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οριστεί σελιδοδείκτης.
3.11

Θ πρώτη φάςη του κοινοφ Ευρωπαϊκοφ υςτήματοσ Αςφλου (1999- 2005) ... Σφάλμα! Δεν

ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
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Θ δεφτερη φάςη του Κοινοφ Ευρωπαϊκοφ υςτήματοσ Αςφλου (2006- 2014) Σφάλμα! Δεν

ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
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Ο νζοσ Κανονιςμόσ Δουβλίνο III .........................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
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Οι ςυνθήκεσ υποδοχήσ των Αιτοφντων Άςυλο...Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
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Θ παροχή Διεθνοφσ προςταςίασ ςτην Ελλάδα τον 21 αιώνα. Δομζσ και Διοικητικζσ
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Θ έννοια του εθνικοφ ρατςιςμοφ ωσ αποτέλεςμα τησ απαξίωςησ και του φόβου για τουσ

μετανάςτεσ και τουσ πρόςφυγεσ ...................................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
4.

ΑΝΣΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ–ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔ
Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
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4.1

Σι είναι η αντεγκληματική πολιτική και με τι αςχολείται ........... Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί

σελιδοδείκτης.
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Θεωρητική προςζγγιςη αντεγκληματικήσ πολιτικήσ .................. Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί
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Οριςμόσ παρεκλίνουςασ ςυμπεριφοράσ και ανάλυςη ζννοιασ . Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί
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σελιδοδείκτης.
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Ανάλυςη προβλήματοσ τησ εγκληματικότητασ των μεταναςτώνΣφάλμα! Δεν ζχει οριστεί
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ςυμπερφιροεάσ μεταξφ των διάφορων κοινωνικών ομάδων ................ Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί
σελιδοδείκτης.
4.7

Θ θεωρία τησ ανομίασ που οδηγεί ςτην εγκληματική ςυμπεριφορά ..... Σφάλμα! Δεν ζχει

οριστεί σελιδοδείκτης.
4.8

Θ θεωρία τησ ιςομζρειασ ελζγχου .....................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.

4.9

Ο ρόλοσ των Μ.Μ.Ε. ςτην καταςκευή τησ απειλητικήσ μορφήσ του "μετανάςτη –

εγκληματία"....................................................................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
4.10

Αντεγκληματική πολιτική –προτάςεισ επίλυςησ του προβλήματοσ ........ Σφάλμα! Δεν ζχει

οριστεί σελιδοδείκτης.
5.

Γεληθά πκπεξάζκαηα ............................................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.

6.

Βηβιηνγξαθία ..........................................................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
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1.

Διζαγωγή

Ζ Δπξσπαηθή έλσζε ήηαλ πάληα πφινο έιμεο εθαηνκκπξίσλ κεηαλαζηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ
απηνχο έξρνληαη κφληκα, άιινη πάιη πξνζσξηλά. Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί θαη επθαηξία θαη
πξφθιεζε γηα ηελ Δπξψπε. Οη λφκηκνη κεηαλάζηεο είλαη απαξαίηεηνη γηα λα θαιχπηνπλ ηηο
ειιείςεηο ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο ζ‟ εξγαηηθφ δπλακηθφ δηφηη ν πιεζπζκφο ηεο Δπξσπαηθήο
Έλσζεο γεξάζθεη θαη ην πνζνζηφ γελλήζεσλ κεηψλεηαη. Ζ Δπξσπαηθή Έλσζε έρεη θαζήθνλ
απηνχο πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε ην άζπιν γηα λα δηαθχγνπλ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ δησγκφ ή
ηε ζνβαξή θαθνπνίεζε. ηφρνο ησλ επξσπαηθψλ εγεηψλ είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θνηλή
ζηξαηεγηθή λα βνεζήζνπλ θάζε ρψξα λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο
επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη. Γη‟ απηφ ππάξρεη θαη ε έγθξηζε γηα έλα επξσπαηθφ ζχκθσλν γηα ηε
κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν. ηα ζέκαηα αλάιπζεο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο ινηπφλ
εθηφο απφ ην δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη θαη ε πξνζθπγηθή θξίζε θαη ε αλάιπζε ηεο ζε
ζρέζε κε ηνπο άκεζνπο θνξείο πνπ ηελ απαζρνινχλ. Τπάξρεη αλάγθε δηάθξηζεο αλάκεζα ζηηο
έλλνηεο „‟πξφζθπγαο‟‟ θαη „‟κεηαλάζηεο‟‟ θαη αλαιχεηαη ζηελ παξαθάησ εξγαζία. Θα ήηαλ πνιχ
θαίξην λα αλαξσηεζεί θαλείο ηη πξνζηαζία ιακβάλεη ν πξφζθπγαο απφ ην εθάζηνηε θξάηνο φπσο
αλαιχεηαη παξαθάησ. Δπηπιένλ δελ ζα κπνξνχζαλ λα παξαιεηθζνχλ κεξηθέο λνκνζεζίεο πεξη
αζχινπ αιιά θαη θάπνηεο ζπκβάζεηο νη νπνίεο θαηνρχξσζαλ θαη λνκηθά ην ζεζκηθφ δηθαίσκα ηνπ
πξφζθπγα γηα παξακνλή. Έηζη ζα δνχκε θαη κεξηθέο ζπλζήθεο θαη θαλνληζκνχο πνπ αξκφδνπλ
γηα ηελ απνζαθήληζε θάπνησλ ζεκαληηθψλ φξσλ ζε ζρέζε κε ηνλ πξφζθπγα. Παξαθάησ ζην
επφκελν θεθάιαην αλαιχεηαη ζπγθεθξηκέλα ην δήηεκα ηεο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο.
Πσο ην θξάηνο αληηδξά ζην εθάζηνηε έγθιεκα; Με πνηνπο ηξφπνπο έλα θξάηνο είλαη ηθαλφ λα
εμαζθαιίζεη αξκνλία ζηε θνηλσλία;
Πνηα θνηλσληθά κέηξα θαη θαλφλεο ηνπ πνηληθνχ θψδηθα ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ γηα λα
αληηκεησπηζηεί ην έγθιεκα;
ια ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ζα απαληεζνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία καδί κε ηελ αλάιπζε ησλ
παξαπάλσ δχν ππφινηπσλ ζεκάησλ ζεκάησλ.

6

2.

ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ

2.1 Οπιζμόρ και η έννοια ηηρ μεηανάζηεςζηρ
Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί,έλα ζεκαληηθφ θαηλφκελν ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Απφ θαηαβνιήο
θφζκνπ,ν άλζξσπνο κεηαθηλείηαη απφ ηφπν ζε ηφπν αλαδεηψληαο πην επλντθνχο ηξφπνπο
επηβίσζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα δεκνγξαθηθφ θαηλφκελν ην νπνίν επεξεάδεηαη απφ πνηθίινπο
πνιηηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη ηδενινγηθνχο παξάγνληεο θαη απηφ ην θαζηζηά δχζθνιν λα
ππνβιεζεί ζε παξαηήξεζε θαζψο εμειίζζεηαη δηαξθψο. Δλλνηνινγηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε
φηη σο κεηαλάζηεπζε νξίδεηαη: «Ζ γεσγξαθηθή κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ απφ έλα ηφπν ζ‟ έλα
άιιν γηα κφληκε ή πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε πνπ γίλεηαη εθνχζηα ή αθνχζηα (αλαγθαζηηθή) κε
βαζχηεξα αίηηα (ηνπιάρηζηνλ ζηελ εθνχζηα), γηα αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ηελ αλαδήηεζε
θαιχηεξεο ηχρεο. Ζ έλλνηα πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα «Μεηαλαζηεχσ» θαη απνηειεί γεληθά, κηα
κνξθή πιεζπζκηαθήο θηλεηηθφηεηαο κέζα ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Άιιε βαζηθή κνξθή ηεο
θηλεηηθφηεηαο είλαη ε ιεγφκελε «Κνηλσληθή» πνπ ζπληειείηαη ζηα πιαίζηα ελφο θνηλσληθνχ
ζπζηήκαηνο θαη εκθαλίδεηαη ζαλ ε θχξηα κεηαθίλεζε ηνπ αλζξψπνπ ή κηαο νινθιεξσκέλεο
νκάδαο αηφκσλ απφ κηα θνηλσληθή ηάμε ή έλα θνηλσληθφ ζηξψκα ζε έλα άιιν». (1)

(1)(Σζανύζεο, 1991, ζει. 2384 ). (Βι. Σζανύζεο, ζην: Μπάγθαβνο Υ., - Παπαδνπνύινπ Γ., Μεηαλαζηεπηηθέο ηάζεηο θαη Δπξσπατθή
κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, ΗΝΔ-ΓΔΔ, ζει. 11-12, δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
www.inegsee.gr/sitefiles/studies/MELETH_15.pdfΒι. http://walk2geographies.wordpress.com
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2.2 Δίδη μεηανάζηεςζηρ
Σα κεηαλαζηεπηηθά θαηλφκελα κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηα
θξηηήξηα δηάθξηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θάζε θνξά. Οη ζεκαληηθφηεξεο δηαθξίζεηο είλαη νη
αθφινπζεο: (2)
 Με θξηηήξην ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ, πνπ εγθαηαιείπνπλ ηνλ ηφπν ηνπο θαη εγθαζίζηαληαη
ζε θάπνην άιιν. Αλ είλαη κεκνλσκέλα άηνκα ή νκάδεο ηφηε κηιάκε γηα αηνκηθή ή νκαδηθή
κεηαλάζηεπζε αληίζηνηρα.
 Με θξηηήξην ην θξάηνο, σο γεσγξαθηθή πεξηνρή παξαηήξεζεο θαη κειέηεο ηεο
κεηαλαζηεπηηθήο θίλεζεο δηαθξίλνπκε ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε. Δμσηεξηθή
ή Γηεζλήο είλαη ε θίλεζε απφ έλα θξάηνο πξνο άιιν. Δζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε είλαη ε θίλεζε
απφ έλαλ νηθηζκφ ζε έλαλ άιιν κέζα ζηα φξηα ηνπ ίδηνπ θξάηνπο.
 Με θξηηήξην ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα παξακνλήο, θαηά ηελ αλαρψξεζε κπνξνχκε λα
δηαθξίλνπκε ηε κεηαλάζηεπζε ζε κφληκε ή πξνζσξηλή. Πην ζπγθεθξηκέλα φηαλ ε
κεηαλάζηεπζε γίλεηαη ζε νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, αλάινγα κε ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα
ηελ δηεπζέηεζε ησλ ππνζέζεσλ, θαζψο ππάξρεη πάληα ε πξφζεζε ηεο επαλφδνπ. ηαλ ε
κεηαλάζηεπζε είλαη αδχλαηνλ λα θαζνξηζηεί ρξνληθά ή είλαη αβέβαηεο δηάξθεηαο θαη δελ
ππάξρεη πξφζεζε επαλφδνπ απφ ηνλ κεηαλάζηε, ηφηε ζεσξείηαη κφληκε. ρεηηθά, ε «Δζληθή
ηαηηζηηθή Τπεξεζία» ηεο ρψξαο νξίδεη ζαλ πξνζσξηλή ηελ κεηαλάζηεπζε ζε κηα ρψξα ηνπ
εμσηεξηθνχ γηα παξακνλή κηθξφηεξε απφ έλα έηνο ή ηελ αλαρψξεζε ιφγσ λαπηνιφγεζεο θαη
ζαλ κφληκε ηελ κεηάβαζε ζε κηα μέλε ρψξα γηα εγθαηάζηαζε πνπ δηαξθεί πάλσ απφ έλα έηνο.
 Με θξηηήξην ηελ πξφζεζε κεηαλάζηεπζεο, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο κνξθέο: ηελ
εθνχζηα, ηελ αλαγθαζηηθή θαη ηε βίαηε κεηαλάζηεπζε.

Δθνχζηα, είλαη ε κεηαλάζηεπζε πνπ είλαη πξντφλ ειεχζεξεο απφθαζεο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ
αηφκνπ ή ζπλφινπ. Αλαγθαζηηθή, είλαη ε κεηαλάζηεπζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εζειεκέλε
δεκηνπξγία δπζκελψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζε βάξνο νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ αηφκσλ ή κεξίδαο
πιεζπζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα ζηγφκελα πξφζσπα αληηκεησπίδνπλ ην δίιεκκα ή λα
κείλνπλ θαη λα δνπλ ππφ δπζκελείο φξνπο ή λα θχγνπλ. Ζ κνξθή απηή κεηαλάζηεπζεο, πνπ
νθείιεηαη ζε εζθεκκέλε πξνζπάζεηα ελφο θξάηνπο λα απαιιαγεί απφ ηελ παξνπζία νξηζκέλσλ
νκάδσλ, εκθαλίδεηαη σο εθνχζηα αλαρψξεζε, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη απνηέιεζκα
εμαλαγθαζκνχ. Ζ βίαηε κεηαλάζηεπζε, είλαη κηα κνξθή κεηαθίλεζεο πνπ επηβάιιεηαη ζπλήζσο
απφ ηηο αξρέο ελφο θξάηνπο θαη δελ αθήλεη πεξηζψξηα εθινγήο ζηνπο κεηαθηλνχκελνπο.
Πεξηπηψζεηο βίαηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη νη κεηαηνπίζεηο πιεζπζκψλ, νη αλαγθαζηηθνί
επνηθηζκνί, νη απειάζεηο θαη νη μελειαζίεο θαζψο θαη νη αλαγθαζηηθέο αληαιιαγέο πιεζπζκψλ.
Σα άηνκα πνπ κεηαθηλνχληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ραξαθηεξίδνληαη πνιιέο θνξέο σο πξφζθπγεο.
 Ζπεηξσηηθή ή Τπεξπφληηα, αλάινγα, κε ην αλ ζηελ κεηαθίλεζε απφ ρψξα ζε ρψξα,
παξεκβάιιεηαη ή φρη ε ζάιαζζα θαη ε ρψξα ηεο κεηαλάζηεπζεο αλήθεη ζε άιιε Ήπεηξν.
ήκεξα, γίλεηαη πην επηιεθηηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο ελδνεπεηξσηηθέο θαη δηεπεηξσηηθέο
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κεηαλαζηεχζεηο θαη δηαηεξείηαη πην έληνλε ε εηθφλα ηεο ελφηεηαο ή ηεο αζπλέρεηαο ηεο
γεσγξαθηθήο πεξηνρήο φπνπ θηλείηαη ζπλήζσο ν ιαζξνκεηαλάζηεο.
 Με θξηηήξην ηελ κεηαβνιή ή κε ησλ ηξφπσλ δσήο ηνπ κεηαλάζηε, δηαθξίλνπκε ηε
κεηαλάζηεπζε ζε ζπληεξεηηθή θαη θαηλνηφκν. πληεξεηηθή, είλαη ε κεηαλάζηεπζε πνπ
δηαηεξεί ακεηάβιεην ηνλ ηξφπν δσήο πνπ αθνινπζείην πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε φπσο γηα
παξάδεηγκα ε κεηαλάζηεπζε ησλ λνκάδσλ θηελνηξφθσλ. Καηλνηφκνο κεηαλάζηεπζε, είλαη
αληίζεηα εθείλε πνπ κεηαβάιιεη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ κεηαλάζηε, φπσο γηα παξάδεηγκα ν
ρσξηθφο πνπ γίλεηαη βηνκεραληθφο εξγάηεο ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ.
Με θξηηήξην ην βαζκφ εμάξηεζεο απφ ηε θχζε, σο παξάγνληα πξνζδηνξηζηηθφ ηεο
απφθαζεο γηα κεηαλάζηεπζε, δηαθξίλνπκε ηελ αξρατθή θαη ηελ ζχγρξνλε κεηαλάζηεπζε.
Αξρατθή, είλαη ε κεηαλάζηεπζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ επνρηαθή ή κφληκε εμάληιεζε ησλ
θπζηθψλ πφξσλ. Ζ ζχγρξνλε κεηαλάζηεπζε, πξνθαιείηαη απφ νηθνλνκηθά αίηηα θαη είλαη θαηά
θαλφλα θαηλνηφκνο. (3)( 4)


2Βι. Σζανύζεο, ζην: Μπάγθαβνο Υ., - Παπαδνπνύινπ Γ., Μεηαλαζηεπηηθέο ηάζεηο θαη Δπξσπατθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, ΗΝΔΓΔΔ, ζει. 11-12, δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: www.inegsee.gr/sitefiles/studies/MELETH_15.pdf
3Βι. http://www.e-telescope.gr/el/international-issues/81-immigrants-in-europe
4Βι. http://www.Apodimos.com
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2.3 Γιάκπιζη μεηαναζηών και καηαγωγή
Ωο κεηαλάζηεπζε ινηπφλ, νξίδνπκε ηε θπζηθή κεηάβαζε αηφκσλ θαη νκάδσλ απφ κηα θνηλσλία
ζε θάπνηα άιιε ή θάζε γεσγξαθηθή κεηαθίλεζε κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ ή ηε κεηαθνξά
αλζξψπηλνπ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ κηα πεξηνρή ζε θάπνηα άιιε. Απφ ηα πξνεγνχκελα
ζπλεπάγεηαη φηη κπνξεί κελ ε κεηαλάζηεπζε λα έρεη ζαλ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε γεσγξαθηθή
θηλεηηθφηεηα αιιά ην ηη θάζε θνξά νξίδεηαη ζαλ κεηαλάζηεπζε εμαξηάηαη απφ
θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο. Γηα παξάδεηγκα κηιψληαο ζήκεξα γηα
κεηαλάζηεπζε ελλννχκε, θπξίσο, ηελ νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε δηαρσξίδνληαο ηελ έηζη απφ
άιιεο κνξθέο κεηαλάζηεπζεο πνπ κπνξεί λα πάξεη θαη πνπ είλαη ε πξνζθπγηθή θαη ε αληαιιαγή
πιεζπζκνχ. Λφγσ ηεο χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ κεηαλαζηψλ, (λφκηκνη θαη παξάλνκνη
κεηαλάζηεο, αηηνχληεο άζπιν, πξφζθπγεο), ζα πξέπεη λα γίλεη έλαο ζαθήο δηαρσξηζκφο.
Απνηεινχλ έλλνηεο πνπ ελψ κπνξεί λα ηαπηίδνληαη θαη λα αιιεινθαιχπηνληαη κεηαμχ ηνπο
σζηφζν δελ έρνπλ θακία ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Πξνηνχ ινηπφλ απνζαθελίζνπκε ηε ιέμε
κεηαλάζηεο θαιφ ζα είλαη λα γίλεη δηαρσξηζκφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ελλνηψλ.(5)

Πξφζθπγεο,
είλαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ ιάβεη πνιηηηθφ άζπιν θαη ηνπο ρνξεγείηαη άδεηα ανξίζηνπ παξακνλήο
ζηε ρψξα κε πιήξε εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έλα άηνκν κπνξεί λα έρεη
ιάβεη πνιηηηθφ άζπιν είλαη ζπλήζσο εμαηηίαο θαηαδίσμεο απφ ηελ ρψξα ηνπ γηα θπιεηηθνχο,
ζξεζθεπηηθνχο, ιφγνπο εζληθφηεηαο, πνιηηηθνχο ή αθφκα εμαηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε
θάπνηα νκάδα. Ο πξφζθπγαο ιφγσ ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ κπνξεί λα δηαηξέρεη
θίλδπλν γηα ηελ δσή ηνπ θαη γηα απηφ αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη ηελ ρψξα θαη ίζσο λα κελ
επηζηξέςεη πνηέ ζε απηήλ. Αηηνχληεο Άζπιν, είλαη άλζξσπνη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε γηα
άζπιν ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη αλακέλνπλ ηελ έγθξηζε ηεο. Δίλαη άηνκα πνπ εγθαηέιεηςαλ ηε
ρψξα ηνπο ιφγσ πνιηηηθψλ ή ηδενινγηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη πνπ ε επηζηξνθή ηνπο πίζσ ζηελ
παηξίδα ηνπο εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηνπο εμαηηίαο ηεο θπιεηηθήο ηνπο
ηαπηφηεηαο ή πνιηηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ. χκθσλα κε ηελ λνκνζεζία δελ έρνπλ
δηθαίσκα εξγαζίαο εθηφο θαη αλ απνθηήζνπλ ηελ αληίζηνηρε άδεηα.

Μεηαλάζηεο:
Τπήθννη θξαηψλ εθηφο Δ.Δ πνπ έρνπλ εηζέιζεη λφκηκα ή παξάλνκα ζηελ Διιάδα ή άιιεο ρψξεο
ηεο Δ.Δ κε ζθνπφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ αλεχξεζε πξνζσξηλήο ή κφληκεο εξγαζίαο. ζνλ
αθνξά ηελ Διιάδα νη κεηαλάζηεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε 3 θαηεγνξίεο:
1. Δπαλαπαηξηζκέλνπο Έιιελεο θαη Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο θαζψο θαη παιηλλνζηνχληεο. Ο
αξηζκφο ησλ πνληίσλ πνπ επαλαπαηξίζηεθαλ ηελ δεθαεηία 1987-1997 ππνινγίδεηαη ζηνπο
80,000 ελψ ζηηο αξρέο ηνπ 1999 ν αξηζκφο απηφο έθηαζε ζηηο 150,000.
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2. Μεηαλάζηεο κε άδεηα εξγαζίαο, άηνκα δειαδή απφ άιιεο ρψξεο πνπ αλαγθάδνληαη ιφγσ
δνπιεηάο λα κεηαλαζηεχζνπλ ζηε ρψξα καο (π.ρ. ζηειέρε πνιπεζληθψλ). Ο αξηζκφο
ππνινγίδεηαη ζηηο 25.000 – 30.000.
3. Παξάλνκνη κεηαλάζηεο θπξίσο απφ βαιθαληθέο ρψξεο θαη ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε.
Ξέλνη εξγαδφκελνη (foreign workers): αλαθεξφκαζηε ζε απηνχο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ αγξνηηθφ
ή ηνπξηζηηθφ ηνκέα ζε επνρηαθή βάζε κε άδεηα εξγαζίαο φκσο. Ηδηαίηεξα ηε δεθαεηία ηνπ „70 ε
θαηεγνξία απηή ήηαλ ηδηαίηεξα πνιππιεζήο ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα κε αληίζηνηρε φκσο
κείσζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ „80. Ζ CEDEFOP(6) πξνηείλεη έλαλ άιινλ δηαρσξηζκφ, πνπ
πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξείο ηχπνπο κεηαλάζηεπζεο:

(5)Βι.ΗΜΔΠΟ, «Οηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο», Αζήλα, 2005, ζει. 9-10, δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_7513_172574324.pdf 8
(6) Δπξσπατθό Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. Πξόθεηηαη γηα έλα νξγαληζκό, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, ηνπ
νπνίνπ ε απνζηνιή έγθεηηαη ζηελ παξνρή ζπλδξνκήο ζηελ Δπηηξνπή, κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο
θαη ηεο ζπλερνύο θαηάξηηζεο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο.
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2.4 Λόγοι Μεηανάζηεςζηρ
Μεηαλάζηεπζε γηα ιφγνπο εθπαίδεπζεο: Απηφο ν ηχπνο ζπκπεξηιακβάλεηαη γηαηί ηειηθά ην
θίλεηξφ ηνπο θαηαιήγεη λα είλαη νηθνλνκηθφ θαη πεξηιακβάλεη ηνπο ζπνπδαζηέο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο αιιά θαη αληίζηνηρν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ πνπ θηλνχληαη πξνο ρψξεο κε
παξφκνηα ή αλψηεξα επίπεδα εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο.
Μεηαλάζηεπζε γηα θαηάξηηζε: πεξηιακβάλεη ηνπο επαγγεικαηίεο εθείλνπο πνπ πεξλνχλ έλα
ζρεηηθφ δηάζηεκα ζε θάπνηα ρψξα πξνθεηκέλνπ λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο
ή άιια εηδηθεπκέλα πξντφληα. Μεηαλάζηεπζε γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο: εδψ
πεξηιακβάλνληαη άηνκα πνπ ηαμηδεχνπλ γηα ιφγνπο απαζρφιεζεο.
«Φηινμελνχκελνη εξγάηεο», (contract migration): ην είδνο απηφ κεηαλάζηεπζεο εκθαλίδεηαη
φηαλ αλαγλσξίδεηαη ε αλεηδίθεπηε ή εκη- εηδηθεπκέλε εξγαζία γηα ιφγνπο απαζρφιεζεο ζε
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα
Μεηαλάζηεπζε γηα κφληκε ηαθηνπνίεζε (settlement migration): ν ηχπνο απηφο αλαθέξεηαη ζηα
άηνκα πνπ πεγαίλνπλ ζε κία ρψξα κε ζθνπφ ηε κφληκε θαηνηθία. .(7)
Παξάλνκε κεηαλάζηεπζε: Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη πάξεη
ηδηαίηεξεο δηαζηάζεηο, πξνζδίδνληάο ηνπ ην ραξαθηήξα ελφο «λένπ ζηνηρήκαηνο» ζην νπνίν νη
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα ηζνξξνπήζνπλ αλάκεζα ζηελ επηηπρή
αμηνπνίεζε απηήο ηεο δπλακηθήο θαη ζηελ πξφιεςε πηζαλψλ πξνβιεκάησλ πνπ γελλά ηνχηε ε
ζπλχπαξμε.( 8)

(7)http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1
(8)Βι. ΗΜΔΠΟ, «Οηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο», ό.π., ζει. 9-10
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2.5 Απσέρ μεηαναζηεςηικήρ πολιηικήρ

Μεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή είλαη φιν ην θάζκα ησλ πνιηηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ηφζν
ζηελ είζνδν, ζηελ παξακνλή, ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο ησλ κεηαλαζηψλ φζν θαη
ζηνπο ζηφρνπο, ζηηο πξνηεξαηφηεηεο, ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηδηψμεηο
ηεο ρψξαο ππνδνρήο.
Ζ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θάζε ρψξαο ππνδνρήο, πξέπεη λα έρεη κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ζε
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη λα ζέηεη κε ζαθήλεηα ηνπο ζηφρνπο ηεο γηα ην θνηλσληθφ θαη
νηθνλνκηθφ κνληέιν. Βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ κηα ζχγρξνλε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή είλαη:
1. Ζ αξρή απνθπγήο δηαθξίζεσλ θαη εθαξκνγήο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο
θαη ηνπο λφκηκα εγθαηεζηεκέλνπο ζηα πιαίζηα ησλ ζεκειησδψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
2. Ο ζεβαζκφο ηεο πνηθηιφηεηαο, ηεο πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηαπηφηεηαο, απνηεινχλ
κείδνλεο αξρέο θαη πξνθιήζεηο πνπ απαηηνχλ δέζκεπζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ.
3. Δίλαη αλαγθαίνο ν ζπλδπαζκφο ηεο αξρήο ηεο θαζνιηθφηεηαο θαη ηεο εμεηδίθεπζεο γηα λα
κπνξεί λα γίλεη δηάθξηζε ζην θχιν, ζηελ ειηθία, ζηε ζξεζθεία θ.η.ι.
4. εκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε αίζζεζε θαη αλάδεημε ηεο ίδηαο ζπκβνιήο ησλ αλζξψπσλ
ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη, ηεο απηνβνήζεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ πνηφηεηα δσήο.
5. Μία κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα ζηεξίδεη ηελ νηθνγέλεηα θαη λα εληζρχεη ηα
ππάξρνληα άηππα ππνζηεξηθηηθά δίθηπα. (7)
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δηακνξθψλεη ζηαδηαθά έλα λέν θνηλφ πιαίζην άζθεζεο κεηαλαζηεπηηθήο
πνιηηηθήο, νη αξρέο ηεο νπνίαο είλαη νη εμήο:
- Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, ε νπνία ζα εμηζνξξνπεί ηελ είζνδν
γηα αλζξσπηζηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, θαηαπνιεκψληαο ηελ παξάλνκε είζνδν.
- Γίθαηε κεηαρείξηζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζε ρψξεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
- πλεξγαζία κε ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο γηα ηελ ξχζκηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ.
- Μαθξνπξφζεζκε επηδίσμε χπαξμεο θνηλήο πνιηηηθήο αλαθνξηθά κε ην πνιηηηθφ άζπιν.(9)

(9)Βι. Π. Ληλάξδνο - Ρπικόλ (2003), π. 4.Βι. Μνύζεο Ν., Δηζαγσγή ζηελ Europedia, δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/8/1/3/index.tkl?term=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%C
F%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&s=1&e=20&po s=5&all=
(7)http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1

13

2.6 Πολιηική ελληνικού κπάηοςρ για ηην μεηανάζηεςζη
Οη πνιηηηθέο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ κεηαλάζηεπζε είλαη:


Σν Διιεληθφ θξάηνο πξέπεη λα ειέγρεη θαη λα δέρεηαη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ κεηαλαζηψλ.



