ταυτόχρονης ρύθµισης των ζητηµάτων της  Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας µε την 

ρύθµιση των µεταναστευτικών ροών. Πλέον, την δεδοµένη στιγµή, η Ένωση δείχνει 

να έχει µια συντηρητική στάση σχετικά µε την ανάκληση νέων µεταναστών για 
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οικονοµική δραστηρίοτητα και προτιµά να ρυθµίσει τις ανάγκες της εσωτερικής 

αγοράς εργασίας προσφέροντας  αρχικά θέσεις σε κοινοτικούς εργαζόµενους, στην 

συνέχεια σε υπηκόους τρίτων χωρών που ήδη βρίσκονται και εργάζονται στην 

επικράτεια της Ένωσης και στο τέλος έρχονται οι νέοι υποψήφιοι µετανάστες. Μια 

τέτοια τάση σέβεται απολύτως την ισορροπία προσφορά–ζήτηση στην αγορά 

εργασίας και προσπαθεί να βρει την βέλτιστη λύση για το δηµογραφικό πρόβληµα 

της Ευρώπης. Κατά την άποψη µου, η τάση αυτή θα διατηρηθεί και στο κοντινό 

µέλλον. 

6.  Ό Νόµος 3838/2010 για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και το 

δικαίωµα του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι» από µετανάστες, που ζουν νόµιµα 

στην Ελλάδα. 

 Ο νόµος υπ’αριθµόν 3838/2010 µε τίτλο «Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική 

ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων 

µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις» λύνει τελικά ένα ζήτηµα που είχε µείνει µετέωρο 

για  20 χρόνια περίπου και είχε αφήσει σε αβεβαιότητα µια ολόκληρη γενιά παιδιών 

µεταναστών που είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν γνώριζαν άλλη πατρίδα εκτός 

από αυτήν. Ο νόµος αυτός ψηφίστηκε κατά την θητεία της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ 

και αποτέλεσε µια µεγάλη επιτυχία  και για την µεταναστευτική πολιτική αλλά και 

για την διαχείριση της πολιτισµικής πολυµορφίας. Στόχος της κυβέρνησης είναι να 

εξασφαλιστεί η ειρήνη, η ασφάλεια και η κοινωνική συνοχή στη χώρα, να 

προστατευτούν τα ατοµικά δικαιώµατα των µεταναστών και να µπουν κανόνες 

διαφάνειας στο διάτρητο ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 

  

6.1 Συζήτηση στην Βουλή κατά την ψήφιση του νοµοσχεδίου. 

 

Κατά την διαδικασία ψήφισης του νόµου στην Βουλή των Ελλήνων οι αντιδράσεις 

ήταν πολλές και διαφορετικές. 

Σκληρή στάση υιοθέτησε η Ν∆ για το ζήτηµα του µεταναστευτικού, την ίδια ώρα που 

το ΛΑΟΣ κράτησε τη σκληρή γραµµή του. Η προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση για 

τους µετανάστες στη Βουλή εξελίχθηκε σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης µε το ΚΚΕ 

και το ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκονται στην αντίπερα όχθη.  
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«Εκείνοι που θα επιλέξουν να γίνουν Έλληνες πολίτες θα το κάνουν από συνειδητή 

επιλογή για να συνδέσουν τις τύχες τους µε την Ελλάδα και να µας κάνουν 

περήφανους» δήλωσε από το βήµα της Βουλής ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο 

πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα µέτρα που προωθεί η κυβέρνηση για την 

αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης αλλά και στις προωθούµενες αλλαγές στους 

κανόνες για την παροχή ασύλου. Τόνισε δε, ότι µε το νέο νοµοσχέδιο για το 

µεταναστευτικό θα µπει τέλος στην αδιαφάνεια που επικρατεί στην απόδοση 

ιθαγένειας, η οποία όπως υπογράµµισε είχε καταλήξει σε ρουσφετολογικό προνόµιο.  

Σταθερός στην πρότασή του για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ζήτηµα παροχής 

ιθαγένειας στους µετανάστες δεύτερης γενιάς, εµφανίστηκε ο Γιώργος 

Καρατζαφέρης. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, µε πρωτοβουλία του οποίου διεξήχθη η 

συζήτηση, υποστήριξε πως δεν υπάρχουν νόµιµοι αλλά «νοµιµοποιηµένοι» 

µετανάστες και ζήτησε τρίµηνα διαβούλευση επί των προτάσεων της κυβέρνησης για 

το µεταναστευτικό. Πρότεινε αντί για νοµιµοποίηση να δοθεί στους µετανάστες 

κάρτα µακροχρόνιας παραµονής, ενώ κάλεσε ανοιχτά τον Αντώνη Σαµαρά να 

αποδεχτεί την πρόταση του για το δηµοψήφισµα προκειµένου από κοινού να 

αποτρέψουν την ψήφιση του νοµοσχεδίου. Από την πλευρά της αξιωµατικής 

αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος της Ν∆, Αντώνης Σαµαράς παρότι σηµείωσε 

«βελτιώσεις» στο νοµοσχέδιο, σε σχέση µε τις αρχικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, 

την κατηγόρησε για πόλωση της ελληνικής κοινωνίας µέσω της οποίας πυροδοτεί την 

ξενοφοβία. Τόνισε επιπλέον, ότι σε περιόδους κρίσης οι χώρες υποδοχής παίρνουν 

µέτρα προκειµένου να αποθαρρύνουν και όχι να ενθαρρύνουν την άφιξη νέων 

µεταναστών και εξέφρασε την εκτίµηση πως το νοµοσχέδιο θα µετατρέψει την 

Ελλάδα σε µαγνήτη περισσότερων παράνοµων µεταναστών.                                       

Η προ ηµερήσιας διάταξης συζήτηση για το µεταναστευτικό στη Βουλή φαίνεται πως 

έθεσε σε δοκιµασία την υποµονή της Αλέκας Παπαρήγα. «Τεστάρισα την υποµονή 

µου, δυσκολευόµουν να πιστέψω ότι θα ακούγαµε τόσο ακραίες και δηλητηριώδεις 

απόψεις», σχολίασε η γενική γραµµατέας του ΚΚΕ, ασκώντας κριτική και στον 

πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγόρησε για στάση «ουδέτερου παρατηρητή».       

Σφοδρή επίθεση κατά του Αντώνη Σαµαρά και του Γιώργου Καρατζαφέρη, 

αποδίδοντάς τους «προσπάθεια φοβικού ρατσιστικού συνδρόµου» εξαπέλυσε ο 

πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ενώ ταυτόχρονα κατηγόρησε την 
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κυβέρνηση για υπαναχώρηση. Ο κ. Τσίπρας επέκρινε τον κ. Καρατζαφέρη για τα όσα 

περίεργα, όπως τα χαρακτήρισε, ανέφερε για ασθένειες που µεταφέρουν στην 

ελληνική κοινωνία οι µετανάστες, αλλά και τον κ. Σαµαρά για τα όσα ανέλυσε µε 

περίεργο τρόπο, όπως σηµείωσε, περί πολυπολιτισµικότητας. Ταυτόχρονα κάλεσε 

τους δύο πολιτικούς αρχηγούς της Ν∆ και του ΛΑΟΣ να καταδικάσουν τα επεισόδια 

που δηµιούργησε ακροδεξιά οµάδα προσπαθώντας να διαλύσουν εκδήλωση που 

γινόταν στην Παλαιά Βουλή για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, επειδή είχαν διαφορετικές 

απόψεις. «Αναφέροµαι στους κ. Σαµαρά και κ. Καρατζαφέρη γιατί κάθε φορά που 

υπάρχουν επεισόδια καταγγέλλουν το ΣΥΡΙΖΑ ότι τα δηµιουργεί. Θα ήθελα να 

καταδικάσουν αυτές τις πράξεις βίας γιατί είναι ρατσιστικές και γιατί τα βασικά 

δικαιώµατα των ανθρώπων δεν µπορούν να είναι υπό την αίρεση δηµοψηφίσµατος», 

συµπλήρωσε. Παρόλα αυτά το νοµοσχέδιο υπερψηφίστηκε επί της αρχής στην 

αρµόδια Επιτροπή της Βουλής, µε τις ψήφους ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, το νοµοσχέδιο 

του υπουργείου Εσωτερικών, για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και το 

δικαίωµα του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι» από µετανάστες, που ζουν νόµιµα στην 

Ελλάδα. Το νοµοσχέδιο καταψηφίστηκε από τη Νέα ∆ηµοκρατία και το ΛΑΟΣ, 

χαρακτηρίζοντάς το «ψευδεπίγραφο». Το ΚΚΕ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των 

άρθρων. 

6.2 Οι σηµαντικότερες διατάξεις του νόµου 

Ο νόµος στο άρθρο 1 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας  προσθέτει ότι η 

ελληνική ιθαγένεια εκτός από τους άλλους γνωστούς τρόπους, για την απόκτηση της 

µπορεί να κατοχυρωθεί µε δήλωση και αίτηση λόγο γέννησης η φοίτησης σε σχολείο 

στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα αναφέρει ότι: τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και 

συνεχίζει να ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαµένουν µόνιµα και νόµιµα και οι δύο 

στην χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη, αποκτά από την γέννηση του την 

ελληνική ιθαγένεια εφόσον οι γονείς του υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση και 

αίτηση εγγραφής του τέκνου στο δηµοτολόγιο του δήµου της µόνιµης κατοικίας τους 

µέσα σε τρία έτη από την γέννηση. Σε περίπτωση µεταγενέστερης υποβολής της 

δήλωσης και αίτησης, η ιθαγένεια αποκτάται από την υποβολή τους. Επίσης, ο νόµος 

αναφέρει ότι τέκνο αλλοδαπών που έχει συµπληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 

έξι τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικεί µόνιµα και νόµιµα στην 

χώρα αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από την συµπλήρωση του εξαετούς χρόνου 
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φοίτησης µε κοινή δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δηµοτολόγιο του δήµου µόνιµης 

κατοικίας του που υποβάλλουν οι γονείς µέσα σε τρία έτη από την συµπλήρωση του  

χρόνου φοίτησης αυτού. Προϋπόθεση για την αίτηση και δήλωση είναι και οι δύο 

γονείς να διαµένουν νοµίµως στην Ελλάδα. Εκτός των άλλων, ο νόµος προσθέτει στις 

προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιθαγένειας µε πολιτογράφηση στο άρθρο 5α ότι: 

ο αλλοδαπός που επιθυµεί να γίνει Έλληνας πολίτης µε πολιτογράφηση πρέπει να 

γνωρίζει επαρκώς ελληνικά, να έχει ενταχθεί οµαλά στην οικονοµική και κοινωνική 

ζωή της χώρας, για την εξακρίβωση της οποίας συνεκτηµούνται κυρίως τα παρακάτω 

στοιχεία :εξοικείωση µε την Ελληνική ιστορία και τον Ελληνικό πολιτισµό, η 

επαγγελµατική εν γένει οικονοµική δραστηριότητα του, τυχόν δηµόσιες κοινωφελείς 

δραστηριότητες του, ενδεχόµενη φοίτηση σε ελληνικούς εκπαιδευτικούς φορείς, η 

συµµετοχή του σε κοινωνικές οργανώσεις, τυχόν συγγενικός του δεσµός 

εξ’αγχιστείας µε Έλληνα πολίτη, η εκ µέρους του σταθερή εκπλήρωση των 

φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και των υποχρεώσεων του προς οργανισµούς 

κοινωνικής ασφάλισης, η κατά κυριότητα κτήση ακινήτου για κατοικία και η εν γένει 

περιουσιακή του κατάσταση, η ενεργή συµµετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας 

σεβόµενος τις θεµελιώδεις αρχές που την διέπουν, η συµµετοχή σε συλλογικούς 

φορείς  και πολιτικές ενώσεις που συµµετέχουν και Έλληνες πολίτες. Για την 

γνωµοδότηση των παραπάνω προϋποθέσεων υπεύθυνη είναι η Επιτροπή 

Πολιτογράφησης. Μεταξύ των απαραίτητων δικαιολογητικών για τους ενήλικες 

περιλαµβάνονται πλέον και τρεις συστατικές επιστολές Ελλήνων πολιτών, 

διαφορετικών από αυτούς που θα παρίστανται ως µάρτυρες κατά τη δήλωση ενώπιον 

του δηµάρχου, και που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικούν µονίµως στον 

δήµο µόνιµης κατοικίας του αιτούντος ή συνδέονται επαγγελµατικά µαζί του. Η 

διαδικασία πολιτογράφησης παραµένει ίδια όπως αναγράφονταν στον προηγούµενο 

νόµο. Πάντως ο νόµος δίνει τη δυνατότητα στους µετανάστες να διεκδικήσουν 

αιτιολογηµένη απάντηση σε περίπτωση αρνητικής έκβασης του αιτήµατός τους για 

πολιτογράφηση καθώς θεσπίζεται για πρώτη φορά, δευτεροβάθµιος έλεγχος επί της 

διαδικασίας πολιτογράφησης από το Συµβούλιο Ιθαγένειας, στο οποίο θα προεδρεύει 

πλέον επίτιµο µέλος του Συµβουλίου Επικρατείας. Γενικότερα, θα επιδιωχθεί η 

ορθολογικότερη και σαφέστερη οργάνωση της διαδικασίας ενώπιον της αρµόδιας 

Επιτροπής Πολιτογράφησης που θα υφίσταται πλέον σε επίπεδο Περιφέρειας αρχικά 

και από 1.1.2011 σε επίπεδο Γενικής ∆ιοίκησης του αποκεντρωµένου κεντρικού 

Κράτους.                                                                                                                
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Μια σηµαντικότατη καινοτοµία του νέου νόµου είναι και η συµµετοχή στις 

∆ηµοτικές Εκλογές. Ο νόµος προβλέπει τη δυνατότητα για δικαίωµα ψήφου στις 

Τοπικές Εκλογές µόνον του πρώτου βαθµού αυτοδιοίκησης σε οµογενείς και 

µετανάστες που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα εφόσον έχουν οριστικές άδειες που 

προϋποθέτουν τουλάχιστον 5 χρόνια προηγούµενης νόµιµης διαµονής, όπως η του επί 

µακρόν διαµένοντος, αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς, 5ετή δελτίου γονέα ηµεδαπού.  

Ορίζεται πως µπορούν να εκλέγονται σε αυτοδιοίκητα αξιώµατα µόνον όσοι 

γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στα 

καθήκοντά τους, ενώ προστίθεται και το να αποτελεί κώλυµα εγγραφής σε ειδικό 

εκλογικό κατάλογο η τυχόν ποινική καταδίκη που θα συνεπαγόταν στην περίπτωση 

Έλληνα την αποστέρηση πολιτικών δικαιωµάτων. Συνολικά, σύµφωνα µε τις 

εκτιµήσεις του Υπουργείου, εκείνοι που δυνητικά µπορούν να κάνουν αίτηση για να 

εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους είναι 266.250 εκ των οποίων, όµως οι 

160.000 είναι οµογενείς. 

Ολοκληρώνοντας, σηµειώνουµε ότι ο νόµος αυτός είναι µια από τις επιτυχίες της 

ενταξιάκης πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης καθώς κάνει ένα βήµα παραπέρα 

στην αποτελεσµατικότερη ενσωµάτωση των µεταναστών. Αν και οι διατάξεις του 

νόµου που αφορούν το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν κριθεί ως 

αντισυνταγµατικές από την απόφαση του Συµβούλιο της Επικρατείας µα την 

απόφαση  υπ΄ αριθµ. 350/201167, ο νόµος είναι σε ισχύ και συνεχίζει να προσφέρει 

µια ασφάλεια για τους  µετανάστες σε αυτές της αβέβαιες εποχές.  

 

7. Άλλες διαστάσεις του φαινόµενου της µετανάστευσης στην Ελλάδα. 

 

Στα δεκαπέντε πλέον χρόνια την µετανάστευσης στην Ελλάδα εκτός από το ζήτηµα 

της νοµιµοποίησης προέκυψαν και άλλα ζητήµατα τα οποία απασχολούν σχεδόν κάθε 

σπίτι έως και τους ακαδηµαϊκούς κύκλους. Τα ζητήµατα σχετίζονται µε τις συνέπειες 

αυτής της απότοµης µετανάστευσης στην ελληνική κοινωνία, οικονοµία και αγορά 

εργασίας. Στους µετανάστες έχουν αποδοθεί ευθύνες για την αύξηση της ανεργίας και 

για την έξαρση της εγκληµατικότητας.  

                                                      
67 Πληρωφορίες από την σελίδα www.tvxs.gr 
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Πρόκειται για πραγµατικό γεγονός ή µήπως γίνεται χειραγώγηση από τους 

διαµορφωτές γνώµης όπως είναι τα Μ.Μ.Ε ; Για να ξεχωρίζουµε τους µύθους από 

την πραγµατικότητα στο σηµείο αυτό απαραίτητη, για µια πιο σφαιρική αντίληψη της 

µετανάστευσης, είναι η ανάλυση αυτών των πολύ σηµαντικών ζητηµάτων που είναι:     

� οι συνέπειες της µετανάστευσης στη οικονοµία και στην αγορά εργασίας της 

Ελλάδας, 

� η εκπαιδευτική πολιτική για τα παιδιά των µεταναστών 

� οι µετανάστες και το έγκληµα  

� οι µετανάστες και τα Μ.Μ.Ε  

� η κοινωνική ενσωµάτωση  

 

7.1   Οι συνέπειες της µετανάστευσης στην οικονοµία της Ελλάδας.  