Ο λφκνο πεξί πνζνζηψζεσλ πξέπεη λα επαλαιεηηνπξγήζεη(θαηαξγήζεθε ην 1968)

ηνπο λφκηκνπο κεηαλάζηεο νθείιεη λα θέξεηαη αλζξψπηλα, ζεβφκελε ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα. (10)
- Να βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο.
- Να πεξηνξίζεη ή λα εμαιείςεη ηελ εθκεηάιιεπζε απφ ηνπο ληφπηνπο.
- Να θξνληίζεη γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε.
- Σν θαινθαίξη ηνπ 2001 ε Διιάδα πξνρψξεζε ζηε λνκηκνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ παξέρνληαο
ηνπο ηελ «Πξάζηλε θάξηα». ην πιαίζην ηεο ΔΑ, ε επηηξνπή ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα
εμεηαζζνχλ ηα αθφινπζα δεηήκαηα: .(7)
- Ζ βηψζηκε ελζσκάησζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
- Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη ε κείσζε ηεο παξανηθνλνκίαο.
- Ζ αθξηβέζηεξε παξαθνινχζεζε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηεο Έλσζεο θαη ηνπ
ξφινπ ηεο κεηαλάζηεπζεο ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ νη ειιείςεηο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.
- Ζ ζπκβνιή ζηε κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ
Έλσζε.(11)

(10)Βι. http://europa.eu/legislation_summaries/other/c10611_el.htm
(7)http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1
(11)Βι. Υξ. Μπάγθαβνο – Γ. Παπαδνπνύινπ, (2003), o. π. ζει. 125-126.
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2.7 Πποηάζειρ μεηαναζηεςηικήρ πολιηικήρ
χκθσλα κε πξνηάζεηο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη: - Να εθαξκνζηεί κηα εληαία
πνιηηηθή έληαμεο ησλ αιινδαπψλ κεηαλαζηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πνιηηεία ζα νξίζεη ηα
θξηηήξηα ζηα νπνία βαζίδεηαη ε αλαλέσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο θαη εξγαζίαο, ψζηε λα
ππάξμνπλ πεξίνδνη ρξφλνπ απφ έμη κήλεο σο 10 ρξφληα, θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα πνιηηνγξάθεζεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο. - Ζ θαηάζηαζε πνπ ζα έπξεπε κηα πνιηηεία
λα απνθχγεη είλαη λα έρεη κεηαλάζηεο πνπ ζέινπλ λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία θαη λα κελ
ππάξρεη πξφνδνο σο πξνο ηηο απαξαίηεηεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαλέσζε ησλ
αδεηψλ. - Σν δηθαίσκα λα ιάβεη θάξηα δηακνλήο θαη εξγαζίαο έλαο αιινδαπφο γηα κηα
ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ρξφλνπ δελ πξέπεη λα ζπζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε ην πνζφ πνπ πξέπεη
λα δψζεη ψζηε λα απνθηήζεη απηή ηελ θάξηα εξγαζίαο. - Αζθαιψο, ζα ήηαλ επηζπκεηφ ε ηηκή
ηεο θάξηαο λα κεησζεί ζηαδηαθά κε ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ψζηε λα εκπεδψζεη ην
αίζζεκα πξνφδνπ σο πξνο ηελ έληαμε ηνπο ζηελ θνηλσλία. - Θα ήηαλ επίζεο επηζπκεηφ λα
ππάξμνπλ πην εχθνιεο δηαδηθαζίεο πνιηηνγξάθεζεο γηα απηνχο ηνπο κεηαλάζηεο πνπ κπνξνχλ
λα δηθαηνινγνχλ ηνπιάρηζηνλ 10 ρξφληα δηακνλήο ζηελ Διιάδα θαη αιιά θξηηήξηα, φπσο ηελ
θαιή γλψζε ηεο γιψζζαο ή ηελ νηθνλνκηθή έληαμε.(7)

2.8 Πποηάζειρ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Δπιηποπήρ για ηην μεηαναζηεςηική πολιηική
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζηάδεη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνκείο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο
φπσο:
- Ζ θνηλή πνιηηηθή αζχινπ
- Οη φξνη εηζφδνπ θαη δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο σο
κηζζσηνί θαη αλεμάξηεηνη εξγαδφκελνη
- Οη φξνη εηζφδνπ θαη δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Δ.Δ. γηα ζπνπδέο
ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε.
- Σν δηθαίσκα επαλέλσζεο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ κεηαλαζηψλ νη νπνίνη δηακέλνπλ
λφκηκα ζε έλα θξάηνο κέινο.
- Ζ θαηά ην δπλαηφλ ηζφηηκε παξνρή δηθαησκάησλ ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ
δηακείλεη λφκηκα επί πεληαεηία ηνπιάρηζηνλ ζηελ Δ.Δ. αληίζηνηρα κε απηά πνπ απνιακβάλνπλ
νη ππήθννη ηεο Δ.Δ. 25
- Ζ απνδνρή ζπνπδαζηψλ θαη άιισλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ επηζπκνχλ λα έξζνπλ ζηελ
Δ.Δ. γηα άιινπο ιφγνπο.(7)

(7)http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1
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2.9 Οι ζςνέπειερ ζηη μεηαναζηεςηική πολιηική
ε φιεο ηηο ρψξεο κε πςειφ επίπεδν αλάπηπμεο ην θξάηνο ζπκκεηείρε ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ
παγθνζκίνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζπλέβαιε ζηε δηεχξπλζε ηεο ζπλαίλεζεο πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο έρεη
σο απνηέιεζκα ηελ ηζρπξνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ελψ ηαπηφρξνλα
πξνψζεζε ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ δηαθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δλψ ην θξάηνο ζπλερίδεη λα θαηέρεη
ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ ην πεδίν είλαη επίζεο απαξαίηεην λα εμεηάζνπκε ηνπο
κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ έρεη ππνζηεί ηφζν ην ίδην ην θξάηνο φζν θαη ην δηαθξαηηθφ ζχζηεκα
θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ απηέο νη αιιαγέο γηα ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή
θαη ηε ξχζκηζε ηεο κεηαθίλεζεο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ αιινδαπψλ. Ζ ππάξρνπζα
κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ βξίζθεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε
δπζαξκνλία κε άιια βαζηθά πιαίζηα πνιηηηθήο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Απηφ πνπ
παξαηεξείηαη είλαη έλαο ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ δπλακηθψλ. Απφ ηε κία επηδηψθεηαη ε
δεκηνπξγία νηθνλνκηθψλ ρσξψλ θαη απφ ηελ άιιε ηαπηφρξνλα εληαηηθνπνηνχληαη νη ζπλνξηαθνί
έιεγρνη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε είζνδνο κεηαλαζηψλ. Ζ αληηπαξάζεζε απηψλ ησλ δχν
δπλακηθψλ δεκηνπξγεί έλα επεμεγεκαηηθφ πιαίζην γηα ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη ζεκεξηλέο
πξνζπάζεηεο λα ζηακαηήζεη ε κεηαλάζηεπζε.

2.10 Ένηαξη μεηαναζηών
Ζ δηεζλήο κεηαλάζηεπζε έρεη πάξεη φιν θαη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο πξνο ην ηέινο ηνπ 20νπ
αηψλα. Ζ κεηαλάζηεπζε κε ηα πνιιά πξνβιήκαηα θαη ηηο πνιιέο επθαηξίεο πνπ ζπλδένληαη κε
απηή απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο δσήο. Γηα ην
ζρεδηαζκφ θαηάιιειεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ
ρξεηάδνληαη δηάθνξεο γλψζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε, γηα ηελ επαγγεικαηηθή, εξγαζηαθή θαη
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ κεηαλάζηεπζε σο ζχγρξνλν θαηλφκελν απνηειεί
κηα πεξίπινθε θαη ζχλζεηε δηαδηθαζία ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ παξνπζία ηνπ ζεκαληηθνχ
αξηζκνχ ησλ μέλσλ εξγαδνκέλσλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα δσήο, ηα δηθαηψκαηα ησλ
εξγαδνκέλσλ, ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή πξφνδν, ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ
ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο ρψξεο ππνδνρήο θαη απνζηνιήο. Οη δηάθνξεο θπβεξλήζεηο, νη
εξεπλεηέο θαη νη δηεζλείο νξγαλψζεηο πνπ αζρνιήζεθαλ πεξηζηαζηαθά κε ηελ κειέηε ησλ
ηξφπσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο κεηαλάζηεπζεο έρνπλ ήδε πεηχρεη γηα ηελ
επίιπζε ηνπο πνιιά ζεκαληηθά βήκαηα. Οη πνιηηηθέο ησλ πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ έρνπλ σο
ζηφρν ηνπο: - Να βνεζήζνπλ ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπο λα πξνζαξκνζζνχλ ζηνλ
ηππηθφ ηξφπν δσήο θαη λα εμαζθαιίζνπλ ζηα παηδηά ηνπο ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο κφξθσζεο κε ηα
παηδηά ηεο ρψξαο ππνδνρήο. - Να θξαηήζνπλ ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπο ζε
άκεζε επαθή κε ηελ γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο παηξίδαο ηνπο ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη
ηξαπκαηηζκνί απφ ηελ απψιεηα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ελφο λένπ
μεθηλήκαηνο ζηελ παηξίδα, ζε πεξίπησζε επηζηξνθήο.
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Οη βαζηθνί άμνλεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ Σακπέξε, (πλζήθε Άκζηεξληακ), είλαη: - Ζ
εγθαζίδξπζε θνηλψλ θαλφλσλ γηα ηελ ππνδνρή θαη ηε δηακνλή. - Ζ ελαξκφληζε ησλ θαλφλσλ
γηα ηελ παξαρψξεζε αζχινπ ησλ πξνζθχγσλ. - Ο νξηζκφο κηαο ζεηξάο εληαίσλ δηθαησκάησλ
γηα ηνπο καθξνρξφληα δηακέλνληεο, ηα νπνία ζα πξνζεγγίδνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηα
δηθαηψκαηα πνπ απνιακβάλνπλ νη πνιίηεο ηεο Έλσζεο. - Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο ρψξεο
πξνέιεπζεο. - Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο.(7)

2.11 Έννοια ένηαξηρ μεηαναζηών
Ο πην απιφο νξηζκφο ηεο έλλνηαο είλαη: έληαμε ζεκαίλεη ην λα γίλεηαη θάπνηνο κέινο ηνπ
ζπλφινπ κηαο θνηλσλίαο.(12)
Έλαο νξηζκφο πνπ πξφηεηλε ε Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή (ESC) ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο είλαη απηφο ηεο πνιηηηθήο έληαμεο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν: έληαμε είλαη νη ελέξγεηεο
πνπ γίλνληαη γηα λα επηηεπρζεί ζηαδηαθή εμίζσζε ησλ δηθαησκάησλ θαη θαζεθφλησλ ησλ
κεηαλαζηψλ, φπσο θαη ηεο πξφζβαζεο ηνπο ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ
ππφινηπν πιεζπζκφ, ππφ ζπλζήθεο ίζσλ επθαηξηψλ θαη ίζεο αληηκεηψπηζεο. .(13)
Ζ Δπξσπατθή επηηξνπή πξνηείλεη ζε εγθχθιην ηεο φηη, έληαμε λνείηαη σο κηα ακθίδξνκε
δηαδηθαζία βαζηζκέλε ζηα ακνηβαία δηθαηψκαηα θαη ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ησλ λνκίκσο
θαηνηθνχλησλ ζηε ρψξα πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ηεο θνηλσλίαο πνπ ηνπο δέρεηαη, ε νπνία
παξέρεη ηηο ζπλζήθεο γηα πιήξε ζπκκεηνρή ηνπ κεηαλάζηε.(14)

(12)Ζ ζπκπεξίιεςε ηνπ ζέκαηνο ζηελ αηδέληα ησλ εμσηεξηθώλ ππνζέζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο22. 2 (Βι.
http://www.karamanou.gr
(13) Βι. http://el.thefreedictionary.com)
(7) http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1
(14) Βι. http://europe4all.gr
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2.12 Παπάγονηερ ένηαξηρ

Οη ρψξεο ησλ νπνίσλ εμεηάζηεθε ε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ησλ παξαγφλησλ έληαμεο είλαη ε
Γεξκαλία, ε Γαιιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Οιιαλδία, ε Ηηαιία θαη ε Πνξηνγαιία. Οη ρψξεο
απηέο επηιέρζεθαλ κε ζθνπφ ηελ αληηπξνζψπεπζε δηαθνξεηηθψλ εκπεηξηψλ. Ζ Γεξκαλία, ε
Γαιιία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη ρψξεο κε καθξφρξνλε παξάδνζε σο ρψξεο ππνδνρήο
κεηαλαζηψλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ζην παξειζφλ πνιχ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην ζέκα ηεο
έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ. Οη κειέηεο μεθίλεζαλ κε ζηφρν ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη ηνπο ίδηνπο ηνκείο θαη δηαζηάζεηο παξαγφλησλ.(15)

Οη ηνκείο παξαγφλησλ πνπ επηθεληξψλνληαη είλαη: (16)


Ζ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο.

 Ζ απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηεο ρψξαο
ππνδνρήο.


Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε.



Οη πνιηηηθέο απαζρόιεζεο θαη έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.



Πνιηηηθέο ζηέγεο. (7)



Πνιηηηθέο κε επίθεληξν ηνπο λένπο ή ηε δεχηεξε γεληά.



Οη πνιηηηθέο γηα ηε πξνψζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε δηαθξίζεσλ.



Οη πνιηηηθέο γηα ηελ ηφλσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.

ην πιαίζην ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ εζληθψλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ε
Δπηηξνπή ηνλίδεη φηη: - Καινχληαη ηα θξάηε – κέιε λα θάλνπλ απνινγηζκφ ησλ κέηξσλ θαη ησλ
ζηξαηεγηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ αλαιακβάλνπλ. - Θα πινπνηεζνχλ κειέηεο θαη ζηαηηζηηθέο
θαζψο θαη κεγάινο αξηζκφο δηεζληθψλ ζρεδίσλ ζην πιαίζην ηνπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο
δξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, κε ζθνπφ ηελ έληαμε ησλ
κεηαλαζηψλ.(17)

(15)http://www.1169.syzefxis.gov.gr/syn/7/pantazis.doc
(16)estia.hua.gr/file/lib/default/data/8286/theFile
(17)www.taekpaideutika.gr/ekp_99-100/03.pdf
(7)(http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1
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2.13 Μονηέλα ένηαξηρ
Οη πνιιαπιέο κνξθέο έληαμεο απνηεινχλ ζνβαξφ ζέκα γηα ηε ρψξα ππνδνρήο. Γελ ππάξρεη έλα
ζηαζεξφ κνληέιν έληαμεο αιιά πνιιά δηαθνξεηηθά. Ζ Γεξκαλία, ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε
Γαιιία απνηέιεζαλ ηνλ θπξηφηεξν πξννξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ εηζξνή εθαηνληάδσλ
ρηιηάδσλ κεηαλαζηψλ ζηηο παξαπάλσ ρψξεο ηηο αλάγθαζε λα πηνζεηήζνπλ πνιηηηθέο έληαμεο
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ αξκνληθή ζπκβίσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θάζε
ρψξα δεκηνχξγεζε ην δηθφ ηεο κνληέιν έληαμεο θαη απφ ηα νπνία επεξεάζηεθαλ θαη άιιεο
ρψξεο. Σα κνληέια δελ εθαξκφδνληαη απφιπηα, αιιά πνιιέο θνξέο ζπλδπάδνληαη. (18)
Σα ηξία κνληέια είλαη : (19)
 Ο δηαθνξνπνηεκέλνο απνθιεηζκφο, αλαθέξεηαη ζηηο ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηε
κεηαλάζηεπζε σο πξνζσξηλή θαη νη κεηαλάζηεο κπνξεί λα είλαη εληαγκέλνη ζε έλαλ ηνκέα αιιά
γεληθά δελ απνιακβάλνπλ έλα αζθαιέο λνκηθφ θαζεζηψο. Ζ Γεξκαλία, ε Απζηξία, ε Γαλία, ε
Διιάδα θαη ε Ηηαιία ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην κνληέιν.
 Ζ πνιηηηθή ελζσκάησζε ή Λεηηνπξγηθή αθνκνίσζε, αλαπηχρζεθε ζηελ Γαιιία θαη αθνξά
ηελ πνιηηηθή αθνκνίσζε ησλ αηφκσλ ζε έλα εζληθφ ζχλνιν βάζεη ζεκειησδψλ αμηψλ θαη
δηθαησκάησλ δεζκεπηηθψλ γηα φινπο. (19)
 Σν πινπξαιηζηηθφ ή Πνιππνιηηηζκηθφ, δίλεη έκθαζε ζηελ πνιηηηθή ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη
ηεο θαηνρχξσζεο ηεο κε δηάθξηζεο αλαγλσξίδνληαο ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ θαη
θπιεηηθψλ νκάδσλ θαη δηεπθνιχλνληαο ηελ επηθνηλσλία θαη θαηαλφεζε κεηαμχ ηνπο ζε ηνπηθφ
επίπεδν. Απηφ ην κνληέιν αθνινπζνχλ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε νπεδία θαη ε Οιιαλδία. Σα
πξφηππα έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ εμαξηψληαη απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο ρψξαο πνπ ηνπο
ππνδέρνληαη. ζνλ αθνξά ην Γεξκαληθφ Μνληέιν, ε Γεξκαληθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη γηα
ηελ έληαμε ησλ αιινδαπψλ αγγίδεη ην κνληέιν ηεο αθνκνίσζεο. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε
πνιηηηθή ζπδήηεζε γηα ην ζέκα ηεο έληαμεο δηακνξθψζεθε απφ δχν ζεσξίεο, ηεο αθνκνίσζεο
θαη ηεο πνιχ – πνιηηηζκηθφηεηαο. Ζ Γαιιηθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, ζηνρεχεη ζην λα
ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε κεηαλάζηεο θαη λα αληηζηαζκίζεη ηα Γαιιηθά
δεκνγξαθηθά ειιείκκαηα, επλνψληαο ηε κφληκε εγθαηάζηαζε μέλσλ θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ
έληαμε ηνπο ζην εζληθφ ζψκα.
Σν Γαιιηθό κνληέιν απνζθνπεί ζηελ αθνκνίσζε ησλ κεηαλαζηώλ. Ο κεηαλάζηεο πξέπεη λα
πξνζαξκνζηεί ζηε λέα ρώξα θαη λα απνδερηεί ηνλ πνιηηηζκό ηεο ρώξαο. Σν Αγγινζαμνληθό
κνληέιν, απηό ην κνληέιν είλαη πνιύ – πνιηηηζκηθό θαη ζηνρεύεη ζηελ αλαγλώξηζε θαη απνδνρή
ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο. Θεσξεί όηη ε δηαθνξεηηθόηεηα πνπ θέξλνπλ νη κεηαλάζηεο είλαη πνιύ
ζεκαληηθό ζηνηρείν θαη εκπινπηίδεη ην θνηλσληθό ηζηό ηεο ρώξαο ππνδνρήο.(7)

(18)http://benl.primedu.uoa.gr/ptde/database-ptde/polypolitismikotita.pdf
(19)http://www.epeksa.gr/assets/variousFiles/file_4.Angelaki.pdf
(7)http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1
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2.14 Ραηζιζμόρ

Ο αγψλαο ελάληηα ζην ξαηζηζκφ ζε επξσπατθφ επίπεδν έρεη πνιχρξνλε ηζηνξία. Ο αθηηβηζκφο
θαη νη ζπλεξγαζίεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη νξγαλψζεηο φπσο ε United, ε Solidar, ε Migration, ε
Policy group, πνπ ρεηξίδνληαη γεληθά ζέκαηα ελάληηα ζην ξαηζηζκφ ηδηαίηεξα ησλ κεηαλαζηψλ
θαη ησλ πξνζθχγσλ. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη δίθηπα πνπ εζηηάδνπλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.(20)
Με ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ νδήγεζε ζηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ
θαη ην άξζξν 13 ελάληηα ζηηο δηαθξίζεηο θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ γηα ιφγνπο θπιήο,
θχινπ, εζληθήο πξνέιεπζεο, εηδηθψλ αλαγθψλ νη ζπλεξγαζίεο ζε επξσπατθφ επίπεδν απέθηεζαλ
κηα πξφζζεηε ζεκαζία ψζηε λα ππάξρεη κηα λνκηθή θάιπςε πνπ λα πξνθπιάζζεη φια ηα άηνκα
απφ ην ξαηζηζκφ θαη λα δείρλεη φηη ε επξσπατθή έλσζε ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ ηζφηεηα ησλ
πνιηηψλ.(21)
Σν 1997 πνπ ζεσξείηαη έηνο θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ είρε δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα
ρξεκαηνδνηεζνχλ δηάθνξεο παξάιιειεο ελέξγεηεο ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. ηελ Διιάδα
δεκηνπξγήζεθε Φφξνπκ Κνηλσληθψλ Οξγαλψζεσλ θαη Νενιαίαο. Οη Διιεληθέο
αληηξαηζηζηηθέο νξγαλψζεηο ζπκκεηείραλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Αληηξαηζηζηηθνχ
Γηθηχνπ. Σν ENAR (Δπξσπατθφ Αληηξαηζηζηηθφ Γίθηπν), πξνεηνηκάζηεθε κε 15 ζπλαληήζεηο
αληηξαηζηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζε θάζε ρψξα θαη ζηε ζπλέρεηα δηνξγάλσζε ηελ ηδξπηηθή ηνπ
ζπλάληεζε κε ζπλέιεπζε 150 πεξίπνπ αηφκσλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1998 ζηηο Βξπμέιεο, φπνπ
εμειέγεζαλ θαη ηα 15 κέιε ηεο δηνηθνχζαο επηηξνπήο θαη νη αληηθαηαζηάηεο ηνπο.
ρεκαηίζηεθε θαη ε ιεγφκελε Δπξσπατθή πλέιεπζε πνπ πεξηειάκβαλε ηνπο δχν
αληηπξνζψπνπο απφ θάζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. θαη επηπιένλ εθπξνζψπνπο επξσπατθψλ
νξγαλψζεσλ. ηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ επίζεο νη νξγαλψζεηο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ θαη
ηα Γίθηπα ππνζηήξημεο απηψλ.(22)

(20)Βι. www.bbc.co.uk/greek/specials/1841_immigration
(21) https://el.wikipedia.org/wiki
(22)https://www.unhcr.gr/

20

3.

3)ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ

3.1 Διζαγωγή
Πνιιέο θνξέο ζηελ πξάμε , ε δηάθξηζε κεηαμπ́ ελν́ο πξν́ζθπγα θαη ελν́ο κεηαλάζηε εήλαη
δπζρεξήο.Καη νη δπ́ν κπνξνπ́λ λα εηζέιζνπλ ζε κήα ρσ́ξα ρσξήο ηα λνκηκνπνηεηηθά ηνπο
έγγξαθα. πρλά κεηαλάζηεο ρσξίο ραξηηά
ρξεζηκνπνηνχλ ην ζεζκφ ηνπ αζχινπ γηα λα
παξακείλνπλ ζηε ρψξα πνπ εηζέξρνληαη παξάλνκα, ελψ άηνκα πνπ έρνπλ φιεο ηηο πξνππνζέζεηο
γηα λα ηνπο αλαγλσξηζηεή ε ηδην́ηεηα ηνπ πξν́ζθπγα
, αληηκεησπίδνληαη σο νηθνλνκηθνί
κεηαλάζηεο. Ζ βαζηθέ εηδ νπνηφο δηαθνξά είλαη φηη γηα ηνπο πξφζθπγεο ηζρχεη ε αξρή ηεο κε
επαλνπξνψζεζεο ζε ρψξα φπνπ αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν δίσμεο
. Αληίζεηα ηα θίλεηξα
κεηαθίλεζεο ησλ κεηαλαζη ψλ είλαη νηθνλνκηθήο θχζεο
(23)Οη πξν́ζθπγεο ινηπν́λ φπσο
αλαθέξακε θαη παξαπάλσ , είλαη άλζξσπνη πνπ δελ απνιακβάλνπλ πξνζηαζία ζηε ρψξα
πξνέιεπζεο, αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα ηνπο θαη λα αλαδεηήζνπλ βνήζεηα απφ ην
δηεζλέο δίθαην θαη ηνπο κεραληζκνχο ηνπ .Σν θαζεζησ́ο πξνζηαζήαο γηα ηνπο πξν́ζθπγε ο εήλαη
βαξχλνπζαο ζεκαζίαο θαη ηνπο απνδίδεηαη κφλν εθφζνλ θαη φηαλ ηνπο αλαγλσξηζηε
ί ην
θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα. (24)
Ζ π́κβαζε ηνπ
1951 ξπζκίδεη ην θαζεζηψο ησλ πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ θαη ησλ
αληζαγελψλ.Δπίζεο, ε Οηθνπκεληθέ Γηαθέξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζην άξζξν 13&2
νξίδεη φηη θάζε άλζξσπνο δηθαηνχηαη λα εμέιζεη ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ . Γηα λα κπνξέζεη
φκσο λα πεξάζεη ηα ζχλνξα ελφο άιινπ θξάηνπο ρξεηάδεηαη άδεηα απφ απηφ . Σν εζληθν́ θξάηνο
δηαηεξεί ηελ εδα θηθή ηνπ θπξηαξρία θαη ηελ αλεμαξηεζία
. Ο ηξν́πνο , ινηπφλ, γηα λα
πξνζηαηεπζνχλ φινη απηνί νη κεηαθηλνχκελνη πιεζπζκνί είλαη έλα
<> (Διέλε-Αλδξηαλή
ακπαηάθνπ, 2010 :143). Γελ ππάξρεη πην ραξαθηεξηζηηθν́ παξάδεηγκα ελν́ο ηέηνηνπ
θαζεζηψηνο απν́ απην́ πνπ αθνξά ην Γήθαην ησλ Πξνζθπ́γσλ , ην νπνήν απνηειεή κήα παγθν́ζκηα
πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο δεζκεπηηθνχ λνκνζεηηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα απηνχο. Σελ
ηειηθή απφθαζε γηα ηελ απνλνκή ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Πξφζθπγα ην θξά ηνο ηελ θξαηά ζηελ
απνθιεηζηηθή ηνπ επρέξεηα θαη ηε δηαρσξίδεη απφ ηε δηαδηθαζία θαη ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα
θάλεη αίηεζε γηα άζπιν. (25)
Κάζε θξάηνο ελδηαθέξεηαη γηα ην θαιφ θαη ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ ηνπ θαη ε πξνζηαζία πνπ
παξέρεηαη ζε δηεζλέο επήπεδν απν́ απην́ ζε αλζξσ́πνπο πνπ δελ εήλαη πνιήηεο ηνπ , αθνξά ζε έλα
ειάρηζην επίπεδν παξνρψλ . Ζ παγθν́ζκηα νηθνλνκηθέ θξήζε θαη ε απμαλν́κελε αλέρεηα νδεγεή
πνιιά απφ ηα θξάηε ζην λα κε ζέινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ ή λα εθαξ κφζνπλ επξχηεξεο πνιηηηθέο
γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν . Σν βάξνο πέθηεη ζηα θξάηε ππνδνρέο . Δάλ ηα θξάηε
ππνδνρήο δελ απνιακβάλνπλ ηε ζηήξημε ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο, δε
ζα εθαξκν́ζνπλ ην δήθαην γηα ηελ πξνζηα ζία ησλ δηθαησκάησλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ .
Υσξίο ηελ χπαξμε αιιειεγγχεο θαη δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη ππνζηήξημεο (νηθνλνκηθήο θαη
πιηθνηερληθήο) ηα θξάηε ππνδνρέο αηζζάλνληαη αβνέζεηα . Δμάιινπ ην δηθαίσκα ελφο θξάηνπο
λα απνδέρεηαη έ λα εκπνδήδεη ηε δηέιεπζε έ δηακνλέ αιινδαπσ́λ ζην έ δαθφο ηνπ , απνηειεί
έθθξαζε ηεο εζληθέο ηνπ θπξηαξρήαο(7)
(23)(Ζξώ- Έκθε Πνπινππόινπ, 2007 : 49, 51, 52)
(24)(Ζξώ Δκθε-Πνπινπνύινπ, 2007:79)
(25)(Διέλε- Αλδξηαλή ακπαηάθνπ, 2010 :143)
(7)http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1
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ην παγθν́ζκην ζπ́ζηεκα , ηα θξάηε αθνινπζν χλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο γξακκή
. Άιια
αθνινπζνχλ θαη άιια απηή ησλ απνθιεηζηηθψλ πξνλνκηψλ ηεο
. Ζ έλλνηα ηνπ παγθν́ζκηνπ
πνιίηε, ε ειεπ́ζεξε θήλεζε αλζξσ́πσλ θαη θεθαιαήσλ ζε κήα παγθν́ζκηα νηθνλνκήα νδεγεή ηα
θξάηε λα ραξάμνπλ θαηλνχξγηεο π νιηηηθέο ζε ζρέζε κε ηε δηεζλή κεηαλάζηεπζε , δεδνκέλνπ φηη
(ηα θξάηε ) ζήκεξα θαινχληαη λα ζπλδηαιιαγνχλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ην θαηλφκελν ηεο
παγθφζκηαο κεηαλάζηεπζεο πνπ έρεη ιάβεη ρεηκαξξψδεηο δηαζηάζεηο.
Ζ Διιάδα ιν́γσ ηεο γεσγξαθηθέ ο ηεο ζέζεο , απνηειεί πφιν έιμεο γηα πνιινχο κεηαλάζηεο θαη
πξφζθπγεο. Δίλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ηεο Δπξψπεο θαη ησλ ρσξψλ ηεο Αζίαο θαη ηεο
Αθξηθήο. Πξηλ ηελ νηθνλνκηθέ θξήζε ε Διιάδα απνηεινπ́ζε ρσ́ξα πξννξηζκνπ́ . Σψξα απνηειεί
ζεκείν δηέιεπζεο πξνο ηα πην πινχζηα θξάηε ηεο Βνξεηνθεληξηθήο Δπξψπεο . Γλσξίδνπκε φηη ε
ρψξα απηή έρεη επηθνξηηζζεί κε έλαλ κεγάιν φγθν αηηήζεσλ αζχινπ , νη νπνήεο πξέπεη αθελν́ο
λα εμεηαζζνπ́λ κε ηαρεήεο δηαδηθαζήεο θαη αθεηέξνπ κε ηξφπν νπζηαζηηθφ πνπ λα πξνζηαηεχεη
ηα αλζξσ́πηλα δηθαησ́καηα . Πφζν εθηθηφο είλαη απηφο ν ζηφρνο ,γηα έλα επξσπαη̈θν́ θξάηνο ηνπ
νπνίνπ ε νηθνλνκία βαζίδεηαη ζηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ
; Με πνην θαζεζησ́ο έξρνληαη
αληηκέησπνη πξφζθπγεο θαη κε ηαλάζηεο, φηαλ πεξλνχλ ηε δηαζπλνξηαθή γξακκή απηήο ηεο
ρψξαο; Πνην εήλαη ην επήπεδν δηεζλνπ́ο αιιειεγγπ́εο θαη επηκεξηζκνπ́ ησλ βαξσ́λ ησλ θξαησ́λ
ηεο Δ́λσζεο , ψζηε λα κπνξνχκε λα κηιάκε γηα επηζπκία νπζηαζηηθήο ελζσκάησζεο ησλ
κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκσ́λ πνπ θαηαθζάλνπλ ζηελ Δπξσπη̈θέ Ήπεηξν έ πνιηηηθέ
απψζεζεο,έμσ απφ ηα ζχλνξά ηεο;(26)

(26)(Ζξώ- Έκθε Πνπινππόινπ, 2007 : 49, 51, 52
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3.2 Έννοιερ αποζαθήνιζηρ
Πνιιέο θνξέο ζηελ πξάμε , ε δηάθξηζε κεηαμπ́ ελν́ο πξν́ζθ πγα θαη ελν́ο κεηαλάζηε εήλαη
δπζρεξήο.Καη νη δπ́ν κπνξνπ́λ λα εηζέιζνπλ ζε κήα ρσ́ξα ρσξήο ηα λνκηκνπνηεηηθά ηνπο
έγγξαθα. πρλά κεηαλάζηεο ρσξίο ραξηηά ρξεζηκνπνηνχλ ην ζεζκφ ηνπ αζχινπ γηα λα
παξακείλνπλ ζηε ρψξα πνπ εηζέξρνληαη παξάλνκα, ελψ άηνκα πνπ έρνπλ φιεο ηηο πξνππνζέζεηο
γηα λα ηνπο αλαγλσξηζηεή ε ηδην́ηεηα ηνπ πξν́ζθπγα
, αληηκεησπίδνληαη σο νηθνλνκηθνί
κεηαλάζηεο. Ζ βαζηθέ εηδνπνην́ο δηαθνξά εήλαη ν́ηη γηα ηνπο πξν́ζθπγεο ηζρπ́εη ε αξρέ ηεο κε
επαλνπξνψζεζεο ζε ρ ψξα φπνπ αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν δίσμεο
. Αληίζεηα ηα θίλεηξα
κεηαθίλεζεο ησλ κεηαλαζηψλ είλαη νηθνλνκηθήο θχζεο. (7)
Οη πξν́ζθπγεο ινηπν́λ εήλαη άλζξσπνη πνπ δελ απνιακβάλνπλ πξνζηαζήα ζηε ρσ́ξα πξνέιεπζεο,
αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ η ε ρσ́ξα ηνπο θαη λα αλαδεηέζνπλ βνέζεηα απν́ ην δηεζλέο
δίθαην θαη ηνπο κεραληζκνχο ηνπ
.Σν θαζεζησ́ο πξνζηαζήαο γηα ηνπο πξν́ζθπγεο εήλαη
βαξχλνπζαο ζεκαζίαο θαη ηνπο απνδίδεηαη κφλν εθφζνλ θαη φηαλ ηνπο αλαγλσξηζηεί ην
θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα.
Ζ π́κβαζε ηνπ
1951 ξπζκίδεη ην θαζεζηψο ησλ πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ θαη ησλ
αληζαγελψλ.Δπίζεο, ε Οηθνπκεληθέ Γηαθέξπμε ησλ Αλζξσπήλσλ Γηθαησκάησλ ζην άξζξν 13&2
νξίδεη φηη θάζε άλζξσπνο δηθαηνχηαη λα εμέιζεη ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ . Γηα λα κπνξέζεη
φκσο λα πεξάζεη ηα ζχλνξα ελφο άιινπ θξάηνπο ρξεηάδεηαη άδεηα απφ απηφ . Σν εζληθν́ θξάηνο
δηαηεξεί ηελ εδαθηθή ηνπ θπξηαξρία θαη ηελ αλεμαξηεζήα. (27).