 

Γύρω από το θέµα αυτό έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και οι απόψεις διαφέρουν. Οι 

απόψεις όµως των Α.Κόντη(2001) και των Α.Λυµπεράκη και Θ.Πελαγίδη(2000) 

συγκλίνουν ως προς τις επιπτώσεις αυτές. 

Η επίπτωση στην ανάπτυξη: διαπιστώνεται αύξηση της παραγωγής και επίσης 

αναδιανοµή των εισοδηµάτων προς όφελος της χώρας υποδοχής. Σύµφωνα µε µια 

έρευνα των Σαρρή και Ζωγραφάκη (παραποµπή) στην Ελλάδα σηµειώθηκε αύξηση 

του ΑΕΠ µέχρι και 1.5% µετά την  άφιξη των µεταναστών, αν και από την άλλη 

παρατηρήθηκε µια γενική µείωση των µισθών. 

Η επίπτωση στην τεχνολογία: το ανειδίκευτο χαµηλόµισθο αλλοδαπό εργατικό 

δυναµικό κάνει περιττή την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, βελτιώνοντας µε αυτό 

τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα µε µείωση του εργατικού κόστους. 

Αρνητική επίπτωση στην  οικονοµία γενικώς  έχει εκτιµηθεί ότι δηµιουργεί η 

µεταφορά των εµβασµάτων από τους µετανάστες προς τις χώρες καταγωγής µε σκοπό 

την διατήρηση των οικογενειών τους. 

Η επίπτωση στην αγορά εργασίας:  

‘Οσον αφορά το ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό σηµειώνεται µείωση των µισθών 

τους και συνεπώς µείωση του κόστους παραγωγής που επιφέρει την αύξηση της 

ζήτησης για αυτή την παραγωγή. Σε επόµενη φάση η αύξηση της ζήτησης  θα φέρει 

την αύξηση των νέων επενδύσεων αυξάνοντας και τους µισθούς του εργατικού 
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δυναµικού κι έτσι θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι έχουµε θετικό αποτέλεσµα 

παραγωγής (Η.Ιωακείµογλου2001, 81-95). 

Από την άλλη όµως γεγονός είναι πως οι παραγωγές προτιµούν το αλλοδαπό 

ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό καθώς αυτό το εργατικό δυναµικό συµβιβάζεται σε 

χαµηλότερους µισθούς, δηµιουργώντας µια µικρή µετατόπιση- αντικατάσταση. Στο 

σηµείο αυτό προκύπτει ένα αρνητικό αποτέλεσµα παραγωγής.   

Το τελικό αποτέλεσµα, αν συγκριθούν τα δύο παραπάνω αποτελέσµατα θα είναι 

θετικό, αποδεικνύοντας πως η µετατόπιση είναι µικρή και οριακή. 

Όσον αφορά το ειδικευµένο εργατικό δυναµικό έχουµε θετικό – συµπληρωµατικό 

αποτέλεσµα. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί µε τον παρακάτω τρόπο: στους εκατό 

µετανάστες οι 60 δουλεύουν σε δουλειές που δεν προτιµούν οι Έλληνες, ενώ οι 40 

µετατοπίζουν Έλληνες, δηλαδή δηµιουργούνται 60 νέες θέσεις εργασίας. Άρα 60 νέες 

θέσεις εργασίας – 40 µετατοπίσεις =20 θέσεις εργασίας. 

Σαφές πλέον είναι ότι το αποτέλεσµα της απασχόλησης είναι θετικό: η απασχόληση 

των µεταναστών λειτουργεί θετικά και συµπληρωµατικά ως προς την  απασχόληση 

των ειδικευµένων εργαζόµενων και γενικότερα  ως προς την ελληνική αγορά 

εργασίας. 

 

7.2 Η Ελληνική Εκπαιδευτική Πολιτική για τα παιδιά των µεταναστών  

 

 Για την ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής σηµαντικό είναι ο προσδιορισµός  

των πολιτικών στην εκπαίδευση των παιδιών  των µεταναστών, παλιννοστούντων και 

οµογενών σε συνδυασµό µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις στην Ελλάδα και η 

ανταπόκριση αυτών των πολιτικών µε τις αρχές της διαπολιτισµικής προσέγγισης. 

Σχετικά µε την εξεταζόµενη  περίοδο στην Ελλάδα  διακρίνουµε τρεις διαφορετικές 

περιόδους  ως προς την φύση των πολιτικών στην εκπαίδευση σχετικά µε  τα   παιδιά  

των µεταναστών, παλιννοστούντων και οµογενών. 

� Πρώτη περίοδος (1970-1980).Τα προεδρικά διατάγµατα αφορούν την 

εκπαίδευση των παλιννοστούντων και οµογενών και κινούνται σε ένα πνεύµα 

«φιλανθρωπίας» υιοθετώντας πολιτικές επιείκειας µειώνοντας σηµαντικά τις 

απαιτήσεις  πάνω σε βαθµολογίες και  κυρίως πάνω σε γλωσσικά µαθήµατα  για 

την εισαγωγή και την προαγωγή τους από τάξη σε τάξη στην δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. Την ίδια περίοδο δηµιουργήθηκε και το νοµοθετικό πλαίσιο για την 

ίδρυση Σχολείων των Παλιννοστούντων µε το νοµοθετικό διάταγµα 339/74. Τα 
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πρώτα σχολεία αρχικά  είχαν αγγλόφωνους και γερµανόφωνους µαθητές και µε 

το πέρασµα των χρόνων έγιναν δεκτοί και ρωσόφωνοι και Αλβανοί µαθητές. Τα 

ποσοστά αποτυχίας ένταξης αυτών των παιδιών ήταν τραγικά και τα ποσοστά 

επιτυχίας στην εισαγωγή στα πανεπιστήµια ήταν µόνο 3%.      . 

� ∆εύτερη περίοδος (1980 –1996). Μετά την άφιξη σηµαντικού αριθµού Ελλήνων 

της Ρωσίας και αργότερα Βορειοηπειρωτών και άλλων µεταναστών ,στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα αναπτύχθηκε ο θεσµός των 8Τάξεων Υποδοχής 

και των φροντιστηριακών τµηµάτων στα δηµόσια σχολεία για την ένταξη των 

νέων εισερχόµενων. Αρχικά, οι προβλέψεις αφορούσαν µόνο τα τέκνα των 

επαναπατριζόµενων Ελλήνων όµως το1990 η νοµοθεσία συµπληρώθηκε µε την 

Υ.Α.Φ.2/378/ΓΙ1124κάνοντας πιο ευέλικτη την διαδικασία ίδρυσης αυτών των 

τάξεων και δίνοντας το δικαίωµα ένταξης σε όλους περιλαµβανοµένων και των 

αλλοδαπών που φοιτούν σε σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης. Η ίδια υπουργική απόφαση επιτρέπει την διδασκαλεία στην 

γλώσσα προέλευσης 2-3 ώρες την εβδοµάδα από προσωπικό που θα 

προσλαµβάνεται από την νοµαρχεία των περιοχών και προβλέπει επίσης την 

πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού ψυχολόγων, κοινωνιολόγων και 

κοινωνικών λειτουργών για την στήριξη των παιδιών κατά την φοίτηση τους 

στις ΤΑΥ και Τ. Αυτές οι τάξεις λειτούργησαν και λειτουργούν ακόµα και τώρα 

σε µια κατεύθυνση γρήγορης προσαρµογής και αφοµοίωσης των πολιτισµικά 

διαφορετικών µαθητών, αγνοώντας το µορφωτικό κεφάλαιο που κουβαλούν από 

την χώρα προέλευσης τους. Από όσο γνωρίζουµε η διδασκαλεία στην γλώσσα 

προέλευσης τους, δεν είναι υποχρεωτική πουθενά στην Ελλάδα ,σε αρκετές 

περιπτώσεις δεν γίνεται συστηµατικά και η προβλεπόµενη κοινωνική στήριξη  

δεν προσεγγίζει καν το ουσιώδες.      

Τα αποτελέσµατα της λειτουργίας  των ΤΑΥ και Τ,  αν και πολλοί ερευνητές 

τονίζουν την θετική επίδραση τους στην παρακολούθηση των παιδιών     

αµφισβητούνται καθώς ακόµη και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υ.Ε.Π.Ε.Θ 

αναγνωρίζουν ότι είναι µια λύση ανάγκης και θεωρούν ότι δεν είναι η καλύτερη 

εκπαιδευτική παρέµβαση.  

 Επιπλέον το προεδρικό διάταγµα 494/83 της ίδιας περιόδου ρυθµίζει τα θέµατα 

εκπαίδευσης των παιδιών των εργαζόµενων  από τις χώρες της Ε.Ο.Κ και 

                                                      
8 υπουργική απόφαση Ν1404/83 στο Γ .Νικολάου ,Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών µαθητών στο δηµοτικό 
σχολειό .Από την οµοιογένεια στην πολυπολιτισµικότητα .Ελληνικά Γράµµατα .Αθηνά 2000.σελ 57-69 
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συγκεκριµένα προέβλεψε την δίγλωσση εκπαίδευση τους µέχρι να ενσωµατωθούν 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Στη πράξη ,στην µεγαλύτερη των περιπτώσεων, 

σηµειώθηκε απροθυµία από τους διακινούµενους να φοιτούν τα παιδιά τους σε 

ελληνικά σχολεία και προτίµησαν αντί για αυτό τα ξένα σχολεία στην Ελλάδα. 

Στην ίδια περίοδο ανήκουν και τα σχολεία παλιννοστούντων που ιδρυθήκαν στην 

Θες/νικη και Αθηνά σύµφωνα µε τα Π.∆ 435/84και 369/85 αντίστοιχα. Συµφώνα µε 

τον Μ. ∆αµανάκης (1997) τα σχολεία αυτά βασίζονται σε µια λογική αντίφαση, αφού 

επιδιώκουν την ένταξη των µαθητών µέσα από την αποµόνωση τους.    

Ο Μ. ∆αµανάκης είναι της άποψης ότι αυτή η εκπαιδευτική πολιτική για την πρώτη 

οµάδα που περιγράψαµε κινείται θεωρητικά από την υπόθεση του ελλείµµατος και της 

αφοµοίωσης. Αυτό συµβαίνει  επειδή προφανώς το µορφωτικό κεφαλαίο των παιδιών 

και η µη κατοχή  της ελληνικής γλώσσας θεωρήθηκαν ελλείµµατα που πρέπει να 

καλυφθούν  σύντοµα έχοντας ως σκοπό την εξοµοίωση των αλλοδαπών και των 

παλιννοστούντων µε τους ντόπιους µαθητές. Το πνεύµα της εκπαίδευσης αυτή την 

περίοδο είναι κάθε άλλο από διαπολιτισµικό. Αντίθετα  έχει ως αφετηρία την λογική 

της υπόθεσης του ελλείµµατος εφόσον η µη κατοχή της ελληνικής γλώσσας 

θεωρήθηκε ως έλλειµµα και ο µαθητής είναι αναγκασµένος να θυσιάσει την 

ετερότητα του  χωρίς να χαίρεται αναγνώριση  

  

� Τρίτη περίοδος (1996 –σήµερα  

Βασικό σηµείο είναι ο νόµος 2413/96 «Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό και 

διαπολιτισµική εκπαίδευση» ,ο οποίος  αποτελείται από δυο σκέλη. Το πρώτο σκέλος 

που αφορά την παιδεία στο εξωτερικό απαρτίζεται από 9 κεφάλαια και 33 άρθρα, ενώ 

το δεύτερο που αφορά την παιδεία στο εσωτερικό απαρτίζεται από 1 κεφάλαιο και 4 

άρθρα τα οποία είναι τα άρθρα  35,36, 37 ,38 . 

Τα άρθρα αυτά αναφέρονται στην ίδρυση διαπολιτισµικών σχολείων και την 

µετατροπή άλλων δηµοσιών σχολείων σε διαπολιτισµικά. Ο νόµος επιτρέπει την 

ίδρυση σχολείων και από άλλους οργανισµούς, είτε τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε 

από ιδρύµατα φιλανθρωπικά και σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Βασικά, τα σχολεία παλιννοστούντων µετεξελίχθηκαν σε ∆ιαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης και έχουν ιδρυθεί και αλλά σε όλη την Ελλάδα κάνοντας σύνολο 20. 

Τα αποτελέσµατα από την µια, δείχνουν πώς υπάρχουν ∆ιαπολιτισµικά σχολεία 

που λειτουργούν αποτελεσµατικά εφαρµόζοντας καινοτοµίες και εφαρµοσµένα 

προγράµµατα που στοχεύουν την συνεργασία µεταξύ γηγενών και αλλοδαπών 
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µαθητών και από την άλλη σε όλα τα πρώην σχολεία παλιννοστούντων ο 

µαθητικός πληθυσµός έρχεται από την µετανάστευση ή την παλιννόστηση ενώ 

δεν υπάρχουν καθόλου γηγενείς µαθητές και η δίγλωσση εκπαίδευση είναι η 

ελλήνο-αγγλική µε προτεραιότητα στην αγγλική γλώσσα. Ωστόσο γνωστό είναι 

ότι οι µαθητές προέρχονται από µη αγγλόφωνες χώρες. Το φάσµα του νόµου 

είναι πολύ ευρύ και κατά την διάρκεια των16 χρόνων εφαρµογής  το µόνο που 

µπορούµε να τονίσουµε είναι ότι παρέχει δυνατότητες και για τι καλύτερο και για 

το χειρότερο. Όταν απευθύνονται και στους ντόπιους και στους µαθητές µε 

ιδιαιτερότητες µπορούµε να µιλήσουµε για διαπολιτισµική εκπαίδευση άλλα στις 

περιπτώσεις που απευθύνονται µόνο στα παιδιά των µεταναστών έχουµε να 

κάνουµε µε µια προσπάθεια αντιµετώπισης τους ως µη ικανά να ενταχθούν στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και να έρθουν σε επαφή µε τους ντόπιους. Έτσι 

παίρνουν την µορφή των µειονοτικών σχολείων. Βασικό θεωρητικό                                               

εργαλείο από που οι ρυθµίσεις αυτές αντλούν την νοµιµοποίηση είναι το στοιχείο 

της «ιδιαιτερότητας» που κουβαλούν αυτά τα παιδιά.  

Ο Μ. ∆αµανάκης (2000) υποστηρίζει πως ο νόµος 2413/96, αν και στοχεύει την 

διαπολιτισµική εκπαίδευση, εγκυµονεί κινδύνους και δηµιουργεί τις 

προϋποθέσεις για µια µετάβαση από την αφοµοιωτική πολιτική της 

προηγούµενης περιόδου σε µια διαχωριστική πολιτική που παραδέχεται την 

ιδιαιτερότητα χωρίς να την αναλύει και χωρίς να την προσδιορίσει θεωρώντας την 

δεδοµένη και διατηρήσιµη. 

 Αυτή η διαδικασία θυµίζει περισσότερο ένα πολυπολιτισµικό µοντέλο 

διαχείρισης της διαφοράς, εφόσον νοµιµοποιείται µέσω του στοιχείου της  

ιδιαιτερότητας 10
που κουβαλούν αυτά τα παιδιά παρά ένα διαπολτισµικό µοντέλο 

αφού λείπει το στοιχείο της αλληλεπίδρασης µε την κυρίαρχη οµάδα. Αλλά από 

την άλλη, απόλυτα πολυπολιτισµική εκπαίδευση θα ήταν, εάν θα υπήρχε η 

εφαρµογή ενός πλουραλιστικού αναλυτικού προγράµµατος που θα εµπεριέχει την 

διδασκαλεία στοιχείων των ιδιαίτερων πολιτισµών, που στην περίπτωση µας 

λείπει. (Γκοβάρης, 2001:56-57)     

Σαν  πρώτη επισκόπηση µια τέτοια διαδικασία δεν τηρεί την πρώτη προϋπόθεση 

της συνάντησης και της αλληλεπίδρασης των πολιτισµών οδηγώντας τα παιδία, 

χωρίς αµφιβολία  σε κοινωνικό αποκλεισµό. 

                                                      
10 το µορφωτικό κεφαλαίο τους αντιµετωπίζεται ως διαφορετικό και αυτό τονίζεται στο άρθρο 34 που µιλά για 
παροχή εκπαίδευσης σε νέους µε εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή µορφωτικές ιδιαιτερότητες.        
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Ο νόµος 2413/96 αφενός,  ρυθµίζει  την παιδεία των ελληνόπουλων στο 

εξωτερικό καταργώντας τα ξεχωριστά σχολεία που υπάγονται στο εθνικό 

µοντέλο εκπαιδευτικής πολιτικής, προστατεύοντας τους από την αποµόνωση. 

Αφετέρου προσφέρει το ίδιο σύστηµα αποµόνωσης και αποκλεισµού, στην 

περίπτωση των ξεχωριστών σχολείων, στα  αλλοδαπά παιδιά στο εσωτερικό της 

χώρας. Ο Μ. ∆αµανάκης( 2000) χαρακτηρίζει αυτή την πολιτική ως µια πολιτική 

δυο µέτρων και δύο σταθµών. 

Οι αρχές της διαπολιτισµικής  προσέγγισης δεν τηρούνται  στα πλαίσια αυτών 

των ξεχωριστών διαπολιτισµικών σχολείων εφόσον πάνω απ’ όλα δεν γίνεται 

σεβαστή η προϋπόθεση της συνάντησης και της αλληλεπίδρασης των 

πολιτισµών, αφού τα παιδιά δεν είναι σε επαφή µε το πραγµατικό ελληνικό 

περιβάλλον. Οι πολιτισµοί προέλευσης και υποδοχής δεν θεωρούνται ως 

ισότιµοι, ούτε το µορφωτικό κεφαλαίο ατόµων µε διαφορετική προέλευση  δεν 

θεωρείται ισότιµο µε το ελληνικό και συνεπώς  στα παιδιά δεν  παρέχονται  ίσες 

ευκαιρίες.  