(27)(Διέλε-Αλδξηαλή ακπαηάθνπ, 2010 :143).
(7)http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1
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Γελ ππάξρεη πην ραξαθηεξηζηηθν́ παξάδεηγκα ελν́ο ηέηνηνπ θα ζεζηψηνο απφ απηφ πνπ αθνξά ην
Γίθαην ησλ Πξνζθχγσλ , ην νπνήν απνηειεή κήα παγθν́ζκηα πξνζπάζεηα δεκηνπξγήαο ελν́ο
δεζκεπηηθνχ λνκνζεηηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα απηνχο . Σελ ηειηθέ απν́θαζε γηα ηελ
απνλνκή ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Πξφζθπγα ην θξάηνο ηελ θξαηά ζηελ απνθιεηζηηθέ ηνπ επρέξεηα
θαη ηε δηαρσξήδεη απν́ ηε δηαδηθαζήα θαη ην δηθαήσκα ηνπ αην́κνπ λα θάλεη αήηεζε γηα άζπιν. (7)
Κάζε θξάηνο ελδηαθέξεηαη γηα ην θαιφ θαη ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ ηνπ θαη ε πξνζηαζία πνπ
παξέρεηαη ζε δηεζλέο επίπεδν απφ απηφ ζε αλζξψπνπο πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηνπ , αθνξά ζε έλα
ειάρηζην επίπεδν παξνρψλ . Ζ παγθν́ζκηα νηθνλνκηθέ θξήζε θαη ε απμαλν́κελε αλέρεηα νδεγεή
πνιιά απφ ηα θξάηε ζην λα κε ζέινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ ή λα εθαξκν́ζνπλ επξπ́ηεξεο πνιηηηθέο
γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν . Σν βάξνο πέθηεη ζηα θξάηε ππνδνρέο . Δάλ ηα θξάηε
ππνδνρήο δελ απνιακβάλνπλ ηε ζηήξημε ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο, δε
ζα εθαξκν́ζνπλ ην δήθαην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ .
Υσξίο ηελ χπαξμε αιιειεγγχεο θαη δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη ππνζηήξημεο (νηθνλνκηθήο θαη
πιηθνηερληθήο) ηα θξάηε ππνδνρέο αηζζάλνληαη αβνέζεηα . Δμάιινπ ην δηθαίσκα ελφο θξάηνπο
λα απνδέ ρεηαη έ λα εκπνδήδεη ηε δηέιεπζε έ δηακνλέ αιινδαπσ́λ ζην έδαθν́ο ηνπ
, απνηειεί
έθθξαζε ηεο εζληθήο ηνπ θπξηαξρίαο.(28)
ην παγθν́ζκην ζπ́ζηεκα , ηα θξάηε αθνινπζνπ́λ ηελ πξνζσπηθέ η
νπο γξακκέ . Άιια
αθνινπζνχλ θαη άιια απηέ ησλ απνθιεηζηηθσ́ λ πξνλνκησ́λ ηεο <>. Ζ έλλνηα ηνπ παγθν́ζκηνπ
πνιίηε, ε ειεπ́ζεξε θήλεζε αλζξσ́πσλ θαη θεθαιαήσλ ζε κήα παγθν́ζκηα νηθνλνκήα νδεγεή ηα
θξάηε λα ραξάμνπλ θαηλνχξγηεο πνιηηηθέο ζε ζρέζε κε ηε δηεζλή κεηαλάζηεπζε , δεδνκέλνπ φηη
(ηα θξάηε ) ζήκεξα θαινπ́ληαη λα ζπλδηαιιαγνπ́λ θαη λα αληηκεησπήζνπλ ην θαηλν́κελν ηεο
παγθφζκηαο κεηαλάζηεπζεο πνπ έρεη ιάβεη ρεηκαξξψδεηο δηαζηάζεηο
.Ζ Διιάδα ιν́γσ ηεο
γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο , απνηειεί πφιν έιμεο γηα πνιινχο κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο . Δίλαη ν
ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ηεο Δπξψπεο θαη ησλ ρσξψλ ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο . Πξηλ ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε ε Διιάδα απνηεινχζε ρψξα πξννξηζκνχ . Σψξα απνηειεί ζεκείν δηέιεπζεο
πξνο ηα πην πινπ́ζηα θξάηε ηεο Βνξεηνθεληξηθέο Δπξσ́πεο . Γλσξίδνπκε φηη ε ρψξα απηή έρεη
επηθνξηηζζεί κε έλαλ κεγάιν φγθν αηηήζεσλ αζχινπ, νη νπνήεο πξέπεη αθελν́ο λα εμεηαζζνπ́λ κε
ηαρείεο δηαδηθαζίεο θαη αθεηέξνπ κε ηξφπν νπζηαζηηθφ πνπ λα πξνζηαηεχεη ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα. Πφζν εθηθηφ ο εήλαη απην́ο ν ζην́ρνο ,γηα έλα επξσπαη̈θν́ θξάηνο ηνπ νπνήνπ ε
νηθνλνκία βαζίδεηαη ζηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ ; Με πνην θαζεζησ́ο έξρνληαη αληηκέησπνη
πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο, φηαλ πεξλνχλ ηε δηαζπλνξηαθή γξακκή απηήο ηεο ρψξαο; Πνην εήλαη
ην επήπεδν δηεζλνπ́ο αιιειεγγπ́εο θαη επηκεξηζκνπ́ ησλ βαξσ́λ ησλ θξαησ́λ ηεο Δ́λσζεο , ψζηε
λα κπνξνπ́κε λα κηιάκε γηα επηζπκήα νπζηαζηηθέο ελζσκάησζεο ησλ κεηαθηλνπ́κελσλ
πιεζπζκψλ πνπ θαηαθζάλνπλ ζηελ Δπξσπτθή Ήπεηξν ή πνιηηηθή απψζεζεο
,έμσ απν́ ηα
ζχλνξά ηεο;(7)

(28)(Διέλε- Αλδξηαλή ακπαηάθνπ, 2010 :143).
(7)http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1
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3.3 Σο Γιεθνέρ Γίκαιο για ηο Καθεζηώρ και ηην Πποζηαζία ηων Πποζθύγων
Σν Γηεζλέο Πξνζθπγηθν́ Γήθαην θαη ην Γήθαην ησλ αλζξσπήλσλ δηθαησκάησλ εήλαη νη δπ́ν
βαζηθνί άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο εδξάδεηαη ην λνκηθφ νηθνδφκεκα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
πξνζθχγσλ.Σν Γηεζλέο Πξνζθπγηθν́ Γήθαην ζηεξήδεηαη ζηε π́κβαζε ηεο Γελεπ́εο θαη ην
Πξσηφθνιιν ηνπ 1967 γηα ην θαζεζησ́ο ησλ Πξνζθπ́γσλ , ελψ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο
πεξηθεξεηαθέο ζπλζήθεο γηα ηνπο πξφζθπγεο
(π.ρ. χκβαζε ηνπ Οξγαληζκνχ Αθξηθαληθήο
ελφηεηαο ηνπ 1969, Γηαθήξπμε ηεο Καξζαγέλεο γηα ηνπο Πξφζθπγεο ) θαζψο θαη απφ θείκελα
ηεο Δπξσπαη̈θέο Δ́λσζεο, ην Γηεζλέο Δζηκηθν́ Γήθαην, Γηεζλή Κείκελα ( Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε
ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζ
ξψπνπ, Γηεζλέο χκθσλν ησλ Αηνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ
Γηθαησκάησλ), Πεξηθεξεηαθέο πλζήθεο φπσο ε Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ
(1950). Δμίζνπ ζεκαληηθφ
ζεκείν αλαθνξάο είλα η ην Γηεζλέο Αλζξσπηζηηθν́ Γήθαην (ηέζζεξηο πκβάζεηο ηεο Γελεχεο
(1949) θαη ηα δπ́ν πκπιεξσκαηηθά Πξσην́θνιια ηνπο
(1977)(29).Αθνινπζεί κία ζχληνκε
αλάιπζε ηνπ πεξηερφκελνπ ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο , ηεο Οηθνπκεληθέο Γηαθέξπμεο ησλ
Γηθαησκάησλ ηνπ Άλζξσ́πνπ θαη ηεο Δπξσπαη̈θέο π́κβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξσ́πνπ.

3.4 Ζ ύμβαζη ηος 1951 για ηο καθεζηώρ ηων Πποζθύγων και ηο Ππωηόκολλο ηηρ
31.1.1967 για ηη Νομική Καηάζηαζη ηων Πποζθύγων
Ο βαζηθν́ηεξνο ππισ́λαο γηα ην δήθαην ησλ πξνζ θχγσλ, πνπ θαζνξήδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
παξνρή δηεζλνχο πξνζηαζίαο , ηηο ππνρξεσ́ζεηο ησλ θξαησ́λ θαζσ́ο θαη ηνλ νξηζκν́ ηνπ
Πξφζθπγα είλαη ε χκβαζε ηνπ
1951.Ζ π́κβαζε γηα ην θαζεζησ́ο ησλ Πξνζθπ́γσλ
αληηθαηνπηξίδεη ηελ θνηλή βνχιεζε ησλ θξαηψλ, πνπ απνδέρνληαη ηνπο ν́ξνπο ηεο , λα βξνπλ
θνηλή ιχζε ζην πξνζθπγηθφ δήηεκα . Αξρηθά ην πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο , είρε πην ζηελφ
πεδίν εθαξκνγήο, αθνξψληαο απνθιεηζηηθά ηνπο Eπξσπαίνπο πξφζθπγεο κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄
Παγθνζκίνπ Πολέμοσ(30). ηε ζπλέρεηα ν́κσο ην πεξηερν́κελν ηεο δηεπξπ́λζεθε κε ην
Πξσηφθνιιν ηεο Νέαο Τφξθεο ηνπ
1967.(7) Αηηία ηα λέα θχκαηα πξνζθχγσλ πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Αθξηθαληθή Ήπεηξν κεηά ην ηέινο ηεο απνηθηνθξαηίαο
. Με ην
Πξσηφθνιιν ηνπ 1967 αίξεηαη ν γεσγξαθηθφο θαη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο πνπ ζέηεη ε χκβαζε
ηνπ 1951, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν αίηεζε αζχινπ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ άηνκα κφλν φηαλ
εκπιέθνληαη ζε γεγνλφηα πξηλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1951.
(31)

(29)(Δηζαγσγή ζηε Γηε ζλή Πξνζηαζία – Πξνζηαηεύνληαο ηνπο Πξόζθπγεο , Δληνιή ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο
Πξόζθπγεο, 2005: 29-39).
(30)(Council of Europe, 2010:12).
(31)( Δγρεηξίδην γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα θαζνξηζκνύ ηνπ θαζεζηώηνο ησλ πξνζθύγσλ, 2009 : 8)
(7)http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1
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Ζ π́κβαζε ηνπ 1951 θαη ην Πξσην́ θνιιν ηνπ 1967 ζπκπιεξψλνληαη θαη απφ ηε δηεζλή
λνκνζεζία γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ , ην δηεζλέο εζηκηθν́ δήθαην , ηηο γεληθέο αξρέο , ηηο
ζπλζήθεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Ζ π́κβαζε ηνπ 1951 θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα θαη ίζσο γηα πξψηε
θνξά ηε λ έλλνηα ηνπ Πξν́ζθπγα (άξζξν 1Α παξ.2). (32)Σν δήθαην ησλ πξνζθπ́γσλ απνηειεή
κέξνο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη είλαη δηαθξηηφ αιιά θαη αιιεινζπλδεφκελν κε ην δίθαην ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ην δηεζλέο αλζξσπηζηηθφ δίθαην . Κνηλφο ζηφ ρνο θαη ησλ ηξησ́λ
είλαη ε πξνζηαζία ηεο αλζξσπίλεο δσήο, ηεο πγεήαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο. (32)
H χκβαζε ξπζκίδεη lex specialis ην ζέκα ηνπ αζπ́ινπ θαη ππεξέρεη ν́ινπ ηνπ δηεζλνπ́ο λνκηθνπ́
πιαηζίνπ γηα ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκν γήο ηεο . Ζ π́κβαζε εγθξήζεθε απν́ ηε
Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηηο 28 Ηνπιίνπ ηνπ 1951 ζηε Γελεπ́ε , ππνγξάθεθε
απφ 144 ρψξεο θαη μεθίλεζε λα ηζρχεη ζηηο 22 Απξηιίνπ ηνπ 1954 (άξζξν 43). Ζ Διιάδα ηελ
ππέγξαςε ζηηο 10 Απξηιίνπ ηνπ 1952, ελψ θπξψζεθε κε ην λ .δ 3989/19/26 επηεκβξίνπ 1959 :
Πεξί θπξψζεσο ηεο πνιπκεξνχο πκβάζεσο πεξί ηεο Ννκηθήο Καηάζηαζεο ησλ Πξνζθχγσλ
(ΦΔΚ Α΄ 201). .(33)(Δθηφο απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ Πξφζθπγα, ε π́κβαζε εγθαζηδξπ́εη ηελ αξρέ ηεο
κε επαλαπξνψζεζεο (άξζξν 33, παξ.1), θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Πξφζθπγα σο πξνο ηε
ρψξα θαηαγσγήο (άξζξν 2), ην πιαήζην ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξησ́λ ηνπ , π.ρ. ηελ
άζθεζε επαγγέικαηνο (άξζξα 17-19), ην δηθαήσκα πξνζθπγέο ελσ́πηνλ δηθαζηε ξίνπ (άξζξν
16), ηελ ειεπ́ζεξε θπθινθνξήα (άξζξν 26), ην δηθαήσκα ειεπ́ζεξεο άζθεζεο ιαηξεήαο ( άξζξν
4) θιπ.(7)

(32)Από ην πεξηερόκελν ηεο ύκβαζεο ηνπ 1951 εμαηξνύληαη ηξνκνθξάηεο θαη εγθιεκαηίεο πνιέκνπ (ξήηξα εμαίξεζεο, άξζξν ΗΣ΄).
(33)( United Nations, 2004:1)
(7)http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1
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3.5 Ζ έννοια και ηο πεπιέσομενο ηος Ππόζθςγα ζύμθωνα με ηη ύμβαζη ηος 1951
Πξφζθπγαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο π́κβαζεο, είλαη θάζε άηνκν πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηεο
ρψξαο θαηαγσγήο ε δηακνλήο ηνπ , κε δηθαηνινγεκέλν θν́βν δήσμεο ιν́γσ θ πιήο, ζξεζθείαο,
εζληθφηεηαο, ζπκκεηνρήο ζε νξηζκέλε θνηλσληθή νκάδα ή ιφγσ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη ην
νπνίν εμαηηίαο απηνχ ηνπ θφβνπ δελ επηζπκεί λα απνιακβάλεη ηελ πξνζηαζία ηεο ρψξαο απηήο
ή ηελ επηζηξνθή ηνπ ζε απηή . ην πξννή κην ηεο π́κβαζεο γήλεηαη κλεήα ζηηο ζεκειησ́δεηο
ειεπζεξίεο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ,φπσο εκπεξηέρνληαη ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε
ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξσ́πνπ . Απφ ην πξννίκην θαηαιαβαίλνπκε ηελ χπαξμε έληνλεο
αλάγθεο εθ κέξνπο ησ λ πληαθησ́λ ηεο λα ελζσκαησ́ζνπλ ζην λνκηθν́ πιαήζην πξνζηαζήαο ησλ
πξνζθχγσλ, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηε χκβαζε ηνπ
1951, ηνπο λν́κνπο πξνζηαζήαο ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Γηεζλέο Γίθαην.
χκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηε ο Τ́παηεο Αξκνζηεήαο , ε ηδην́ηεηα ηνπ Πξν́ζθπγα δελ εμαξηάηαη
απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ σο Πξφζθπγα . Ζ ηδην́ηεηα ηνπ Πξν́ζθπγα πξνυπάξρεη θαη απιά
αλαγλσξίδεηαη απφ ηε δηαδηθαζία.Σν βάξνο απν́δεημεο ηεο ηδην́ηεηαο ηνπ Πξν́ζθπγα αλέθεη ζηνλ
αηηνχληα .Σν βάξνο ηεο αμηνιν́γεζεο ηεο αήηεζεο αλέθεη ζηνπο ππεπζπ́λνπο πνπ δηεμάγνπλ ηε
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο . Γηα λα ζεσξεζεή ε δήσμε βάζηκε θαη δηθαηνινγεκέλε πξέπεη λα
απνδεηρζεί ν επιφγσο πηζαλφο ραξαθηήξαο ηεο. (34)
Αλαιχνληαο ην άξζξν 1Α ηεο π́κβαζεο ηνπ 1951, κπνξεί θαλείο λα επηζεκάλεη ηα αθφινπζα
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ έλλνηα ηνπ πξφζθπγα :
Α) Γηθαηνινγεκέλνο θφβνο, πνπ εκπεξηέρεη ην ππνθεηκεληθν́ ζηνηρεήν ηνπ ζπλαηζζέκαηνο ηνπ
αηηνχληα άζπιν αιιά θαη ην αληηθεηκεληθφ ζηνηρείν, δειαδή ηηο πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο.
Β) Ζ έλλνηα ηεο Γήσμεο, δελ νξήδεηαη κε ζαθέλεηα κέζα ζηε π́κβαζε . ηφρνο ησλ ζπληαθηψλ
είλαη ε έλλνηα ηεο Γίσμεο λα έρεη έλα επξχ πεξηερφκελν , ζην νπνήν κειινληηθά λα κπνξνπ́λ λα
εληαρζνχλ θαη λέεο κνξθέο Γίσμεο . εκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ έλλνηα ηεο δίσμεο είλαη ε έλλνηα
ηεο επαλαιεπηηθν́ηεηαο . Τπάξρεη δηρνγλσκία εάλ ε δίσμε πξέπεη λα πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά
θαη κν́λν απν́ θξαηηθά ν́ξγαλα έ θνξεήο . Ζ Τ́παηε Αξκνζηεήα ζεσξεί φηη δελ δηαθνξνπνηείηαη ε
έλλνηα ηεο δίσμεο αλάινγα κε ην αλ πξνέξρεηαη απφ θξαηηθφ θνξέα ή φρη , αλ πιεξνπ́ληαη νη
πξνυπνζέζεηο ηεο έλλνηαο ηεο Γήσμεο ζπ́κθσλα κε ηε π́κβαζε ηνπ 1951.(7)

(34)(Δγρεηξίδην γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηέξηα θαζνξηζκνπ́ ηνπ θαζεζησ́ηνο ησλ πξνζθπ́γσλ, 2009 : 13,17)
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Γ) Οη Λν́γνη Γήσμεο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζηε π́κβαζε εήλαη πέληε 10α) Φπιή β) Θξεζθεία γ)
Πνιηηηθέο Πεπνηζήζεηο δ ) Δζληθφηεηα ε ) πκκεηνρή ζε ηδηαίηεξε θνηλσληθή νκάδα Οη ιφγνη
κπνξνχλ λα επηθαιχπηνληαη ή θαη φρη . Απηφ δελ αλαηξεί ηελ έλλνηα ηεο Γίσμεο . ( Δγρεηξίδην
άξζξν 66, 67)(35).Ζ εζληθν́ηεηα ππνδεισ́λεη ην δεζκν́ ηνπ αηηνπ́ληα άζπιν κε έλα έζλνο , κσο
θαη ν Αληζαγελέο κπνξεή λα εήλαη Πξν́ζθπγαο
, φπσο νξίδεη ε χκβαζε ηνπ
1954 γηα ην
Καζεζηψο ηνλ Αληζαγελσ́λ, ηελ νπνήα έρεη θπξσ́ζεη θαη ε Διιάδα (Ν. 139/1975, ΦΔΚ 176 η.Α)
θαη ε π́κβαζε γηα ηελ Δμάιεηςε ηεο Αληζαγέλεηαο πνπ ππνγξάθεθε ζηε Νέα Τν́ξθε ην 1961.
Γ) «Δθηφο ηεο ρψξαο Καηαγσγήο ή Γηακνλήο» Ζ π́κβαζε, εθηφο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Πξφζθπγα , εκπεξηέρεη θαη ηηο ξήηξεο απνθιεηζκνχ απφ απηφ .
χκθσλα κε ηα ηκήκαηα Γ, Δ θαη Σ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο π́κβαζεο, πξνζηαζία δελ παξέρεηαη αλ
ν αηησ́λ απνιακβάλεη έδε πξνζηαζήα πέξαλ ηεο ζπλδξνκέ
ο ηνπ Τ́παηνπ Αξκνζηέ ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Δπίζεο, δελ παξέρεηαη πξνζηαζήα ζε πξν́ζσπα πνπ έρνπλ ηα ζπλαθέ κε ηελ
θηήζε ππεθνφηεηαο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο θαζψο θαη ζε φζνπο
έρνπλ δηαπξάμεη έγθιεκα εηξήλεο , πνιέκνπ, θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο , ζνβαξά αδίθεκαηα
πνηληθνχ δηθαίνπ , πξφζσπα έλνρα ελεξγεηψλ αληίζεησλ κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αξρέο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ .Οη ξέηξεο θπζηθά πξέπεη λ α εξκελεπ́νληαη πεξηνξηζηηθά .(36)Ζ π́κβαζε
θαζνξίδεη θαη ηηο ξήηξεο παχζεο ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Πξφζθπγα , ην νπνήν εθ θπ́ζεσο εήλαη
πξνζσξηλφ. χκθσλα κε ην άξζξν 1Γ ηεο π́κβαζεο , παχεη ε ηδηφηεηα ηνπ πξφζθπγα , φηαλ ν
ίδηνο, κε δηθέ ηνπ ειεπ́ζεξε βνπ́ιεζε , επηζπκεί λα ππαρζεί μαλά ζην θαζεζηψο πξνζ ηαζίαο ηεο
ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ . Με άιια ιν́γηα , φηαλ νη ιφγνη ππαγσγήο ηνπ άξζξνπ 1 δελ πθήζηαληαη
πιένλ, δελ ππάξρεη ιν́γνο θαη γηα παξνρέ δηεζλνπ́ο πξνζηαζήαο.(7)
Ζ αιιαγέ ησλ ζπλζεθσ́λ ζηε ρσ́ξα θαηαγσγέο απν́ κν́λε ηεο δελ εήλαη αξθεηέ
γηα λα
ελεξγνπνηήζεη ηε ξήηξα παχζεο , αλ ππάξρνπλ ππνθεηκεληθνή ιν́γνη , πνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν
άλζξσπν, θαζηζηνχλ ηελ ππαγσγή ηνπ ηδηαίηεξα επαρζή .Ζ π́κβαζε ηνπ 1951, φπσο θαη θάζε
λνκηθφ θείκελν , νθείιεη λα δηεπξχλεη ην πεξηερφκελν η
εο θαη λα αλαπξνζαξκν́δεηαη ζηα
θαηλνχξγηα δεδνκέλα πνπ ζπλερψο πξνθχπηνπλ , γηα λα κελ θαηαζηεή έλα «ζηεγλφ» πιαίζην
πξνζηαζίαο πνπ ζπξξηθλψλεηαη θαη απνδπλακψλεηαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ . Δθηφο απφ ηνλ
θιαζζηθφ νξηζκφ ηνπ Πξφζθπγα ηεο χ κβαζεο, δηαθξίλνπκε ηνλ πξφζθπγα πνπ αλαγλσξίδεηαη
σο ηέηνηνο απν́ ηελ Τ́παηε Αξκνζηεήα , ηνλ de facto πξφζθπγα πνπ κπνξεί λα κελ εκπίπηεη ζηηο
πξνππνζέζεηο ηεο χκβαζεο , αιιά είλαη πξφζθπγαο θαη΄ νπζίαλ ιφγσ γεγνλφησλ πνπ
ζπκβαίλνπλ ζηελ ρψξα ηνπ, ηνλ πξν́ζθπγα ζε ηξνρηά, δειαδή απηφλ πνπ κεηαθηλείηαη απφ ρψξα
ζε ρσ́ξα ειπήδνληαο λα ηνπ αλαγλσξηζζεή ε ηδην́ηεηα ηνπ Πξν́ζθπγα θαη θαηά κήα έλλνηα απην́λ
πνπ πνπ ηειεή ζε αλζξσπηζηηθν́ θαζεζησ́ο. (37)

(35)(Δγρεηξίδην γηα ηηο Γηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα θαζνξηζκνύ ηνπ Καζεζηώηνο ηνπ Πξόζθπγα, 2009 :45)
(36)(Δγρεηξίδην γηα ηηο Γηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα θαζνξηζκνύ ηνπ Καζεζηώηνο ηνπ Πξόζθπγα, 2009:36-44).
(37)( ακπαηάθνπ, 2010 : )
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3.6 Ζ Δςπωπαϊκή ύμβαζη για ηην πποάζπιζη ηων δικαιωμάηων ηος ανθπώπος και
ηων θεμελιωδών ελεςθεπιών (Δ..Γ.Α)
Ζ Δπξσπαη̈θέ π́κβαζε γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδσ́λ ειεπζεξησ́λ ,
είλαη κία πνιπκεξήο χκβαζε
, ππνγεγξακκέλε απφ 47 ρψξεο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο
ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε Διιάδα (38).Τπνγξάθεθε ζηε Ρσ́κε ζηηο 4 Ννεκβξίνπ ηνπ 1950, ππφ ηελ
αηγίδα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο , ελψ μεθίλεζε λα ηζρχεη ζηηο 3/9/1953. To Eπξσπατθφ
Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΓΑ), είλαη έλα δηθαζηήξην ππεξεζληθφ πνπ
δεκηνπξγήζεθε απφ ηε π́κβαζε θαη εήλαη επηθνξηηζκέλν λα ειέγρεη ηελ εθαξκνγέ ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο.
ην άξζξν 34 ηεο π́κβαζεο, νξίδεηαη ε αξκνδηφηεηα ηνπ ΔΓΓΑ , πνπ εήλαη ε επαλεμέηαζε ησλ
δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ ησλ θξαηψλ πνπ αθνξνχλ ην άζπιν .ην άξζξν απηφ δελ ππάξρεη ξεηή
δηάηαμε γηα ηνπο πξφζθπγεο. Οη πξν́ζθπγεο ζπγθαηαιέγνληαη ζηα ππνθεήκελα δηθαησκάησλ ηνπ
άξζξνπ 1 ηεο π́κβαζεο . Ζ κεγάιε ζπλεηζθνξά ηνπ ΔΓΓΑ εήλαη ε λνκνινγήα γηα ηνπο
πξφζθπγεο, π.ρ. απαγφξεπζε απέιαζεο ζε ρψξεο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ππνζηεί βαζαληζηήξηα,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο ΔΓΑ πεξή απαγν́ξεπζεο βαζαληζηεξήσλ.(7)
Δπίζεο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηεο ΔΓΑ θαζηεξσ́λεηαη ην δηθαήσκα θαη ε δηαδηθαζήα ηεο
πξνζθπγήο γηα παξαβηάζεηο πεξηερφκελνπ ηεο ΔΓΑ ή πξσηνθφιισλ ηεο, ελψ κε ην άξζξν 12
(δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσή ), πξνζηαηεχεηαη ην δηθαίσκα ζηελ
νηθνγέλεηα, γηα ηνπο πξνζθπ́γεο πνπ δηακέλνπλ ζηε ρσ́ξα ππνδνρέο
(39), εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη ελδερφκελν απέιαζεο.
Ζ Δπξσπαη̈θέ Δ́λσζε πξνζρσ́ξεζε ζηελ ΔΓΑ , κε ηελ θπ́ξσζε ηεο ζπλζέθεο ηεο Ληζαβν́λαο .
Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί θάπνηνο λα πξνζθχγεη θαη θαηά απνθάζεσλ επξσπατθψλ νξγάλσλ .
Πην ζπγθεθξηκέλα νη απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξήνπ ηεο Δπξ σπατθήο Έλσζεο είλαη εθέζηκεο ζην
ΔΓΓΑ, φπσο θαη νη ελέξγεηεο ηεο Frontex (40)
Ζ Τ́παηε Αξκνζηεήα ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξν́ζθπγεο εήλαη επηθνξηηζκέλε κε έλαλ ραξαθηέξα
ζπκβνπιεπηηθφ. Γελ κπνξεή λα επηβάιιεη ζηα θξάηε λα εθαξκν́δνπλ ηε λνκνζεζήα γηα ην άζπιν.
Ζ Τ́παηε Αξκνζηεήα πξνηεήλεη θαη επηβιέπεη , δελ κπνξεή λα επαλαθέξεη επαλεμέηαζε εζληθσ́λ
απνθάζεσλ πνπ απνξξίπηνπλ ή απνδέρνληαη ηηο αηηήζεηο γηα ην άζπιν (41).