Με βάση τις αρχές της διαπολιτισµικής προσέγγισης το ζητούµενο είναι µια 

κοινή  για όλους εκπαίδευση και ο συγχρονισµός του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος ώστε να ανταποκριθεί στην πολιτισµική πολλαπλότητα και να 

διασφαλιστεί η πολιτισµική ετερότητα του άλλου. Η ελληνική εκπαιδευτική 

πολιτική βρίσκεται σε µεγάλο σταυροδρόµι και χαρακτηρίζεται από ασυνέχεια, 

καθώς στη πράξη παίρνει πολλές µορφές. Από την µια πλευρά µπορεί να µας 

δώσει ένα επιθυµητό αποτέλεσµα ενώ από την άλλη µπορεί να οδηγήσει τα 

παιδία στην αποµόνωση.   

Εν έτη 2012 σε γενικό πλαίσιο, γεγονός είναι ότι οι γονείς µετανάστες προτιµούν 

τα παιδιά να παρακολουθούν τα κανονικά δηµόσια σχολεία  διοτί δεν επιθυµούν 

τα παιδιά να ξεχωρίζουν από τους συνοµήλικες τους. Από την εµπειρία και µόνο 

κάνεις θα µπορούσε να  παρατηρήσει ότι συµβαίνει ένα φαινόµενο «εθελοντικής 

αφοµοίωσης» ειδικά των παιδιών των µεταναστών από την Αλβανία.   

   

 

  7.3  Οι µετανάστες και το έγκληµα:   

 

Με βάση τα στοιχεία (Β.Καρύδη 2001,287-301)  του ‘Στατιστικές Επετηρίδες της 

Ελληνικής Αστυνοµίας’, το ποσοστό των αλλοδαπών στο σύνολο των γνωστών 
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δραστών έχει κινηθεί από 3-4% τα πρώτα χρόνια και έως 10% το 1998. Υπόψη µας  

πρέπει να έχουµε, σύµφωνα µε τον ερευνητή, ότι τα συµπεράσµατα αυτά είναι 

παραπλανητικά, αφού γενικά οι µετανάστες ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα 18-44, 

ηλιακιακή οµάδα, η οποία ευθύνεται γενικότερα για την διάπραξη του 70% των 

εγκληµάτων, χωρίς να αποτελούν και το αντίστοιχο ποσοστό του γενικού πληθυσµού.   

∆υστυχώς, γεγονός είναι η αυξηµένη συµµετοχή των αλλοδαπών στα σοβαρά 

κακουργήµατα όπως ο βιασµός, η ανθρωποκτονία και η ληστεία. 

Στον αντίποδα, η αλήθεια είναι ότι, όπως και να έχουν τα δεδοµένα, στην Ελλάδα 

έχει καταγραφεί µια δαιµονοποίηση της αλβανικής µεταναστευτικής κοινότητας από 

την κοινή γνώµη και τα ΜΜΕ. Οι λόγοι που έχουν επηρρεάσει την δηµιουργία  του  

άδικου στερεότυπου του Αλβανού-κακοποιού είναι: Ο µεγάλος αριθµός τους, η 

µαζική άφιξη τους, η παραµονή σε καθεστώς παρανοµίας επί µια δεκαετία, η 

διάπραξη εγκληµάτων τις περισσότερες φορές για λόγους επιβίωσης, το παλαιό 

Βόρειο-Ηπειρωτικό ζήτηµα και οι διεκδικήσεις των τσάµιδων της Αλβανίας  προς την 

Ελλάδα, οι οποίες έχουν κορυφωθεί το τελευταίο καιρό.  Η προσωποποίηση γίνεται 

µε αυτό τον τρόπο, ώστε το κάθε µέλος της οµάδας να µην αναγνωρίζεται ως 

αυθύπαρκτη προσωπικότητα µε ατοµικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες, αλλά να 

εκλαµβάνεται ως το απρόσωπο µέλος µιας εχθρικής και απειλητικής οµάδας. Αυτή η 

κατασκευή στερεότυπων επιφέρει πολλαπλές συνέπειες, µια εκ των οποίων είναι ότι 

δηλητηριάζει τον κοινωνικό ιστό και διαµορφώνει αρνητικό κλίµα µεταξύ των 

Ελλήνων και των νέων εισερχόµενων,  δυσκολεύοντας την συµβίωση των δύο 

οµάδων. 

 

7.4  ΜΜΕ και µετανάστες: µια ιδιόρρυθµη σχέση.  

 

Όπως προαναφέραµε ο ρόλος των Μ.Μ.Ε στην κατασκευή αυτών των στερεότυπων 

είναι καθοριστικός. Τα ΜΜΕ  και οι µετανάστες βρίσκονται σε µια ιδιόρρυθµη σχέση 

καθώς για όλους τους δηµοσιογράφους ο τίτλος «Οι µετανάστες και……» αποτελεί 

πάντα µια καλή ιδέα. Κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτής της σχέσης 

είναι(Ανθόπουλος, Μ 1997):  

-Οι µετανάστες παρουσιάζονται ως οι µοναδικοί πρωταγωνιστές της έξαρσης της 

εγκληµατικότητας στην χώρα και συνεπώς παρουσιάζονται ως απειλή. Επίσης τους 

παρουσιάζουν ως ανταγωνιστές  που παίρνουν τις δουλειές των Ελλήνων και ζουν και 
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εργάζονται εις βάρος τους. Σπάνια γίνεται αναφορά  στην ζωή των µεταναστών που 

έχουν καταφέρει να ενταχθούν στην ελληνική πραγµατικότητα µε τις προσπάθειες 

τους. ∆εν  απουσιάζουν όµως οι αναφορές στα προβλήµατα που δηµιουργούν  αλλά 

και στην φτώχεια και την εξαθλίωση κάποιων δίνοντας τους την ετικέτα των 

σύγχρονων αθλίων και των ξεριζωµένων συµβάλλοντας σηµαντικά στην 

περιθωριοποίηση τους.  Γενικότερα τους  παρουσιάζουν ως µια οµάδα µε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που διαφέρουν από τους  Έλληνες και είναι βίαιοι, ανέντιµοι µε 

χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και που τους αρµόζει µια υποτιµητική εικόνα. Αλήεια  

είναι ότι ένα µεγάλο µέρος τους διαθέτει το µορφωτικό επίπεδο που τους καθιστά 

ικανούς να απασχοληθούν και σε άλλες δουλειές.  

 

7.5   Η κοινωνική ενσωµάτωση των µεταναστών στην Ελλάδα 

Ως αποτέλεσµα του γεγονότος ότι η Ελλάδα καθιερώθηκε ως χώρα υποδοχής 

µεταναστών την τελευταία εικοσαετία, εκτέθηκε σε µια σειρά από βαθιές κοινωνικές 

µεταβολές και αντιµετώπισε και συνεχίζει να αντιµετωπίζει τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα µιας χώρας υποδοχής. Η ενσωµάτωση των µεταναστών στην ελληνική 

κοινωνία καθίσταται δύσκολη λόγω των στερεοτύπων που δηµιουργούνται και 

παίζουν καταλυτικό ρόλο για την ένταξή τους στους κοινωνικούς θεσµούς.  

Την περίοδο 1998-2009 παρατηρείται συρρίκνωση των ποσοστών ανεργίας τόσο 

στον γηγενή πληθυσµό, όσο και στους µετανάστες, µε την ταυτόχρονη όµως 

εµφάνιση νέων µορφών απασχόλησης αλλά και την τάση των αλλοδαπών στην 

αυτοαπασχόληση.  

Βέβαια, στην Ελλάδα παρατηρείται το φαινόµενο της εύκολης πρόσβασης των 

µεταναστών στην αγορά εργασίας αλλά ταυτόχρονα και της ύπαρξης αρκετών 

δυσκολιών ως προς τη νοµιµοποίησή τους παρά τις αλλαγές που έχουν επέλθει σε 

νοµοθετικό επίπεδο. Η νοµιµοποίηση όµως αποτελεί το βήµα για την ενσωµάτωσή 

τους στην ελληνική κοινωνία.   Για να γίνει πλήρως κατανοητό όµως το νόηµα της 

κοινωνικής ενσωµάτωσης θα πρέπει να διακριθεί από αυτό της ένταξης. Ένταξη και 

ενσωµάτωση είναι δυο διαδικασίες που αλληλοσυµπληρώνονται όµως η ένταξη 

τροφοδοτεί τη διαδικασία της ενσωµάτωσης και θεωρητικά προηγείται αυτής. Άρα, η 

ένταξη δεν οδηγεί πάντα σε ενσωµάτωση και αυτό µπορούµε να το παρατηρήσουµε 

λαµβάνοντας υπόψη µας αρκετά παραδείγµατα από την ελληνική περίπτωση. 
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Σύµφωνα µε έρευνες που έχουν διενεργηθεί, οι µετανάστες που καταφθάνουν στην 

Ελλάδα µε στόχο να µείνουν και να εργαστούν, σκοπεύουν να εγκατασταθούν για 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα και είναι κυρίως οικογενειάρχες. Η αισιοδοξία που 

διαπνέει τους µετανάστες τον πρώτο καιρό, ως προς την εύρεση εργασίας και τη 

νοµιµοποίησή τους, συχνά ανακόπτεται γρήγορα λόγω των προβληµάτων 

νοµιµοποίησης της παραµονής τους στη χώρα αλλά και των δυσκολιών 

οικογενειακής συνένωσης. Τα γραφειοκρατικά προβλήµατα και οι καθυστερήσεις 

στην έκδοση των αδειών παραµονής επιτείνουν το πρόβληµα και την οµαλή διαµονή 

τους στην χώρα. Τα προβλήµατα αυτά καθίστανται καθοριστικά για την εξέλιξη της 

ενσωµάτωσης των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία καθώς αρκετές έρευνες 

έχουν αναδείξει ότι η νοµιµοποίηση συµβάλλει σε έναν αρκετά µεγάλο βαθµό στην 

κοινωνική ενσωµάτωση. Αυτό συµβαίνει, τόσο µέσα από την διευκόλυνση της 

οικογενειακής συνένωσης όσο και µέσα από τη συµµετοχή των παιδιών στο σχολείο. 

Ως προς την αγορά εργασίας, αυτό που µπορεί να παρατηρηθεί εύκολα είναι ότι η 

νοµιµοποίηση βοηθάει στην οργάνωση της καθηµερινότητας του µετανάστη, κάτι 

που θεωρείται εξαιρετικά σηµαντικό στην γενικότερη προσπάθεια οργάνωσης της 

µόνιµης εγκατάστασης στη χώρα.  

Οι έρευνες µας παρουσιάζουν κι ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο. Τα έγγραφα νόµιµης 

διαµονής ενισχύουν το επίπεδο προσαρµοστικότητας των µεταναστών στην ελληνική 

κοινωνία και αυτό φαίνεται, τόσο από την ενίσχυση της απασχόλησης των 

µεταναστών σε περίπτωση νοµιµοποίησής τους, όσο και στην οικογενειακή 

συνένωση αλλά και τον συνολικό τρόπο ζωής και αποδοχής τους από την κοινωνία.  

Συνοψίζοντας, ανασταλτικοί παράγοντες για την κοινωνική ενσωµάτωση των 

µεταναστών στην Ελλάδα θεωρούνται οι αυστηροί όροι και τα ελλείµµατα 

οργάνωσης και ρύθµισης της νοµιµοποίησης. Θετικό στοιχείο µπορεί να 

χαρακτηριστεί το γεγονός ότι παρατηρούνται υψηλά ποσοστά απασχόλησης, 

τουλάχιστον µέχρι το 2009, κάτι που βοηθάει στην σταδιακή ενσωµάτωσή τους.  

 

8.  Συµπεράσµατα 

 

Σκοπός της έρευνας ήταν η αναλύση της ελληνικής µεταναστευτικής πολιτική στα 

πλαίσια της αντίστοιχης ευρωπαϊκής πολιτικής. Εξετάσαµε την επιρροή των 
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εξελίξεων της ευρωπαϊκής πολιτικής στην διαµόρφωση της ελληνικής 

µεταναστευτικής πολιτικής, τις προτεραιότητες πολιτικής και τους µετασχηµατισµούς 

που την διαµόρφωσαν. Ως ελληνική µεταναστευτική πολιτική θεωρήσαµε τις 

νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν την ρύθµιση  της µετανάστευσης από το 1991 

που έγινε ουσιαστικά η πρώτη ρύθµιση έως και το 2005 που έγινε η τελευταία 

ρύθµιση. Για την διευκόλυνση της έρευνας ορίστηκαν  τρεις περιόδους εξέτασης 

αναφορικά µε τις ηµεροµηνίες έκδοσης των ελληνικών νοµοθεσιών. Η πρώτη 

περίοδος αφορά τον νόµο 1975/1991, η δεύτερη περίοδος τον νόµο 2910/2001 και η 

τρίτη περίοδος τον νόµο 3386/2005. Ακολουθήθηκε µια επαγωγική µέθοδο και η 

συλλογή των δεδοµένων έγινε µέσω της παρατήρησης των εξελίξεων στο ευρωπαϊκό 

πλαίσιο µε χρονολογική σειρά για κάθε περίοδο εξέτασης. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας απέδειξαν ότι ο µετασχηµατισµός της ελληνικής µεταναστευτικής πολιτικής 

είναι όντως επηρεασµένος από τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο µε  την επιφύλαξη 

της ιδιαιτερότητας και διαφορετικότητας  που έχει κάθε περίοδος ξεχωριστά και η 

επιρροή αυτή αυξήθηκε σταδιακά από την πρώτη περίοδο έως και την τρίτη. Η 

σταδιακή αυτή αύξηση είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το βαθµό ανάπτυξης και 

ωρίµανσης της ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής κάθε περιόδου. Για 

παράδειγµα η  τρίτη περίοδος η οποία χαρακτηρίζεται από ένα βαθµό 

σταθεροποίησης και ωρίµανσης της ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής 

χαρακτηρίζεται επίσης και από µεγάλο βαθµό επιρροής  στην εγχώρια 

µεταναστευτική πολιτική. Αντιθέτως στη πρώτη περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από 

έλλειψη κοινής ρύθµισης σε κοινοτικό επίπεδο, δεν µπορούµε να εντοπίσουµε σηµεία 

επιρροής της ευρωπαϊκής διάστασης στην ελληνική µεταναστευτική πολιτική.  

Όσον αφορά την  κοινωνική ένταξη των µεταναστών παρατηρούµε ότι η παρουσία 

των διαδικασιών που την θεµελιώνουν αυξάνεται σταδιακά από την πρώτη περίοδο 

έως και την τρίτη. Την πρώτη περίοδο στις εγχώριες νοµοθετικές διατάξεις, η 

αναφορά σε τέτοιες διαδικασίες ήταν απούσα, αντιθέτως την τρίτη περίοδο υπάρχει 

σαφής αναφορά στην ισότιµη ένταξη των µεταναστών  τόσο στον νόµο 3386/2005 

όσο και στις κοινοτικές οδηγίες στα πλαίσια την ευρωπαϊκής πολιτικής για την 

µετανάστευση.  

Για την πρώτη περίοδο, η οποία τερµατίζει µε τη έκδοση του νόµου 1975/1991, 

παρατηρούµε ότι σε ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν είχε αναπτυχθεί ούτε ένα πρώτο βήµα 

κοινής µεταναστευτικής πολιτικής που θα καθοδηγούσε τον αντίστοιχο κλάδο 

πολιτικής των κρατών µελών. Κάθε κράτος µέλος είχε την ευθύνη να λύσει µόνο του 
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τα προβλήµατα του. Η εγχώρια µεταναστευτική πολιτική καθορίστηκε από 

εσωτερικούς παράγοντες που είναι συνδεδεµένοι µε ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής, 

µε ιστορικές µνήµες, και άλλους παράγοντες.  

Αυτή η µεταναστευτική πολιτική χαρακτηρίστηκε ως πολιτική αστυνόµευσης  και 

καταστολής που στοχεύει σε ένα καθεστώς προσωρινότητας των µεταναστών στην 

χώρα. Οι αναφορές σε πρακτικές ελάχιστης ένταξης είναι απούσες στην ελληνική 

νοµοθεσία.     