(38)( Langford, 2013:227).
(39)(Lavrysen, 2012:19,20)
(40)(Langford, 2013:229)
(41)Council of Europe, 2010:17
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3.7 H Νoμοθεζία για ηο άζςλο ζε επίπεδο Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
Ζ πλζέθε γηα ηελ Δπξσπαη̈θέ Δ́λσζε ηέζεθε ζε ηζρπ́ ην 1993. Απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο
ππήξμε πξφζεζε αιιαγψλ ζηελ πνιηηηθή πνπ αθνξά ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ
. Ζ
αχμεζε ηνπ θχκαηνο κεηαλαζηψλ πξνο ζηελ Δπξψπε , νη πξνεγνπ́κελεο πνιηηηθέο πνπ δελ
παξείραλ έλα πιαίζην αζθάιεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ
, ε
θνηλνηηθνπνίεζε ηνπ θεθηεκέλνπ Schengen, αλέδεημαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ην κέγεζνο ηνπ
πξνβιήκαηνο ηεο δηαρεήξηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Δπξσ́πε . Μέρξη θαη πξηλ ηε πλζήθε
ηνπ Μάαζηξηρη (1992), δελ ππάξρεη θακήα ξεηέ αλαθνξά γηα ην ζέκα ηεο κεηαλάζηεπζεο , παξά
κφλν πξφβιεςε γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία πξνζψπσλ θαη ηελ επίηεπμε εζσ ηεξηθήο αγνξάο
ρσξίο ζχλνξα. (42)
Mε ηε πλζέθε ηνπ Άκζηεξληακ ην
1997, ην ζέκα ηεο κεηαλάζηεπζεο πεξλά ζηνλ πξσ́ην
ππιψλα. Ζ Δπηηξνπέ δηεπξπ́λεη ηηο αξκνδην́ηεηεο θαη πξσηαγσληζηεή ζηε δεκηνπξγήα ελν́ο
λνκνζεηηθνχ πιαζίνπ απφ νδεγίεο θαη θ
αλνληζκνχο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο
κεηαλάζηεπζεο. Γηα πξσ́ηε θνξά ραξάζζνληαη μεθάζαξεο ζηξαηεγηθέο
. Ζ Κνηλέ
Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή είλαη πιένλ κία αδηακθηζβήηεηε πξαγκαηηθφηεηα
. Ο Υσ́ξνο
Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο επηηά ζζεη άκεζεο δξάζεηο ζε Δλσζηαθν́ Δπήπεδν .
(43).Παξά ηηο θαιέο πξνζέζεηο , νη πξσ́ηεο απηέο απν́πεηξεο ,απφ ην 1999 έσο ην 2004, δελ
επηθέξνπλ πξαγκαηηθέο θαη νπζηαζηηθέο αιιαγέο γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν . Με ηε
πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο ην 2007 γίλεηαη έλα παξαπάλσ βήκα, θαζψο εηζάγνληαη πνιηηηθέο γηα
ζέκαηα ειέγρνπ ζηα ζχλνξα, γηα ην άζπιν θαη ηε κεηαλάζηεπζε.(7)
ηελ Agenda ηεο Δ́λσεζεο γηα ην άζπιν δελ ππέξρε πξν́βιεςε γηα κήα νινθιεξσκέλε
θνηλνηηθή πνιηηηθή . Σν 2008 γίλεηαη ην πξψην νπζηαζηηθφ βήκα
, κε ηε ζέζπηζε ηνπ
Δπξσπατθνχ πκθψλνπ γηα ην Άζπιν θαη ηε Μεηαλάζηεπζε . εκαληηθή επίζεο ζπλεηζθνξά
ζηνλ ηνκέα ηνπ αζπ́ινπ πξνζθέξεη ην πξν́γξακκα ηεο ηνθρν́ικεο
(2010- 2014). Σν
Πξφγξακκα ηεο ηνθρφικεο δ εκηνπξγεί πεδίν ζπλεξγαζίαο ηεο Έλσζεο κε ηξίηεο ρψξεο φπσο
θαη κε δηεζλεήο νξγαληζκνπ́ο θαη ζέηεη ηηο βάζεηο γηα δηεζλέ ζπλεξγαζήα θαη αιιειεγγπ́ε ζε
ζέκαηα Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζπ́ινπ.(44)

(42)(πλζήθε ηεο Ρώκεο 1957, Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε 1987) ( ακπαηάθνπ 2010: 219-223).
(43)(ακπαηάθνπ, 2010: 225-227).
(44) (ακπαηάθνπ, 2010: 228-235)).
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3.8 Οι πολιηικέρ για ηο Άζςλο και ηη μεηανάζηεςζη : από ηιρ Ηδπςηικέρ ςνθήκερ ζηη
Εώνη Schengen
Σν1957 κε ηε πλζέθε ηεο Ρσ́κεο δεκηνπξγεήηαη ε Δπξσπαη̈θέ Οηθνλνκηθέ Κνηλν́ηεηα , (ΔΟΚ)
σο κήα πξσ́ηε απν́πεηξα νηθνλνκηθέο ελνπνήεζεο ησλ θξαησ́λ κεισ́λ . Γελ ππάξρεη θακήα ξεηέ
αλαθνξά ζηε πλζήθε γηα ηε κεηαλάζηεπζε ή ην άζπιν . Σα ζέκαηα απηά ξπζκήδνληαη κεηαμπ́
ησλ θξαησ́λ κεισ́λ θαη ηξήησλ ρσξσ́λ κε δηκεξεήο έ πνιπ
κεξείο ζπκβάζεηο . Καζψο φκσο
ππάξρεη ε πξννπηηθή κίαο ειεχζεξεο αγνξάο , δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε λα νξηνζεηεζνχλ εθ λένπ
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ. Σελ πεξήνδν εθεήλε πνιιά άηνκα δεηνπ́λ
άζπιν ζηελ Δπξψπε απφ πξψελ ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο θαζψο θαη πξψελ απνηθίεο.(45)
Παξά ηηο πξνζέζεηο , ηα δεηέκαηα κεηαλάζηεπζεο θαη αζπ́ινπ παξακελνπλ ζηελ απνθιεηζηθέ
αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ . Σν άζπιν εήλαη εγρσ́ξην δέηεκα απνθιεηζηηθέ ο αξκνδην́ηεηαο
ησλ θξαηψλ. (46)
Με ηελ εληαήα Δπξσπαη̈θέ Πξάμε (1987), ππάξρεη πιένλ νκνθσλία γηα ειεχζεξε θπθινθνξία
πξνζψπσλ πνπ νδεγεί αλ φρη ζε κία ξεηή, ζίγνπξα ζε κία de facto κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή (47).
Γηα λα ηθαλνπνηεζνπ́λ νη αλάγθεο ηεο εζσηεξηθέο αγνξάο, ππνγξάθεηαη ε πκθσλία Schengen
(1985) θαη ε π́κβαζε ηεο Δθαξκνγέο Schengen (1995) πνπ απν́ θνηλνπ́ δεκηνπξγνπ́λ ηε δσ́λε
Schengen.
Ζ δσ́λε Schengen είλαη έλα πηινηηθφ πξφγξακκα ζπλνδεχεηαη απφ απζηεξφηεξν ειέγρν ζηα
εμσηεξηθά ζχλνξ α. Αλαπφθεπθηα ε εθαξκνγή απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγεί έλα λέν
θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηε ζεψξεζε , ην άζπιν θαη ηα εμσηεξηθά ζπ́λνξα (HOME AFFAIRS
2014). Mέρξη θαη πξηλ ηε χλζήθε ηνπ Ακζηεξληακ ε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ πνπ ηελ
ππέγξαςαλ, ήηαλ θαζαξά ζε δηαθξαηηθφ πιαίζην . Ζ Διιάδα ππνγξάθεη ηε ζπκθσλήα ζηηο 6
Ννεκβξίνπ 1992. Με ηελ Τπνγξαθέ ηεο πλζέθεο ηνπ Άκζηεξληακ ,ην θεθηεκέλν Schengen,
ελζσκαηψλεηαη ζην Δπξσπατθν Γίθαην (Europa 2009). Γηα ηε δηαηέξεζε ηεο εζσηεξηθέ ο
αζθάιεηαο εληφο ησλ θξαηψλ ηνπ ρψξνπ έλγθελ δεκηνπξγήζεθε ην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ
έλγθελ (SIS) θαη (VIS), πνπ επηηξέπεη ηε ζπιινγέ πξνζσπηθσ́λ δεδνκέλσλ θαη ηε δηαρεήξηζε
απηψλ απφ ηελ αζηπλνκία ή άιιεο αξρέο.(7)

(45) (Διέλε –Aλδξηαλή ακπαηάθνπ, 2010: 214-215).
(46)(Mierswa, 2013:14)
(47)(ακπαηάθνπ 2010: 214-215, de Lobcowicz, 1994:102-3)
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3.9 H ςμθωνία ηος Γοςβλίνος ωρ αθεηηπία εςπωπαϊκήρ ζςνεπγαζίαρ για ηο Άζςλο
Ζ ζπκθσλήα ηνπ Γνπβιήλνπ ππνγξάθεθε γηα λα δηεπζεηέζεη ην δέηεκα ησλ πξνζθπ́γσλ κέζα ζε
έλα ρψξν ειεχζεξεο θπθινθνξίαο αγαζψλ θαη πξνζψπσλ . Με ηελ εθαξκνγέ ηνπ θεθηεκέλνπ
Schengen ππήξμαλ θφβνη γηα δεκηνπξγία πνιιαπιψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζε λα
επηθέξεη ε εζσηεξηθή αγνξά , νπσο απ́μεζε ηνπ αξηζκνπ́ ησλ πξνζθπ́γσλ πνπ κεηαθηλνπ́ ληαη
απφ θξάηνο ζε θξάηνο (πξφζθπγεο ζε ηξνρηά, θαηάζεζε πνιιαπιψλ αηηήζεσλ γηα άζπιν απφ ην
ίδην πξφζσπν ζε δηαθνξεηηθά θξάηε πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζα νδεγνχζε ζε ζπζζψξεπζε
αηηήζεσλ αζχινπ (backlogs), θαζπζηεξήζεηο ζηε δηαδηθαζία εμέ ηαζεο ησλ αηηεκάησλ γηα
άζπιν.(7)
Ζ π́κβαζε ηνπ Γνπβιήλνπ , θαζηεξψλεη ηελ αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα θαη κφλν θξάηνο
κέινο είλαη ππεχζπλν λα εμεηάδεη κία αίηεζε αζχινπ πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ππήθνν ηξίηεο
ρψξαο (48). Με ηε βνέζ εηα ηνπ ζπζηέκαηνο Eurodac (data base βαζηζκέλν ζε δαθηπιηθά
απνηππψκαηα) πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγέ ην 2003, δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην θξάηνο ζην
νπνίν πξψηε θνξά ππνβιήζεθε αίηεζε αζχινπ, ην νπνήν εήλαη θαη ην ππεπ́ζπλν γηα ηελ εμέηαζε
ηεο αήηεζέο ηνπ.(49)
Αλ θαη ε πκθσλήα ηνπ Γνπβιήλνπ ζέηεη ηηο πξσ́ηεο βάζεηο γηα έλα Κνηλν́ Δπξσπαη̈θν́ π́ζηεκα
Αζχινπ (ΚΔΑ), ε νινθιέξσζε απηνπ́ ηνπ εγρεηξέκαηνο θαληάδεη αθν́κα καθξηλέ
. Ζ
πκθσλία απηή δε ζέηεη θάπνηα θνηλά πξφηππα νχηε εηζάγεη κήα θνηλέ δηαδηθαζήα εμέηαζεο ησλ
αηηήζεσλ αζχινπ. Απνηέιεζκα ηεο απνπζίαο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο είλαη ην θάζε θξάηνο λα
αθνινπζεί δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην δηθφ ηνπ λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ
εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ αζχινπ. (50)

(48)(Μarinho and Heinomen, 1998 : 2- 4)
(49) (Christian Kaunert and Sarah Leonard, 2011: 9 GRITIM Working Paper Series n.8 (2011).
(50)(Γηεζλήο Ακλεζηεία, 2010:17-18, Mierswa, 2013:15)
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Θα πεξήκελε θαλεήο ν́ηη κε ηε ζέζπηζε ηεο επζπ́λεο ηνπ θξάηνπο πνπ εήλαη απνθιεηζηηθά αξκφδην
λα εμεηάζεη ηελ αήηεζε αζπ́ινπ, θάπνηα απφ ηα ππαξθηά πξνβιεκαηα ηνπ αζχινπ ζηελ Δπξψπε
ζα δηεπζεηνπ́ληαλ απνηειεζκαηηθά . Σειηθά ζπλέβε ην αθξηβψο αληίζεην
. Ζ απμαλν́κελε
θνηλνηηθνπνίεζε ηνπ αζχινπ , νη απμεκέλεο αξκνδην́ηεηε ο ηεο Δπηηξνπέο ηνπ Δπξσπαη̈θνπ́
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ , δεκηνχξγεζαλ έλα πεξηβάιινλ πνιχ πην
θηιηθφ απφ ηα Τπνπξγεία Δζσηεξηθψλ ησλ θξαηψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο
. Σν ΓΔ δεκηνπξγεή
ζπλερή λνκνινγία γηα ην άζπιν . Έηζη παξαηεξείηαη ην εμήο παξάδνμν : ελψ νη δηαδηθαζίεο γηα
ην άζπιν δηέπνληαη απν́ πςεινπ́ επηπέδνπ πνιηηηθέ , ν απζηεξν́ο έιεγρνο ζηα ζπ́λνξα ηεο
Έλσζεο θάλεη πνιχ δχζθνιε ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ πνπ ζέινπλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε
ζην επξσπαη̈θν ζχζηεκα Αζχινπ.(51)

3.10 Πολιηική ηος Αζύλος ζηη ςνθήκη ηος Μάαζηπιση και ηος Άμζηεπνηαμ
Ζ πλζέθε ηνπ Μάαζηξηρη , ηδξπηηθή ζπλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , δελ αλέγαγε ηε
κεηαλάζηεπζε θαη ην Αζπιν ζε πνιηηηθή πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο
. Ζ έληαμ ε αζπ́ινπ θαη
κεηαλάζηεπζεο ζηνλ ηξίην ππιψλα ηεο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο (Γηθαηνζύλεο θαη Δζσηεξηθώλ
Τπνζέζεσλ-ΓΔΤ) απέδεημε φηη άζπιν θαη κεηαλάζηεπζε δελ απνηειεζαλ αληηθείκελα
μερσξηζηήο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο . Ζ δηεπζέηεζε ηνπο έηαλ απν́ξ ξνηα ηεο δεκηνπξγήαο έλνο
ρψξνπ ειεπζεξίαο , αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο .(7) Ζ πνιηηηθέ γηα ην άζπιν παξακέλεη ζέκα
εζληθήο αξκνδηφηεηαο , ελψ ε Έλσζε πξνζθέξεη επνπηεία θαη αζθάιεηα ζε έλα ππεξεζληθφ
πιαίζην. ηαδηαθά φκσο κέρξη θαη ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ην 1999, ε πνιηηηθέ γηα ην
Άζπιν θαη ηε κεηαλάζηεπζε κεηαθέξεηαη ζηνλ πξσ́ην ππισ́λα ηεο Δ́λσζεο θαη απν́ εζληθέ
ππφζεζε γίλεηαη ππεξεζληθή . Σα ζέκαηα αζπ́ινπ θαη κεηαλάζηεπζεο εήλαη πιένλ ζηελ θνηλέ
αξκνδηφηεηα θαη επ ζχλε Έλσζεο θαη θξαηψλ . Σν άζπιν γήλεηαη θνηλέ επζπ́λε ησλ θξ αηψλ
κειψλ θαη ηεο Έλσζεο.(52)

(51) (Christian Kaunert and Sarah Leonard, 2011:12,14, 16) GRITIM Working Paper Series n.8 (2011).
(52)(ακπαηάθνπ, 2010 :214-215, ΔUROPA 2010)
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3.11 Ζ ππώηη θάζη ηος κοινού Δςπωπαϊκού ςζηήμαηορ Αζύλος (1999- 2005)
H πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ δελ θάλεη ξεηή αλαθνξα ζην θείκελν ηεο γηα ην Κνηλφ Δπξσπατθφ
χζηεκα Αζχινπ . Γηα πξσ́ηε θνξά ην ΚΔΑ αλαθέξεηαη , θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1999, ζην
πκβνπιίν ηνπ Σάκπεξε . ην Σάκπεξε ην πκβνπ́ ιην ζπκθσ́λεζε ζε έλα πξν́γξακκα εξγαζήαο
πνπ ζα βαζήδεηαη ζηε π́κβαζε ηεο Γελεπ́εο θαη ζα έρεη ζην́ρν ηε δεκηνπξγήα ελν́ο ρσ́ξνπ
ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο. Με βάζε απην́ ην πξν́γξακκα, ε πινπνήεζε ηνπ ΚΔΑ
πξνηείλεηαη λα γίλεη ζε δχν θάζεηο . ηελ πξσ́ηε θάζε ζην́ρνο ζα εήλαη ε ε ελαξκν́ληζε ηεο
εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο θνηλέο πξνδηαγξαθέο , ελψ ζηε
δεχηεξε θάζε, θαη αθνπ́ αμηνινγεζεή ε απνηειεζκαηηθν́ηεηα ησλ κέηξσλ ηεο πξσ́ηεο θάζε ο ,
βαζηθή επηδίσμε ζα είλαη ε παξνρή κίαο αθφκα πην απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ζε ζέκαηα
αζχινπ. Ζ πξν́ζθιεζε γηα ηε δεπ́ηεξε θάζε εθδν́ζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004, κε ηελ έγθξηζε
ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Υάγεο, θαη κε νξήδνληα νινθιέξσζεο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 (53)
Σν παξάγσγν δήθαην πνπ δεκηνπξγεήηαη ζηελ πξσ́ηε θάζε ηνπ θνηλνπ́ Δπξσπαη̈θνπ́ πζηέκαηνο
Αζχινπ είλαη ην εμήο : (54) α) Ζ νδεγήα γηα ηελ αλαγλσ́ξηζε (QD), πνπ εήλαη ε "θαξδηά" ηνπ
ΚΔΑ, ζέηεη θαλφλεο γηα ηελ «αλαγλψξηζε» ηεο ηδην́ηεηαο ηνπ πξν́ζθπγα θαη ησλ πξνζσ́πσλ
πνπ ρξέδνπλ δηεζλνπ́ο πξνζηαζήαο , θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ηεο παξερφκελεο πξνζηαζίαο .
Οξίδεη ηέινο πνηνη δηθαηνχληαη επηθνπξηθή πξνζηαζία , αλαγλσξίδνληαο ηνπο έλα ειάρηζην φξην
δηθαησκάησλ.
β) Ζ νδεγήα γηα ηηο δηαδηθαζήεο αζπ́ινπ (APD), ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο θαη
αλάθιεζεο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ πξνζθχγσλ . Απηή ε νδεγία νξίδεη ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο
ηδηφηεηαο ηνπ πξφζθπγα θαη ηνπ δηθαηνχρνπ επηθνπξηθήο πξνζη αζίαο φπσο θαη ηελ έλλνηα ηεο
αζθαινχο ρψξαο πξνέιεπζεο θαη αζθαινχο ηξίηεο ρψξαο.(7)

(53)(Toscano, 2013:10).
(54)(Toscano, 2013:10-11).
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γ) Ζ νδεγήα γηα ηηο ζπλζέθεο ππνδνρέο (RCD) θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ αηηνχλησλ άζπιν , φπσο έλα νξγαλσ κέλν ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ γηα ηε
δηακνλή, ηελ ειεπ́ζεξε θπθινθνξήα, ηελ απαζρν́ιεζε θαη ηελ εθπαήδεπζε.
δ) Ο θαλνληζκν́ο ηνπ Γνπβιήλνπ νξήδεη πνην θξάηνο εήλαη ππεπ́ζπλν λα εμέηαζεη ηελ αήηεζε γηα
άζπιν ή δηεζλή πξνζηαζία , ψζηε λα απνηξέπε ηαη ε θαηάρξεζε ησλ δηαδηθαζησ́λ αζπ́ινπ . Σν
ζχζηεκα Γνπβιίλν ζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ Eurodac.(53)
ε) Ζ Γεκηνπξγήα ηνπ Δπξσπαη̈θνπ́ Σακεήνπ γηα ηνπο πξν́ζθπγεο
Σν 2004, πέληε ρξφληα κεηά ην πκβνχιην ηνπ Σάκπεξε
, αλαθνηλψλεηαη ην πεληαεηέο
Πξφγξακκα ηεο Υάγεο , πνπ εμαγγέιεη ηηο θαηλνπ́ξγηεο πνιηηηθέο γηα ην Υσ́ξν Διεπζεξήαο
,
Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο. Με ην πξν́γξακκα ηεο Υάγεο νινθιεξσ́λεηαη ε πξσ́ηε θάζε γηα ην
Κνηλφ Δπξσπατθφ πζηήκα Αζχινπ. Σα πην βαζηθά ζεκεία ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σάκπεξε γηα ην
άζπιν απηήο ηεο εμαγγειίαο είλαη ηα εμήο : (7)
 επίηεπμε κίαο θνηλήο γξακκήο γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν , πξνψζεζε πξαθηηθψλ
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δξψλησλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο πνιηηηθέ
ο γηα ην άζπιν θαη ηε
κεηαλάζηεπζε θαη απηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ πνιηηηθέο ζε ηνκείο πνπ είλαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε
κε ην άζπιν θαη ηε κεηαλάζηεπζε.
 εμαγγειία έλαξμεο ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ ΚΔΑ , πνπ ζα ραξαθηεξήδεηαη απν́ ηελ αξρέ
ηεο δήθαηε ο θαηαλνκέο ησλ βαξσ́λ θαη ηελ αξρέ ηεο αιιειεγγπ́εο κεηαμπ́ ησλ θξαησ́λ κεισ́λ
(νηθνλνκηθή βνήζεηα, επηκεξηζκφο νηθνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ, ηερλνινγηθή ππνζηήξημε).
 ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ θαη πξνψζεζε ζπλεξγαζίαο ζε πξα θηηθφ
επίπεδν (π.ρ. ζπιινγή θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ , ηερληθή ππνζηήξημε ή ζπλεξγαζία ησλ
θξαηψλ κειψλ ζε πξαθηηθά δεηήκαηα εθαξκνγήο, ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ).
 νξηνζέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ ΚΔΑ
δηαδηθαζίαο απφ φια ηα θξάηε γηα ην άζπιν θαη ηελ

.

δεκηνπξγία κίαο

εληαίαο

 επηθνπξηθή πξνζηαζία , πνπ ζα βαζήδεηαη ζηε π́κβαζε ηεο Γελεπ́εο θαη ηηο ζρεηηθέο
πλζήθεο
 άκεζε εθαξκνγή ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ ΚΔΑ απφ φια ηα θξάηε
θαζπζηεξήζεηο.

, ρσξίο πεξαηηέξσ

 αλάζεζε ηνπ έξγνπ αμηνιφγεζεο ησλ κέζσλ , ησλ κέηξσλ θαη ηνπ λνκηθνπ́ πιαηζήνπ ζηελ
Δπηηξνπή κέρξη ην 2007. πξνζεζκία ππνβνιήο πξφηαζεο απφ ηελ Δπηηξνπή ζην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην κέρξη ην 2010, κε ζην́ρν ηελ αμηνιν́γ εζε ησλ κέζσλ θαη ησλ
κέηξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δεχηεξε θάζε ηνπ ΚΔΑ. Δπίζεο ε Δπηηξνπή θαιείηαη λα
ππνβάιεη κειέηε ζρεηηθά κε ηε ζθνπηκφηεηα , ηηο δπλαην́ηεηεο θαη ηηο δπζθνιήεο , θαζψο θαη ηηο
λνκηθέο θαη πξαθηηθέο επηπηψζεηο ηεο απφ θνηλνχ δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηήζεσλ αζχινπ εληφο
ηεο Δ́λσζεο.


πξόβιεςε δεκηνπξγίαο ηνπ EASO (53)
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3.12 Ζ δεύηεπη θάζη ηος Κοινού Δςπωπαϊκού ςζηήμαηορ Αζύλος (2006- 2014)
To άζπιν είλαη έλα ζεκειηψδεο δηθαίσκα . ηελ Δπξσ́πε ησλ αλνηθησ́λ ζπλ φξσλ θαη ηεο
ειεχζεξεο θπθινθνξίαο αλζξψπσλ θαη αγαζψλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κήα θνηλέ γξακκέ απν́ ηα
επξσπαΐθά θξάηε σο πξνο ηε λνκνζεζήα θαη ηε δηαδηθαζήα αζπ́ινπ θαη κάιηζηα κε ηξν́πν
απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ γηα ηνπο αηηνχληεο άζ
πιν.Σα θξάηε κέιε , θαζψο έρνπλ
δεζκεπζεί γηα κία θνηλή πνιηηηθή γηα ην άζπιν , νθείινπλ λα ελαξκνλίδνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο .
ηελ πξσ́ηε πεξήνδν ηνπ ΚΔΑ , θχξηα κέξηκλα είλαη ε ελαξκφληζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ
λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ην άζπιν, κε βάζε ηα ειάρηζηα θνηλά πξν́ηππα. ηε δεπ́ηεξε
θάζε εληζρχεηαη ε ράξαμε κίαο αλψηεξεο πνιηηηθήο γηα ην άζπιν.(7) Σν 2006 ε Δπηηξνπέ μεθηλά
ηελ αμηνινγεζε ησλ κέηξσλ πνπ πηνζεηέζεθαλ απν́ ηα θξάηε –κέιε, θαηά ηελ πξψηε πε ξίδν
ηνπ ΚΔΑ , ελψ ην 2007 εθδίδεηαη επίζεο απφ ηε Δπηηξνπή ε Πξάζηλε Βίβινο , κε ζην́ρν ηε
δεκηνπξγία ελφο Κνηλνχ Δπξσπατθνχ χζηεκαηνο αζχινπ .Ζ Πξάζηλε Βήβινο εζηηάδεη ζηελ
ελίζρπζε θνηλψλ πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ έληαμε ησλ αηηνχλησλ δηεζλή
πξνζηαζία, πξνηξέπνληαο ηα θξάηε λα επηδείμνπλ ζεβαζκφ ζην ζηνηρείν ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο .
Θέηεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο ηνκείο ηνπ αζχινπ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ κέρξη ηφηε
θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη κε η νπο ηξν́πνπο κε ηνπο νπνήνπο ε πξαθηηθέ ζπλεγαζήα ησλ θξαησ́λ
ζα εληζρπζεή θαη ζα επεθηαζεή κε ηελ πηνζεηεζε θνηλσ́λ γξακκσ́λ σο πξνο ην εζληθν́ ηνπο δήθαην
θαη ηε λνκνινγήα ησλ δηθαζηεξήσλ ηνπο
. (54)Σνλίδεηαη ε αλάγθε δηεχξπλζεο ησλ θαιψλ
πξαθηηθψλ θαη ε θαιχηεξε ηερληθή θαη επηζηεκνληθή θαηάξηηζε κεηαμχ ησλ δξψλησλ θαη
ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ . Ζ Πξάζηλε Βήβινο , ηεινο, επαλεμεηάδεη ην χζηεκα Γνπβιίλν . Ο
ιφγνο δεκηνπξγίαο απηνχ ην ζπζηεκαηνο ήηαλ ε επίηεπμε ελφο γξήγνξνπ ηξφπ
νπ εμέηαζεο
αίηεκάησλ αζχινπ απφ ην θξάηνο πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα
, ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηα
θαηλφκελα ηεο αγνξάο ηνπ Αζχινπ θαη ηνπ Πξφζθπγα ζε ηξνρηά . Σν π́ζηεκα Γνπβιήλν δε
δεκηνπξγήζεθε γηα λα γίλεη επηκεξηζκφο ησλ επζπλψλ ζηε δηαδη
θαζία απνλνκήο αζχινπ .
Αλαδεηείηαη, ινηπφλ, πεξαηηέξσ ηξφπνο δίθαηνπ επηκεξηζκνχ απηνχ ηνπ βάξνπο
(Burdain
sharing), θαζψο θάπνηα θξάηε , εηδηθά απηά πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ΔΔ
,
επηβαξχλνληαη πεξηζζφηεξν απφ άιια.(55)

(55)(European Asylum Support Office). (BRUSSELS EUROPEAN COUNCIL Presidency Conclusions – Hague Programme Annex,
2004:16- 17)
(54)(Toscano, 2013:10-11).
(7)http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1
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Ζ Οηθνλνκηθέ Αιιειεγγπ́ε , κέζσ θαιχηεξεο ρξήζεο ησλ πφξσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακέίνπ
Πξνζθχγσλ θαη άιισλ πηζαλψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ
, φπσο θαη κεραληζκψλ αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ, είλαη κία αθφκε θνηλή πνιηηηθή , ε νπνήα πξνσζεήηαη κέζσ ηεο Πξάζηλεο Βίβινπ
ζε παγθν́ζκην επήπεδν . Δηδηθή κλεία γίλεηαη θαη ζηελ εμσηεξηθή δηάζηαζε ηνπ Αζχινπ , κε ηε
κνξθή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ζε ηξίηεο ρψξεο
Με βάζε ινηπν́λ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Πξάζηλε βήβινπ θαη κήαο εμσηεξηθέο κειέηεο ηεο
Δπηηξνπήο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ,αμηνινγείηαη ε πξψηε θάζε ηνπ ΚΔΑ
θαη κπαήλνπλ ηα ζεκέιηα γηα ηε δεκηνπξγήα ελν́ο ρεδήνπ Πνιηηηθέο (Policy Plan) γηα ην Άζπιν
απφ ηελ Δπηηξνπή γηα ην έηνο 2008. ηφρνο ηνπ ρεδίνπ απηνχ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πηφ
νινθιεξσκέλνπ θαη πην γξήγνξνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζε φπνηνλ ηε
δηθαηνχηαη. ην πιαήζην απην́ πξν́ηεηλνληαη δηάθνξεο πνιηηηθέο κε επηθξαηέζηεξε απηέ πνπ
πξνσζεί:
Α)ηελ αθν́κα κεγαιπ́ηεξε ελαξ κφληζε ησλ εζληθψλ λνκνζεζίσλ γηα ην Άζπιν φπσο θαη ηελ
πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ , κε ραξαθηεξηζηηθέο εμαγγειήεο παξεκβάζεσλ ζηηο
νδεγίεο πεξί ππνδνρήο ηεο αλαγλψξηζεο,
β)ηε κεγαιπ́ηεξε αιειεγγπ́ε θαη επζπ́λε κεηαμπ́ ησλ θξαησ́
λ ζε ζέκαηα αζπ́ινπ πνπ
πξνυπνζέηεη ηελ επαλεμέηαζε ηνπ πζηέκαηνο EURODAC (ζηφρνο ε εληαία εθαξκνγή ηνπ απφ
θάζε θξάηνο θαη ε πξνζπάζεηα εχξεζεο ηξφπνπ ειάθξπλζεο ησλ βεβαξεκέλσλ θξαηψλ ), θαζψο
θαη ηελ πξν́ηαζε γηα ηε δεκηνπξγήα EASO πνπ ζα δηεπθνιπ́λεη ηε ζπλεξγαζήα ζε πξαθηηθν́ θαη
επηζηεκνληθφ επίπεδν ησλ δηνηθήζεσλ ησλ θξαηψλ .(56).Σν 2009 ππνγξάθεηαη ην Δπξσπατθφ
χκθσλν γηα ην άζπιν θαη ηε Μεηαλάζηεπζε (Δuropean Pacton Asylum and Immigration . Σν
χκθσλν απηφ είλαη ε βά ζε γηα ηελ θνηλέ πνιηηηθέ αζπ́ινπ θαη κεηαλάζηεπζεο ησλ ρσξσ́λ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ππφ ην πξίζκα ηεο ακνηβαίαο επζχλεο θαη αιιειεγγχεο
. Γίλεηαη κία
πξνζπάζεηα λα ππάξμνπλ πνιηηηθέο πςειφηεξσλ αθφκα πξνδηαγξαθψλ γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη
ην άζπιν , πνπ ζα βαζήδεηαη ζηηο πνιηηηθέο δεζκεπ́ζεηο θαη ζηξαηεγηθέο θαηεπζπ́λζεηο ησλ
θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ . Γηα ηελ πινπνήεζε απηέο ηεο πξνζπάζεηαο , ην Δπξσπαη̈θν́
πκβνχιην ζπκθσλεί ζηα παξαθάησ:
ζηε δεκηνπξγήα ην 2009, ελφο Δπξ σπατθνχ Γξαθείνπ (EASO) πνπ ζα δηεπθνιπ́λεη ηελ
αληαιιαγή εκπεηξίαο θαη πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ ησλ θξαηψλ . Σν ν́ξγαλν
απηφ δε ζα κπνξεί λα ζπλαπνθαζίδεη γηα ηα αηηήκαηα αζχινπ , αιιά λα δηεπθνιχλεη δίλνληαο
πιεξνθνξίεο γ ηα ηηο ρσ́ξεο πξν́ειεπζεο θαη ζηνηρεήα πνπ ζα δηεπθνιπ́
λνπλ ηηο εζληθέο
πξαθηηθέο.(7)


(56)(COMMISSION OF THE EC, 2008 :1-9)
(7)http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1
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 ζην θάιεζκα ηεο Δπηηξνπέο κέρξη θαη ην 2012 λα πξνηεήλεη κήα θνηλέ δηαδηθαζήα αζπ́ινπ
γηα ν́ια ηα θξάηε κέιε. -ζηε δεκηνπξγήα εηδηθσ́λ δηαδηθαζησ́λ βνέζεηαο απφ ηα θξάηε κέιε πνπ
ελεξγνπνηνχληαη, φηαλ θάπνην απφ απηά βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο εμαηηίαο
ηεο καδηθέο εηζξνέο αηηνπ́λησλ άζπιν . Ζ βνέζεηα απηέ , πνπ βαζήδεηαη ζηελ αξρέ ηεο
αιιειεγγχεο, παξακέλεη κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζ ε επήπεδν εζεινληηθν́ (on a voluntary basis ) ζηελ ελήζρπζε ηεο ζπλεξγαζήαο κε ην Γξαθεήν ηνπ Τ́παηνπ Αξκνζηέ ηνπ ΟΖΔ γηα
ηνπο
Πξφζθπγεο.
 ηελ εθπαήδεπζε ηνπ πξνζσπηθνπ́ θπ́ιαμεο ησλ εμσηεξηθσ́λ ζπλν́ξσλ ζε ζρέζε κε ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνπ́λ ηελ παξνρέ δηεζλνπ́ο πξνζηαζήαο.(57)
Σν Ννέκβξην ηνπ 2009, ην Δπξσπαη̈θν́ πκβνπ́ιην ςεθήδεη ην Πξν́γξακκα ηεο ηνθρν́ικεο , έλα
πεληαεηέο πξφγξακκα γηα ηελ πεξίνδν 2010-2014, κε ζην́ρν ηελ αληηκεησ́πηζε ησλ πξνθιέζεσλ
πνπ αληηκεησπίδεη ε Δπξψπε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα δηαζθαιίζεη ηνλ ρψξν ειεπζεξίαο
,
αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο πνπ είλαη θαη βαζηθν κέιεκα ησλ ιαψλ ησλ θξαηψλ πνπ έρνπλ
ζπλελσζεί ζηελ Έλσζε . Αλ θαη έρεη ζεκεησζεή ζεκαληηθέ πξν́νδνο ζε απην́λ ηνλ ηνκ
έα,
εθξεκνχλ δεηήκαηα ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ
, ηειεηνπνίεζεο ηνπ επξσπατθνχ
ζπζηήκαηνο αζχινπ , αζθάιεηαο ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο Έλσζεο
, φπσο θαη ζέκαηα
εμσηεξηθήο δηάζηαζεο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο έλσζεο (ζρέζεηο κε ηξίηεο ρσ́ξεο). ε
ζρέζε κε ην άζπιν δελ δηαηππψλνληαη θαηλνχξγηεο αξρέο.
Σν Δπξσπαη̈θν́ πκβνπ́ιην επηβεβαησ́λεη ηηο αξρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Παγθν́ζκηα
Πξνζέγγηζε ηεο Μεηαλάζηεπζεο θαζψο θαη ζην Δπξσπατθφ χκθσλν γηα ηε Μεηαλάζηεπζε
θαη ην Άζπιν. Τπνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα εθαξκνζζνχλ φια ηα κέηξα κε ζπλεθηηθφ ηξφπν
θαζψο θαη ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζεο απηψλ. (7)
Σν Δπξσπαη̈θν́ πκβνπ́ιην θάλεη κήα αλαδξνκέ ζε πξνεγνπ́κελεο ζεκειησ́δεηο πνιηηηθέο , φπσο ε
εγθαζίδξπζε ελν́ο θνηλνπ́ ρσ́ξνπ πξνζηαζήαο θαη αιιειεγγπ́εο, πνπ ζα δηαπλέεηαη απν́ ηελ αξρέ
ηεο θνηλέο δηαδηθαζήαο αζπ́ινπ θαη ησλ ζπλζεθσ́λ ππνδνρέο θαη πνπ ζα βαζήδεηαη ζηε δήθαηε
θαηαλνκή επζχλεο θαη βαξψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ . ηφρνο γηα ην ΚΔΑ , γηα ηελ επν́κελε
ρξνληθή πεξίνδν, είλαη ε αθφκε κεγαιχηεξε ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ην άζπιν
(58)

(57)(Council of the EU, 2008:11-12),COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. (2008) European Pact on Immigration and Asylum
(58)(COUNCIL OF THE EU., 2009: 2, 59, 60, 69. The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving and protecting
the citizens).
(7)http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1
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Ζ Δπξσπαη̈θέ Τπεξεζήα Τπνζηέξημεο Αζπ́ινπ (EASO), κε έδξα ηεο ηε Βαιέηα ηεο Μάιηαο ,
δεκηνπξγήζεθε ην 2010 κε ηνλ θαλνληζκν́ (ΔΔ) 439/2010. Ζ ππεξεζήα απηέ έρεη σο ζην́ρν κήα
πην ζσζηέ εθαξκαγέ ηνπ ΚΔΑ απν́ ηα θξάηε κέιε
, ηελ παξνρέ ζε επή
πεδν
εκπεηξνγλσκνζχλεο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ αηηνχλησλ άζπιν (Country of
Origin Information , COI), ηελ παξνρέ εθπαήδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ ππαιιέισλ πνπ
αζρνινχληαη κε ην άζπιν ,φπσο ην European Asylum Curriculum (EAC) θαη ad hoc ζεκηλάξηα,
ηε δεκηνπξγήα κεραληζκσ́λ αληηκεησ́πηζεο θξήζεσλ ζε θξάηε κέιε ησλ νπνήσλ ηα ζπζηέκαηα
αζχινπ πθίζηαληαη πηέζεηο (έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε , εηνηκφηεηα, κεραληζκφο δηαρείξηζεο
θξίζεσλ) . Γεληθά, ε EASO παξέρεη ηξηψλ εηδψλ κέηξα επηρεηξεζηαθήο ππνζηήξημεο : ζπλερή
ππνζηήξημε, εηδηθή ππνζηήξημε θαη ππνζηήξημε ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο.
H πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο θαη ην Δπξσπατθφ χζηεκα Αζχινπ Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο
ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2009 θαη έθεξε κεγάιεο αιι αγέο ζηνλ ηνκέα ηνπ αζχινπ . Σν κεγαιπ́ηεξν
επίηεπγκά ηεο ππήξμε ε έληαμε ησλ ζεκάησλ ηεο Έλσζεο πνπ άπηνληαη ηνπ ρψξνπ ειεπζεξίαο ,
αζθάιεηαο θαη δηαθαηνζχλεο , ζηε ζπλέζε λνκνζεηηθέ δηαδηθαζήα . Ο ξν́ινο ηνπ Δπξσπαη̈θνπ́
Κνηλνβνπιίνπ αλαβαζκίδεηαη. Σν Κνηλνβνπ́ιην ζπλαπνθαζήδεη ηζν́ηηκα κε ην πκβνπ́ιην γηα ηα
ζέκαηα αζχινπ(59).Σν ΓΔΔ απνθηά θαη απην́ κε ηε ζεηξά ηνπ ελεξγν́ θαη θαζνξηζηηθν́ ξν́ιν ζηε
δηαδηθαζία, θαζψο απνθηά ηελ αξκνδηφηεηα λα εμεηάδεη ηα πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα
ησλ
εζληθψλ δηθαζηεξίσλ , αθφκα θαη απηψλ πνπ θξίλνπλ ζε πξψην βαζκφ , θαη θαη΄ απην́λ ηνλ
ηξφπν λα δεκηνπξγεί λνκνινγία . Σα πην ζεκαληηθά ζηνηρεήα πνπ εηζάγεη γηα ην άζπιν ε
πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο είλαη (60):


Ζ αλαγσγέ ησλ κέηξσλ ζε ζρέζε κε ην άζπιν ζε θνηλέ πνιηηηθέ ησλ θξαησ́λ.

 Ζ ξεηέ αλαθνξά ζηελ αλάγθε ππάξμεο ηεο δεπ́ηεξεο θάζεο ηνπ ΚΔΑ
, κε ζεκαληηθέ
ελίζρπζε ηεο λνκηθήο βάζεο γηα κία θνηλή πνιηηηθή γηα ην άζπιν θαη ηελ επηθνπξηθή
πξνζηαζία.


Ζ εηζαγσγέ θνηλσ́λ πξνηχπσλ γηα ην άζπιν θαη ηηο δηαδηθαζίεο απηνχ.

 Ζ αξρέ ηεο αιιειεγγπ́εο κεηαμπ́ ησλ θξαησ́λ , σο δνκηθν́ο ιήζνο ηεο θνηλέο πνιηηηθέο γηα ην
άζπιν
 Ο λνκηθν́ο δεκεπηηθν́ο ραξαθηέξαο ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδσ́λ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ θαη
ηεο π́κβαζεο ηεο Γελεπ́εο.


Ζ πξνζρσ́ξεζε ηεο ΔΔ ζηελ ΔΓΑ. (60)

(59)(FRA and Council of Europe, 2010:22)
(60)(Toscano, 2013:12):
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3.13 Κανονιζμόρ Γοςβλίνο
Σν ζπ́ζηεκα Γνπβιήλν (Dublin System ) πξνζδηνξίδεη πνην θξάηνο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ
εμέηαζε ελφο αη ηήκαηνο αζχινπ ψζηε λα απνηξέπεηαη κε απηφ ην ζαθή πξνζδηνξηζκφ
νπνηαδήπνηε θαηάρξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αζχινπ
.
Σν π́ζηεκα Γνπβιήλν
επαλαπξνζδηνξίζηεθε πνιιέο θνξέο . Σέζεθε ζε εθαξκνγή γηα πξψηε θνξά ην
1999 κε ηε
χκβαζε ηνπ Γνπβιίλνπ , ε νπνήα αληηθαηαζηάζεθε ζε δεπ́ηεξν ζηάδην απν́ ηνλ Καλνληζκν́
Γνπβιίλν ΗΗ (αξηζκ.343/2003) θαη ηέινο απν́ ηνλ Καλνληζκν́ Γνπβιήλν ΗΗΗ (αξηζ. 604/2013)
ηνλ Καλνληζκν́ ηνπ Γνπβιήλν ΗΗ πνπ εήλαη θαη ν ζεκέιηνο ιήζνο ηνπ ΚΔΑ
(Καλνληζκφο ΔΔ
αξηζ. 343/2003 ηνπ πκβνπιήνπ, ηεο 18εο Φεβξνπαξήνπ 2003, γηα ηε ζέζπηζε ησλ θξηηεξήσλ
θαη κεραληζκσ́λ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκν́ ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ εήλαη ππεπ́ζπλν γηα ηελ εμέηαζε
αίηεζεο αζχινπ πνπ ππνβάιιεηαη ζε θξάηνο κέινο απφ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο), θαζνξίδεηαη κε
άκεζν θαη ζαθή ηξφπν πνην θξάηνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ππεχζπλν λα εμεηάζεη ηελ
αίηεζε αζχινπ . (7)ηε π́λνςε ηνπ Καλνληζκνπ́ αλαθέξνληαη θαη νη ιν́γνη δεκηνπξγήαο ηνπ ,
δειαδή ε πξνζπάζεηα απνθπγήο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ πξν́ζθπγα ζε ηξνρηά, φπσο θαη ε απνθπγή
ππνβνιήο πεξηζζνηέξσλ αηηήζεσλ αζχινπ απφ ηνλ ίδην αηηνχληα
. Σα θξηηέξηα γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο απνθιεηζηηθήο επζχλεο ηνπ θξάηνπο κέινπο εθαξκφδνληαη κε ηε ζεηξά πνπ
παξαηίζεληαη:
 αξρή ηεο ελν́ηεηαο ησλ νηθνγελεησ́λ (αζπλφδεπηνη αλήιηθνη , άδεηα παξακνλήο κέινπο
νηθνγελείαο ζε θξάηνο κέινο, άξζξα 7 & 8)
 έθδνζε αδεηψλ δηακνλήο ή ζεσξήζεσλ απφ θξάηνο ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν ηεο αίηεζεο
αζχινπ (άξζξν 9)
 παξάλνκε είζνδνο ή δηακνλή ζε θξάηνο κέινο απφ ηξίηε ρψξα. (άξζξν 10 παξ.1)
 αλάθιεζε ηεο αίηεζεο αζχινπ θαη ππνβνιή λέαο ζε άιιν θξάηνο
 αίηεζε ζε ρψξν δηέιεπζεο δηεζλνχο αεξνιηκέλα
 απφξξηςε αίηεζεο αζχινπ, φηαλ ν αηηψλ ήδε βξίζθεηαη ζε άιιν θξάηνο κέινο ρσξήο άδεηα.

Σέινο νξίδνληαη νη θαλφλεο πεξί αλαδνρήο . Αλ θάπνην θξάηνο ζεσξέζεη ν́ηη δελ εήλαη απην́
ππεχζπλν, παξαπέκπεη ηελ αίηεζε ζην αξκφδην θξάηνο . Αλ δελ κπνξεή λα πξνζδηνξηζηεή πνην
θξάηνο είλαη ππεχζπλν , νξίδεηαη α πηφ ζην νπνίν ππνβιήζεθε γηα πξψηε θνξά ην αίηεκα γηα
άζπιν.ηνλ Καλνληζκν́ Γνπβιήλν ΗΗ ηήζεληαη ζέκαηα κεηαθνξάο ησλ αηηνπ́λησλ άζπιν κεηαμπ́
ησλ θξαησ́λ κεισ́λ θαη ηεο δηνηθεηηθέο ηνπο ζπλεξγαζήαο κε ηελ αληαιιαγέ πιεξνθνξησ́λ θαη
πξνζδηνξίδεηαη ε αλζξσπηζηηθή ξήηξα.(61)

(61)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33153
(7)http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1
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3.14 Ο νέορ Κανονιζμόρ Γοςβλίνο III
Ζ αλαδηαηπ́πσζε ηνπ Γνπβιήλν ΗΗ
,(Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 604/2013 ηνπ Δπξσπαη̈θνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ , ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013), ήηαλ απνηέιεζκα καθξψλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ Δπξσπατθνχ
πζηήκαηνο Αζχινπ. Ο Καλνληζκν́ο Γνπβιήλν ΗΗΗ πξνζβιέπεη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ΚΔΑ θαη
ζηε βειηήσζε ηνπ βαζκνπ́ πξνζηαζήαο γηα ηνπο αηηνπ́ληεο
, επηθέξεη δε ηηο αιιαγέο πνπ
απαηηνχληαη ψζηε ην λέν ζχζηεκα λα θαηαζηεί άκεζν θαη απνηειεζκαηηθφ
. Τπήξμαλ
καθξφρξνλεο δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κέρξη λα ςεθηζζ εί ν λένο Καλνληζκφο θαζψο
θαη έληνλε πξνζπάζεηα απν́ ηελ Δπηηξνπέ λα αλαζηαινπ́λ νη κεηαθνξέο αηηνπ́λησλ ζε ρσ́ξεο
πνπ πθήζηαληαη πήεζε ζην ζπ́ζηεκα αζπ́ινπ ηνπο. Σα λέα ζηνηρεήα πνπ εηζέγαγε ην Γνπβιήλν ΗΗΗ
γηα ην Άζπιν εήλαη κεηαμπ́ άιισλ:(62)
 κεραληζκφο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο εηνηκφηεηαο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ
, φηαλ
δεκηνπξγνχληαη ηζρπξέο πηέζεηο ζην ζχζηεκα αζχινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Έλσζεο
 επηπιένλ πξνζηαζία ησλ αηηνχλησλ άζπιν , κε θαλν́λεο πνπ αθνξνπ́λ ηηο ππνρξεση ηθέο
πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο , ηε δπλαην́ηεηα επαλέλσζεο , ηελ πξνζηαζήα ησλ αλειήθσλ . Eηδηθά
γηα ηνπο αζπλν́δεπηνπο αλέιηθνπο δηεπξπ́λεηαη ε έλλνηα ηεο νηθνγέλεηαο ζπκπεξηιακβάλνληαο
θαη ζπγγελεήο εθην́ο ησλ γνλέσλ . Τπεχζπλν θξάηνο λα εμεηάζ εη ηελ αήηεζε ηνπ αλειήθνπ εήλαη
απηφ ζην νπνίν βξίζθεηαη λφκηκα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε ην
θξάηνο πνπ ππέβαιε αίηεζε ν αλήιηθνο
 κείσζε πξνζεζκίαο αλάιεςεο επζχλεο απφ θξάηνο κέινο γηα αηηνχληα άζπιν απ
φ ηνπο
ηξεηο ζηνπο δπ́ν κέλεο.
 αλαζηνιή ηεο κεηαθνξάο ηνπ αηηνχληα άζπιν κέρξη ηελ εθδίθαζε ηεο πξνζθπγήο ηνπ θαηά
απνθάζεσο κεηαθνξάο επζχλεο ζε άιιν θξάηνο.
 ππνρξεσηηθή δσξεάλ λνκηθή ζπλδξνκή θαηφπηλ αηηήκαηνο.
 επηζηξνθή ηνπ αηηνχλ α άζπιν ζην αξρηθν́ θξάηνο αλ έγηλε κεηαθνξά ηνπ απν́ ιάζνο έ αλ
γίλεη δεθηή ε απφθαζε πξνζθπγήο ηνπ θαηά ηεο απφθαζεο κεηαθνξάο.
 ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο εθαξκνγήο ηεο αλζξσπηζηηθήο ξήηξαο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο
επαλέλσζεο.
 Αλ θάπνηνο ζπλέθξηλε ηνπο Καλνληζκνπ́ο Γνπβιήλν ΗΗ θαη Γνπβιηλν ΗΗΗ , ζα δηαπήζησλε νηη
ππάξρνπλ θάπνηεο ζεηηθέο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηνπο αηηνχληεο άζπιν , ρσξίο φκσο λα αιιάδεη
ε θηινζνθήα απηνπ́ ηνπ πζηέκαηνο . Ζ αξρέ ηεο αιιειεγγπ́εο δελ επηθέξεη
αλαθαηαλνκή
βάξνπο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ , ελψ ηα θξάηε ηνπ Νφηνπ , ηα πιένλ αδπ́λακα νηθνλνκηθά
κέιε ηεο Έλσζεο , αζθπθηηνχλ πξνζπαζψληαο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνλ ηεξάζηην φγθν αηηήζεσλ
γηα παξνρέ δηεζλνπ́ο πξνζηαζήαο .(Γηάλλεο Παπαγεσξγί νπ,Σν θνηλν́ Δπξσπαη̈θν́ π́ζηεκα
Αζχινπ θαη ν κεραληζκφο ηνπ Γνπβιίλνπ) (63)
Σελ αλαηξνπέ πνπ δελ θαηάθεξαλ λα επηθέξνπλ νη θαλνληζκνή Γνπβιήλν ΗΗ θαη ΗΗΗ , ηελ επέβαιε
ε λνκνινγήα ηνπ ΔΓΓΑ , κε ηελ θαηαδηθαζηηθέ απφθαζε θαηά ηεο Διιάδαο (62). Σν ΔΓΓΑ
απνθάζηζε φηη νη κεηαθνξέο αηηνχλησλ άζπιν ζε ρψξεο πνπ θηλδπλεχνπλ λα ππνζηνχλ
απάλζξσπε θαη εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε δελ ζα εθηεινχληαη . Απηφ ήηαλ έλα πξψην κεγάιν
βήκα γηα παξνρή νπζηαζηηθήο πξνζηαζίαο ζηνπο αηηνχληεο άζπιν.(7)
(62)(DG HOME, 2014:7)
(63)http://slideplayer.gr/slide/2010736/)
(7) http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1
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3.15 Οι ζςνθήκερ ςποδοσήρ ηων Αιηούνηων Άζςλο
Ζ δηεζλέο θαη επξσπαη̈θέ λνκνζεζήα , φπσο ελζσκαηψζεθε ζην επξσπατθφ θεθηεκέλν γηα ην
άζπιν, δηαζθαιίδεη ζηνπο αηηνχληεο άζπιν έλα ειάρηζην επίπεδν δηαβίσζεο
, ην νπνίν
ππνρξενχληαη ηα θξάηε λα ηνπο παξέρνπλ θαζφιν ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα εμεηαζηεί ε
αίηεζή ηνπο γηα άζπιν . ηελ ειιεληθέ λνκζεήζα ην ΠΓ
220/2007 ξπζκίδεη ηηο ζπλζήθεο
ππνδνρήο ζηελ Διιάδα:
 παξνρή ζηέγεο ζε θέληξν θηινμελίαο , κε ηελ πξνυπν́ζεζε ν́ηη ν αηησ́λ δελ έρεη επαξθεήο
πφξνπο γηα λα θαιχςεη ηε ζηέγε ηνπ (άξζξν 6 παξ.2),
 πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο
, ζην εθπαηδεπηηθν́ ζπ́ζηεκα
επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο (άξζξα 10 θαη 11)

, ζε πξνγξάκκαηα

 δπλαηφηεηα επηινγήο ηφπνπ δηακνλήο θαη ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή πνπ νξίδεη
ε Κεληξηθέ Αξρέ (άξζξν 6 παξ.1)
 κέξηκλα γηα πιηθέο ζπλζήθεο ππνδνρήο (ζηέγαζε, ζίηηζε, ξνπρηζκφ, θαζεκεξηλά έμνδα) κε
πνηθίινπο ηξφπνπο ελίζρπζεο (ρξεκαηηθφ βνήζε κα, ρνξήγεζε δειηίσλ , βνήζεηα ζε είδνο θαη
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πείζαιςε) (άξζξν 12).
Τπάξρεη κία γεληθή ξήηξα γηα φια ηα θξάηε , ψζηε ε βνήζεηα πνπ παξέρνπλ λα πξνζβιέπεη ζην
λα κελ πεξηέιζνπλ νη αηηνπ́ληεο άζπιν ζε θαηάζηαζε θησ́ρεηαο . Σν πεξηερφκελν ηεο ξήηξαο γηα
θάζε θξάηνο βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ζχζηεκα πξφλνηαο , ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκήαο
ηνπ θαη ην θν́ζηνο δηαβήσζεο . ηαλ νη αηηνπ́ληεο άζπιν βξήζθνληαη ζε θξάηεζε , δελ ππάξρεη
ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ βνεζήκαηνο. Με ηε δεκηνπξγήα ηεο Τπεξεζήαο Αζπ́ινπ έρεη επέιζεη
ζεκαληηθή πξφνδνο ζην ζχζηεκα παξνρήο αζχινπ ζηελ Διιάδα . Τπάξρεη πιένλ ελαξκφληζε
ηεο ειιεληθέο λνκνζεζήαο κε ην δηεζλέο δήθαην θαη ην επξσπαη̈θν́ θεθηεκέλν γηα ην άζπιν
,
θαιχηεξε εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ, εκπεξηζηαησκέλε αηηηνιφγεζε ησλ απνθάζεσλ. Απηή ε
πξφνδνο αληα - λαθιάηαη θαη ζηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ρνξήγεζεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο
.
Παξά ηηο ζεηηθέο αιιαγέο, ηα πξνβιέκαηα πνπ ζπλερήδνπλ λα ππάξρνπλ ζηε δηαδηθαζία αζχινπ
ζηελ Διιάδα εήλαη πνιιά . Ζ παζνγέλεηα ηνπ ειιεληθνπ́ ζπζηέκαηνο γηα ην άζπιν βαζήδεηαη ζε
έλα ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ . Σν πξν́βιεκα εληεήλεηαη αθν́κε πεξηζζν́ηεξν απν́ θαηάξξεπζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Διιάδαο θαζψο θαη ηε
ρξφληα έιιεηςε ζρεδηαζκνχ θαη
ηερλνθξαηηθήο νξγάλσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ ησλ ππεξεζηψλ
. Σν ειιεληθν́ θξάηνο
δηαθαηέρεηαη απφ ην θφβν ηεο ελζσκάησζεο ηνπ μέλνπ πξνηνχ θαλ απηφο εηζέιζεη ζηελ
επηθξάηεηα ηνπ , επεξεαζκέλν απφ ηε βαζεηά αληίιεςε γηα ην θπξίαξρν ειιεληθφ έζλνο σο
ζπλέρεηα ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ . Ζ καδηθέ εηζξνέ κεηαλαζησ́λ θαη αηηνπ́λησλ άζπιν ζηελ
Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γηγαληψζεη ην θφβν ησλ Διιήλσλ
, ν νπνήνο νδεγεή ζε
θαηλφκελα ξαηζηζκνχ. Ο ζπ́γρξνλνο ξαηζηζκν́ο βαζήδεηαη ζηελ ηδέα ηεο εζληθέο θνηλν́ηεηαο θαη
κπνξεη λα απνθιεήζεη αλζξσ́πνπο απν́ ηελ πξνζηαζήα κήαο 36 πνιηηείαο θαη απφ ηελ απφιαπζε
ησλ δεκν́ζησλ αγαζσ́λ. ε θνηλσλήεο πνπ κε δπζθνιήα δηαζθαιήδεηαη ε ζπκκεηνρέ η σλ πνιηησ́λ
ζηελ νηθνλνκηθέ , θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο ιφγσ αζηάζκεησλ νηθνλνκηθψλ
παξαγφλησλ, θαηαιαβαίλνπκε φηη νη θξαηηθέο δνκέο θαη νη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί πξνζπαζνχλ
πξσηαξρηθά λα ηεξήζνπλ ηηο ππνζρέζεηο πξνο ηνπο πνιίηε ο ηνπ θξάηνπο , ζαλ θπ́ιαθεο θαη
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εγγπεηέο ηνπ έζλνπο . Ο μέλνο ζα έρεη πξν́ζβαζε ζηα αγαζά ελν́ο έζλνπο , αθνχ θαιπθζνχλ νη
αμηψζεηο θαη νη αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο. Δληνχηνηο νη Έιιελεο λνκνζέηεο, γηα λα κπνξέζνπλ λα
αληηκεησπίζνπλ απηή ηελ π αζνγέλεηα ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ , ζπλερίδνπλ λα
λνκνζεηνχλ θαη λα επηθέξνπλ αιιαγέο . Με ην Ν .3907/2011, ηδξχεηαη ε Τπεξεζία Αζχινπ θαη
νη Τπεξεζήεο Πξσ́ηεο Τπνδνρέο , κε ζεηηθέο εμειήμεηο ζηε δηαδηθαζήα ειέγρνπ ησλ αηηέζεσλ
αζχινπ. χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν .3907/2011, καδί κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο
,
εηζάγoληαη θαη νη δηαδηθαζήεο πξσ́ηεο ππνδνρέο
, φπσο εμαθξίβσζε ηαπηφηεηαο , ηαηξηθφο
έιεγρνο, ελεκέξσζε γηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο , θαηαγξαθή ππεθφσλ ηξίησλ ρ σξψλ.
Τπάξρεη εηδηθή πξφβιεςε θαη κεηαρείξηζε γηα ηηο επάισηεο νκάδεο , νη νπνήεο παξαπέκπνληαη
ζηνλ αξκν́δην θαηά πεξήπησζε θνξέα θνηλσληθέο πξνζηαζήαο, ρσξίο λα ππνβάιινληαη ζε καθξά
θξάηεζε (άξζξν11ηνπ Ν.3907/2011). Οη αηηνπ́ληεο άζπι ν παξαπέκπνληαη ζην ηνπηθν́ αξκν́δην
Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν ΑζχινπΔθζέζεηο θαη αλαθνξέο αθφκα θαη κεηά ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζην
ειιεληθφ ζχζηεκα αζχινπ δείρλνπλ φηη ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο:
Πεξηπηψζεηο απζαίξεηεο θξάηεζεο παξαηεξνχληαη, ελψ ε αληηπξνζσπεία ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ επηζεκαίλεη φηη ε θξάηεζε πξέπεη λα είλαη ην χζηαην κέηξν θαη φρη ν θαλφλαο (60)
 Ζ Τπαηε Αξκνζηεήα ηνπ ΟΖΔ αλαθέξεη ν́ηη νη αλάγθεο ζηέγαζεο δελ θαιπ́πηνληαη ιν́γσ
έιιεηςεο θαηάιιεισλ ρψξσλ, νη πιηθέο ζπλζέθεο ππνδνρέο δελ επαξθνπ́λ, ψζηε λα ππάξρεη έλα
ειάρηζην επίπεδν δηαβίσζεο , ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΜΚΟ πνπ
δηαρεηξίδνληαη ηα θέληξα θηινμελίαο . Δπίζεο, νη ζπλζέθεο θξάηεζεο δελ αληαπνθ ξίλνληαη ζε
επξσπατθα θαη δηεζλή πξφηππα (ζσζηή ελεκέξσζε γηα λνκηθή θαηάζηαζε , δηεξκελεία, λνκηθή
βνήζεηα, ζπλζήθεο πγηεηλήο). Δπηπιένλ, δελ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνή ρσ́ξνη θξάηεζεο γηα ηνπο
αλήιηθνπο θαη ηηο εππαζεήο νκάδεο (64)


 Σν γξαθείν ηεο Τπαηεο Αξκνζηείαο ζηελ Διιάδα , ζηελ έθζεζέ ηνπ γηα ηα επήθαηξα
δεηήκαηα πξνζθπγηθήο Πξνζηαζίαο , ηνλ Ηνπ́λην ηνπ 2014, δίλεη κία πνιχ εκπεξηζηαησκέλε
εηθφλα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο γηα ην άζπιν ζε ζρέζε κε ηελ πξφνδν πνπ έρ
εη
επηηεπρζεί, φπσο θαη γηα ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα . (60) Ζ Τ́παηε Αξκνζηεήα επηθξνηεή ηε
δεκηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο , φκσο ηνλίδεη φηη πξέπεη λα εληζρπζεί απφ ην
ειιεληθφ θξάηνο θαη λα επαλδξσζνχλ κε πξνζσπηθφ θαη ηα Πεξηθ εξεηαθά Γξαθεία αζχινπ .
Δγείξεη εξψηήκαηα γηα ηελ πξαθηηθή ηεο γεληθεπκέλεο δηνηθεηηθήο θξάηεζεο
, ηελ απνπζήα
εληαμηαθήο πνιηηηθήο , ην έιιεηκκα ζρεδηαζκνπ́ θαη ζπληνληζκνπ́ ησλ αξρσ́λ
, ηελ απνπζήα
εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο αλήιηθνπο . Δπηθξνηεί ηελ άλνδν ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ
απνθάζεσλ γηα ην άζπιν θαη ηελ επηθνπξηθή πξνζηαζία
. Παξαηεξεί βειηίσζε ζην ξπζκφ
εμέηαζεο ησλ παιαηψλ ππνζέζεσλ θαη αλαβάζκηζε ζηελ πνηφηεηα ησλ ειιεληθψλ απνθάζεσλ ,
πνπ πιένλ εήλαη επαξθσ́ο αηηηνινγεκέλεο.(65)
(60)(Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην ,
2007:11)
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-factsheets/ceas_factsheet_el.pdf
(64)(UNHCR, 2011:5, 6,7)
(65)https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/to-asylo-stin-eyropi/nomothesia-tis.e.html?cid=681&did=675&sechash=e74e7bfc
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Καηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε λα πηνζεηεζνχλ κέηξα γηα απηνχο πνπ έξρνληαη κέζσ ζάιαζζαο
,
θαζψο νη αθίμεηο απηέο δηπιαζηάζηεθαλ κέζα ζην 2014. Πξνηείλεη έξεπλα γηα ηηο θαηαγγειίεο
πνπ αθνξνπ́λ άηππεο αλαγθαζηηθέο επηζηξνθέο ζηελ Σνπξθήα απν́
ηε ζάιαζζα έ κέζσ ηνπ
πνηακνχ Έβξνπ, φπσο θαη γηα απηέο πνπ αλαθέξνπλ ρξήζε βίαο απφ ηηο αξρέο . Σέινο εθθξάδεη
ην θν́βν ηεο γηα ηελ απμαλν́κελε ξαηζηζηηθέ βήα θαη ηελ παξάηαζε ηεο θξάηεζεο θαη πέξαλ ηνπ
δηαζηήκαηνο ησλ 18 κελψλ. Ζ κεγαιχηεξε αληίθαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην ειιεληθφ
ζχζηεκα αζχινπ 37 είλαη φηη ,ελψ ηα πνζνζηά ρνξήγεζεο θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο
απμήζεθαλ (1106 πξφζθπγεο θαη δηθαηνχρνη επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο ην 2014), ε εληεηλν́κελε
νηθνλνκηθή θξίζε εκπνδίδεη ηελ πξφζβαζε ηνπο ζε βαζηθά είδε πξψηεο αλάγθεο , αθήλνληάο
ηνπο ζην πεξηζσ́ξην ηεο ειιεληθέο θνηλσλήαο λα αγσληνπ́λ γηα ηελ θαζεκεξηλέ επηβήσζε ηνπο
xσξίο θξαηηθή ζηήξημε, εξγαζία, παξνρή ζηέγεο.(66)
Παξά ηελ πνιηηηθή βνχιεζε ησλ θξαηψλ γηα έλα νκνηφκνξθν ζχζηεκα αζχινπ πνπ ζα έβξηζθε
εθαξκνγή ζε φια ηα θξάηε κέιε , παξά ηηο επξσπατθέο δηαθεξχμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
κεηαλαζηψλ θαη αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία , παξά ηηο επξσπατθέο θαη εζληθέο λν κνζεζίεο, ην
φξακα γηα έλα Κνηλφ Δπξσπατθφ χζηεκα γηα ην άζπιν αληηκεηψπηζε κεγάιεο δπζθνιίεο
πινπνίεζεο. Σν εζληθν́ ζπκθέξνλ θάζε θξάηνπο παξακέλεη θπξήαξρν . Ζ αξρέ ηεο αιιειεγγπ́εο
θαη ηνπ επηκεξηζκνπ́ ησλ βαξσ́λ απνδεήρζεθε ρακεισ́λ πξνζδνθηψλ. Ζ Δπξσ́πε ησλ ιασ́λ δελ
ππήξμε ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ κία λνκηζκαηηθή έλσζε . Με ην ζπ́ζηεκα Γνπβιήλν ε Δπξσ́πε
ρσξίζηεθε ζε δχν δψλεο , ζηα νηθνλνκηθά επ́ξσζηα θξάηε ηνπ Βνξξά θαη ηα θησρά θξάηε ηνπ
Νφηνπ.(7) ηα θξάηε ηνπ Νν́ ηνπ αλαηέζεθε ην δπ́ζθνιν έξγν ηεο θπ́ιαμεο ησλ ζπλν́ξσλ ηεο
Δπξψπεο, ηα νπνήα εμαηηήαο ηνπ απμαλν́κελνπ ξπζκνπ́ άθημεο κεηαλαζησ́λ θαη πξνζθπ́γσλ
έρνπλ κεηαηξαπεί ζε πάξθηλγθ αλζξψπηλσλ ςπρψλ . χκθσλα κε ηελ UNHCR ηνλ Ηαλνπάξην
ηνπ 2014, νη δηαζέζηκεο ζέζεηο ζε θέληξα ππνδνρήο θαη θηινμελίαο αλέξρνληαλ ζε 1.078, φηαλ
ην 2013 θαηαηέζεθαλ ζηελ Διιάδα 7860 αηηήζεηο αζχινπ (67)