Για την δεύτερη περίοδο, τα δεδοµένα αλλάζουν καθώς στην Ευρωπαϊκή σφαίρα 

µεσολαβούν σηµαντικά γεγονότα, όπως είναι η Συνθήκη του Μαάσρτιχτ(1993) και η 

αναθεωρητική συνθήκη του Άµστερνταµ(1997). Η πρώτη συνθήκη για πρώτη φορά 

ίδρυσε τον πυλώνα ∆ΕΥ, όπου είναι παρούσες ρυθµίσεις για το άσυλο και την 

µετανάστευση οι οποίες απαιτούν διακυβερνητική συνεργασία µεταξύ των κρατών. Η 

Συνθήκη του Άµστερνταµ µε τις αλλαγές που έφερε στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα  

µετέφερε τα σχετικά µε την µετανάστευση ζητήµατα  στο κοινοτικό πυλώνα, που 

σηµαίνει ότι η δράση σε αυτούς τους τοµείς θα ήταν κοινή-κοινοτική και όχι πια 

διακυβερνητική µεταξύ λίγων κρατών. Τα άρθρα της Συνθήκης που αφορούν το 

ζήτηµα της µετανάστευσης αναφέρονται στην ίδρυση µιας κοινής πολιτικής για τις 

θεωρήσεις, για  την νοµιµοποίηση, για την διαµονή και άλλα ζητήµατα σχετικά µε 

την µετανάστευση. Τα µέτρα θα ληφθούν εντός πενταετίας  από την ισχύ της 

συνθήκης. Με την Συνθήκη αυτή αναβαθµίζεται ο ρόλος της Επιτροπής καθώς µετά 

το πέρασµα της µεταβατική περιόδου, η τελευταία θα µονοπωλούσε το δικαίωµα της 

πρωτοβουλίας σε αυτούς τους τοµείς. Το πρόγραµµα του Τάµπερε (1999) έθεσε για 

πρώτη φορά τους στόχους της µελλοντικής µεταναστευτικής πολιτικής. Όσον αφορά 

την ευρωπαϊκή πολιτική η περίοδος αυτή θα µπορούσε µάλιστα να χαρακτηριστεί ως 

µεταβατική επειδή τα αποτελέσµατα  των εξελίξεων αυτής της περιόδου θα τα δούµε 

να ολοκληρώνονται σε επόµενη φάση, κατά την διάρκεια της τρίτης περιόδου. Ο 

ελληνικός νόµος 2910/2001 ανήκει σε αυτή την µεταβατική περίοδο για αυτό είναι 

νωρίς να βρούµε καθαρή και δυνατή αντανάκλαση των ευρωπαϊκών εξελίξεων στην 

εγχώρια µεταναστευτική πολιτική. Παρ’όλα  αυτά υπάρχουν αρκετά σηµεία που 

υποδεικνύουν την ευρωπαϊκή επιρροή στην διαµόρφωση του νόµου 2910.  

Πρώτον, όσον αφορά τους κανόνες για την εργασία στους οποίους αναφέρεται ο 

νόµος, φαίνεται να έχει εµπνευστεί από το Ψήφισµα του Συµβουλίου 1994 αναφορικά 

µε την απασχόληση. 
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∆εύτερον, προβλέπονται δικαιώµατα για τους µετανάστες όπως αναφέρεται και το 

Πρόγραµµα του Τάµπερε. 

Ο νόµος 2910/2001 έφερε πολλές καινοτοµίες σε σχέση µε το προηγούµενο πλαίσιο. 

Το πνεύµα της νοµοθεσίας δεν είναι πια αυτό της αστυνόµευσης και της καταστολής 

όπως ήταν στο προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο και προβλέπει εκτός των άλλων και 

το δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση. Η έννοια της ένταξης κάνει τα πρώτα 

βήµατα εµφάνισης στην ελληνική νοµοθεσία µε την κατοχύρωση  µιας  δέσµης 

δικαιωµάτων στους µετανάστες. Σηµαντικό σηµείο στην περίοδο αυτή που δείχνει 

µια αλλαγή της νοοτροπίας απέναντι στους µετανάστες είναι και η υιοθέτηση των 

προεδρικών διαταγµάτων 357/1997 και 358/1998 , τα οποία στην ουσία για πρώτη 

φορά νοµιµοποιούν αλλά δεν µονιµοποιούν  ένα µεγάλο αριθµό µεταναστών.  

Για την τρίτη περίοδο, παρατηρούµε ότι τα µέτρα της Σ. Άµστερνταµ και οι στόχοι 

του προγράµµατος του Τάµπερε παίρνουν τον δρόµο της υλοποίησης. Σηµαντική 

ήταν η ψήφιση των τριών κοινοτικών οδηγιών. Συγκεκριµένα:  Η κοινοτική οδηγία 

για την οικογενειακή επανένωση(2002/86/EK), η κοινοτική οδηγία για το καθεστώς 

των επιµακρόν διαµενόντων(2003/109/EK) και  η κοινοτική οδηγία για τα θύµατα 

εµπορίας ανθρώπων (2003/81/ EK). Γενικότερα στόχος αυτών των οδηγιών ήταν η 

προώθηση και η διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των µεταναστών στην 

ευρύτερη κοινωνία της Ένωσης. Στα άρθρα του νόµου 3386/2005 αντανακλάται η 

γενική νοοτροπία της ένταξης των µεταναστών  στα άρθρα 65-66. Επίσης, εντόπισα 

de facto ενσωµάτωση  των προαναφερόµενων οδηγιών στα άρθρα του νόµου. Τα 

άρθρα 67-69/3386 αναφέρονται στο καθεστώς των επιµακρόν διαµενόντων, στα 

άρθρα 53-60/3386  περιγράφεται το δικαίωµα της οικογενειακής επανένωσης και 

τέλος τα άρθρα 42-56/3386 περιγράφουν  τις προϋποθέσεις της απόκτησης του τίτλου 

διαµονής για τα θύµατα της εµπορίας ανθρώπων που συνεργάζονται µε τις αρχές. 

Ένα ζήτηµα που προκύπτει στο σηµείο αυτό είναι η σκοπιµότητα αυτών των 

ρυθµίσεων για την κοινωνική ένταξη των µεταναστών. Πρόκειται για µια 

καλοπροαίρετη κίνηση εκ µέρους του νοµοθέτη ή κρύβει µια τάση ελέγχου της ζωής 

των µεταναστών, δηλαδή είναι µια πολιτική αναγνώρισης της ετερότητας και ένταξης 

σε µια ανοικτή κοινωνία ή µήπως µια πολιτική κοινωνικής πειθάρχησης που 

επιδιώκει να προσαρµόσει στάσεις και συµπεριφορές που αποκλίνουν από τα 

παραδεκτά πρότυπα της ελληνικής κοινωνίας; (Παπαθεοδώρου 2005,1190)    

Πολύ πρόσφατα το 2010 εγκρίθηκε ένας καινούργιος νόµος για την µετανάστευση 

υπ΄αριθµόν 3838/2010, ο οποίος βελτιώνει σε µεγάλο βαθµό τις συνθήκες για την 



  261 

απόκτηση υπηκοότητας και δίνει λύσεις σε αρκετά σοβαρά προβλήµατα σχετικά µε 

τους µετανάστες δεύτερης γενιάς. Σύµφωνα µε αυτόν, για τους µετανάστες δεύτερης 

γενιάς που οι γονείς τους διαµένουν νόµιµα στη χώρα επί πέντε συνεχή έτη 

αποφασίστηκε να λαµβάνουν την ελληνική υπηκοότητα µε την γέννησή τους. 

Επιπλέον, όποιος µετανάστης δεύτερης γενιάς έχει παρακολουθήσει έξι τάξεις του 

ελληνικού σχολείου µπορεί να αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα.  Όπως γίνεται 

κατανοητό, ο συγκεκριµένος νόµος δίνει λύση, αν και κάπως καθυστερηµένα, στο 

πρόβληµα που αντιµετώπιζαν οι µετανάστες δεύτερης γενιάς. Αυτοί οι οποίοι 

γέννιουνται και τελειώνουν το σχολείο στην Ελλάδα και µέχρι πρότινος δεν 

µπορούσαν να αποκτήσουν υπηκοότητα, κάτι που σαφώς δεν διευκόλυνε την 

διαδικασία ενσωµάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία.    

Για την περίοδο αυτή µπορούµε να συµπεραίνουµε ότι η Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική 

Πολιτική έχει φτάσει σε ένα στάδιο ωρίµανσης πραγµατοποιώντας τους στόχους του 

παρελθόντος, ενώ η Ελληνική Μεταναστευτική Πολιτική έχει επηρρεαστεί σε µεγάλο 

βαθµό από τις εξελίξεις στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Από την άλλη όµως, αν και 

επίσηµα ο στόχος αυτής της νοµοθεσίας για την µετανάστευση είναι η επιτυχής 

ένταξη τους, στην πραγµατικότητα υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν µια 

υπόγεια πρόθεση να καθυστερούν  την ένταξη αυτή. 

Γενικότερα, την περίοδο που διανύουµε  η µεταναστευτική πολιτική της Ενωµένης 

Ευρώπης αλλά και οι µεταναστευτικές πολιτικές των µεµονωµένων χωρών 

αποτελούνται από µέτρα και εναρµονισµένες πολιτικές που έχουν ως αντικείµενο την 

προστασία των ανθρωπίνων  δικαιωµάτων και την δίκαιη µεταχείριση τους, την 

αντιµετώπιση των φαινόµενων ρατσισµού και ξενοφοβίας αλλά και από µέτρα που 

αποσκοπούν  στην πρόληψη της αντικανονικής µετανάστευσης, στον εντοπισµό και 

τον επαναπατρισµό των αντικανονικών µεταναστών καθώς και στον 

αποτελεσµατικότερο έλεγχο των συνόρων.(Παπαθεοδώρου 2005,1185)Αυτή η 

δυαδική πολιτική που χαρακτηρίζεται από την σύγκρουση  µεταξύ των ενταξιακών 

πρακτικών και των κατασταλτικών µέτρων για τους αντικανονικούς µετανάστες  

συµβάλλει στην διαµόρφωση πολιτικών νοµιµοποίησης ως αντίδοτου στα ελλείµµατα 

της µεταναστευτικής πολιτικής. Η ελληνική µεταναστευτική πολιτική αποτελεί ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα δυαδικής πολιτικής. Αυτό µπορεί να δικαιολογηθεί από 

το γεγονός ότι είναι µια πολιτική που συνεχώς διαµορφώνεται και αλλάζει.  

Από θεωρητικής άποψης µπορούµε να πούµε ότι η µεταναστευτική πολιτική έτσι 

όπως διαµορφώθηκε την τρίτη περίοδο έρευνας έχει τα χαρακτηριστικά µιας 
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πολιτικής ενσωµάτωσης και ας ελπίζουµε ότι η ενσωµάτωση αυτή θα επιτευχθεί και 

δεν θα εµποδιστεί από την γραφειοκρατία ή από τα φαινόµενα ξενοφοβίας.  

Γνωρίζοντας  ότι την  περίοδο αυτή, που η Ελλάδα  περνά την σκληρότερη 

οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών, τα περιθώρια για µια καλύτερη 

µεταναστευτική πολιτική στενεύουν. Παρ’ όλα  αυτά  για µια µελλοντική 

µεταναστευτική πολιτική, όταν πλέον η Ελλάδα  θα µπορέσει να ορθοποδήσει  

οικονοµικά, θα µπορούσαν να γίνουν πολλές προτάσεις για µια αποτελεσµατικότερη  

πολιτική ενσωµάτωσης. Εµπνευσµένη  από τη καναδική περίπτωση, µια πρόταση  για 

την καλύτερη εφαρµογή της µεταναστευτικής  πολιτικής θα ήταν η βαθύτερη εστίαση 

στα πραγµατικά προβλήµατα των µεταναστών που βρίσκονται ήδη στην χώρα. Τα 

προβλήµατα αυτά πρέπει να µεταφερθούν από το τοπικό επίπεδο σε κεντρικό και να 

βρεθούν γενικές λύσεις, µέσω της λήψης αποφάσεων ή της διαµόρφωσης πολιτικών. 

Με αυτό τον τρόπο θα µπορούσαν  να αποφευχθούν ρήγµατα στην καθηµερινή 

συµβίωση µεταναστών και Ελλήνων, προβλήµατα στην οικονοµία  και στην αγορά 

εργασίας,  ούτως ώστε  και οι µετανάστες να αποδώσουν το καλύτερο για την χώρα 

αλλά και η κοινωνική και η οικονοµική συνοχή της χώρας να ρυθµιστούν και να 

διαφυλαχτούν. Επιπλέον πρέπει να περιοριστούν οι νέες εισόδους για οικονοµικούς 

σκοπούς, αναφορικά πάντα µε τις ανάγκες της χώρας.  

Την δεδοµένη στιγµή, η κατάσταση είναι δύσκολη για όλους, Έλληνες και 

µετανάστες. Ένα σηµαντικό µέρος των µεταναστών, ειδικά από την Αλβανία, πλέον 

έχουν πάρει τον δρόµο της επιστροφής στις χώρες τους, µετά από µακριές περιόδους 

ανεργίας, χωρίς να έχει µπει σε ισχύ κάποια  συµφωνία επαναπατρισµού, ελπίζοντας 

να βρουν ένα καλύτερο µέλλον στα µέρη που εγκατέλειψαν κάποτε.      
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1. Σύγκριση και συµπεράσµατα 

 

 

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν  η σύγκριση των  µεταναστευτικών πολιτικών τριών  

χωρών, Καναδά, Γαλλίας και Ελλάδας, οι οποίες ανήκουν η καθεµία σε µια 

διαφορετική οµάδα χωρών αναφορικά µε  την σχέση  τους προς την µετανάστευση.  

Υπάρχουν τρία είδη χωρών ως προς την µετανάστευση. Στο πρώτο υποσύνολο 

ανήκουν  οι χώρες για τις οποίες  η µετανάστευση ήταν κρίσιµη για την ίδρυση και 

την εθνική ανάπτυξη τους.(Αυστραλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία και οι Ηνωµένες 

Πολιτείες). Στο  δεύτερο υποσύνολο ανήκουν οι χώρες της  ∆υτικής Ευρώπης που 

ξεκίνησαν τα προγράµµατα προσωρινής εργασίας µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο 

Πόλεµο. (Γερµανία, Γαλλία, Βρετανία, Ελβετία, Ολλανδία, Σουηδία και  Βέλγιο) 

Τέλος, υπάρχει ένας αριθµός ευρωπαϊκών κρατών που µόλις πρόσφατα έχουν περάσει 

από χώρες προέλευσης µεταναστών σε χώρες υποδοχής µεταναστών  (Πορτογαλία, 

Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα) . 

Σαν αφετηρία ανάλυσης µπορούµε να πούµε ότι ο Καναδάς, η Γαλλία και η Ελλάδα  

αντιπροσωπεύουν τις οµάδες της τυπολογίας αλλά σαν συµπέρασµα  δεν θα ήταν 

ορθό να επιµένουµε στην ίδια θεώρηση καθώς µε αυτό τον τρόπο υπονοµεύουµε την 

εθνική ιδιαιτερότητα που έχει κάθε κράτος ξεχωριστά.     

 Η διαχείριση της πολιτισµικής ποικιλοµορφίας και στις τρεις περιπτώσεις είναι 

διαφορετική όσο διαφορετικά είναι και τα ευρύτερα πλαίσια του ζητήµατος αυτού. 

∆ιαφορετικές οι συνθήκες απόκτησης αυτής της ποικιλοµορφίας, διαφορετικοί οι 

παράγοντες που διαµόρφωσαν την διαχείρισή της και επηρέασαν την εξέλιξη της.  

Σηµαντικό είναι να κάνουµε σύγκριση αυτών των χωρών µε βάση το γενικό πλαίσιο  

και µε βάση το συγκεκριµένο πεδίο. Με γενικό πλαίσιο ορίζουµε το φάσµα των 

ιστορικών παραγόντων που αποτελούν την υπόσταση  κάθε χώρας γύρο από το θέµα 

της µεταναστευτικής πολιτικής. Συγκριµένο πεδίο ορίζουµε τις µεταναστευτικές 

πολιτικές αυτών των πολιτικών και τους παράγοντες που τις διαµορφώνουν. 

Με βάση το γενικό πλαίσιο, οι χώρες αυτές σαφώς διαφέρουν η µία από την άλλη. 

Η Ελλάδα είναι ένα έθνος-κράτος που την συγκεκριµένη στιγµή γιορτάζει τα 37 

χρόνια της µεταπολίτευσης. Το εθνικό στοιχείο είναι πολύ ισχυρό και αποτελεί για 

τον ελληνικό λαό σηµείο αναφοράς  και σύµβολο τις ενότητας του έθνους. Τα εθνικά 

στοιχεία έχουν µείνει απείρακτα στις συνειδήσεις των Ελλήνων από την ελληνική 
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επανάσταση έως και σήµερα. Το διαφορετικό ήταν αναµενόµενο να αντιµετωπισθεί 

αρχικά µε δισταγµό και άρνηση κάποιες φορές. Χαρακτηριστικό ήταν η διαφορετική 

αντιµετώπιση που υπήρχε για τους αλλοδαπούς µετανάστες σε σχέση µε  τους 

οµογενείς
68 .Ήταν δύσκολο για την ελληνική κοινωνία η διαδικασία υποδοχής  του 

Άλλου.  Επίσης, ένα αναπόσπαστο κοµµάτι  της ελληνικής ταυτότητας  είναι και αυτό 

της θρησκείας  η οποία επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις στην χώρα, ανάµεσα σε 

άλλα  θέµατα και αυτό της µετανάστευσης.  

Παραµένοντας στο ζήτηµα του γενικότερου πλαισίου γύρω από την µεταναστευτική 

πολιτική για την  περίπτωση της Γαλλίας, σηµαντικό είναι να αναφερθούµε στην 

ρεπουµπλικάνικη σύνθεση του κράτους αυτού. Για την ανάλυση της  

ρεπουµπλικανικής σύνθεσης του Γαλλικού κράτους πρέπει να ανατρέξουµε στην  

πολιτική του ιστορία από τις ιδέες του Jean Jacques Rousseau µέχρι σ’αυτές του 

Francois Miterand. Στην επισκόπηση αυτή, η κεντρική αρχή της λαϊκής κυριαρχίας 

συνδέει τον δηµιουργικό ρόλο του κοινωνικού συµβολαίου µε το ατοµικιστικό και 

οικουµενικό όραµα  της ανθρώπινης ύπαρξης, το οποίο καταστρέφει  τους 

ενδιάµεσους φορείς όπως  οι καθιερωµένες δυνάµεις και οι µοναρχίες του θεϊκού 

δικαίου( Touraine, 1997, 285).  Η ιδέα της δηµοκρατίας στη ρεποµπλικανική σύνθεση 

του συγχρόνου γαλλικού κράτους  συνδυάζει τις βασικές αρχές της  ελευθερίας, την 

ισότητας  και αδελφοσύνης, µε την λαϊκή κυριαρχία και την ιδέα των ανθρώπινών 

δικαιωµάτων. Στην βάση του γαλλικού ρεπουµπλικανισµού είναι ο συνδυασµός 

τριών θεµάτων : ιδιότητα του πολίτη, περιορισµός της εξουσίας απέναντι στα 

ανθρώπινα δικαιώµατα, πλουραλιστική αντιπροσώπευση των συµφερόντων και των 

απόψεων. Αυτά τα τρία θέµατα εκφράστηκαν µε τον καλύτερο τρόπο στην Τρίτη 

Γαλλική ∆ηµοκρατία το 1875 µε το τρίπτυχο ελευθερία, ισότητα και αδελφοσύνη. Η 

ρεπουµπλικανική σύνθεση του γαλλικού κράτους συνδυάζει την ιδιότητα του πολίτη 

µε την ατοµικότητα και την δηµοκρατία µε την κοσµικότητα.  Με ένα τέτοιο γενικό 

πλαίσιο, όπως καταλαβαίνουµε η υποδοχή του Άλλου είναι ένα ζήτηµα καθόλου 

εύκολο. Οι µετανάστες υποχρεώθηκαν να θυσιάσουν όλα τα πολιτισµικά τους 

στοιχεία εάν ήθελαν να συµµετάσχουν στην Γαλλική κοινωνία.  

 Τα κοινά στοιχεία αυτών των δυο χωρών ως προς το γενικό πλαίσιο είναι ότι πρώτον 

απ’όλα είναι δυο έθνη-κράτη και  η µετανάστευση προς αυτές ήταν απόρροια των 

ιστορικών εξελίξεων και είναι µέρη του ιδίου πολιτικού µορφώµατος.  

                                                      
68 ή για αυτούς που δήλωναν ότι έιναι οµογενείς, ακόµη και µε πλαστά στοιχεία.  
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Ιστορικά ως ευρωπαϊκά κράτη δεν είχαν την ίδια πορεία όσον αφορά τα ζητήµατα της 

µετανάστευσης. Η Γαλλία ήταν παραδοσιακή χώρα µετανάστευσης που ανέπτυξε 

προγράµµατα µετανάστευσης την µεταπολεµική περίοδο για την κάλυψη των 

αναγκών της χώρας. Η Ελλάδα από χώρα αποστολής µεταναστών προς την 

βορειοδυτική Ευρώπη  µετά την δηµιουργία της νέας τάξης πραγµάτων µε την 

κατάρρευση του Υπαρκτού Σοσιαλισµό µετατράπηκε σε µια χώρα υποδοχής 

µεταναστών. Πριν από αυτή την τεράστια και κρίσιµη αλλαγή, στις χώρες της 

Βορειοδυτικής Ευρώπης  όπως ήταν η Γαλλία τα πράγµατα  έµοιαζαν απλά. Οι 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας καθιστούσαν την µετανάστευση αναπόφευκτη και η 

µορφή που πήρε ήταν αυτή των φιλοξενούµενων εργαζόµενων –γκασταρµπάϊτερ- οι 

οποίοι προσκλήθηκαν από τις χώρες αυτές για  προσωρινή περίοδο για να καλύψουν 

τις ανάγκες για εργατική δύναµη. Από την δεκαετία του 1980 βρέθηκε σε σταδιακή 

εξέλιξη η απόκτηση της µεταναστευτικής εµπειρίας προς στις χώρες του Ευρωπαϊκού 

Νότου. Μάλιστα από τότε που ο Ευρωπαϊκός Βορράς σταµάτησε να προσκαλεί 

εργαζοµένους και ιδιαίτερα την δεκαετία του 80’οι χώρες αυτές θεωρήθηκαν ως 

βασικές πόρτες εισόδου λαθροµεταναστών στην Ευρώπη από την Ασία, την Αφρική 

και την Ανατολική Ευρώπη, είσοδος η οποία κορυφώθηκε τα τέλη εκείνης της 

δεκαετίας λόγω των προαναφερόµενων γεγονότων.  

 Την τελευταία 20-ετία ως χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής   Ένωσης οι εξελίξεις σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο επηρρεάζουν τις εγχώριες πολιτικές των χωρών. Οι 

µεταναστευτικές πολιτικές Γαλλίας και Ελλάδας, διαφορετικά από την περίπτωση του 

Καναδά,  έτσι όπως έχουν εξελιχθεί την τελευταία δεκαετία συγκλίνουν πάρα πολύ  

µε τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Πολλές κοινοτικές οδηγίες έχουν υιοθετηθεί από τα 

νοµοθετικά πλαίσια και των δυο χωρών. Η  επιτυχής ένταξη των µεταναστών, η 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους και η παρεµπόδιση της παράνοµης 

µετανάστευσης είναι οι βασικοί στόχοι και των ευρωπαϊκών οδηγιών αλλά και των 

νοµοθεσιών των δυο χωρών  την περίοδο που διανύουµε.  

Στις νοµοθεσίες και των δυο χωρών έχουν υιοθετηθεί οι κοινοτικές οδηγίες για την 

οικογενειακή επανένωση(2002/86/EK), για το καθεστώς των επιµακρόν 

διαµενόντων(2003/109/EK) και η κοινοτική οδηγία για τα θύµατα εµπορίας 

ανθρώπων (2003/81/ EK). 

 Η  µεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης αλλά και οι µεταναστευτικές πολιτικές 

των χωρών αποτελούνται από ρυθµίσεις και πολιτικές πρακτικές  που έχουν ως 

αντικείµενο την προστασία των ανθρωπίνων  δικαιωµάτων και την δίκαιη 
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µεταχείριση τους, την εξάλειψη  των φαινόµενων ρατσισµού και ξενοφοβίας αλλά και 

από µέτρα που αποσκοπούν  στην πρόληψη της παράνοµης µετανάστευσης, καθώς 

και στον αποτελεσµατικότερο έλεγχο των συνόρων. Αυτή η δυαδική πολιτική 

συµβάλλει στην διαµόρφωση πολιτικών νοµιµοποίησης ως αντίδοτου στα ελλείµµατα 

της µεταναστευτικής πολιτικής. 

 Το γενικότερο πλαίσιο γύρω από την µεταναστευτική πολιτική του Καναδά ξεκινά 

από την θεώρηση ότι ο Καναδάς είναι µια χώρα µεταναστών, για την οποία η 

µετανάστευση αποτέλεσε το σηµαντικότερο παράγοντα  για την δηµιουργία και για 

την εξέλιξη της. Η πολυπολιτισµικότητα είναι ένα αναπόσπαστο µέρος της 

κοινωνικής και της πολιτικής ζωής της χώρας. Λείπουν τα δυνατά εθνικά στοιχεία και 

ο προσδιορισµός των ταυτοτήτων είναι ευέλικτος. 

∆εύτερο βήµα της ανάλυσης είναι η σύγκριση µε βάση το πεδίο έρευνας που στην 

περίπτωση µας αποτελεί και το tertium comparationis, δηλαδή  η συγκριτική ανάλυση 

µεταναστευτικών πολιτικών των χωρών: Καναδάς, Γαλλία, Ελλάδα. Προτεραιότητες 

πολιτικής και όψεις της διαχείρισης της πολιτισµικής διαφοράς. Όπως ορίσαµε και 

στην αρχή της έρευνάς µας οι παράµετροι σύγκρισης είναι : 

1. Η οπτική γωνία από την οποία κάθε µια από τις χώρες αντιλαµβάνεται την 

διαχείριση της πολυπολιτισµικότητας και συνεπώς η αντιµετώπιση του 

Άλλου, του διαφορετικού. Η πορεία αυτών των µεταναστευτικών πολιτικών 

και οι παράγοντες που καθόρισαν την διαµόρφωση τους όπως και οι 

νοµοθεσίες που αποτελούν τον νοµικό πυρήνα και οι προτεραιότητες 

πολιτικής  αυτών των µεταναστευτικών πολιτικών. 

2. Η απόκτηση της  υπηκοότητας  από τους  µετανάστες  στις χώρες αυτές.  

3. Η σχέση αυτών των µεταναστευτικών πολιτικών µε την εκπαιδευτική 

πολιτική κάθε χώρας. 

4. Οι επιπτώσεις στην οικονοµία της  κάθε χώρας  

5. Κράτος πρόνοιας και µετανάστευση  

6. Ποια είναι τα προβλήµατα ταυτοτήτων,  θρησκείας, οικονοµικής και 

κοινωνικής ενσωµάτωσης,  κοινωνικής συνοχής, περιπτώσεων αποκλεισµού, 

εγκληµατικότητας και άλλα θεµάτων που ολοκληρώνουν την γενικότερη 

ανάλυση του θέµατος;    

 

 



  268 

1.1 Η σύγκριση µε βάση την πρώτη παράµετρο. (διαχείριση της διαφοράς και 

µεταναστευτική πολιτική) 

 

Η περίπτωση της Γαλλίας.   Πρόκειται για ένα µοντέλο διαχείρισης της 

πολιτισµικής ποικιλοµορφίας βασισµένο στις ρεπουµπλικανικές ιδέες που στην πράξη 

όµως αποδείχτηκε ότι ήταν πολιτική που απέτυχε να ενσωµατώσει τους µετανάστες.  

Αυτό το µοντέλο ασχολείται αποκλειστικά µε την ισότητα των επιµέρους. Έτσι, τα 

νέα µέλη (οι µετανάστες) επιτρέπεται  να ενταχθούν στην Κοινότητα µόνον σαν 

άτοµα, εάν συµµορφώνονται µε τους κανόνες της πολιτικής και είναι διατεθειµένοι 

να τηρούν την εθνική κουλτούρα  της χώρας υποδοχής. Η ιδιαιτερότητα αυτού του 

µοντέλου  είναι η διάκριση ανάµεσα στην ιδιωτική και την δηµόσια σφαίρα. Η 

διάκριση αυτή   τοποθετεί τις πολιτισµικές διαφορές στην ιδιωτική σφαίρα,  ενώ το 

κράτος  προστατεύει  την ισότητα όλων και την ενότητα του γαλλικού έθνους. Η δε 

µεταναστευτική πολιτική αποτελεί αντανάκλαση της πολιτικής  διαχείρισης της 

διαφοράς. Εάν κάνουµε µια ιστορική αναδροµή στην πορεία της διαχείρισης της 

µετανάστευσης βλέπουµε ότι κατά καιρούς οι πολιτικές πρακτικές έχουν αλλάξει 

µορφή  µερικές φορές. Αρχικά οι µετανάστες αντιµετωπίστηκαν σαν εργάτες, χωρίς 

διευρυµένα δικαιώµατα, πόσο µάλλον πολιτισµικά δικαιώµατα. Την δεκαετία του 70’ 

όπου η µετανάστευση άρχισε να αποτελεί ένα µείζον κοινωνικό θέµα παρατηρηθήκαν 

πολιτικές πολιτισµικού διαχωρισµού κατά πάσα πιθανότητα εµπνευσµένες  από τις 

κοινοτιστικές αντιλήψεις. Στην συνέχεια οι πολιτικές πρακτικές άρχισαν να τείνουν 

περισσότερο προς την αφοµοίωση των µεταναστών στις ρεπουµπλικανικές αρχές 

και αυτό συνεχίστηκε για µεγάλο διάστηµα.. Αρχές της δεκαετίας του 1990 

παρατηρείται η χρήση της έννοιας της  ενσωµάτωσης. Πιο συγκεκριµένα, το ζήτηµα 

της µαντίλας στο σχολείο, το 1989 προκάλεσε την αναθεώρηση της γαλλικής 

πολιτικής όσον αφορά την αφοµοίωση. Στην έννοια της  ενσωµάτωσης 

αντικατοπτρίζεται το ρεπουµπλικανικό ιδεώδες της συµµετοχής στη ζωή του έθνους, 

διατηρώντας παράλληλα στην ιδιωτική σφαίρα την διακριτή πολιτισµική ή 

θρησκευτική πίστη.  

Η επίσηµη µεταναστευτική πολιτική της Γαλλίας, έτσι όπως διαµορφώθηκε τα 

τελευταία είκοσι χρόνια, λαµβάνοντας υπόψη την θεωρητική συζήτηση της πρώτης 

ενότητας,  θα µπορούσαµε να την χαρακτηρίσουµε ως φιλελεύθερη πολιτική 

ενσωµάτωσης. Το κράτος δεν αναγνωρίζει τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες των 

µεταναστών,  και τους ενσωµατώνει στην κοινωνία σαν άτοµα µε ίσους όρους.  . 
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Αυτή η πολιτική αν και φιλελεύθερη, είναι πολύ διαφορετική από την πολιτική 

διαχείρισης της διαφοράς του Καναδά. Εκεί το φιλελεύθερο κράτος ενσωµατώνει 

τους µετανάστες, αντιµετωπίζει µε σεβασµό τα πολιτισµικά στοιχεία που κουβαλούν, 

και όλοι µαζί σαν άτοµα συµµετέχουν στους κοινούς θεσµούς του Καναδά αλλά και 

στην ευρύτερη κοινωνία κάτω από µια διαδικασία συνδιαλλαγής των πολιτισµικών 

τους διαφορών.   

 

Κάνοντας µια µεµονωµένη ανάλυση από µια προοπτική ιστορικής αναδροµής της 

γαλλικής µεταναστευτικής πολιτικής από την µεταπολεµική περίοδο έως και 

σήµερα  θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι έχει παρατηρηθεί πως υπάρχουν τρεις 

περίοδοι  ερευνητικής ανάλυσης. 1944-1974, 1974-2005, και 2005 έως σήµερα.  

Κάθε περίοδο ανάλυσης, έχει διαφορετική µορφή πρόσληψης και διαχείρισης των 

µεταναστευτικών  ρευµάτων: 

Τα πρώτα τριάντα χρόνια, της µεταπολεµικής περιόδου που  έχουν χαρακτηριστεί 

από µελέτες σαν ΄les trentes glorieuses΄ -τα τριάντα χρόνια δόξας έχουν µια 

µεταναστευτική πολιτική  βασισµένη στις ανάγκες που είχε η χώρα για εργατικά 

χέρια για την ανοικοδόµηση  της οικονοµίας ώστε να ξεπεραστεί η µεταπολεµική 

κρίση. Επρόκειτο κυρίως για µετανάστες εργάτες από τις πρώην γαλλικές αποικίες 

στην Αφρική και άλλου. Αυτή η τάση µεταναστευτικών ρευµάτων είναι κοινή και σε 

πολλές άλλες ευρωπαϊκές  χώρες αλλά και στον Καναδά. 

Η δεύτερη περίοδος, η οποία συνοδεύεται από την παγκόσµια πετρελαϊκή κρίση, 

χαρακτηρίζεται από µια καχεκτικότητα και διάφορες πολιτικές µετανάστευσης να 

αντικαθιστούν η µια την άλλη. Σηµείο εκκίνησης αυτής της ανώµαλης πορείας είναι  

το τέλος της εισόδου νέων  µεταναστών ως εργατικά χέρια. Η οικονοµική κρίση  που 

ακολούθησε την πετρελαϊκή  κρίση ήταν  ο λόγος που οδήγησε την χώρα να πάψει να 

υποδέχεται νέους µετανάστες το 1973. Η αλήθεια είναι ότι το 1974  µετανάστες 

άρχισαν να ξαναµπαίνουν στην χώρα µέσα σε ένα πλαίσιο οικογενειακής 

επανένωσης. Ξαφνικά, σκοπίµως ή όχι η µετανάστευση από οικονοµική πήρε την 

µορφή οικογενειακής επανένωσης.    

Από το 2005 και µετά που ξεκινά η τρίτη περίοδος, η νοοτροπία ήταν να αρχίσει η 

Γαλλία να επιλεγεί του µετανάστες της. Με λίγα λόγια  αυτό που ζητούν οι 

διαµορφωτές πολιτικής είναι ο περιορισµός της τυχαίας µετανάστευσης και 

προώθηση της µετανάστευσης κατ’ επιλογής, ξανά-υιοθετώντας την  προοπτική 

χρησιµότητας  του µετανάστη στην χώρα . 
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Ο Καναδάς από την άλλη, είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα µιας πολυπολιτισµικής  

κοινωνίας µέσα στα πλαίσια ενός οµοσπονδιακού κράτους. Το πολυπολιτισµικό 

µοντέλο διαχείρισης  της διαφοράς σέβεται απολύτως τις πολιτισµικές και τις 

θρησκευτικές ιδιαιτερότητες των διάφορων οµάδων   και τις ενσωµατώνει στην 

κοινωνία στην οποία συµµετέχουν  µε ίσους όρους, Το  φιλελεύθερο κράτος  επιµένει 

στην ουδετερότητα του, στο αυστηρό διαζύγιο κράτους και εθνότητας  µε όρους 

Walzer, στην καλοπροαίρετη αµέλεια µε όρους Kymlicka. Ο Καναδάς, έχει 

χαρακτηριστεί ως χώρα/κοινωνία  µετανάστευσης και δεν έχει  κάποιο δυνατό 

στοιχείο του έθνους κράτους. Από την άλλη δεν µπορούµε να µην αναφέρουµε και 

την  τάση των αγγλόφωνων να υπερισχύουν  της γαλλικής κοινότητας στην 

περίπτωση του Κεµπέκ, επηρεάζοντας τους µετανάστες  να επιλεγούν την αγγλική 

γλώσσα εκµάθησης.     

 Η πολυπολιτισµικότητα  είναι η επίσηµη πολιτική σε οµοσπονδιακό επίπεδο, η οποία 

αναπτύχθηκε σε τρεις φάσεις  : το προοίµιο έως το 1971, την κατάρτιση (1971-

1981) και την θεσµοθέτηση (1982 µέχρι σήµερα).  