(66) (UΝCHR, Γξαθείν Διιάδαο, 2014: 1- 5).
(67)(EUROSTAT, Asylum Applicants and first instance decisions on asylum applications, 2013).
(7)http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1
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3.16 Ζ παποσή Γιεθνούρ πποζηαζίαρ ζηην Δλλάδα ηον

21 αιώνα. Γομέρ και

Γιοικηηικέρ Ππακηικέρ
Σν έηνο 2013 απνδείρζεθε νξφζεκν γηα ηελ Διιάδα φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή αλακφξθσζεο
ηνπ εζληθνπ́ ηεο ζπζηέκαηνο γηα ην άζπιν θαη ηε κεηαλάζηεπζε. Παξά ηελ ηεξάζηηα νηθνλνκηθή
θξίζε ε λέα Τπεξεζία Αζχινπ, απφ ηηο 7 Ηνπλίνπ ηνπ 2013 πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεή κέρξη θαη
ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, δέρζεθε 5.577 λέεο αηηήζεηο αζχινπ , ηηο νπνήεο δηεθπεξαήσζε
ηαρχηεηα, απμάλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηα πνζνζηά ησλ απνθάζεσλ αλαγλψξηζεο . Σν 2012 ην
πνζνζηφ ρνξήγεζεο πξνζθπγηθνχ θαζεζηψηνο ήηαλ κφιηο 0,09% ελψ ην 2013 εθηηλάρζεθε ζην
11,6%. ( ΗΓΗ, 2013: 6) Καη ελσ́ ε Διιάδα δεήρλεη λα ζπκκνξθσ́λεηαη κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ
Κνηλνχ πζηήκαηνο Αζ χινπ, ε Δπξσ́πε δεηά ν́ιν θαη πην δξαζηηθά κέηξα απν́ ηα θξάηε κέιε
ηεο πεξηθέξεηάο ηεο , γηα ηε θπ́ιαμε ησλ εμσηεξηθσ́λ ηεο ζπλν́ξσλ . Μέηξν πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε είλαη ε απφκάθξπλζε ησλ αιινδαπψλ πνπ δε θέξνπλ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απ φ
ην έδαθν́ο ηεο . Ζ απνκάθξπλζε εήλαη εήηε νηθεηνζειέο εήηε αλαγθαζηηθέ (απέιαζε). H Eιιάδα
ην 2014 αλέιαβε ηελ Πξνεδξία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κία απφ ηηο βαζηθέο πνιηηηθέο πνπ
πξνζπάζεζε λα επαλεθέξεη ζην πξνζθήλην γηα αλαζεψξεζ ε έηαλ απηέ γηα ην Άζπιν θαη ηε
Μεηαλάζηεπζε. Έρνληαο βηψζεη ζηελ πξάμε ηα πξνβιήκαηα ησλ Καλνληζκψλ Γνπβιίλν ΗΗ θαη
Γνπβιίλν ΗΗΗ, ε Διιάδα δεηά ηελ αλαινγηθέ θαηαλνκέ ησλ δηθαηνπ́ρσλ δηεζλνπ́ο πξνζηαζήαο κε
βάζε ηελ Αξρή ηεο Αιιειεγγχεο
θαη ηελ αξρέ ηνπ Δπηκεξηζκνπ́ ησλ Βαξσ́λ
. Μηα
κεηαξξχζκηζε ηνπ Καλνληζκνχ Γνπβιίλν ζα απνζπκπίεδε ηα θξάηε ηνπ Νφηνπ θαη εηδηθά ηελ
Διιάδα πνπ ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο είλαη είζνδνο γηα βνξεηνθεληξηθά θξάηε ηεο
Δπξψπεο, ηα νπνήα εήλαη θαη ν ηειηθν́ο πξννξηζκν́ο γηα κεηαλάζηεο θαη πξν́ζθπγεο. ηελ Διιάδα
νη θξαηηθνή θνξεήο πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα ηα δεηέκαηα κεηαλάζηεπζεο θαη αζπ́ινπ εήλαη :(68)To
Yπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
(Τπεξεζία Αζχινπ , Αξρή
Πξνζθπγψλ, Τπεξεζίεο Πξψηεο Τπνδνρήο θαη Τ.Γ.Δ.Α.Π- Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ
θαη Αλαπηπμηαθσ́λ Πξνγξακκάησλ , ηδξχζεθε κε ην Ν .3938/2011). Με ην Ν .4172/2013 ην
Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο κπνξεί λα δεκηνπξγεί Γνκέο θηινμελίαο γηα αηηνχ
ληεο Άζπιν έ
επάισηεο νκάδεο.(69)
 Σν Τπνπξγεήν Δζσηεξηθσ́λ πνπ παξέρεη νδεγήεο ζηνπο δηνηθεηηθνπ́ο κεραληζκνπ́ο ηεο ρσ́ξαο
γηα ηελ πνιηηηθέ κεηαλάζηεπζεο θαη θνηλσληθέο έληαμεο ππεθν́σλ ηξήησλ ρσξσ́λ.

Σν Τπνπξγεήν Τγεήαο γηα ζέκαηα ηαηξνθαξκα
θεπηηθήο βνήζεηαο θαη λνζειεπηηθήο
πεξίζαιςεο ζε φζνπο δελ θέξνπλ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα.(70)

(68)(ΗΓΗ, 2013: 12,13,14)
(69)http://www.minocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&lang=EN&perform=view&id=5055&Itemid=466&lang=GR
(70)https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/WRD_2014/2014_PROTECTION_POSITIONS_GR.pdf
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 Σν Τπνπξγεήν Δμσηεξηθσ́λ γηα ζεσξέζεηο καθξάο θαη βξαρεήαο δηακνλέο θαη ζπκθσλήεο
επαλαεηζδνρήο.
 Σν Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ γηα ηε θχιαμε ησλ ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ κε ηε
βνήζεηα θαη ζχκπξαμε ηεο FRONTEX.
Άιινη θνξεήο πνπ εκπιέθνληαη ζην ζέκα Αζπ́ινπ θαη Μεηαλάζηεπζεο εήλαη ν πλέγνξνο ηνπ
Πνιίηε ,ν Γηεζλέο Οξγαληζκν́ο Μεηαλάζηεπζεο γηα ηηο εζεινπ́ζηεο επηζηξνθέο , ΜΚΟ, φπσο ην
Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο, νη Γηαηξνή ρσξήο ζπ́λνξα θιπ.
ίγνπξα ε κεγαιχηεξε θαηλνηνκία γαη ην ειιεληθφ άζπιν ππήξμε ε Νέα Τπεξεζία Αζχινπ
.
Μέζα ζην 2013 μεθίλεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ηα Πεξηθεξεηαθά Γξαθεήα , ζηελ Καηεράθε, Λέζβν,
Ρφδν, Βφξεην θαη Νφηην Έβξν , θαζψο θαη απηνηειή θιηκάθηα ζηελ Ακπγδαιέδα θαη ζηε
Θεζζαινλίθε. Ζ θαιπ́ηεξε θπ́ιαμε ησλ ειιεληθσ́λ ζπλν́ξσλ ζηνλ Δ́βξν κε ηε δεκηνπξγήα ηνπ
θξάρηε κείσζε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ παξάλνκε είζνδν απφ ρεξζαίεο νδνχο
, αιιά
ηαπηφρξνλα ελίζρπζε ηελ παξάλνκε είζνδν απφ ηε ζάιαζζα
. Σν 2013 απμάλνληαη θαη ηα
πεξηζηαηηθά ξαηζηζηηθήο βίαο κε πην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ηεο Μαλσιάδαο
, φηαλ εξγάηεο
κπαγθιαληεζηαλήο θαηαγσγήο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηεθδηθέζνπλ ηα δεδνπιεπκέλα ηνπο
δέρηεθαλ έλνπιε επίζεζε.(7)
To 2013 ζπλερίζηεθαλ κε ηδηαίηεξε επηηπρία νη έιεγρνη ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ κε ζηφρν ηελ
πάηαμε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο , φπσο έθξηλε κε έθζεζή ηεο ε Δηδηθή Δπηηξνπή
Αμηνιφγεζεο ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηεο πλζήθεο ηνπ Κεθηεκέλνπ έλγθελ (71). Βέβαηα, φιεο
απηέο νη επηρεηξήζεηο πνπ φλησο έθεξαλ απνηέιεζκα σο πξνο ηελ θαιχηεξε θχιαμε ησλ
ζπλφξσλ ηεο „Δλσζεο, ην έ πξαμαλ αδηαθξήησο ζε ν́ινπο ν́ζνη παξάλνκα πέξαζαλ ηα ειιεληθά
ζχλνξα, ρσξίο λα εμεηάδνπλ αλ θάπνηνη ρξήδνπλ παξνρήο δηεζλνχο πξνζηαζίαο , ψζηε λα ηνπο
δηεπθνιχλνπλ λα βξνπλ πξφζβαζε ζηηο δηαδηθαζίεο αζχινπ
. Δλ κέζσ κήαο κεγάιεο
αλζξσπηζηηθήο θξίζεο ζηε πξία , ην κέιεκα ησλ εζληθσ́λ θαη επξσπαη̈θσ́λ αξρσ́λ έηαλ πσ́ο ζα
θπιαρζνχλ ηα ζχλνξα θαη πψο ζα επαλαπξνσζεζνχλ άλζξσπνη πίζσ, αθφκα θαη ζε ρψξεο φπνπ
ζα αληηκεησ́πηδαλ θήλδπλν ζαλάηνπ . Κιείλνληαο ε Διιάδα ηα ρεξζαία η εο ζπ́λνξα κε ηε
ζπλδξνκή θαη ηε ζπλεξγαζία ηεο
Frontex, αλάγθαζε φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα
ζηξαθνχλ πξνο ηηο ζαιάζζηεο νδνχο, κε θήλδπλν ηεο δσέο ηνπο.
Οη αιιαγέο πνπ απέθεξαλ νη λένη ζεζκνή θαη νη θαηλνπ́ξγηνη λν́κνη γηα ην άζπιν ζη ελ Διιάδα
απέδσζαλ σο πξνο ηελ ηαρχηεηα εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ θαη σο πξνο ηα πνζνζηά ζεηηθψλ
απνθάζεσλ γηα παξνρή έλλνκεο πξνζηαζίαο . Παξακέλεη φκσο αλνηρηφ ην δήηεκα ηνπ κεγάινπ
φγθνπ παιαηφηεξσλ αηηήζεσλ (Backlog), πξηλ απν́ ηηο 7/6/2013, γηα ηηο νπνήεο αξκν́δηα λα
απνθαλζεί είλαη ε Διιεληθή Αζηπλνκία . Δπίζεο, δελ έρνπλ νινθιεξσζεή ν́ιεο νη δηαδηθαζήεο
πνπ πξνβιέπνληαη, π.ρ δελ έρνπλ ζπζηαζεή νπ́ηε επαλδξσζεή θαη ηα 13 Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία
Αζχινπ πνπ πξνβιέπεη ν Ν.3907/2011 (απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγνχλ 5 Γξαθεία). (71)

(71)(Δuropa, 2013: COM (2013) 832 final).
(7)http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1
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Απηφ ζεκαίλεη πσο δελ είλαη δπλαηή αθφκα ε εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ γηα άζπιν παλειιαδηθά
γηα ηνπο αηηνπ́λεο πνπ πξέπεη λα ηαμηδέςνπλ πξνο ηα αξκν́δηα Γξαθεήα
, γεγνλφο πνπ
επηβξαδχλεη ηελ φιε δηαδηθαζία. Ζ Τπεξεζήα Πξσ́ηεο Τπνδνρέο δηαρσξήδεη ηνπο παξάλνκα
εηζεξρφκελνπο ζε κεηαλάζηεο θαη αηηνχληεο αζχιν θαη ηνπο θαηεπζχλεη ζηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο, ελεκεξψλνληάο ηνπο παξάιιεια γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο . Ζ
Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο έρεη κέρξη ζηηγκήο δχν θέληξα Τπνδνρήο
, έλα ζην Φπιάθην
Οξεζηηάδαο θαη έλα ζηε Λέζβν, θαη δπ́ν θηλεηέο κνλάδεο Τπνδνρέο ζηε Υήν θαη ηε άκν.
H Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο , κεηά απφ ζχληνκε θξάηεζε , παξαπέκπεη εί ηε ζην Αξκν́δην
Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Αζχινπ απηνχο πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηά άζπιν , ή, αλ πξν́θεηηαη γηα
επάισηεο νκάδεο , ζηηο αλνηρηέο δνκέο θηινμελήαο πνπ έρνπλ ρσξεηηθν́ηεηα πεξήπνπ
1000
ζέζεσλ παλειιελίσο. Μεηά ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπο απηέο νη δνκέο θηινμελίαο δε ζα
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ θνλδχιηα ηεο Έλσζεο αιιά απφ ην Πνιπεηέο Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην
(2014-2020), ην ήδην ηζρπ́εη θαη γηα νπνηαδέπνηε κειινληηθέ δεκηνπξγήα λέσλ δνκσ́λ
θηινμελίαο.(7)
χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ ΠΓ 113/2013, ε θξάηεζε απησ́λ πνπ αηηνπ́ληαη άζπιν πξέπεη λα
είλαη ην χζηαην κέηξν θαη λα επηβάιιεηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο . ηελ Διιάδα ζπκβαήλεη
ην αληήζεην . Ζ θξάηεζε εήλαη ζπ́λεζεο κέηξν , ελψ έρεη απμεζεί θαη ε ρξνληθέ ηεο δηάξθεηα
(κέρξη θαη 18 κήλεο). Ζ Διιάδα έρεη θαηεγνξεζεή θαη θαηαδηθαζζεή πνιιέο θνξέο θαη γηα ηε κε
θαηάιιεινηεηα ησλ δνκψλ ηεο , γηα ηηο απάλζξσπεο ζπλζέθεο θξάηεζεο , γηα ηε δηαδηθαζήα
αζχινπ (παξάλνκε επηζηξνθή , κε αηηνπινγεκέλεο απνθάζεηο , έιιεηςε πξφζβαζεο ζηε
δηαδηθαζία αζχινπ θιπ.).
Παξά ηηο ζπλερείο αλαθνξέο γηα παξαβηάζεηο
, ην ειιεληθν́ ζπ́ζηεκα Αζπ́ινπ δεήρλεη λα
ελαξκνλίδεηαη ζηαδηαθά κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ ΚΔΑ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο θνηλέο
πξαθηηθέο γηα ηελ παξνρή δηεζλνχο πξνζηαζίαο . Ζ κεγαιπ́ηεξε επηηπρήα ησλ ειιεληθσ́λ αξρσ́λ
είλαη απηή πνπ αθνξά ηελ θχιαμε ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ . Ο θαλν́λαο εήλαη λα επηζηξέθνληαη
φινη ζηηο ρψξεο ηνπο εθηφο απφ απηνχο πνπ δηθαηνχληαη παξν ρή δηεζλνχο πξνζηαζίαο . Κάησ
απφ απηφ ην πλεχκα μεθίλεζαλ απφ ην 2013 καδηθέο ζπιιήςεηο (πξφγξακκα Ξέληνο Γίαο ), κε
ζηφρν ηελ εζεινχζηα ή αλαγθαζηηθή επαλαπξνψζεζή ησλ παξάλνκα εηζεξρνκέλσλ ζηελ
ειιεληθή επηθξάηεηα . Ζ Δ .Λ.Α. θαιεή ηαη λα θξήλεη ην θαζεζησ́ο ζην νπνήν εκπήπηεη θάζε
λενεηζεξρφκελνο ζηελ Διιάδα θαη , αθνχ ηνλ ζπιιάβεη , λα εθαξκν́δεη θαη ηα αλάινγα κέηξα
(θξάηεζε, επηζηξνθή). Έηζη, εθηφο απφ απηνχο πνπ αθήλνληαη ειεχζεξνη , φινη νη ππφινηπνη
ππφθεηληαη ζε θξάηεζε . Δπεηδή ηα Κέληξα Φχιαμεο Αιινδαπψλ είλαη ιίγα , θξαηνχληαη ζε
θξαηήηεξηα αεξνδξνκηψλ , ζε αζηπλνκηθά ηκέκαηα , ζε ηκέκαηα ζηα ζπ́λνξα ρσξήο ηηο
ζηνηρεηψδεηο παξνρέο ζε ξεχκα , λεξφ, ηνπαιέηεο, ηαηξηθή βνήζεηα . Γελ εήλαη ακει εηέεο νη
θαηαγξαθέο ζάλαησλ, επηδεκηψλ κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ, εμεγέξζεσλ θξαηνπκέλσλ.
To 2013 ηα ηέζζεξα θξάηε ηνπ Νν́ηνπ
(Διιάδα, Κχπξνο, Ηηαιία, Μάιηα) δήηεζαλ ηελ
αλαζεψξεζε ηνπ Καλνληζκνχ Γνπβιίλν , ζεσξψληαο πσο δελ εθαξκφδεηαη ε Αξ
ρή ηεο
Αιιειεγγχεο θαη ηνπ Δπηκεξηζκνχ ησλ Βαξψλ.Σν αήηεκά ηνπο δελ έγηλε απνδεθην́, ηα ππν́ινηπα
θξάηε έδεημαλ πξνζπκία λα παξάζρνπλ ηερλνγλσζία θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα ζηα θξάηε απηά
πνπ δέρνληαη ην κεγάιν βάξνο ηνπ ζπζηέκαηηνο αηηέζε σλ αζπ́ινπ. Ζ Διιάδα επηπιένλ δέηεζε
κε αθνξκέ ηελ θξήζε ζηε πξήα λα ππάξμεη εηδηθέ ελήζρπζε γηα πην απνηειεζκαηηθέ εθαξκνγέ
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ηεο Οδεγήαο 2001/55/ EK γηα ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο παξνρέο πξνζσξηλέο πξνζηαζήαο ζε
πεξίπησζε καδηθήο εηζξνήο εθηνπηζζέλησλ .(7)

3.17 Ζ Δλλάδα ζηην Δςπώπη ηος Αζύλος ή ηων κλειζηών ζςνόπων
Παξά ην πινχζην λνκνζεηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Δπξψπεο γηα ην Άζπιν θαη ηε
Μεηαλάζηεπζε θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ θξαηψλ κειψλ λα πξνζαξκφζνπλ ηηο εζληθέο
ηνπο
πνιηηηθέο ζην πλεχκα θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο , ηα πξνβιέκαηα
ζηελ Δπξσ́πε γηγαλησ́λνληαη , ελψ ε ίδηα ε Έλσζε θαίλεηαη λα εζεινηπθιεί .Σν Δπξσπαη̈θν́
χκθσλν γηα ην Άζπιν θαη ηε Μεηαλάζηεπζε δεκηνπξγεί αδηέμνδ
α ζηνπο δηακέλνληεο επή
καθξφλ ζηα θξάηε ηνπ Νφηνπ ρσξίο έγγξαθα . Καη ελσ́ ηα θξάηε ηνπ Νν́ηνπ δεηνπ́λ ηελ αιιαγέ
ηνπ θαλνληζκνπ́ Γνπβιήλν, θαίλεηαη φηη θαλέλαο απφ ηνπο εηαίξνπο δε ζέιεη λα κεηαθηλεζεί απφ
ηε ζηξαηεγηθέ ηεο ζπγθέληξσζε ο ησλ πιεζπζκσ́λ ζηα εμσηεξηθά ζπ́λνξα ηεο Δ́λσζεο
,
ζεσξψληαο πσο έηζη δηαζθαιίδεη ην εζληθφ ηνπ ζπκθέξνλ
Ζ άηππε επηινγέ πνπ έρνπλ ν́ζνη θζαλνπλ ζηελ Δπξσ́πε απν́ ηξήηεο ρσ́ξεο εήλαη έ λν́κηκα
44
έγγξαθα ή επηζηξνθή . Μνλαδηθφ ζεκείν αλνρ ήο είλαη ε ππνβνιή αηηήκαηνο ρνξήγεζεο
δηεζλνχο πξνζηαζίαο, απφξξνηα ηεο δέκεπζήο ηεο Έλσζεο πξνο δηεζλή θείκελα θαη πκβάζεηο
(ΔΓΑ,χκβαζε ηεο Γελεχεο 1951). Ο ηζρπ́σλ θαλν́λαο ζηελ Δπξσ́πε γηα ηηο κεηθηέο ξνέο πνπ
πεξλνχλ ηα ζχλνξά ηεο εήλαη λα αληηκεησπήδνληαη κε ηνλ ήδην ηξν́πν . Καη, ελψ ζα έπξεπε λα
θαηαβάιιεηαη εμεηδηθεπκέλε πξνζπάζεηα γηα ηε δηαρείξηζε φινπ απηνχ ηνπ εηεξνγελνχο
θάζκαηνο κεηαθηλνχκελσλ αλζξψπσλ , ε Δπξσ́πε αληήζεηα επελδπ́εη απξν́ζθνπηα ζε
δηαζπλνξηαθνχο ειέγρνπο θαη κεραληζκνχο επηζηξνθήο , ζα λα ηελ ελδηαθέξεη πξσηήζησο απηά
ηα θαξαβάληα ησλ αλζξσ́πσλ λα κελ πεξάζνπλ ηα ζπ́λνξά ηνπο.
ινη ινηπν́λ απηνή νη πιεζπζκνή πνπ θαηαθζάλνπλ καδηθά ζηελ επξσπαη̈θέ Ήπεηξν , αθφκα θαη
αλ δε δηθαηνχληαη παξνρή δηεζλνχο πξνζηαζίαο , ππνβάιινπλ ζα κνλαδηθή ηνπο επθαηξία ,
αίηεζε γηα άζπιν θνβνχκελνη ηελ επαλαπξνψζεζε ηνπο ζηε ρψξα πξννξηζκνχ
. Γηα ηελ
Διιάδα, φπσο θαη γηα φιεο ηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ , απηφ ηζνδπλακεί κε έλαλ ηεξάζηην φγθν
αηηήζεσλ αζχινπ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ Διιάδα δέρζεθε πεξήπνπ 5.000 αηηήζεηο απφ ην 2000,
ηηο νπνήεο απέξξηςε καδηθά κέρξη θαη ηελ εθαξκνγέ ηνπ Π .Γ 114/2010). Με ηελ εθθαζάξηζε
ηνπ backlog (ησλ παιαησ́λ αηηέζεσλ ) ζηελ Διιάδα, απμήζεθαλ ηα πνζνζηά παξνρέο δηεζλνπ́ο
αλαγλψξηζεο, ηα νπνήα ν́κσο αλαινγηθά θαη πάιη θπκάλζεθαλ ζε πνιπ́ κηθξά πνζνζζηά ζε
ζρέζε κε ηα άιια επξσπατθά θξάηε.(60)
ζν γηα ηηο απνθάζεηο επηζηξνθέο (αλαγθαζηηθέο θαη εζεινχζηεο ) απφ ηελ Διιάδα ζηα θξάηε
πξνέιεπζεο, ζηελ πιεηνςεθήα ηνπο δελ εθηεινπ́ληαη . Ζ βαζηθέ αηηήα εήλαη ν́ηη γηα λα κπνξέζεη
λα νινθιεξσζεή απηέ ε δηαδηθαζήα ζα πξέπεη ε Διιάδα λα έξζεη ζε επαθέ κε πξεζβεήεο έ
κεραληζκνχο ρσξψλ πνπ είλαη δηαιπκέλεο ή ηεινχ
λ ππν́ θαζεζησ́ο αλαξρήαο έ πνπ ζηε
ρεηξφηεξε πεξίπησζε θσιπζηεξγνχλ ζην λα εθδψζνπλ ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα
. Άξα ην
δίιεκκα άζπιν ή επηζηξνθή είλαη βαζηζκέλν ζε κία αηειέζθνξε πξαγκαηηθφηεηα πνπ
ζπκπαξαζχξεη ηα θξάηε ηεο Έλσζεο ζε επ ηθίλδπλεο γηα ηνπο κεηαθηλνχκελνπο πιεζπζκνχο
εζληθέο πνιηηηθέο.(7)
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Ίζσο ηειηθά ε ιπ́ζε ζην αδηέμνδν ησλ κεηαθηλνπ́κελσλ πιεζπζκσ́λ πξνο ηα θξάηε ηεο Δπξσ́πεο
λα εήλαη ε ζεζκηθέ θαη πνιηηηζκηθέ ελζσκάησζε ηνπο ζηηο θνηλσλήεο πνπ ηνπο ππνδέρ
νληαη.
Γπζηπρψο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή δηαπηζηψλνπκε φηη αθνινπζνχληαη δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο ,
γηαηί ηα θξάηε ηεο Έλσζεο δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθά νηθνλνκηθά
, πνιηηηθά, πνιηηηζηηθά
ζπζηήκαηα. ηαλ θάπνην θξάηνο ππνιεήπεηαη ζηνπο ηνκεήο ηε ο νηθνλνκήαο θαη ηεο θνηλσληθέο
πξφλνηαο, πξνζπαζεί λα απνδείμεη φηη ιεηηνπξγεί κε επλνκία ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ
ειέγρνπ κέζσ ηεο πνηληθνπνίεζεο ηνπ κεηαλάζηε ερζξνχ πνπ είλαη έλα βνιηθφ εμηιαζηήξην
ζχκα ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ θφβνπ ηεο ηξνκνθξαηίαο.(72)
ηελ Διιάδα ηεο νηθνλνκηθέο θαηάξεπζεο θαη ηνπ γεληθν́ηεξνπ πνιηηηθνπ́ θαη θνηλσληθνπ́
απνπξνζαλαηνιηζκνχ, θάζε αιινεζλήο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα απνηειεί
απεηιή γηα ηνλ ππξήλα ηνπ εζ
ληθνχ θνηλσληθνχ ηζηνχ .Ζ ηδην́ηεηα ηνπ πνιήηε , ε εζληθέ
θαηαγσγή, ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δηθαησ́καηα αλέθνπλ ζηνπο γεγελεήο, ελψ νη μέλνη είλαη
κε λν́κηκνη αληαγσληζηέο ζηα ζπιινγηθά/δεκφζηα αγαζά.(73).
Οη ειιεληθνή θξαηηθνή κεραλη ζκνί, κε ην πξν́ζρεκα ηνπ δεκνζήνπ ζπκθέξνληνο θαη κε
απνθάζεηο πνπ δελ είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλεο , θηλνχληαη πξνο καδηθέο θξαηήζεηο θαη
καδηθέο απειάζεηο αιινδαπψλ , εθαξκφδνληαο αδηαθξίησο κία πνιηηηθή πνπ ζαθψο παξαβηάδεη
ηα δηθαησ́κ αηα ν́ζσλ απν́ απηνπ́ο ζα κπνξνπ́ζαλ λα εληαρζνπ́λ ζην θαζεζησ́ο δηεζλνπ́ο
πξνζηαζίαο.(7)
Έίλαη απηνλφεην φηη ε ζρέζε κεηαλάζηεπζεο θαη παγθνζκηνπνίεζεο είλαη αιιειέλδεηε
. Σα
θξάηε πνπ είλαη νηθνλνκηθά εχξσζηα επηθξνηνχλ ηελ θίλεζε θεθαιαί
νπ, αγαζψλ, 45
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ , ελψ παξεκπνδίδνπλ ξνέο πνπ δελ επηζπκνχλ , φπσο αμίεο κε
επξσπατθέο θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ κε εμεηδηθεπκέλν . Ζ παγθνζκηνπνήεζε , εθηφο απφ ηελ
ειεχζεξε θπθινθνξία πξνζψπσλ θαη αγαζψλ ζηελ Δπξψπε , δεκηνχξγεζε ρξέε ζε εζληθέο
νηθνλνκίεο, θαηάξγεζε παξαδνζηαθνχο ηνκείο νηθνλνκίαο , πξνθάιεζε κεηαθηλήζεηο αλζξψπσλ
πξνο ηηο πινπ́ζηεο ρσ́ξεο ηνπ Βνξξά , ελψ ηα θησρά θξάηε ηνπ Νφηνπ άξρηζαλ λα εμαξηψληαη
φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηα ρξή καηα πνπ ζηέιλνπλ νη κεηαλάζηεο ηνπ Βνξξά ζηελ παηξήδα
ηνπο. ε κειέηεο ηνπ ΟΖΔ σο παγθνζκηνπνήεζε ραξαθηεξήδεηαη ε απμαλν́κελε αιιειεμάξηεζε
ησλ αλζξσ́πσλ ζε έλαλ θν́ζκν πνπ ηα ζπ́λνξά ηνπ εμαθαλήδνληαη . Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα ηα
ζχλνξα πάληα ζα έρνπλ δηαξξνέο (74)