 

Η µεταναστευτική πολιτική του Καναδά, δεν είναι όµοια µε αυτή των  δυο άλλων 

χωρών, αφού δεν πρόκειται για µια πολιτική που διαµορφώθηκε από την  επιρροή 

των ιστορικών εξελίξεων, αλλά καθιστά µια οικονοµική σκοπιµότητα. Ήταν µέρος 

της εσωτερικής πολιτικής και άρρηκτα συνδεδεµένη µε την οικονοµική πολιτική της 

χώρας. Η κυβέρνηση έθεσε µακροπρόθεσµους και  βραχυπρόθεσµους στόχους για 

την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και για την λύση του δηµογραφικού 

ελλείµµατος.  Και στην περίπτωση αυτή διακρίνουµε 3 περιόδους έρευνας.   Πρώτη 

περίοδος  (1945-1978), ∆εύτερη περίοδος  (1978-1993) και τρίτη περίοδος  (1993 έως 

σήµερα). 

Πρώτη περίοδος  (1945-1978). Σε αυτή την περίοδο ο Καναδάς δεχόταν µετανάστες 

από ευρωπαϊκές χώρες και µόνο µε ελάχιστα κριτήρια επιλογής και η προέλευση 

ήταν κάτι παραπάνω από σηµαντική. Η πολιτική µετανάστευσης της περιόδου ήταν 

εδραιωµένη σε  6 στόχους  άξονες, :η δηµογραφική ανάπτυξη, η καλυτέρευση του 

επίπεδου διαβίωσης του υπάρχοντος πληθυσµού,  η επιλεκτική µετανάστευση, πάντα 

αναλογική µε τη δυνατότητα απορρόφησης από την αγορά εργασίας, η πολιτική 

µετανάστευσης θα παρέµεινε µια εσωτερική πολιτική και τέλος η µετανάστευση δεν 

θα επηρέαζε και δεν θα άλλαζε τα χαρακτηριστικά του ντόπιου πληθυσµού. 



  271 

Βλέποντας πως µέχρι και τα µέσα την δεκαετίας του 1960 δεν είχαν ολοκληρωθεί οι 

στόχοι της µεταναστευτικής πολιτικής, η καναδέζικη κυβέρνηση  υιοθέτησε µια 

πολιτική πιο ανοιχτή όσον αφορά της νέες εισόδους µεταναστών µε το να δέχονται 

µετανάστες απ΄’ολες τις χώρες του κόσµου αλλά µε κάποιες προϋποθέσεις.  Για 

αυτόν τον λόγο εισάχθηκε το σύστηµα αξιολογισης ( point system) το 1967 έχοντας 

ως σκοπό την σύνδεση των αναγκών της αγοράς εργασίας µε το µεταναστευτικό 

κύµα, βραχυπρόθεσµα. Το point system-σύστηµα αξιολόγησης και  επιλογής των 

υποψηφίων, αποτελείται από παράγοντες όπως : ηλικία, γλωσσά  εκπαίδευση, 

επιθυµητή θέση εργασίας,  εργασιακή εµπειρία,  η δυνατότητα εύκολης 

προσαρµογής, η ύπαρξη συγγενικών προσώπων  ήδη στον Καναδά και  η ύπαρξη 

καθορισµένης θέσης  εργασίας. Στόχος της εισαγωγής του συστήµατος ήταν ο 

συνδυασµός της υλοποίησης των µακροπροθέσµων µε τους βραχυπροθέσµους 

στόχους  της οικονοµικής πολιτικής. 

 ∆εύτερη περίοδος  (1978-1993). Την περίοδο αυτή  παρατηρήθηκε ότι το σύστηµα 

αξιολόγησης κατά την εφαρµογή του ανέδειξε προβλήµατα στην οργάνωση του 

καθώς ήταν δύσκολο να επιτευχθεί ο απαιτούµενος έλεγχος. Από την άλλη, αυτό που 

κάνει αυτή την περίοδο, διαφορετική από την προηγούµενη ήταν ότι η νοοτροπία του 

νοµοθέτη άλλαξε σε µεγάλο βαθµό.  ∆όθηκε προτεραιότητα σε φιλανθρωπικούς 

στόχους δηλαδή στην αποδοχή προσφύγων και στη οικογενειακή επανένωση χωρίς 

να εγκαταλειφθούν τελείως οι οικονοµική στόχοι. Τέλη δεκαετίας 80’ η  καναδέζικη 

κυβέρνηση έθεσε άλλους στόχους πιο µακροπρόθεσµους  για την δηµιουργία µιας 

καινούργιας ελεύθερης και ανοιχτής  προοπτικής για την οικονοµία του Καναδά στην 

οποία θα πρωταγωνισουσαν η ευελιξία και η ποικιλία των επαγγελµάτων.   

Τρίτη περίοδος  ( 1993 έως σήµερα). Γενικότερα, η πρόσφατη µεταναστευτική 

πολιτική είναι  επέκταση της πολιτικής που τέθηκε σε ισχύει την δεκαετία του 90 και 

µέχρι και σήµερα η µεταναστευτική πολιτική του Καναδά είναι βασισµένη σε τρεις 

άξονες: κοινωνικό, φιλανθρωπικό και οικονοµικό. Συγκεκριµένα, η µεταναστευτική 

πολιτική  πρέπει να χρησιµοποιείται  για να αλλοιώνει τον χαρακτήρα του 

καναδικού εργατικού δυναµικού: Οι προτεινόµενες αλλαγές , αποσκοπούν στη 

βελτίωση των δεξιοτήτων, της ευελιξίας και της ποικιλοµορφίας των καναδικού 

εργατικού δυναµικού το οποίο θα έχει  ανταπόκριση στην αναδυόµενη οικονοµία  του 

Καναδά. Η µετανάστευση θεωρήθηκε ως ένα εργαλείο που θα συµβάλει ώστε 

αλλάξει το χαρακτήρα του καναδικού εργατικού δυναµικού, για να γίνει 

πιο εξειδικευµένο και ευέλικτο.  
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Επισηµαίνουµε ότι η µετανάστευση προς τον Καναδά δεν είναι ίδια µε την 

µετανάστευση στην Ευρώπη, καθώς πρόκειται περισσότερο για µια οικονοµική 

σκοπιµότητα.  

 

Όσον αφορά την Ελλάδα δεν µπορούµε να καταλήξουµε σε ένα συγκεκριµένο 

µοντέλο καθώς  η πολιτισµική ποικιλοµορφία είναι κάτι που επιβλήθηκε απότοµα 

στην τάξη πραγµάτων της χώρας και η  αντίδραση του µηχανισµού της χώρας ήταν 

αναµενόµενη. Από την αρχή η  Ελλάδα ήταν επιφυλακτική ως προς το φαινόµενο της 

πολιτισµικής ποικιλοµορφίας αλλά µετά το πέρασµα της 20-ετίας µπορούµε να 

υποστηρίξουµε ότι στην βάση της πρόκειται για µια πολιτική ενσωµάτωσης. Σε 

γενικό επίπεδο οι πολιτικές που υιοθετήθηκαν από το κράτος είναι περισσότερο 

πολιτικές ενσωµάτωσης (Papadakis 2006, 21). Η αποτελεσµατικότητα αυτών 

µειώθηκε από µια σειρά παραγόντων π.χ τα γραφειοκρατικά εµπόδια που η ίδια η 

νοµοθεσία  έθετε και οι αντιδράσεις µέρους του ελληνικού κοινωνικού 

περιβάλλοντος καθώς αποδόθηκαν στους µετανάστες ευθύνες για την έξαρση της 

εγκληµατικότητας και για την αύξηση της ανεργίας  και  αλλά που είδαµε  αναλυτικά 

κατά την ανάλυση την ελληνικής µεταναστευτικής πολιτικής. Επίσης πολλές 

επιστηµονικές προσεγγίσεις είναι της άποψης ότι ο κοινωνικός αποκλεισµός των 

ξένων µεταναστών οφείλεται στις εθνοτικές, γενεαλογικές διαστάσεις της ελληνικής 

εθνικής ταυτότητας. 

 Αυτό που είναι άξιο να σηµειωθεί για την ενσωµάτωση των µεταναστών είναι ότι, οι 

µετανάστες κυρίως από την Αλβανία, έχουν µπει από µόνοι τους σε µια διαδικασία 

αφοµοίωσης για να µην διαχωρίσουν από τους Έλληνες. Με δεδοµένο ότι στην χώρα 

τους για πενήντα χρόνια δεν υπήρχε θρησκευτική συνείδηση, έχουν υιοθετήσει και 

γιορτάζουν µε την ίδια χαρά τις θρησκευτικές γιορτές της Ελλάδας, (Aποκριά, 

Πάσχα, Χριστούγεννα), απολαµβάνουν µε το ίδιο δέος τις παρελάσεις των σχολείων 

στις εθνικές γιορτές, (κυρίως επειδή εκεί συµµετέχουν και τα παιδιά τους), υπάγονται 

στους ίδιους κανόνες καταναλωτισµού της παγκοσµιοποιήµενης οικονοµίας, πολλοί 

έχουν προχωρήσει σε ανεξάρτητες επαγγελµατικές δραστηριότητες,  µέχρι και που  

έχουν υιοθετήσει τις συνήθειες των Ελλήνων, γελάνε µε τα ίδια ανέκδοτα κτλ. Αυτοί 

που δεν έχουν µπει σε µια τέτοια διαδικασία, δυστυχώς,  έχουν µείνει στο περιθώριο.     

Παρατηρήθηκαν τρεις περιόδους εξέτασης αναφορικά µε τις ηµεροµηνίες έκδοσης 

των ελληνικών νοµοθεσιών. Η πρώτη περίοδος αφορά τον νόµο 1975/1991, η 

δεύτερη περίοδος τον νόµο 2910/2001 και η τρίτη περίοδος τον νόµο 3386/2005. Τα 
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αποτελέσµατα της έρευνας απέδειξαν ότι ο µετασχηµατισµός της ελληνικής 

µεταναστευτικής πολιτικής είναι όντως επηρεασµένος από τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό 

επίπεδο µε  την επιφύλαξη της ιδιαιτερότητας και διαφορετικότητας  που έχει κάθε 

περίοδος ξεχωριστά και η επιρροή αυτή αυξήθηκε σταδιακά από την πρώτη περίοδο 

έως και την τρίτη. Η σταδιακή αυτή αύξηση είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το βαθµό 

ανάπτυξης και ωρίµανσης της ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής κάθε περιόδου.  

Για την πρώτη περίοδο, η οποία τερµατίζει µε τη έκδοση του νόµου 1975/1991     η 

εγχώρια µεταναστευτική πολιτική καθορίστηκε από εσωτερικούς παράγοντες που 

είναι συνδεδεµένοι µε ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής, µε ιστορικές µνήµες, και 

άλλους παράγοντες. Αυτή η µεταναστευτική πολιτική χαρακτηρίστηκε ως πολιτική 

αστυνόµευσης  και καταστολής που στοχεύει σε ένα καθεστώς προσωρινότητας των 

µεταναστών στην χώρα. Οι αναφορές σε πρακτικές ελάχιστης ένταξης είναι απούσες 

στην ελληνική νοµοθεσία.     

Για την δεύτερη περίοδο, Ο νόµος 2910/2001 έφερε πολλές καινοτοµίες σε σχέση 

µε το προηγούµενο πλαίσιο. Το πνεύµα της νοµοθεσίας δεν είναι πια αυτό της 

αστυνόµευσης και της καταστολής, και προβλέπει εκτός των άλλων και το δικαίωµα 

στην οικογενειακή επανένωση. Η έννοια της ένταξης κάνει τα πρώτα βήµατα 

εµφάνισης στην ελληνική νοµοθεσία µε την κατοχύρωση  µιας  δέσµης δικαιωµάτων 

στους µετανάστες.  

Για την τρίτη περίοδο, στο νόµου 3386/2005 αντανακλάται η γενική νοοτροπία της 

ένταξης των µεταναστών. Τα άρθρα 67-69/3386 αναφέρονται στο καθεστώς των 

επιµακρόν διαµενόντων, στα άρθρα 53-60/3386  περιγράφεται το δικαίωµα της 

οικογενειακής επανένωσης και τέλος τα άρθρα 42-56/3386 περιγράφουν  τις 

προϋποθέσεις της απόκτησης του τίτλου διαµονής για τα θύµατα της εµπορίας 

ανθρώπων που συνεργάζονται µε τις αρχές.  

Η απόκτηση της υπηκοότητας είναι µια παράµετρος, η οποία βοηθάει στην 

κατανόηση των µεταναστευτικών  πολιτικών των χωρών αυτών. Στην περίπτωση της 

Ελλάδας η διαδικασία αυτή θεσµοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2001 στην αντίστοιχη 

νοµοθεσία  για την διαχείριση της µετανάστευσης. Προβλέπονται οι προϋποθέσεις 

πολιτογράφησης, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία πολιτογράφησης. Παρόλα 

αυτά, τα ποσοστά απόκτησης της ελληνικής υπηκοότητας µετά από 10 χρόνια από 

την ισχύ του νόµου είναι πολύ χαµηλά για τους µετανάστες, πρώτον επειδή το 

παράβολο είναι υψηλό, ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ και δεύτερον,  µέχρι την δεδοµένη 

στιγµή είχε δοθεί προτεραιότητα στους οµογενείς και τους παλιννοστούντες. Ναι µεν 



  274 

υπάρχει η νοµοθετική ρύθµιση αλλά κατά την εφαρµογή παρατηρείται µια πιο 

συντηρητική νοοτροπία.  

Το 2010 η νέα Βουλή επικύρωσε τον νόµο 3838/2010 για την παροχή υπηκοότητας 

στα παιδιά των µεταναστών που  συµµετέχουν στην ελληνική παιδεία. Αυτό το µέτρο 

έχει ήδη µπει σε εφαρµογή την περίοδο που διανύουµε και δείχνει µια πιο ευέλικτη 

νοοτροπία της κυβέρνησης για τα παιδιά µεταναστών δεύτερης γενιάς λύνοντας ένα 

πρόβληµα που είχε µείνει άλυτο για 2 δεκαετίες περίπου. 

 

 

1.2 Σύγκριση µε βάση την δεύτερη παράµετρο (απόκτηση ιθαγένειας) 

 

Στην περίπτωση της Γαλλίας, όσον  αφορά την ιθαγένεια το 1791, κατοχυρώνεται στο 

Σύνταγµα η απόκτηση της ιθαγένειας µε βάση το ius solis.  Αυτό καθιστά κάθε 

πρόσωπο που γεννήθηκε στο γαλλικό έδαφος  να είναι Γάλλος πολίτης.  Ο  Αστικός  

Κώδικας του 1804 αντικαθιστά το jus solis µε το  jus sanguinis  σύµφωνα µε το οποίο 

Γάλλος πολίτης είναι ο γόνος ενός Γάλλου πατέρα. Ωστόσο, η εφαρµογή του εν λόγω 

νόµου έγειρε σηµαντικά ζητήµατα σε σχέση µε παιδιά που έχουν γεννηθεί στη 

Γαλλία από γονείς που γεννήθηκαν στο εξωτερικό και κατοικούν  στη Γαλλία ή από 

τους γονείς που έχουν γεννηθεί στη Γαλλία, αλλά µε ξένο καθεστώς. Μετά από  

περίπου 80 χρόνια κοινοβουλευτικών συζητήσεων  ο νόµος  1889 ξανακαθιερώνει το 

jus solis ως το κυρίαρχο κριτήριο για την ανάθεση της γαλλικής ιθαγενείας. Αυτό θα 

ισχύει συστηµατικά µέχρι το 1993, µε την κύρωση του νόµου  Pasqua για την 

απόκτηση της ιθαγένειας.  Με τον νόµο αυτό καταργήθηκε η αυτόµατη χορήγηση της 

γαλλικής υπηκοότητας στα παιδιά των µεταναστών που  γεννήθηκαν στη Γαλλία. 

Αντ’αυτού, τα παιδιά των µεταναστών εάν επιθυµούν να το αποκτήσουν πρέπει να 

δηλώνουν την επιλογή της εθνικότητας στην ηλικία των 18.(Virginie Guiraudon, 

2001). (Coryse Ciceri, 1998, σ.6). Ο νόµος 2003 σχετικά µε την διαχείριση της 

µετανάστευσης δυσχεραίνει τις προϋποθέσεις απόκτησης της ιθαγένειας για τους 

αλλοδαπούς θέλοντας να αποφευχθούν οι δόλιες αποκτήσεις µέσω λευκών γάµων 

κλπ. 

Ο Καναδάς αναγνωρίζει την πολλαπλή (όχι µόνο διπλή) ιθαγένεια από τις 15/02/1977 

και ο κάθε υποψήφιος µετά το πέρασµα τριών ετών νόµιµης  διαµονής  έχει το 

δικαίωµα της απόκτησης της καναδικής ιθαγένειας.  
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 Έχει επισηµανθεί ότι ο Καναδάς είναι η πιο φιλική χώρα για τους µετανάστες, όποτε 

και η απόκτηση της υπηκοότητας είναι πιο εύκολη απ’ ότι στην Γαλλία και την 

Ελλάδα καθώς είναι απόρροια µιας πιο φιλικής πολιτικής για τους µετανάστες που 

βρίσκονται ήδη στην χώρα. Και οι ανάγκες τους εισακούγονται περισσότερο από στις 

άλλες χώρες και η οικογενειακή επανένωση είναι  πιο εύκολη διαδικασία. Επίσης, ο 

Καναδάς χρηµατοδοτεί γενναιόδωρα  κάθε εθνικό πολιτισµικό στοιχείο. 