(72) (Παύινπ & Υξηζηόπνπινο 2004:231, 232).
(73) (Παύινπ & Γεκήηξεο Υξηζηόπνπινο, 2004: 184,185).
(74) (΄Eκθε-Πνπινπνύινπ, 2010 :169, 171).
(7)http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1
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3.18 Ζ έννοια ηος εθνικού παηζιζμού ωρ αποηέλεζμα ηηρ απαξίωζηρ και ηος θόβος
για ηοςρ μεηανάζηερ και ηοςρ ππόζθςγερ
Ο θν́βνο αιινήσζεο ησλ θνηλσληθσ́λ ραξαθηεξηζηηθσ́λ θαη ησλ δνκσ́λ ηεξάξρεζεο ηνπ έζλνπο
θξχβεηαη πίζσ απφ θάζε θηλδπλνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξφζθπγεο .
Ζ αληήιεςε ν́ηη κήα θνηλσλήα κπνξεή λα ελζσκαησ́ζεη έλ α ζπγθεθξηκέλν αξηζκν́ αλζξσ́πσλ θαη
φηη ππάξρεη έλα πεπεξαζκέλν φξην ηαπηίδεηαη κε ηα θπζηθά φξηα ελφο θξάηνπο. Ζ ιέμεηο θιεηδηά
είλαη ε εηεξνθνβία θαη ε απαμίσζε ηνπ μέλνπ πνπ επζχλεηαη γηα ηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ
αλεξγίαο, ηελ απ́μεζ ε ηεο εγθιεκαηηθν́ηεηαο , ηελ επηβάξπλζε ηνπ ζπζηέκαηνο πγεήαο , ηελ
απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο . O πφιεκνο ελάληηα ζηνλ μέλν γήλεηαη απν́ ηε ρσ́ξα
ππνδνρήο κε δχν βαζηθέο ζηξαηεγηθέο ηελ αλζξσπνθαγηθή αθνκνίσζε ή ηνλ απνθιεηζκφ (75)
ηελ Δπξψπε ησλ εζληθψλ θξαηψλ ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε , κε ηελ έλλνηα ηεο παξαγσγηθέο
ζπκκεηνρήο ζηε ζχγρξνλε δεκνθξαηία έρεη έλα ραξαθηήξα εληνπνηφηεηαο
. Ζ Δπξσ́πε ησλ
ιαψλ θαη ησλ αλνηθηψλ ζπλφξσλ νθείιεη λα επαλεμεηάζεη ην ζχζηεκα αμηψλ α πνδίδνληαο θαη
ζηνπο μέλνπο ηα δηθαησ́καηα πνπ ηνπο αλαινγνπ́λ , αλαγλσξίδνληαο θαη ζε απηνχο θνηλσληθέο
αλάγθεο.
Ζ Δπξσ́πε ησλ κεγάισλ γήλεηαη ε Δπξσ́πε ησλ κηθξσ́λ δηαπξαγκαηεπ́ζεσλ ν́ηαλ αλαθπ́πηνπλ
ζέκαηα εζληθνχ ζπκθέξνληνο ή εζληθήο ηζρχ νο. ε απηέ ηελ Δπξσ́πε ηεο Γεκνθξαηήαο θαη ησλ
πςειψλ αμηψλ πξνζθεχγνπλ κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο φηαλ αλαρσξνχλ
απφ ηηο ρψξεο
πξνέιεπζεο. (76)
ηελ Διιάδα ην 2014, φπσο αλαθέξεη ε εηήζηα έθζεζε ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηείαο γηα ηελ
Διιάδα π πήξμε αχμεζε θξνπζκάησλ ξαηζηζκνχ θαη βίαο απφ πνιίηεο θαη ζψκαηα επηβνιήο
λφκνπ.Τπήξμε αχμεζε ηνπ νξίνπ θξάηεζεο ζηνπο
18 κήλεο ελψ νη παξάλνκεο απσζήζεηο
παξάλνκσλ αιινδαπψλ ζπλερίζηεθαλ .(7) Σνλ Οθησ́βξην ηνπ ήδηνπ ρξν́λνπ απαγγέιζ
εθαλ
θαηεγνξίεο γηα ζχζηαζε , δηεχζπλζε θαη ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ζε 67κέιε θαη
ζηνπο αξρεγνπ́ο ηνπ λενλαδηζηηθνπ́ θν́κκαηνο Υξπζέ Απγέ. Κνληά ζην Φαξκαθνλήζη βπζίζηεθε
αιηεπηηθφ ζθάθνο πνπ κεηέθεξε πξφζθπγεο . Απηνί πνπ επέδεζα λ θαηεγν́ξεζαλ κέιε ηνπ
ειιεληθνχ ιηκεληθνχ γηα ην αηχρεκα πνπ έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα επηρείξεζεο απψζεζεο ζηνπο
ζην Φαξκαθνλέζη . Οη εληζρπκέλνη έιεγρνη ζηα ζπ́λνξα θαη ε θαιπ́ηεξε ζπλεξγαζήα κε ηνπο
Σνχξθνπο ζπλνξηνθχιαθεο ζπλέβαιε ζηε ζεκ αληηθή πηψζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξάηππσλ
κεηαλαζηψλ θαη αηηνχλησλ άζπιν πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Διιάδα θαηά κήθνο ησλ ρεξζαίσλ
ζπλφξσλ. Ωο εθ ηνπ́ηνπ , ν αξηζκν́ο ν́ζσλ πξνζπαζνπ́ζαλ λα θηάζνπλ ζηελ Διιάδα κέζσ
ζαιάζζεο απμήζεθε αμηνζεκείσηα ζηνπο πξσ́ηνπο νρησ́ κέλεο ηνπ έηνπο. (76)

(75)(Παύινπ, 2004:55,71, 72).
(76)(Παύινπ, 2004:85, 86).
(7)http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1
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Μέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο , πάλσ απφ 103 πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη πνιισ́λ παηδησ́λ , πλίγεθαλ ή θεξχρζεθαλ αγλννχκελνη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα
δηαζρίζνπλ ηα ζχλνξα. Σνλ Ηνπ́ιην θεξπ́ρζεθαλ έλνρνη δπ́ν επηζηάηεο γηα πξν́θιεζε ζσκαηηθσ́λ
βιαβψλ φηαλ ππξνβφιεζαλ εξγά ηεο απν́ ην Μπαγθιαληέο ζηε
Νέα Μαλσιάδα γηαηη
δηεθδίθεζαλ η α εξγαηηθά ηνπο δηθαησ́καηα .(77).Έθζεζε ηεο ECRI (Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά
ηνπ Ραηζηζκνπ́ θαη ηεο Μηζαιινδνμήαο γηα ηελ Διιάδα ) ην 2015 αλαθέξεη γηα ηελ Διιάδα φηη
«Παξά ηα βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε, φπσο ε ςήθηζε ηνπ λένπ
αληηξαηζηζηηθνχ λφκνπ, ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη πξνβιήκαηα, φπσο ηα αλεζπρεηηθά πςειά
επίπεδα μελνθνβίαο θαη βίαο θαηά πξνζθχγσλ, αηηνχλησλ άζπιν θαη κεηαλαζηψλ».
Ζ ECRI δεηά λα πνηληθνπνηεζεί ε δεκφζηα έθθξαζε πνπ έρεη ξαηζηζηηθνχο ζθνπνχο θαη ησλ
ηδενινγηψλ πνπ πξνάγνπλ ηηο δηαθξίζεηο κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αλσ
ηεξφηεηαο.
Αλαθέξεηαη θαη ζηνλ επηηειηθφ ξφιν ησλ ΜΜΔ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηνπ
κίζνπο θαηά ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (78).

(77) (Γηεζλήο Ακλεζηεία - Eιιεληθό Σκήκα : Eηήζηα Έθζεζε 2014 γηα ην άζπιν ζηελ Διιάδα).
(78)(ECRI : 2015 ).
(7)http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1106/log_20120532.pdf?sequence=1
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4. ΑΝΣΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ–ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ
ΜΔΣΑΝΑΣΔ
4.1 Σι είναι η ανηεγκλημαηική πολιηική και με ηι αζσολείηαι
Αλ ζα έπξεπε λα νξίζνπκε ηνλ φξν « αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή » ζα ιέγακε φηη είλαη ην ζχλνιν
ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ην θνηλσληθφ ζχζηεκα νξγαλψλεη ηηο απαληήζεηο ηνπ ζην
εγθιεκαηηθφ θαηλφκελν.Ζ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή είλαη ηαπηφρξνλα κηα κνξθή νξγάλσζεο
ηεο θνηλσληθήο δσήο πνπ βαζίδεηαη ζηελ απνλνκή εμνπζίαο πνπ θαζνξίδεη ηελ θαηαλνκή
αγαζψλ , εγγπάηαη ηνπο ζεζκνχο κε ηελ επξεία έλλνηα θαη πξνηείλεη ιχζεηο. (79)
Γεληθφηεξα ινηπφλ , ηα ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ παίξλεη ε πνιηηεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
εγθιήκαηνο απνηεινχλ ηελ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή ηεο. Απηή δηαθξίλεηαη ζε:
α) πξφιεςε : πεξηιακβάλεη φια ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζε ρξφλν πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο
απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο, δειαδή ηα κέηξα πνπ παίξλεη ε πνιηηεία γηα λα πεξηιακβάλεη ηηο
αμηφπνηλεο ζπκπεξηθνξέο. Σα κέηξα απηά απεπζχλνληαη :
ε φιν ην πιεζπζκφ ( αληηκεηψπηζε θηψρεηαο θιπ)
ε εηδηθέο νκάδεο (εμαξηεκέλνη απφ νπζίεο , πεξηζσξηαθνί θιπ)
ε ζπγθεθξηκέλα άηνκα (θαζ‟ έμε εγθιεκαηίεο, απνθπιαθηζκέλνη θιπ)
Β) Καηαζηνιή : πεξηιακβάλεη ηα κέηξα ζε ζρέζε κε ην ρξφλν κεηά ηε ηέιεζε ηεο αμηφπνηλεο
πξάμεο θαη ζρεηηθά κε ηε ηηκσξία ηνπ δξάζηε(80)
Γ) Eπαλέληαμε: πεξηιακβάλεη ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζε ρξφλν κεηά ηε ηηκσξία ηνπ δξάζηε
θαη έρνπλ ζηφρν λα ηνλ εληάμνπλ νκαιά ζηε θνηλσλία θαη λα απνηξέςνπλ λέεο αμηφπνηλεο
πξάμεηο.(81)

(79) Mireille Delmas-Maris, πξόηππα θαη ηάζεηο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο, επηκέιεηα ζεηξάο, Η. Φαξζεδάθεο, κεηάθξαζε,
Εαξαθσλίηνπ, Αζήλα, Ννκηθή βηβιηνζήθε, 1991
(80) Πάξηο Μειίηζεο, Γεώξγηνο Μειίηζεο, πνιηηηθή παηδεία, Β’ Λπθείνπ Γεληθήο παηδείαο, Δθδόζεηο Παηάθε, θεθάιαην 1, νξγάλσζε
θνηλσλίαο, ζει. 27
(81) http://ikee.lib.auth.gr/record/134897/files/GRI-2014-12901.pdf
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4.2 Θεωπηηική πποζέγγιζη ανηεγκλημαηικήρ πολιηικήρ
Ζ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε βάζηκα πιένλ φηη εμαξηάηαη απφ ηελ
εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εγθιήκαηνο, δειαδή απφ ηνπο ιφγνπο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ
δεκηνπξγνχλ ην έγθιεκα, πνπ πξσηνζηαηνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία θαη κπνξεί λα
ζεσξεζεί φηη ζπκβάιινπλ ζην έγθιεκα. Οη εγθιεκαηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ εγθιεκαηηθνχ
θαηλνκέλνπ πνπ επηθξαηνχλ ζπκβάιινπλ πνιχ ζεκαληηθά ζηε ηειηθή δηακφξθσζε θαη
πινπνίεζε ηεο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο. (81) Άξα θάζε ζεσξία εξκελείαο ηνπ εγθιήκαηνο
εκπεξηέρεη κηα ππφζρεζε γηα άκεζε αληηκεηψπηζε ηνπο θαζψο νη παξάγνληεο δεκηνπξγίαο
ππαηλίζζνληαη θαη ηνπο ηξφπνπο πεξηνξηζκνχ ηνπ. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηαπηίδνληαη νη
παξάγνληεο απηνί κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εγθιήκαηνο.
Τπάξρνπλ ηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε ηελ αληεγθιεκαηηθή
πνιηηηθή κε βάζε ην ζεσξεηηθφ ηεο ππφβαζξν : (82)
1)
Ζ αηνκνθεληξηθή πξνζέγγηζε πνπ ζεσξεί φηη ην έγθιεκα είλαη απνηέιεζκα ησλ
ηδηφηππσλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εγθιεκαηία. Σν έγθιεκα ππάξρεη γηαηί ππάξρνπλ
εγθιεκαηίεο νη νπνίνη θαζνξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε αληεγθιεκαηηθή
πνιηηηθή ζηνρεχεη ζηελ επηβνιή ησλ κέηξσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα γίλεη κεηαβνιή ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εγθιεκαηία ή ηελ αρξήζηεπζή ηνπ κέζσ ηνπ εγθιεηζκνχ. (83)
2)
Ζ θνηλσληθφ-θεληξηθή πξνζέγγηζε κέζσ ηεο νπνίαο ζεσξείηαη φηη ε γέλεζε ηνπ
εγθιεκαηηθνχ θαηλνκέλνπ είλαη απνηέιεζκα ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο (84) θαη ν
εγθιεκαηίαο αληηκεησπίδεηαη σο ηδηφηππε θνηλσληθή πεξίπησζε. ‟ απηή ηε πεξίπησζε
εθαξκφδνληαη κέηξα πνπ αθνξνχλ ηε θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ηνπο ηξφπνπο δξάζεο ηνπο
θξάηνπο πξφλνηαο.
3)
Θεσξίεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε θνηλσληθή αληίδξαζε απέλαληη ζην έγθιεκα θαη
ηνλ εγθιεκαηία πηζηεχνληαο φηη θακία δηαθνξά δελ δηαθξίλεη ην άηνκν ηνπ δξάζηε απφ ηνλ “κε
δξάζηε”, παξά κφλν ε εκπινθή κε ηνπο θνξείο ηνπ επίζεκνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ ηνπ
εγθιήκαηνο.ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή ζηξέθεηαη ζε
απνπνηληθνπνηήζεηο θαη αλάιεςε κέηξσλ πνπ κεηψλνπλ ηηο επηδξάζεηο ηνπ πνηληθνχ
ζπζηήκαηνο. Άξα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε αξρηθή αηηία είλαη φηη ζα κπνξνχζακε λα
νξίζνπκε θάζε θνξά ην έγθιεκα ψζηε λα επηδξάζεη ζε απηή ηε θνηλσλία. (81)

(82) Γαζθαιάθεο , Ζ (1985), ν.π, ζει.21-25
(83)Δλδεηθηηθά: θαηά θύζε εγθιεκαηίεο (Gall Lombroro)κε βάζε ηε θιεξνλνκηθόηεηα, ζεηηθηζηηθή εγθιεκαηνινγία, Ννκηθή
Βηβιηνζήθε, Αζήλα
(84)Γαζθαιάθεο Ζ., (1985) Ζ εγθιεκαηνινγία ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο Δθδόζεηο αθθνπιά Ν.Αζήλα- Κνκνηελή ζει. 18-22
(81)http://ikee.lib.auth.gr/record/134897/files/GRI-2014-12901.pdf
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4.3 Οπιζμόρ παπεκλίνοςζαρ ζςμπεπιθοπάρ και ανάλςζη έννοιαρ
Ζ έλλνηα ηεο παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα νξηζηεί σο εμήο : Ζ παξάβαζε ησλ
θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο πνπ κηα θνηλσληθή νκάδα ζεσξεί σο ηεξεηέα γηα ηα κέιε ηεο, ε
παξάβαζε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα αληηδξάζεηο απνδνθηκαζίαο.
Τπάξρεη ζηε θνηλσλία κηα γεληθά απνδεθηή αληίιεςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξέπεη λα έρνπκε
ηελ αλάινγε ζπκπεξηθνξά, κ‟ έλαλ ηξφπν ζπγθεθξηκέλν φηαλ ελζσκαησλφκαζηε ζ‟ έλαλ
θνηλσληθφ ξφιν θαη αλ θεξζνχκε δηαθνξεηηθά ε ζπκπεξηθνξά καο ζεσξείηαη παξεθθθιίλνπζα.
(85)

Ζ έλλνηα ηεο παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο δεκηνπξγείηαη απ‟ ηελ θνηλσλία κέζα απφ ηηο
ζπλζήθεο πνπ απηή επηβάιιεη θαη ξπζκίδεη ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νπνίσλ ε αλάινγε
παξάβαζε ζεσξείηαη παξέθθιηζε. (86)
Δπίζεο ε θνηλσλία καδί κε ηελ ίδηα ηε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ μερσξηζηά απνηεινχλ
ηε πεγή ησλ παξαγφλησλ πνπ γελλνχλ θάζε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. ε θάζε θνηλσλία
θπξηαξρείηαη κηα γεληθφηεξε ηδενινγία. Ζ απνηχπσζε ηεο θπξίαξρεο ηδενινγηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο, ηειείηαη κέζα απφ ην δίθαην, πνπ ηζρχεη ζην θξάηνο ζε κηα δηαδηθαζία
καθξνρξφληαο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη θξαηηθήο εμνπζίαο. Σν δίθαην
δηακνξθψλεη ηνπο θαλφλεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο θαη ηνπο εθθξάδεη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν
ελψ ρσξίο εθείλν δελ κπνξεί λα γίλεη νξηνζέηεζε ηεο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Έπεηηα αλ ζα έπξεπε λα αλαηξέμνπκε πίζσ ζηελ εηπκνινγηθή δηάζηαζε ηεο έθθξαζεο
«απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο » ε ξίδα ηεο έθθξαζεο βξίζθεηαη ζην ξήκα “απνθιίλσ” πνπ
ζεκαίλεη μεθεχγσ απφ ηελ πνξεία κνπ. ηε θνηλσληνινγία ην ελδηαθέξνλ καο επηθεληξψλεηαη
ηφζν ζην ηη θξαηάεη ηνπο αλζξψπνπο ζε νξζή πνξεία φζν θαη ζην ηη ηνπο σζεί ζην λα
παξεθηξέπνληαη ηεο πνξείαο απηήο.(87)
Ζ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ζπλεπάγεηαη παξάβαζε ελφο θνηλσληθνχ θαλφλα. Σν εξψηεκα
ινηπφλ είλαη απφ ηε κία „‟ γηαηί έρνπκε θαη ηεξνχκε θνηλσληθνχο θαλφλεο ;„‟θαη απφ ηελ άιιε „‟
γηαηί ηνπο παξαβαίλνπκε ; „‟(81)

(85)The Alex (2003)παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά , 4, ε έθδνζε Αζήλα: Έιιελ ζει.26
(86) Α.Γησηνπνύινπ- Μαξαγθνπνύινπ (1984) Δγρεηξίδην Δγθιεκαηνινγίαο, Αζήλα , εθδόζεηο Ννκηθή Βηβιηνζήθε ζει.34
(87)www.cec.vcn.bc.ca απφ ηνλ δξ. Phil Bartle, κεηαθξαζε Απνζηνιία Γνπγνύζε, εθπαηδεπηηθό θπιιάδην απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά
(81) http://ikee.lib.auth.gr/record/134897/files/GRI-2014-12901.pdf
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4.4 Παπαβαηικόηηηα- εγκλημαηικόηηηα- ανάλςζη εννοιών
Οη φξνη απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, εγθιεκαηηθφηεηα , παξαβαηηθφηεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη
ζπρλά σο ζπλψλπκνη. Ωζηφζν ε έλλνηα απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά απνηειεί κηα έλλνηα
νκπξέια ε νπνία εκπεξηέρεη ηηο άιιεο δχν.(88)
Δγθιεκαηηθφηεηα- παξαβαηηθφηεηα : έλλνηεο νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ην βαζκφ
ζνβαξφηεηαο ηνπ δηαπξαρζέληνο. Ακθφηεξεο αλαπαξηζηνχλ ηε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηνλ
άλζξσπν θαη ηε θνηλσλία ( θαλνληζκνί, απαγνξεχζεηο, ζεζκνί θιπ). Αθνξνχλ ζε πξάμεηο
ελάληηα ζην πνηληθφ θψδηθα. Τπάξρεη παξαβαηηθφηεηα επεηδή ππάξρνπλ πνηληθνί λφκνη νη
νπνίνη ππάξρνπλ γηα λα ππεξαζπίζνπλ ηελ χπαξμε θαη ηε ζπλέρεηα κηαο θνηλσλίαο ελάληηα ζηηο
εζσηεξηθέο αλαηαξάμεηο ηεο. Οη πνηληθνί λφκνη απαηηνχλ απφ ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο ην
ζεβαζκφ θάπνησλ θαλφλσλ. Ο πνηληθφο θψδηθαο είλαη απηφο ν νπνίνο επηθνξηίδεηαη κε ην ζέκα
ησλ πνηλψλ. (89)
Ννκηθφο νξηζκφο ηνπ εγθιήκαηνο: έγθιεκα είλαη ε πξάμε πνπ ηηκσξεί π πνηληθφο λφκνο. Ο
παξαβαηηθφο ραξαθηήξαο κηαο πξάμεο θαζνξίδεηαη κεηαμχ άιισλ απφ εζηθά θαη ζξεζθεπηηθά
θξηηήξηα. Ζ έλλνηα ηεο παξαβαηηθφηεηαο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο επνρέο, ηα ήζε, ηνπο
πνιηηηζκνχο. Σν έγθιεκα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε παξάβαζε ( ή παξάπησκα) κεηαμχ άιισλ απφ
ηε ζνβαξφηεηα ηνπ δηαπξερζέληνο. (81)
Παξάπησκα – παξάβαζε : ε παξαβίαζε ησλ λφκσλ.
Έγθιεκα : ε επίζεζε ελαληίνλ ηεο αλζξψπηλεο δσήο (πρ έγθιεκα αίκαηνο) θαη νη σκφηεηεο
ελαληίνλ ησλ αλζξψπσλ.Οη ππεξβάζεηο απηέο ζπλεπάγνληαη ηηο πην απζηεξέο πνηλέο. (90)

(88) Καζηκάηε Ρ., Παπαησάλλνπ Μ., Γεσξγνύιαο , &Πξάληαινο Η, (2007). Κνηλσληνινγία Γ΄γεληθνύ ιπθείνπ, νξγαληζκόο εθδόζεσο
δηδαθηηθώλ βηβιίσλ , Αζήλα
(89) Φαξζεδάθεο Η, (1985) παξαβαηηθόηεηα θαη θνηλσληθόο έιεγρνο ησλ αλειίθσλ. Ννκηθή βηβιηνζήθε, Αζήλα , ζει 11-13
(90) Αγίνπ Απγνπζηίλνπ “εμνκνινγήζεηο” Δθδόζεηο Παηάθε , Αζήλα, 1997, εηζαγσγηθά ζρόιηα, Ακπαηδόγινπ Φ.
(81)http://ikee.lib.auth.gr/record/134897/files/GRI-2014-12901.pdf
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4.5 Ανάλςζη πποβλήμαηορ ηηρ εγκλημαηικόηηηαρ ηων μεηαναζηών
Όζηεξα απφ ηελ αλάιπζε θαη απνζαθήληζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ , ζα ήηαλ ψξα λα πεξάζνπκε
ζηελ αλάιπζε ηνπ βαζηθνχ παξάγνληα ηνπ θεθαιαίνπ, δειαδή ζην κέγεζνο ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ, ηνπο παξάγνληεο θαη θάπνηα ζηνηρεία πνπ ηνπο νδεγνχλ ζε
παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη πνιηηηθέο πνπ βνεζνχλ ζηελ επίιπζε
ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ.
Δίλαη γλσζηφ φηη ηα θαηλφκελα ηεο θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ
θαιιηεξγνχληαη απφ ηελ αλεξγία, ηελ εμαζιίσζε,ηελ απνκφλσζε θαη ηηο, ζπλέπεηα ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, θαθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Μαδί κε απηή ηελ πεξηζσξηνπνίεζε
ινηπφλ, ε εγθιεκαηηθφηεηα θαζίζηαηαη αλαπφθεπθηε. .(92) Πνιινί απφ ηνπο αιινδαπνχο
γίλνληαη εχθνινη ζηφρνη εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη επηδίδνληαη ζε δηάθνξεο
δξαζηεξηφηεηεο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(91)φπσο είδηα ε ζπζηεκαηηθή παξάλνκε δηαθίλεζε
ιαζξνκεηαλαζηψλ, φπισλ, λαξθσηηθψλ, γπλαηθψλ θαη παηδηψλ γηα εμαλαγθαζηηθή πνξλεία ή
επίζεο ε αγνξά θιεκκέλσλ απηνθηλήησλ.(93)
Σν πξφβιεκα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ είλαη γεγνλφο φηη ζα κπνξνχζε λα
απνηειέζεη αληηθείκελν κφλν ζθηαγξάθεζεο θαη φρη δηεμνδηθήο πεξηγξαθήο θαηαξράο ιφγσ ηεο
αδπλακίαο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αθξηβνχο αξηζκνχ ηνπο ζηε ρψξα, θαζψο ζηε ζηαηηζηηθή
απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ειιείπνπλ ζηνηρεία γηα ηνπο κεηαλάζηεο πνπ δηακέλνπλ
παξάλνκα. (81)
εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί πσο ηα ζηνηρεία ζηηο αξρέο ζε ζρέζε κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα
έρεη ζρέζε κφλν κε ηελ εκθαλή εγθιεκαηηθφηεηα. Ζ ζσζηή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή κε
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα απαηηεί κηα φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλε γλψζε ηεο νπζηαζηηθήο
θαη μεθάζαξεο θαηάζηαζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζε κηα ρψξα , (94) πνπ δελ πξνθχπηεη κφλν
απφ ηελ ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζηαηηζηηθψλ κειεηψλ απφ ην εγθιεκαηνινγηθφ
ηκήκα ηεο αζηπλνκίαο θαη ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο, αιιά θαη απφ ηε κειέηε θαη εξκελεία ησλ
εξεπλψλ ηεο αθαλνχο εγθιεκαηηθφηεηαο είηε κε έξεπλεο ζπκαηνπνίεζεο.(95)

(91) Βι. Κνπξάθε Ν. Δ (2005), Οηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο θαη πξόζθπγεο: Δγθιεκαηνινγηθή θαη πνηληθή πξνζέγγηζε, ζηνπ ίδηνπ,
Δγθιεκαηνινγηθνί Οξίδνληεο, Αλη. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα- Κνκνηελή, ζει.252, έηζη θαη ηνπ ίδηνπ (2003), Αιινδαπνί, κεηαλαζηεπηηθή
πνιηηηθή θαη εγθιεκαηηθόηεηα, ΠΥξΝΓ/2003, 577 επ.
(92)Βι.αλαιπηηθά Αλησλνπνύινπ Γ. (2011) , Μεηαλάζηεπζε , “πλσκνζία ηνπ Άιινπ ”θαη “νξγαλσκέλν έγθιεκα” ζηελ Διιάδα,
Δγθιεκαηνινγία 2011, 41, επ.
(93) Βι. Σζαληξίδνπ Υ. (2008), Ζ εγθιεκαηηθόηεηα ησλ αιινδαπώλ ζηελ Διιάδα, ζην: Αιινδαπνί ζηελ Διιάδα: Έληαμε ή
πεξηζσξηνπνίεζε ;ζει 151-152
(94)Βι. πηλέιιε Κ. Γ. (1997. Ζ απεηθόληζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο ζηελ Διιάδα, Σζήηνπξα Α. (επηκ), Αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή θαη
δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ ζει.32, 52
(95) Ζ πηλέιιε , ν.π ζ.32 ην ίδην.
(81)http://ikee.lib.auth.gr/record/134897/files/GRI-2014-12901.pdf
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Γηα ηε ζσζηή αμηνιφγεζε ινηπφλ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ είλαη αλαγθαίν ηα
ζηνηρεία ησλ ζηαηηζηηθψλ ηεο αζηπλνκίαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο λα ζπκπιεξψλνληαη κε έξεπλεο
ζπκαηνπνίεζεο, νη νπνίεο φκσο ειιείπνπλ ζηε ρψξα καο φζνλ αθνξά ηε πεξίπησζε ησλ
κεηαλαζηψλ.(96)
Έηζη ε ζηαηηζηηθή ηνπ εγθιεκαηνινγηθνχ θαηλνκέλνπ ζηε πεξίπησζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο
ησλ αιινδαπψλ αδπλαηεί λα πεξηγξάςεη δηεμνδηθά θαη αλαιπηηθά ην θαηλφκελν. (97) Τπάξρνπλ
δχν εθδνρέο εξκελείαο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (98) ζχκθσλα κε ηε πξψηε απφ ηηο νπνίεο ηα
ζηνηρεία απηά απνηεινχλ ελδείθηεο ηεο πξαγκαηηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ε εθηίκεζε ηνπο
έρεη ζρέζε κε ην εξψηεκα γηα ην αλ φλησο έρεη απμεζεί ε εγθιεκαηηθφηεηα εμαηηίαο ηεο
κεγάιεο εθπξνζψπεζεο αιινδαπψλ δξαζηψλ.
ρεηηθά κε ηε δεχηεξε εθδνρή ε ζηαηηζηηθή έρεη ελδείθηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νξγάλσλ
ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο θαη έηζη ε κεγάιε εκπινθή ησλ αιινδαπψλ ζηε δηάπξαμε
εγθιεκάησλ εμεγείηαη βάζεη ηνπ φηη ηπγράλνπλ απζηεξφηεξεο κεηαρείξηζεο απν ηα φξγαλα ηεο
πνηληθήο δηθαηνζχλεο, ηελ αζηπλνκία θαη ηα δηθαζηήξηα. (99)
Ζ εγθιεκαηηθφηεηα δηαθξίλεηαη ζηελ εκθαλή εγθιεκαηηθφηεηα κέζσ α) ησλ θαηαγγειηψλ ησλ
αδηθεκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη ζηελ αζηπλνκία θαη β) δηθαζηηθά δηαπηζηνχκελε κέζσ ησλ
απνθάζεσλ ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ καδί΄κε ηε ζσθξνληζηηθή ζηαηηζηηθή. (100)