Αυτό που είναι άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι στον Καναδά αλλά και στην 

Γαλλία  υπήρχε πρόβλεψη για την υπηκοότητα των παιδιών των µεταναστών πριν 

αυτό µετατραπεί σε πρόβληµα, ενώ στην περίπτωση της Ελλάδας ο πρώτος νόµος 

θεσπίστηκε µετά το πέρας της 20-ετίας, όταν το πρόβληµα είχε ήδη δηµιουργηθεί,  

και το µέλλον των παιδιών των µεταναστών ήταν πραγµατικά αβέβαιο.  Οι 

σηµαντικότερες διατάξεις του νόµου 3838/2010  αφορούν την απόκτηση της 

ιθαγένειας   από τα  τέκνα των  αλλοδαπών που γέννιουνται  και συνεχίζουν να ζουν 

στην Ελλάδα από γονείς που διαµένουν µόνιµα και νόµιµα και οι δύο στην χώρα επί 

πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη. Επίσης, ο νόµος αναφέρει ότι τέκνο αλλοδαπών που 

δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα αλλά  έχει συµπληρώσει επιτυχώς την 

παρακολούθηση έξι τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικεί µόνιµα 

και νόµιµα στην χώρα αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από την συµπλήρωση του 

εξαετούς χρόνου φοίτησης µε κοινή δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δηµοτολόγιο 

του δήµου µόνιµης κατοικίας του που υποβάλλουν οι γονείς µέσα σε τρία έτη από την 

συµπλήρωση του  χρόνου φοίτησης αυτού. Μια  άλλη σηµαντικότατη καινοτοµία του 

νέου νόµου είναι και η συµµετοχή στις ∆ηµοτικές Εκλογές. Ο νόµος προβλέπει τη 

δυνατότητα για δικαίωµα ψήφου στις Τοπικές Εκλογές µόνον του πρώτου βαθµού 

αυτοδιοίκησης σε οµογενείς και µετανάστες που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα 

εφόσον έχουν οριστικές άδειες που προϋποθέτουν τουλάχιστον 5 χρόνια 

προηγούµενης νόµιµης διαµονής, Παρόλο την καθυστέρηση ο νόµος αυτός αποτελεί 

µια από τις επιτυχίες της µεταναστευτικής πολιτικής . 
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1.3 Σύγκριση µε βάση την τρίτη παράµετρο έρευνας (εκπαίδευση) 

 

Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές πολιτικές για τα παιδιά των µεταναστών,  οι πολιτικές 

αυτές  και στις τρεις χώρες είναι συνδεδεµένες µε τα µοντέλα διαχείρισης της 

πολιτισµικής διαφοράς.   Στην Γαλλία ισχύει το σύστηµα των κοσµικών σχολείων 

όπου οι πολιτισµικές ιδιαιτερότητες του καθενός µένουν έξω από το εκπαιδευτικό 

σύστηµα και τα παιδιά των µεταναστών διατηρώντας τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες 

τους  στην ιδιωτική τους ζωή, συµµετέχουν στην γαλλική εκπαίδευση µε ίσους όρους. 

Παρ’όλα αυτά, υπάρχουν και ρυθµίσεις θετικής διακρίσεως για τα παιδιά αυτά όπως 

εισαγωγή χωρίς εξετάσεις σε καλές ανώτατες σχόλες και άλλα. Στην περίπτωση της 

Ελλάδας, στόχος είναι η επιτυχής ενσωµάτωση αυτών των παιδιών στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Ιδρύθηκαν µερικά 

διαπολιτισµικά σχολεία ανά την χώρα και επίσης τάξεις υποδοχής µέσα σε σχολεία 

αλλά η προσέλευση των µαθητών -παιδιών των µεταναστών σε αυτά ήταν πολύ µικρή 

αφού οι γονείς των περισσότερων από αυτούς προτίµησαν να τους στείλουν σε 

κανονικά σχολεία για την πιο γρήγορη προσαρµογή και. ανάπτυξη τους. Τα παιδιά 

αυτά έχουν πρόσβαση στην ελληνική παιδεία, µεγαλώνουν σαν ελληνόπουλα, έχουν 

πρόσβαση στα πανεπιστήµια µε ίσες ευκαιρίες µε τους άλλους. Κατά την καθηµερινή 

συµβίωση των παιδιών όµως στις µικρό-κοινωνίες των σχολείων υπάρχουν 

προβλήµατα και αναπαραγωγή στερεότυπων. Επιπροσθέτως έχει παρατηρηθεί µια 

τάση εθελοντικής αφοµοίωσης των παιδιών των µεταναστών για να µην διαχωρίζουν 

από τους συµµαθητές τους.      

 

O Καναδάς από την άλλη έχει δέκα επαρχιακά σχολικά συστήµατα, τα οποία 

διαφοροποιούνται το ένα από το άλλο σε επίπεδο πρακτικών και πολιτικών.  Παρόλα 

αυτά, ο κεντρικός άξονας της εκπαιδευτικής πολιτικής για τα παιδιά των µεταναστών 

αλλά και ευρύτερα,  είναι η διαπολιτισµική  εκπαίδευση.  Η έννοια της 

διαπολιτισµικότητας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την πολυπολιτισµική 

πραγµατικότητα και  είναι όρος που προϋποθέτει την επικοινωνία µεταξύ  δυο ή 

περισσότερων πολιτισµών. Η ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση διαδραµατίζει καίριο ρόλο 

στην κοινωνική ενσωµάτωση των παιδιών των µεταναστών στον Καναδά.  Το 

προσωπικό του σχολείου είναι εκπαιδευµένο  για να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές 

προκλήσεις που σχετίζονται µε το πολυπολιτισµικό περιβάλλον του σχολείου. 

Χαρακτηριστικό της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης του Καναδά είναι η δίγλωσση 
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εκπαίδευση δηλαδή,  η εκπαίδευση και στην γλώσσα καταγωγής τους.   Το κοινό 

στοιχείο και των τριών περιπτώσεων όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών των 

µεταναστών είναι ότι  δεν µπορούν να αποφευχθούν  η δηµιουργία στερεοτύπων και 

τα φαινόµενα της ξενοφοβίας. Για την περίπτωση του Καναδά,  αν και φαίνεται 

παράλογο, στο Κεµπέκ  έχουν καταγραφεί φαινόµενα ξενοφοβίας. Φαίνεται ότι στο 

Κεµπέκ η διαπολιτισµική επικοινωνία στα πλαίσια της κοινωνίας του σχολείου έχει 

αποτύχει. Παρατηρούνται τάσεις αφοµοίωσης  από την κοινωνία υποδοχής, σχετικά 

και την εκµάθηση της γλώσσας αλλά και  γενικότερα απαιτείται  µονόπλευρη 

προσαρµογή εκ µέρους των µεταναστών από την κοινωνία υποδοχής. 

 

 

1.4 Σύγκριση µε βάση την οικονοµική διάσταση – συνέπιες της µετανάστευσης 

στην αγορά εργασίας  

 

Με βάση εµπειρικές έρευνες, έχει παρατηρηθεί ότι για την περίπτωση της Γαλλίας 

και Ελλάδας η αύξηση της µετανάστευσης έφερε και την αύξηση ζήτησης για 

προϊόντα κατανάλωσης και αυτό µε την σειρά του επηρρέασε την ζήτηση για 

εργασία. Η µετανάστευση αυτή δεν έχει παρά µόνο θετικά αποτελέσµατα για την 

οικονοµία καθώς αυξάνει την οικονοµική δραστηριότητα της χώρας. Η αύξηση της 

οικονοµικής δραστηριότητας ωφέλησε τους ντόπιους ακόµα και χωρίς την αύξηση 

του ΑΕΠ. 

 Οι ειδικευµένοι µετανάστες έχουν παραγωγικότητα πάνω από τον µέσο όρο. Αυτή η 

παραγωγικότητα ωφέλησε το ΑΕΠ αλλά και τα ποσοστά οικονοµικής ανάπτυξης των 

χώρων. Οι τελευταίοι επιδρούν άµεσα την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών  επειδή 

όταν υπάρχει εξειδικευµένη εργασία τότε η εισαγωγή των νέων καινοτοµιών είναι 

απαραίτητη. Από την άλλη οι εξειδικευµένοι εργάτες βοηθούν στην καλύτερη 

κυκλοφορία των γνώσεων διεθνώς και προσαρµόζονται ευκολότερα στην αγορά 

εργασίας.  

 Η παρουσία των µεταναστών επηρεάζει και το εισόδηµα των ντόπιων µε τον 

παρακάτω τρόπο: η  αύξηση της προσφοράς εργασίας λόγω της µετανάστευσης 

προξενεί µείωση του κόστους εργασίας και αυτό αυξάνει το κέρδος των επιχειρήσεων 

που είναι βασισµένο σε αυτή την µείωση και η  αύξηση αυτή αυξάνει πολύ λίγο το 

ΑΕΠ.  Παρόλα αυτά, η µη ειδικευµένη µετανάστευση αυξάνει τις ανισότητες µεταξύ 
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των εργαζοµένων αφού µειώνει το µισθό αυτών µε τους οποίους ανταγωνίζεται  και 

από την άλλη αυξάνει το µισθό των ειδικευµένων εργαζοµένων.   

Για την περίπτωση  του Καναδά τα δεδοµένα  αλλάζουν. Με βάση έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί και από το Fraser Institute  και από το Economic Council of Canada (ECC) 

το 1991, παρατηρήθηκε  ότι  η εποχή που η χώρα είχε την µεγαλύτερη οικονοµική 

ανάπτυξη, ήταν η εποχή που το ποσοστό  της µετανάστευσης ήταν µηδέν, ακόµα και 

αρνητικό.  Στην ίδια έρευνα υποστηρίζεται ότι  ναι µεν η µετανάστευση  αυξάνει το 

εργατικό δυναµικό, τις επενδύσεις, την κατανάλωση αλλά από την  άλλη µειώνει το 

πραγµατικό εισόδηµα. Οι  ερευνητές της ECC αποδέχονται ότι η αύξηση που 

προξενεί η µετανάστευση στη οικονοµία δεν ξεπερνά το 1/10 του 1% για ένα 

εκατοµµύριο νέους µετανάστες, χωρίς να υπολογιστεί το κόστος εγκατάστασης τους.  

Αλλά και στην περίπτωση αυτή δεν λείπουν οι αρνητικές συνέπειες όπως είναι το 

φαινόµενο brain drain.   

Η διαφορά αυτή ανάµεσα  σε Καναδά, Γαλλία και Ελλάδα µπορεί να εξηγηθεί από 

την φύση της µεταναστευτικής πολιτικής του Καναδά. Οι µακροπρόθεσµοι  στόχοι 

της οικονοµικής πολιτικής για την αναδιαµόρφωση του καναδικού εργατικού 

δυναµικού και για την κάλυψη του δηµογραφικού ελλείµµατος, ώθησαν όλο και 

περισσότερους  µετανάστες στην χώρα περισσότερο για να στηρίξουν την οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρας πάρα για να την επηρρεάσουν θετικά. Ένα επιπλέον στοιχείο 

που διαφοροποιεί  την Ελλάδα και τον Καναδά είναι ότι στην περίπτωση της Ελλάδας  

επρόκειτο για µαζική ανεξέλεγκτη µετανάστευση ενώ για τον Καναδά για 

ρυθµισµένη διαδικασία κατ’επιλογής.     

Για την περίπτωση της Ελλάδας πλέον εν έτη 2012 τα εµπειρικά στοιχεία που 

παρουσιάσαµε πιο πάνω δεν ισχύουν. Μετανάστες και Έλληνες εργαζόµενοι 

δυστυχώς βιώνουν την ίδια αβεβαιότητα  και φόβο για το µέλλον.    

 

1.5  Σύγκριση µε βάση τον συσχετισµό του κρατούς πρόνοιας και την 

διαχείρηση της µετανάστευσης  

 

Πρόκειται για τρεις χώρες µε διαφορετική παράδοση όσον αφορά το κράτος πρόνοιας 

και τρεις χώρες που ανήκουν η καθεµία σε τρία διαφορετικά θεωρητικά µοντέλα 

σύµφωνα µε την σχετική θεωρητική συζήτηση. 
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 Ο Καναδάς κατατάσσεται στις χώρες µε φιλελεύθερο καθεστώς πρόνοιας τα 

κυριότερα στοιχεία του οποίου είναι ότι ό ρόλος του κράτος είναι ελάχιστος και 

προτεραιότητα έχει η ανάπτυξη της αγοράς. Κεντρική θέση είναι ή ατοµικιστική 

προσέγγιση του ανθρώπου ως έλλογο ων, υπεύθυνο για της πράξεις του και κάτω από 

αυτήν την οπτική γωνία, αυτοί που χρειάζονται την κρατική βοήθεια είναι µόνο οι 

αναξιοπαθούντες. Στον Καναδά όπως και σε άλλες χώρες της ιδίας οµάδας κρατών το 

κράτος πρόνοιας αποτελεί µηχανισµό ενίσχυσης της αγοράς, στόχος τους είναι να 

τραβήξουν τα άτοµα από την πρόνοια στη αγορά εργασίας και όχι να τους 

διατηρήσουν εκεί. Όσον αφορά την µετανάστευση συγκεκριµένα ο Καναδάς 

σκοπίµως επιλέγει µετανάστες που θα απορροφηθούν εύκολα από την αγορά για να 

µην επιβαρυνθούν οι υπηρεσίες πρόνοιας καθώς οι τελευταίες είναι περιορισµένες και 

σε χρόνο και σε δαπάνη. Παρόλα αυτά ιδιαίτερη σηµασία έχει δοθεί στην 

επιχορήγηση των προγραµµάτων και υπηρεσιών που στοχεύουν στην προετοιµασία 

των ατόµων να ενταχθούν στη αγορά.         

Η Γαλλία κατατάσσεται στις χώρες µε συντηρητικό µοντέλο κράτους πρόνοιας, 

µοντέλο στο οποίο ο ρόλος του κράτους είναι πολύ δυνατός και όπου τα δικαιώµατα 

που χορηγούνται είναι κατηγορικά και όχι καθολικά όπως είναι στο φιλελεύθερο 

µοντέλο.  Η ιδιωτική ασφάλιση παίζει ένα ελάχιστο ρόλο, τα κοινωνικά δικαιώµατα 

κατοχυρώνονται από συνταγµατικές εγγυήσεις, οι οποίες αναδεικνύουν την αρχή του 

κοινωνικού κράτους ως οργανωτική βάση του πολιτεύµατος, τυποποιούν τον 

κοινωνικό κρατικό προσανατολισµό, νοµιµοποιούν τον οικονοµικό παρεµβατισµό, 

νοηµατοδοτούν το περιεχόµενο των ατοµικών δικαιωµάτων και της ισότητας, και 

τέλος ασκούν µια προφανή ιδεολογική - νοµιµοποιητική λειτουργία, εξωραΐζοντας 

την εικόνα του κράτους προσδίδοντας στην εξουσία ένα κοινωνικό πρόσωπο.  

 Όσον  αφορά την µετανάστευση στην Γαλλία, οι µετανάστες έχουν πρόσβαση σε 

όλες τις υπηρεσίες πρόνοιας όπως και οι Γάλλοι πολίτες όπως έχει παρατηρηθεί 

κάνουν περισσότερη χρήση αυτών από τους τελευταίους.  

Η Ελλάδα σύµφωνα µε την θεωρία του Ferrera  ανήκει στο Νότιο µοντέλο κράτους 

πρόνοιας αν και περικλείει πολλά στοιχεία κορπορατιστικού µοντέλου καθώς οι 

παροχές αντλούνται κυρίως από το ασφαλιστικό δεσµό και όχι από την γενική 

φορολόγηση κατηγοριοποιώντας τα κοινωνικά δικαιώµατα. Χαρακτηρίζεται από  

υψηλό βαθµό µεταβιβαστικών πληρωµών,  ανισοµερή καταµερισµό της κοινωνικής 

προστασίας,  ύπαρξη στοιχείων από την κοινωνική βοήθεια και στοιχείων από την 
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κοινωνική ασφάλιση, χαµηλή αποδοτικότητα των παρεχόµενων κοινωνικών 

υπηρεσιών και ο έντονος βαθµός  πελατειακών σχέσεων στο κρατικό σύστηµα. 

Επίσης το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα συµπορεύεται και µε τις κατευθυντήριες 

γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τον µεταναστευτικό πληθυσµό το 

κράτος άρχισε να δίνει δικαιώµατα  ισότιµης συµµετοχής στο σύστηµα πρόνοιας µετά 

το πέρασµα της δεκαετίας. Την µεταβατική εποχή που διανύουµε µετανάστες και 

Έλληνες κυρίως υπάλληλοι του ιδιωτικού τοµέα είναι µάρτυρες της συρρίκνωσης των 

υπηρεσιών πρόνοιας, πορεία η όποια κάνει αβέβαιο το αυριανό τοπίο.          

 

1.6 Άλλες κοινωνικές διαστάσεις της µεταναστεύσεις που συµπληρώνουν το 

γενικότερο πλαίσιο του. 

 

Τα ιδιαίτερα  ζητήµατα που αναφερθήκαµε κατά την διάρκεια της ανάλυσης ήταν : το 

ζήτηµα της µαντίλας, οι αναταραχές του Νοεµβρίου 2005 στο Παρίσι ( Γαλλία), ο 

ρόλος των ΜΜΕ, η εγκληµατικότητα,(Ελλάδα), και η περίπτωση του Κεµπέκ 

(Καναδά). Τα ζητήµατα αυτά αποτελούν ιδιαίτερες περιπτώσεις  των 

µεταναστευτικών ζητηµάτων των τριών χωρών και αφορούν τα µειονοτικά 

δικαιώµατα  και άλλα κοινωνικά  φαινόµενα όπως  ανεργία, και η εγκληµατικότητα, 

ζητήµατα τα οποία έχουν µείνει ανοιχτά χωρίς λύση και παραµένουν επίκαιρα.                                 

Όσον αφορά το ζήτηµα των αναταραχών στα αποµονωµένα προάστια  κάναµε µια 

εκτεταµένη ανάλυση  µε βάση τα στοιχεία ανεργίας, την εκπαίδευση τους, και την 

κατάσταση σε αυτά  τα προάστια, τα οποία  είναι τεκµήριο της πολιτικής 

αποµόνωσης των µεταναστών από την γαλλική κοινωνία. ∆οµηµένες σαν αυτόνοµες 

µονάδες και αποµονωµένες από το κέντρο του Παρισιού οι εγκαταστάσεις 

δηµιουργούν αρκετά προβλήµατα στην καθηµερινότητα των µεταναστών που ούτως 

ή άλλως παρουσιάζει υψηλή εγκληµατικότητα, ανεργία και χαµηλά επίπεδα 

εκπαίδευσης. Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την ανεργία επιβαρύνονται 

από το κύκλο εγκληµατικότητας και από την βιαιότητα και την αλαζονεία των 

αστυνοµικών. Είναι γεγονός ότι τα ποσοστά  της εγκληµατικότητας είναι µεγαλύτερα 

σε αυτές τις περιοχές από τι σε άλλες πιο κεντρικές, κάτι που συνοδεύεται και από 

την προπαγάνδα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης για συνεχώς αυξανόµενο ποσοστό 

εγκληµατικότητας δηµιουργώντας µια κατάσταση ανασφάλειας στο γενικό 

πληθυσµό. Αντιµέτωπες µε αυτή την κατάσταση τρόµου όσον αφορά την 

εγκληµατικότητα των νεαρών στα προάστια, οι διαφορές κυβερνήσεις είχαν δώσει 
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στα αστυνοµικά όργανα διευρυµένες εξουσίες ελέγχου και αστυνόµευσης όσον 

αφορά τους µετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς.  

Όσον αφορά την εκπαίδευση αυτών των παιδιών,  αυτό που είναι σηµαντικό να 

αναφερθεί είναι η επιλογή του διδακτικού προσωπικού των σχολείων των 

υποβαθµισµένων περιοχών. Εκεί πάντα στέλνουν τους νέους καθηγητές χωρίς 

εµπειρία και  τους λιγότερο προετοιµασµένους. Η πολιτική αποµόνωσης και τα 

προβλήµατα καθηµερινότητας στα προάστια του Παρισιού και το κοινωνικό τους 

αντίκτυπο είναι αυτά που οδήγησαν τους νεαρούς  να περιφέρονται µέσα  σε ένα 

φαύλο  κύκλο  φτώχειας, ανεργίας, απόρριψης, αποκλεισµού και εγκληµατικότητας.  

 

 Ένα  ξεχωριστό  ζήτηµα αλλά αλληλένδετο µε το προηγούµενο  είναι το αυτό της 

µαντίλας που προέκυψε  το 1989 σε ένα  δηµόσιο σχολείο στο Παρίσι,  και η πράξη 

αποβολής των τριών µαθητριών λόγω της µαντίλας που φορούσαν.  Το πρώτο 

διάστηµα, βρέθηκε µια πρόχειρη λύση και τα κορίτσια µπορούσαν να φορούν την 

µαντίλα στο προαύλιο του σχολείου αλλά όχι στη διάρκεια του µαθήµατος, κάτι που 

δεν διήρκεσε πολύ και τα κορίτσια αποβλήθηκαν ξανά αναζωπυρώνοντας την  φωτιά 

συζητήσεων που είχε ξεσπάσει. Η κοινή γνώµη δεν έµεινε ακλόνητη, όπως είναι 

αναµενόµενο. Με βάση µια δηµοσκόπηση από τη Le monde,  το Νοέµβριο   του 

1989, το 75% του πληθυσµού είναι εναντίον της αποδοχής την µαντίλας στο σχολείο.  

Σε θεωρητικό επίπεδο το ζήτηµα της µαντίλας, ενείχε µια δυαδική διάσταση, από τη 

µια ταυτίστηκε µε την υποτιµηµένη εικόνα της γυναικείας ύπαρξης αλλά και µε το 

ζήτηµα τη µετανάστευσης αυτής κάθ’ εαυτής. Πάνω απ’όλα όµως το ζήτηµα αυτό 

ανέδυε µια πολιτική και νοµική διάσταση, µέσα στην οποία η  κοσµικότητα του 

κράτους  και του σχολείου ήταν το σηµείο αναφοράς.  Παρ’ολες τις συζητήσεις σε 

διάφορα επίπεδα, αυτό που τελικά επικράτησε ήταν η υπεραπλουστεύσει του 

ζητήµατος της ενσωµάτωσης των µεταναστών, θέτοντας το σε άλλη βάση, και 

τονίζοντας τον κίνδυνο του Ισλάµ για την χώρα.  Το γεγονός αυτό δεν έκανε 

τίποτ’άλλο από να αυξήσει το αίσθηµα  αποκλεισµού των µουσλουµάνων στην 

Γαλλία αλλά και να τους ξαναθυµίζει τον φόβο του Άραβα.  

 

Μια περίπτωση άξια να αναφερθεί  είναι αυτή της Κεµπέκ, περιοχή του Καναδά στην 

οποία, η γαλλική κοινότητα επιµένει να διατηρεί τα πολιτισµικά τους στοιχεία που 

έχουν την βάση της στην γαλλική  γλώσσα και τη γαλλική πολιτισµική κληρονοµιά 
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και να τα αξιοποιεί στην καθηµερινότητά της. Το παράλογο είναι ότι δεν πρόκειται 

µόνο για µια  οµάδα που κατάγεται από τους πρώτους Γάλλους που έφτασαν στον 

Quebec αιώνες πριν αλλά και τους αυτόχθονες. Και οι δυο οµάδες λειτουργούν σαν 

µια, ενωµένες,  που και οι δυο κατακτήθηκαν από τους Βρετανούς.  Αυτό που 

διεκδικούν δεν είναι µόνο να έχουν πλήρη αναγνώριση  των µειονοτικών  

συλλογικών τους δικαιωµάτων αλλά και να τους κατοχυρωθεί ένα ειδικό καθεστώς 

αυτονοµίας, το οποίο φυσικά εξακολουθεί να τους αρνείται από την καναδέζικη  

κυβέρνηση.  

Το ζήτηµα αυτό παραµένει άλυτο και πρακτικά αλλά και θεωρητικά στη διεθνή 

συζήτηση καθώς είναι δύσκολο να βρεθεί αυτή η µορφή ανεκτικότητας που  θα 

προσφέρει αναγνώριση των µειονοτικών τους δικαιωµάτων χωρίς να υπάρχει 

αντιπαράθεση µε τις οικουµενικού χαρακτήρα δηµοκρατικών αξιών των  

φιλελευθέρων δυτικών κοινωνιών. 

 

Ένα άλλο ιδιαίτερο ζήτηµα στη περίπτωση της Ελλάδας είναι η εγκληµατικότητα και 

ο επιβαρυντικός ρόλος των Μ.Μ.Ε  Γεγονός είναι ότι οι αλλοδαποί µετανάστες 

αύξησαν τα κρούσµατα παραβάσεων και εγκληµατικότητας στην Ελλάδα αλλά από 

την άλλη σχετικά µε τους µετανάστες αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι αποτελούν την 

συντριπτική πλειοψηφία, πρέπει να έχουµε υπόψη µας δυο παράγοντες .  

Πρώτον: Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι κατά την διάρκεια των αναταραχών 

στην Αλβανία την περίοδο 1997-1998 οι φυλακές τέθηκαν εκτός ελέγχου µε συνέπεια 

να έρθει στην Ελλάδα ένας µεγάλος αριθµός εγκληµατιών. Το ίδιο είχε συµβεί και 

την περίοδο 1989-1991 όταν στην Αλβανία κατέρρευσε το σοσιαλιστικό-

κοµµουνιστικό καθεστώς και έγινε η µετάβαση της εξουσίας στους δηµοκρατικούς. Η 

νέα κυβέρνηση έδωσε αµνηστία σε όλους τους φυλακισµένους που είχαν 

κατηγορηθεί για πολιτικά εγκλήµατα, δηλαδή στους κρατούµενους που είχαν 

τιµωρηθεί από τον δικτάτορα εξαιτίας των φιλελευθέρων απόψεων τους, αµνηστία η 

οποία εκµεταλλεύτηκε µε πολλούς τρόπους αφήνοντας τις φυλακές άδειες και 

πολλούς κοινούς εγκληµατίες ελεύθερους, εκ των οποίων το µεγαλύτερο µέρος 

µετανάστευσε στην Ελλάδα, Ιταλία και άλλες χώρες της Ευρώπης µαζί µε τους 

απλούς οικογενειάρχες. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σηµαντικά στην δηµιουργία των 

στερεότυπων εναντίων των µεταναστών ειδικά των Αλβανών από τους καθοδηγητές 

γνώµης και τα ΜΜΕ.  
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 Τα ΜΜΕ οξύνουν την κατάσταση µόνο και µόνο για χάρη της είδησης. Ειδικότερα 

τα κανάλια τηλεόρασης για να δηµιουργήσουν είδηση στα πλαίσια της τηλεοπτικής 

εγκληµατικότητας δεν διστάζουν  να δηµοσιοποιήσουν εγκλήµατα που έχουν 

διαπραχθεί πιθανότατα από αλλοδαπούς                

 

 

 

 

2. Τελευταίες Παρατηρήσεις  

 

 

Εάν θέτουµε την συζήτηση σε άλλη βάση, σηµείο εστίασης θα ήταν οι επιτυχίες και 

οι αποτυχίες των µεταναστευτικών πολιτικών των τριών χωρών.  

Για την περίπτωση της Γαλλίας, µε δεδοµένο τα δυνατά εθνικά στοιχεία και την 

αυστηρή πολιτική µετανάστευσης που έχει, πολύ θετικό στοιχείο είναι η απόκτηση 

της ιθαγένειας από τους µετανάστες µε πιο εύκολο τρόπο από τι στην Ελλάδα. Οι 

περισσότεροι µετανάστες και πρώτης και δεύτερης και τρίτης γενιάς είναι Γάλλοι 

πολίτες. Τουλάχιστον αυτό τους προσφέρει µια ισότητα  de jure αν και όχι de facto.  

 Ένα δεύτερο θετικό στοιχείο είναι και οργάνωση των ZEP δηλαδή περιοχών 

εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Πρόκειται για µια πρωτοβουλία, σύµφωνα µε την 

οποία παιδιά από τις υποβαθµισµένες περιοχές που ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές 

τους θα  µπορούσαν µε µια απλουστευµένη διαδικασία να εγγραφούν σε ανώτατα 

ιδρύµατα. 

 Τα αρνητικά στοιχεία της  πολιτικής µετανάστευσης της Γαλλίας τα αναπτύξαµε 

κατά την διάρκεια της ανάλυσης εκτενώς και αφορούν κυρίως την αδυναµία της να 

ενσωµατώσει τους µετανάστες µε ίσους όρους.    

Για την  περίπτωση της Ελλάδας τα θετικά στοιχεία είναι ότι µετά το πέρας της 

δεκαετίας αρχίσανε οι πρώτες προσπάθειες ενσωµάτωσης των µεταναστών πρώτα  µε 

τον νόµο 2001 και αργότερα µε τον νόµο του 2005. Παρ’όλα αυτά και  στις δυο 

νοµοθεσίες υπήρχαν υπόγειες τάσεις παρεµπόδισης της ενσωµάτωσης µε την 

αυξηµένη γραφειοκρατία που ακολουθούσε. Επιπλέον η δεκαετία 1990-2000 ήταν 

µια περίοδος σύγχυσης και αβεβαιότητας για τους µετανάστες µε αρνητικά 

αποτελέσµατα για την κοινωνική συνοχή της χώρας.   
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Πραγµατική επιτυχία της ελληνικής µεταναστευτικής πολιτικής είναι ο νόµος για την 

ιθαγένεια 3838/2010 ο οποίος  έλυσε ένα πρόβληµα είκοσι ετών και προχώρησε σε  

αληθινή ενσωµάτωση. ∆υστυχώς όµως όλα αλλαξαν µε την κορύφωση της 

οικονοµικής κρίσης στην χώρα καθώς η δεξία κυβερνιση µε προθυπουργό τον 

Α.Σαµαρά σταµάτησε όλες τις διαδικασίες χόρηγησης της ελληνική υπηκόοτητας σε 

µεταναστες και στα παιδιά τους τα τέλη της προηγουµενης χρόνιας. Αυτό επανεφερε 

το χάος της προηγούµενης περιοδου µε την αβεβαιότητα να κυριεύει.  

Για την περίπτωση του Καναδά, µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι είναι η πιο 

επιτυχηµένη πολιτική µετανάστευσης και όσον αφορά την ενσωµάτωση των 

µεταναστών και τα δικαιώµατα τους και για την απόκτηση της ιθαγένειας και για την 

κατάσταση τους στην αγορά εργασίας κτλ.  Ο Καναδάς ναι µεν είναι πιο φιλική χώρα 

προς τους µετανάστες αλλά  αν γίνουµε πιο καχύποπτοι  θα µπορούσαµε να 

εικάσουµε ότι στην ουσία, δεν πρόκειται για µετανάστευση αυτή καθεαυτή άλλα 

περισσότερο πρόκειται για µια µετακίνηση εργαζοµένων µε αυξηµένες δεξιότητες .    

        

Για την περίπτωση της Ελλάδας και της Γαλλίας οι οποίες βαδίζουν προς µια κοινή 

πορεία κάτω από τις κατευθυντήριες γραµµές  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κλίµα 

είναι ίδιο:  Ενσωµάτωση των µεταναστών µε συνοδευόµενες προσδοκίες αυτών των 

κοινωνιών από τους µετανάστες να σεβαστούν την χώρα που τους φιλοξενεί. Τα 

φαινόµενα ξενοφοβίας και ρατσισµού από την άλλη  δεν έχουν συρρικνωθεί. 

Για όλες τις κοινωνίες της Ευρώπης αλλά για την Ελλάδα ειδικότερα η οικονοµική 

κρίση επηρεάζει αδιαµφισβήτητα την αγορά εργασίας και συνεπώς και τους 

µεταναστευτικούς πληθυσµούς. Με τα όρια πραγµατικής  απασχόλησης  να 

στενεύουν παρατηρείται ένα δυαδικό φαινόµενο,  από την µια δηµιουργία της 

Ελληνικής Νεοµετανάστευσης,  µε ένα µεγάλο αριθµό νέων πανεπιστηµιακής 

εκπαίδευσης κυρίως να αναζητούν εργασία σε άλλες ευρωπαϊκές  χώρες. Από  την 

άλλη οι µετανάστες εντός της χώρας αναζητούν διεξόδους από την κρίση µε 

δεδοµένο ότι είναι οι πρώτοι που επηρεάζονται από αυτή. Ένα µεγάλο µέρος τους 

επιστρέφει στη χώρα καταγωγής τους  χωρίς προοπτικές για ένα σίγουρο µέλλον, ενώ 

άλλο ποσοστό καταφεύγει σε άλλες χώρες της Ευρώπης  και πέρα από τον 

Ατλαντικό.   

Γενικότερα, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι  οι συνέπειες της µετανάστευσης  σε 

αυτές τις τρεις χώρες είναι µάλλον περισσότερο θετικές παρά αρνητικές και ότι οι 

νέες αναπτυσσόµενες χώρες π.χ. η Αλβανία, θα µπορούσανε να επωφεληθούν από 
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την γνώση και την  µεταναστευτική εµπειρία αυτών των χωρών και να την 

εκµεταλλευτούν για να ξεπεράσουν την κρίση κυρίως στην οικονοµία.  

 

Μια  πετυχιµένη µεταναστευτική πολιτική  δεν θα ήταν ουτοπία εάν θα συγκέντρωνε 

τα παρακάτω στοιχεία: 

 

• Οικονοµική µετανάστευση  µε βάση της αναγκές της αγοράς εργασίας και της 

δηµογραφικές ανάγκες της χώρας (εάν υπάρχουν).   

• Ευκόλη πρόσβαση στην ιθαγένεια κάτω υπό προϋποθέσεις ( εάν το επιθυµούν 

οι µετανάστες ) 

• Ανεκτικότητα στις πολιτισµικές διαφορές  στην ιδιωτική σφαίρα και να τους 

δοθεί η δυνατότητα συµµετοχής και εξέλιξης στην κοινωνία σαν άτοµα µε 

ίσους όρους. ∆ιαφορετικοί αλλά ίσοι. 

• ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση, η οποία θα είναι το θεµέλιο µιας πιο ανοιχτής 

κοινωνίας, µε την εκµάθηση και της γλώσσας προέλευσης και µε την ύπαρξη  

τάξεις υποδοχής για ευκολότερη προσαρµογή. 

• ∆υνατότητα επαγγελµατικής κατάρτισης,  

• Σεβασµός στα συνταγµατικά δικαιώµατα του ατόµου    

 

Με  την εγκαθίδρυση µιας τέτοιας πολιτικής θα ήταν  δυνατό η αποφυγή της 

ξενοφοβίας, οι µετανάστες θα νιώσουν υπερηφάνεια και για την χώρα καταγωγής και 

για την χώρα υποδοχής, στην οποία θα είναι σεβαστές  οι ανθρώπινες  αξίες  και θα 

υπάρχει  υγιέστατη  κοινωνική  συνοχή και όχι δηλητηριώδεις σχέσεις. 
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