(96) Βι. Πηηζειά Α. (2010)Αιινδαπνί θαη έγθιεκα ζηελ Διιάδα , ζην : ηηκεηηθόο ηόκνο γηα ηελ θαζεγήηξηα Κ.Κνύθα, ζει.277 επ., εδώ
282
(97)πηλέιιε, Ζ απεηθόληζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο…,ζ33.&Βι.πηλέιιε Κ. (2008), ειιεληθέο εγθιεκαηνινγηθέο ζηαηηζηηθέο : πξόνδνη
, πξνβιήκαηα πξννπηηθέο ζην : Πνηληθέο επηζηήκεο-ζεσξία θαη πξάμε., άθθνπιαο, Αζήλα- Κνκνηελή, 1373 επ.
(98) Βι. Κξαληδηώηε Μ. (2003) Ζ εγθιεκαηηθόηεηα ησλ αιινδαπώλ ζηελ Διιάδα , ζεσξία , έξεπλα θαη ζέζεηο γηα ηελ αληεγθιεκαηηθή
πνιηηηθή ζ.151.
(99)Έξεπλα ηεο Βαγελά – Παιαηνιόγνπ Δ. (2006) , Ραηζηζκόο θαη Ξελνθνβία. Έξεπλα ζηε δηθαηνζύλε θαη ζηελ αζηπλνκία , Ννκηθή
Βηβιηνζήθε, Αζήλα.
(100) . Αιεμηάδεο(2004) Δγθιεκαηνινγία , Γ΄ εθδ. άθθνπιαο, Θεζζαινλίθε , 92 επ.
(81)http://ikee.lib.auth.gr/record/134897/files/GRI-2014-12901.pdf
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4.6 Ζ θεωπίαζςναναζηποθήρμε διάθοπερ πποζωπικέρ ομάδερ και η ζύγκποςζη
κανόνων ζςμπεπθιποεάρ μεηαξύ ηων διάθοπων κοινωνικών ομάδων
Ζ ζεσξία ηεο ζπλαλαζηξνθήο κε δηάθνξεο πξνζσπηθέο νκάδεο δηαηππψζεθε απν ηνλ Δ.
Sutherland ην 1947κε ελλέα πξνηάζεηο. Οη πξνηάζεηο απηέο έρνπλ ζηφρν ηελ εμήγεζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο γηα ηε θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ πνπ νδεγνχλ ζην
ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν.(101)
-H εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά καζαίλεηαη, άξα ζπκπεξαίλνπκε φηη δελ κπνξεί λα θιεξνλνκεζεί.
-Ζ εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά καζαίλεηαη ζε αιιειεπίδξαζε κε άιια πξφζσπα ζε κηα
δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο.
Ζ εγθπξφηεηα ησλ ζέζεσλ απηψλ είλαη εκθαλήο, γηαηί είλαη γεληθά θαηαλνεηφ γηα θάζε άηνκν
φηη ε εγθιεκαηηθφηεηα δελ θιεξνλνκείηαη , αιιά νη αηηίεο εληάζζνληαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν,
απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο κε άιια άηνκα.
- Σν θχξην ζεκείν ηεο εθκάζεζεο ηεο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο βξίζθεηαη κέζα ζε θιεηζηέο
νκάδεο κεηαμχ αηφκσλ πνπ έρνπλ ζχλδεζε κε πξνζσπηθνχο δεζκνχο.
Δίλαη γεληθφηεξα θαηαλνεηφ πσο ζηε πεξίπησζε ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ είλαη δχζθνιν λα
αζθνχλ πάλσ ηνπο ζνβαξή επίδξαζε απξφζσπνη παξάγνληεο επηθνηλσλίαο, φπσο ηα κέζα
καδηθήο επηθνηλσλίαο, γηα παξάδεηγκα ε ηειεφξαζε, νη εθεκεξίδεο, αιιά θαη νη θνηλσληθνί
ζεζκνί, φπσο ην ζρνιείν, ή νη επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο. Δλ αληηζέζεη, είλαη εκθαλέο φηη
πξσηεχνληα θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν θνηλσληθνπνίεζεο ηνπο παίδνπλ ξφιν
άηνκα κε ηα νπνία δηαηεξνχλ ζηελέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο, φπσο νη νκνεζλείο ηνπο, θαη άηνκα κε
ηα νπνία ζπκβηψλνπλ θάζε κέξα θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο.
-Ζ εθκάζεζε ηεο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο γεληθφηεξα πεξηιακβάλεη : α) ηελ κάζεζε
ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ γηα ηε δηάπξαμε εγθιεκάησλ, β) ηε θαηεχζπλζε θηλήηξσλ , αλαγθψλ,
θαη ησλ δηαζέζεσλ ηνπ αηφκνπ γηα παξαβίαζε ηνπ λφκνπ.
-Ζ θαηεχζπλζε ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ αλαγθψλ καζαίλεηαη κέζα απφ νξηζκνχο ησλ πνηληθψλ
λφκσλ, κε ηελ έλλνηα φηη ζε νξηζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο ην άηνκν ζπλαλαζηξέθεηαη κε
πξφζσπα πνπ ζεσξνχλ φηη νη πνηληθνί λφκνη πξέπεη λα εθαξκφδνληαη, ελψ ζε άιιεο φηη θάηη
ηέηνην δελ είλαη απαξαίηεην.
-Σν άηνκν ζεσξείηαη παξαβαηηθφ, γηαηί νη αληηιήςεηο θαη ηα πηζηεχσ γηα ηε κε εθαξκνγή ηνπ
λφκνπ επηθξαηνχλ ησλ αληηζέησλ γηα ζεβαζκφ ηνπ. (81)

(101)Αιεμηάδε . (2004), Δγθιεκαηνινγία, δ΄ έθδ., άθθνπιαο, Αζήλα-Θεζζαινλίθε, 66επ
(81)tp://ikee.lib.auth.gr/record/134897/files/GRI-2014-12901.pdf
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Οη κεηαλάζηεο παξαηεξνχκε πσο ζπλερψο πεξλνχλ πνιχ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο εθκεηάιιεπζεο
ζε ζρέζε κε ηελ εξγαηηθή ηνπο πξνζθνξά, παξαβίαζε ησλ βαζηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ
αλζξψπνπ, θηψρεηα ζε πνιχ αθξαίν επίπεδν, αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο θαη άζρεκε δηαβίσζε,
επίζεο νξγαλσκέλν δίθηπν ζε ζρέζε κε ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε θαη κεηαθίλεζε ηνπο.(102) Άξα
ζπκπεξαίλνπκε πσο αλαπηχζζνληαη επλνηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ παξαβίαζε ησλ πνηληθψλ λφκσλ
θαη ησλ δηάθνξσλ αζηηθψλ θαλφλσλ ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ χληαγκα.
Δπίζεο ε ζπλαλαζηξνθή κε δηάθνξεο πξνζσπηθέο νκάδεο κπνξεί λα δηαθέξεη ζε
ζπρλφηεηα, δηάξθεηα, πξνηεξαηφηεηα θαη έληαζε.
Ζ δηαδηθαζία ηεο εθκάζεζεο ηεο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο
κεραληζκνχο ζρεηηθά κε θάζε δηαδηθαζία κάζεζεο.
Αλ θαη ε εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη κηα έθθξαζε γεληθψλ αλαγθψλ θαη αμηψλ , δελ
αηηηνινγείηαη κε απηέο ηηο γεληθέο αλάγθεο θαη αμίεο, δεδνκέλνπ φηη θαη ε κε εγθιεκαηηθή
ζπκπεξηθνξά είλαη κηα έθθξαζε ησλ ίδησλ αλαγθψλ θαη αμηψλ. .(81)
Οη ζέζεηο 7 θαη 8 , είλαη γεληθά νξζέο θαη απηνλφεηεο θαηά κηα έλλνηα, ελψ ε ζέζε 9, δελ κπνξεί
λα εθαξκνζηεί ζηε πεξίπησζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ ζην βαζκφ πνπ κεγάινο
αξηζκφο ησλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ πνπ ηεινχλ είλαη εγθιήκαηα θηψρεηαο θαη επηβίσζεο θαηά
ηεο ηδηνθηεζίαο ή εγθιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην παξάλνκν θαζεζηψο ζην νπνίν
δηαβηνχλ.(103)
Έλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο παξνχζαο ζεσξίαο είλαη θαη φηη επηρείξεζε λα εμεγήζεη κφλν ηε
ζπζηεκαηηθή εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, εθείλε δειαδή πνπ εθθξάδεη έλαλ ηξφπν δσήο θαη
δηέπεηαη απφ κηα αλάινγε θηινζνθία, φπσο θαη ην φηη δελ εμεγεί πσο δεκηνπξγήζεθαλ νη
δηάθνξεο νκάδεο θαη δε νη εγθιεκαηηθέο, νχηε γηαηί έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν ζπλαλαζηξέθεηαη
πεξηζζφηεξν ηηο κελ ή ηηο δε.(104)

(102)Έηζη ν Καξύδεο, 177. (Καξύδεο, Ζ εγθιεκαηηθφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα, ζει. 110, Albrecht H., φ.π.,101 )
(103) Αιεμηάδεο, 67-68. Αιεμηάδε . (2004), Δγθιεκαηνινγία, δ΄ έθδ., άθθνπιαο, Αζήλα-Θεζζαινλίθε, 66επ
(104) Sellin T., κεη. αγθνπλίδνπ-Γαζθαιάθε Ζ. (2003), Πνιηηηζκηθή χγθξνπζε θαη Έγθιεκα, Αζήλα, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, ζ. 124
(81)http://ikee.lib.auth.gr/record/134897/files/GRI-2014-12901.pdf
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Σα εγθιήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ ζεσξνχληαη σο ην απνηέιεζκα ή 1) κηαο ζχγθξνπζεο θαλφλσλ
ζπκπεξηθνξάο παιαηνχ θαη λένπ ηξφπνπ δσήο θαη θνηλσληθψλ αμηψλ, αλάκεζα δειαδή αθελφο
ζηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηλνχξηαο πνιηηηζκηθήο δνκήο θαη αθεηέξνπ ζηνπο
αληίζηνηρνπο θαλφλεο ηεο παιαηάο πνιηηηζκηθήο δνκήο ή 2) ηεο αιιαγήο απφ έλα αγξνηηθφ
πεξηβάιινλ ζε έλα
πεξηβάιινλ αζηηθφ ή 3) ηεο αιιαγήο απφ κηα θαιά νξγαλσκέλε νκνηνγελή θνηλσλία ζε κηα
απνδηνξγαλσκέλε εηεξφθιεηε θνηλσλία. Δλφςεη ησλ παξαπάλσ ε ζχγθξνπζε ησλ θαλφλσλ
ζπκπεξηθνξάο ζηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο, φπσο θαη ε ιφγσ απηήο επειζνχζα ζχγρπζε,
εκθαλίδνληαη αλαπφθεπθηεο, θαζψο, ελψ ν θαλφλαο κηαο νκάδαο επηβάιιεη νξηζκέλε
αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο, ν θαλφλαο άιιεο νκάδαο αμηψλεη δηάθνξε
αληηκεηψπηζή ηεο.(105)
Οη θαλφλεο πνπ ελδερνκέλσο αμηψλνπλ εθαξκνγή ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσλ είλαη,
απφ ηε κηα, νη θαλφλεο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ θαη, απφ ηελ άιιε, νη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ
εκθπηεχνληαη ζηνλ πλεπκαηηθφ θφζκν ηνπ αηφκνπ απφ ηηο θνηλσληθέο νκάδεο (νηθνγέλεηα,
επαγγεικαηηθφο θχθινο, θηιηθή ζπληξνθηά, θπιεηηθή ή ζξεζθεπηηθή κεηνλφηεηα) ζηηο νπνίεο
απηφ ζπκκεηέρεη. (105) Μάιηζηα, φζν πην πνιπζχλζεηε πνιηηηζκηθά γίλεηαη κηα θνηλσλία, ηφζεο
πεξηζζφηεξεο ζα είλαη νη νκάδεο πνπ κε ηνπο θαλφλεο ηνπο επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
αηφκνπ θαη ηφζν κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ζα ππάξρεη νη θαλφλεο απηνί λα δηαθέξνπλ κεηαμχ
ηνπο θαη θαη‟ απνηέιεζκα λα ζπγθξνπζηνχλ. (106)
Ζ επηινγή πνπ ηειηθά ζα θάλεη ην άηνκν κπξνζηά ζηελ σο άλσ ζχγθξνπζε εμαξηάηαη απφ ην
πφζν ζπλαηζζάλεηαη θαη ππνινγίδεη ηελ αληίδξαζε ηεο θάζε νκάδαο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ δηθνχ
ηεο θαλφλα ζπκπεξηθνξάο ,κε απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηφ λα εκθαληζηνχλ ηέζζεξηο
θαηαζηάζεηο:
α) Σν άηνκν ζην νπνίν ν θαλφλαο δελ απνηειεί ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ δελ
ππνινγίδεη ηελ αληίδξαζε ηεο νκάδαο,
β) Γελ ππνινγίδεη επίζεο ηελ αληίδξαζε ηεο νκάδαο ην άηνκν πνπ παξαβηάδεη έλαλ θαλφλα ηεο
ηπραία,
γ) Ζ αληίδξαζε ηεο νκάδαο γίλεηαη αηζζεηή ζε κηθξφ βαζκφ απφ ην άηνκν ζην νπνίν ν θαλφλαο
απνηειεί ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ππάξρεη θαη έλαο άιινο αληίζεηνο
θαλφλαο πνπ αμηψλεη δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη επίζεο απνηειεί ζηνηρείν ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ηνπ,
δ) Ζ αληίδξαζε ηεο νκάδαο γίλεηαη έληνλα αηζζεηή απφ εθείλνλ πνπ δε λνηψζεη παξά έλαλ κφλν
θαλφλα ζπκπεξηθνξάο, απηφλ πνπ ππαγνξεχεη απηή ε νκάδα. (81)
Δλφςεη ησλ παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ε δηάπξαμε ή φρη εγθιήκαηνο ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο
θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, πνπ ππαγνξεχνληαη αθελφο απφ ην πνηληθφ δίθαην θαη αθεηέξνπ απφ
κηθξφηεξε νκάδα ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην άηνκν, εμαξηάηαη απφ ην πφζν ππνινγίδεη ην άηνκν
ηελ αληίδξαζε ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο.
(107)

(105) Sellin T., ό.π., ζ. 98.
(106) Βι. ό.π., ζ. 77, 101, 105.
(107). Βι. Sellin, 106.
(81) http://ikee.lib.auth.gr/record/134897/files/GRI-2014-12901.pdf
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4.7 Ζ θεωπία ηηρ ανομίαρ πος οδηγεί ζηην εγκλημαηική ζςμπεπιθοπά
χκθσλα κε ηνλ δεκηνπξγφ ηεο ζεσξίαο R.Merton , ε αλνκία αλαπηχζζεηαη φηαλ αλαηξαπεί ε
ηζνξξνπία πνπ πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε θνηλσλία αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηα πξνο
επίηεπμε θαζηεξσκέλα κέζα. (108)
Έηζη ζε ζρέζε ινηπφλ κε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο, φηαλ έλα άηνκν δελ θαηέρεη ηα λφκηκα κέζα
γηα λα πεηχρεη ηνπο ζθνπνχο πνπ απηφ έρεη ζεζπίζεη, είλαη πνιχ πηζαλφ λα θαηαθχγεη ζην
έγθιεκα. Ζ αλνκία παξαηεξείηαη θπξίσο ζηα ρακειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, αθνχ ηα κέιε
ηνπο βιέπνπκε πσο αδπλαηνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί πξνο επηδίσμε,
ζε κηα ηαμηθή θαη πιηζηηθή θνηλσλία, δειαδή ηελ νηθνλνκηθή επηηπρία θαη ηελ θνηλσληθή
αλέιημε, θαη έηζη θαηαιήγνπλ ζηελ εγθιεκαηηθφηεηα ,πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έρεη ζρέζε κε
θηήζε φπσο π.ρ θινπή, ιεζηεία θιπ. (109)
Σν ζπγθεθξηκέλν εξκελεπηηθφ πιαίζην ζα κπνξνχζε λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ ζρεηηθά πςειή
εγθιεκαηηθφηεηα ζε θηεηηθφ επίπεδν πνπ εκθαλίδνπλ νη κεηαλάζηεο, απφ ηελ άιιε ζα πξέπεη
λα γίλεη ζαθέο φηη ζχκθσλα κε ηνλ Merton, ε αληηθνηλσληθή εθηξνπή ησλ απνζηεξεκέλσλ
αηφκσλ ππν αλνκηθέο ζεσξεηηθά θαηαζηάζεηο ηφηε κφλν ζπληειείηαη, φηαλ απηά απνθηήζνπλ
ζπλείδεζε φρη κφλν ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ηεο αληζφηεηαο ησλ
παξερφκελσλ επθαηξηψλ, αιιά φηαλ ηαπηφρξνλα ζπκκεξίδνληαη ηελ έκθαζε ζηελ πιηθή
επκάξεηα σο ζχκβνιν επηηπρίαο θαη θαηαμίσζεο.(110)
Έηζη ζπκπεξαζκαηηθά, κηα εγθιεκαηηθή πξάμε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη δελ είλαη απφηνθν
ηεο αδπλακίαο ηθαλνπνίεζεο ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ θαη κέζσλ ζηνηρεηψδνπο ζπληήξεζεο αιιά
ηεο αδπλακίαο αληαπφθξηζεο ζην πξφηππν πιηζηηθήο επηηπρίαο ζε κηα πιηζηηθή θνηλσλία, ελψ
ην άηνκν δειαδή βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζρεηηθήο θαη φρη απφιπηεο θηψρεηαο. Τπφ απηνχο
ηνπο νξηζκνχο βιέπνπκε φηη ε ππφ δηεξεχλεζε ζεσξία δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί, φπσο
δηαηππψζεθε, γηα ηε θαηαλφεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ νπνίσλ νη άκεζεο
επηδηψμεηο εμαληινχληαη ζηελ επίηεπμε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ζηνηρεηψδνπο ζπληήξεζεο θαη
επηβίσζεο. Δμάιινπ, παξαηεξείηαη ε κε ηθαλνπνίεζε ηεο ζεσξίαο απηήο λα εμεγήζεη φιεο ηηο
κνξθέο εγθιεκαηηθφηεηαο, θαζψο είλαη επηπιένλ βνεζεηηθή γηα νξηζκέλα εγθιήκαηα, φπσο
πξναλαθέξακε.(81)

(108) Αιεμηάδε, 75
(109) Βι. Καξύδε, 172.
(110) Ό.α.π.
(81) http://ikee.lib.auth.gr/record/134897/files/GRI-2014-12901.pdf
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4.8 Ζ θεωπία ηηρ ιζομέπειαρ ελέγσος
Κπξηφηεξε ηδέα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο είλαη φηη ν θάζε άλζξσπνο επηδηψθεη ηελ απηνλνκία
ηνπ, δειαδή λα αζθεί πεξηζζφηεξν έιεγρν ζε άιια άηνκα, ην θνηλσληθφ πεξίγπξν, θαη ην
πεξηβάιινλ απφ εθείλνλ πνπ πθίζηαηαη.(111)
Ζ ηάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο απηνλνκίαο είλαη παγθφζκηα θαη ππνδειψλεηαη ζπλήζσο κε ηελ
απνθπγή ειέγρνπ απφ ηνπο άιινπο θαη ηελ επηδίσμε ειέγρνπ πάλσ ζε απηνχο.(112)
Κεληξηθφ ζεκείν έξεπλαο ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ ινηπφλ είλαη ν βαζκφο ειέγρνπ, ε αλαινγία
δειαδή ειέγρνπ, πνπ αζθεί θάπνηνο πξνο εθείλνλ πνπ πθίζηαηαη θαη αλ ππάξρεη αληζνκέξεηα
ειέγρνπ, αλ θάπνηνο δέρεηαη πεξηζζφηεξν έιεγρν απφ φζν αζθεί ή ην αληίζεην, ζα εθδεισζεί
ζπκπεξαζκαηηθά κηα απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά.(113)
Καηά η‟ άιια κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν βαζκφο ειέγρνπ θάπνηνπ αλζξψπνπ βαδίδεη αλάινγα κε
ηα αηνκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο θνηλσληθνχο ηνπο ξφινπο, ηηο
πξνηάζεηο αλάινγα κε ηε πεξίπησζε θαη ηε πξνζσπηθφηεηά ηνπ.(114)
Θεσξεηηθά κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε επηά γεληθέο θαηεγνξίεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ κεζαία
θαηεγνξία, ε ζπκκφξθσζε ε νπνία είλαη ίζε κε ηελ ηζνκέξεηα ειέγρνπ θαη άξα κε κε
απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, πξνζδηνξίδεηαη ζην θέληξν ηνπ θάζκαηνο ζπκπεξηθνξάο θαη
ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα αληίζεηεο κεηαμχ ηνπο θαηεχζπλζεο, εθείλν ηεο θαηαπίεζεο, πνπ
ηζνδπλακεί κε έιιεηκκα ειέγρνπ απφ ην ίδην ην άηνκν θαη εθείλν ηεο απηνλνκίαο ην νπνίν
κπνξεί λα αληηζηνηρεζεί ζε πιεφλαζκα ειέγρνπ απφ ην ίδην ην άηνκν.
ε θάζε κηα μερσξηζηά απφ ηηο αληίζεηεο δψλεο ηνπ θάζκαηνο απαληνχλ ηξία είδε
ζπκπεξηθνξάο ηα νπνία είλαη: ε ππνηέιεηα, ε αλππαθνή θαη ε αξπαγή πνπ θαιχπηνπλ ηε
πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε θαηαπίεζε- ην έιιεηκκα ηνπ ειέγρνπ απφ ην άηνκν,
ελψ ην ζηνηρείν ηεο εθκεηάιιεπζεο, ε δηαξπαγή θαη ε παξαθκή θαιχπηνπλ ηε δψλε πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ απηνλνκία- πιεφλαζκα ειέγρνπ.
Ζ ππνηαγή (115), ε αλππαθνή (116), θαη αξπαγή, αλήθνπλ ζε κεγάιν, κεζαίν θαη κηθξφ έιιεηκκα
ειέγρνπ, ελψ ε εθκεηάιιεπζε (117), δηαξπαγή, θαη παξαθκή αλήθνπλ ζε κηθξφ , κεγάιν θαη
κεζαίν πιεφλαζκα ειέγρνπ νκνίσο θαη αληηζηνίρσο.
Ζ αληζνκέξεηα ειέγρνπ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ζπκβαηή κε ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο. Οη
κεηαλάζηεο βηψλνπλ ειιείκκαηα ειέγρνπ, αθνχ δελ είλαη ζε ζέζε λα ειέγμνπλ ηνπο φξνπο ηεο
δσήο ηνπο, δελ κπνξνχλ λα βξνπλ εξγαζία, είλαη ζε θαηάζηαζε πξνρσξεκέλεο θηψρεηαο, κε
έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο. .(118)
Δλ αληηζέζεη, ν έιεγρνο ζηνλ νπνίνλ κπαίλνπλ ζε δηαδηθαζία είλαη κεγαιχηεξνο, γηαηί ζπρλά
είλαη ππφ αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θαη ζηφρνο ησλ αξρψλ, σο απνηέιεζκα ηελ αλεχξεζε
παξαπάλσ απηνλνκίαο.(119)
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Μάιηζηα, ε αδπλακία λα αζθεζεί θάπνηνο έιεγρνο απ ηηο αξρέο ε ηε θνηλσλία ζηε ρψξα
ππνδνρήο ζα πξέπεη λα επηδξά άκεζα ζην ηζνδχγην ειέγρνπ ηνπ αηφκνπ. .(81)
Γηα παξάδεηγκα έλα ζχζηεκα κε πνηληθνχο θαλφλεο ιηγφηεξν ηηκσξεηηθνχο , απφ εθείλνπο ηεο
ρψξαο πξνέιεπζεο, ε άγλσζηε ηαπηφηεηα ησλ αιινδαπψλ είλαη ζεκεία πνπ ζπλεπάγνληαη
κηθξή πηζαλφηεηα άζθεζεο ειέγρνπ εμσηεξηθά.(120)

111)Βι. Κξαληδηώηε, Ζ εγθιεκαηηθόηεηα ησλ αιινδαπώλ ζηελ Διιάδα, 172
112)Β Κξαληδηώηε, Ζ έλλνηα ηεο ηζνκέξεηαο ειέγρνπ, 82
113)Κξαληδηώηε, Ζ έλλνηα ηεο ηζνκέξεηαο ειέγρνπ, ό.π., ζ. 83.
114)Ό.α.π., 84.
115)Βι. Κξαληδηώηε, Ζ εγθιεκαηηθόηεηα..., 185, Ζ έλλνηα ηεο ηζνκέξεηαο..., 85
116)Δδώ εληάζζεηαη ε ρξήζε λαξθσηηθώλ, ν αιθννιηζκόο.
117 )ηελ θαηεγνξία ηεο αξπαγήο εληάζζνληαη ζνβαξά εγθιήκαηα, όπσο αλζξσπνθηνλία, βηαζκόο, ιεζηεία. Βι. Κξαληδηώηε, Ζ
Δγθιεκαηηθόηεηα…, 173.
118 )Δγθιήκαηα ιεπθνύ πεξηιαίκηνπ, βι. ό.α.π., 175.
119)Μόιπλζε πεξηβάιινληνο, γελνθηνλία, δνιηνθζνξά ηξνθίκσλ, ό.α.π.
119Π.ρ. παηδνθηιία, βι. Κξαληδηώηε, Ζ έλλνηα ηεο ηζνκέξεηαο…, 92.
120)Ό.α.π., 89.
81) http://ikee.lib.auth.gr/record/134897/files/GRI-2014-12901.pdf

63

4.9 Ο πόλορ ηων Μ.Μ.Δ. ζηην καηαζκεςή ηηρ απειληηικήρ μοπθήρ ηος "μεηανάζηη –
εγκλημαηία"
Αθνχ αλαιχζακε παξαπάλσ θάπνηνπο παξάγνληεο ηεο δεκηνπξγίαο κηαο παξεθθιίλνπζαο
ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο κεηαλάζηεο θαη θάπνηεο αηηίαο αχμεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ φπσο ε
αληζνκέξεηα ηνπ ειέγρνπ απφ ηελ κεξηά ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο, κπνξνχκε επηπιένλ
λα αλαιχζνπκε βιέπνληαο ην θαηλφκελν ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο απφ κηα δηαθνξεηηθή ζθνπηά
θαη ηνλ ξφιν ησλ ΜΜΔ ζηελ αλαβάζκηζε θαη ηε θαηαζθεπή κηαο απεηιεηηθήο κνξθήο ζα
ιέγακε ηνπ πξνηχπνπ , „‟κεηαλάζηε‟‟ – „‟εγθιεκαηία‟‟ ην νπνίν πξνθαιεί απμεκέλε επηξξνή
ζηε ζθέςε ηεο θνηλσλίαο θαη ιαλζαζκέλε επηζεηηθφηεηα.(121)
Κχξην δήηεκα ινηπφλ είλαη ην πξφβιεκα ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ ζηα ΜΜΔ θαη ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο θαη παξαγσγήο ηεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο απφ απηά. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη
δελ είλαη αλ νη αλαπαξαζηάζεηο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ αληαπνθξίλνληαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ε αλάιπζε ησλ ηδενινγηθψλ δνκψλ ησλ ΜΜΔ ζρεηηθά κε ηελ θπξίαξρε
ηδενινγία γηα ην έγθιεκα, ηνλ εγθιεκαηία θαη ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν.Γεδνκέλνπ φηη ηα ΜΜΔ
επηδηψθνπλ κηα γξήγνξε θαη εχθνιε επηθνηλσλία κε ζηφρν ηνλ εληππσζηαζκφ(122),
ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πην πξνζηηνχο ζην θνηλφ απηνλφεηνπο ζπλεηξκνχο βάδνληαο ζην "παηρλίδη"
ζηεξεφηππα ζηνηρεία, ζηνηρεηψδεηο αληηζέζεηο θαη θιηζέ. Έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζηα
δεκνζηεχκαηα πέληε αζελατθψλ εθεκεξίδσλ ηελ πεξίνδν απφ Φεβξνπάξην έσο θαη Μάην 1998
(123) ζπκπέξαλε φηη ην ζεκαζηνινγηθφ πιαίζην ησλ δεκνζηεπκάησλ απνηεινχληαλ απφ δχν
δηρνηνκηθά ζπζηήκαηα πνπ πεξηζηξέθνληαλ γχξσ απφ ηνλ άμνλα "εκείο – νη μέλνη"(124), ηε
δηάθξηζε δειαδή κεηαμχ Διιήλσλ θαη αιβαλψλ κεηαλαζηψλ(125).
Απηφ πνπ ζπλαληάηαη ζπλερψο ζηα σο άλσ δεκνζηεχκαηα είλαη ε επαλάιεςε θαη άξα ν
ηνληζκφο ηεο εζληθφηεηαο ησλ αιινδαπψλ δξαζηψλ ή ππφπησλ κε απνηέιεζκα λα
εγθαζηδξχεηαη κία ζρέζε αηηίνπ θαη αηηηαηνχ κεηαμχ ηεο εζληθφηεηαο θαη ηεο
ζπκπεξηθνξάο(εγθιεκαηηθήο).ηαλ αληίζεηα ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ε λνεκαηνδφηεζε
Έιιελαο-μέλνο,ε"παξαβίαζε"ζεκαηνδνηείηαη σο αζηείν ή παξάδνμν(126). Έηζη, ε
"πνηληθνπνίεζε" ησλ κεηαλαζηψλ δηεπθνιχλεηαη, κε απνηέιεζκα ε παξνπζίαζε απηή, πνπ δελ
παξαπέκπεη πιένλ ζε άηνκα, αιιά ζε εζληθέο νκάδεο, λα ππνδειψλεη φηη ε παξαλνκία είλαη
ζχκθπην
ζηνηρείν
νξηζκέλσλ
πνιηηηζκψλ.
πλεπψο,
ν
εγθιεκαηίαο(ι.ρ.
«Παθηζηαλφο»,«Αιβαλφο» θ.ά.)ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ, ζηηγκαηίδνληαο
ζπλνιηθά ηελ θνηλφηεηα ζηελ νπνία αλήθεη, ρσξίο λα πεξηγξάθεηαη απφ ηα αηνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνλ δηαθξίλνπλ.(81)
(121) Βι. γεληθόηεξα γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ εηδήζεσλ Λακπξνπνύινπ Δ. (2000), Ζ βία θαη ε εγθιεκαηηθόηεηα ζηα Μέζα
Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, ζην: Ζ. Γαζθαιάθε (επηκ.), Δγθιεκαηίεο θαη ζύκαηα ζην θαηώθιη ηνπ 21νπ αηώλα, Αθηέξσκα ζηε κλήκε ηνπ Ζ.
Γαζθαιάθε, ΔΚΚΔ, Αζήλα, ζει. 415 επ.
(122) Βι. Κσλζηαληηλίδνπ Υ. (1999), Κνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εγθιήκαηνο. Ζ εγθιεκαηηθόηεηα ησλ αιβαλώλ κεηαλαζηώλ
ζηνλ αζελατθό Σύπν ζην: Κνπθνπηζάθε Α. (επηκ.), Δηθόλεο εγθιήκαηνο, Πιέζξνλ, 1999, ζει.103 επ.
(123) Έηζη Alberto D' Elia (2000), Ζ παξέθθιηζε ηνπ μέλνπ κεηαλάζηε ζηα κέζα ελεκέξσζεο: απνηειέζκαηα έξεπλαο ζην αιέλην,
ζην: Δγθιεκαηίεο θαη ζύκαηα ζην θαηώθιη ηνπ 21νπ αηώλα, Αθηέξσκα ζηε κλήκε ηνπ Ζ. Γαζθαιάθε, ό.π., ζει. 143 επ., εδώ 144, 148.
(124) Κσλζηαληηλίδνπ, ό.π., ζει. 112
(125) Ό.α.π., 113 επ.. Δπί παξαδείγκαηη " Οκνιόγεζαλ ην δηπιό θνληθό νη Αιβαλνί" (Διεύζεξνο Σύπνο, 17-3-98), " Υσξίο έιενο
ζθνηώλνπλ νη Αιβαλνί" (Διεύζεξνο, 20-3-98). Έηζη ζπλάγεηαη όηη νη Αιβαλνί εγθιεκαηνύλ γηαηί είλαη θαθνπνηνί ή νη Αιβαλνί
εγθιεκαηνύλ γηαηί είλαη Αιβαλνί.
(126) Π.ρ., "Μπαξάδ ιεζηεηώλ ζηε Β. Διιάδα κε ζύκαηα θαη … Αιβαλνύο", (Διεύζεξνο,7-4-98)
(81) -http://ikee.lib.auth.gr/record/134897/files/GRI-2014-12901.pdf
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Βέβαηα, δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη φηη ε ζπκκεηνρή νξηζκέλσλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ ζε
νξηζκέλα εγθιήκαηα είλαη απμεκέλε, σζηφζν, απηφ δε ζεκαίλεη φηη νη ζπγθεθξηκέλνη δξάζηεο
(π.ρ. Αιβαλνί) ελεξγνχλ έηζη σο κέιε κηαο «παζνινγηθήο» εζληθήο νκάδαο, ηεο νπνίαο ην θχξην
ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ξνπή πξνο ηελ εγθιεκαηηθφηεηα. Αληίζεηα, ζηε ζρεηηθή αξζξνγξαθία
αλαθνξηθά κε ηα εγθιήκαηα πνπ δηέπξαμαλ Έιιελεο ζπάληα ζα ζπλαληήζεη θαλείο ηε ιέμε
"Έιιελαο", αιιά ζηελ ειιεληθή θαηαγσγή παξαπέκπνπλ ε αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ή ηνπ
επαγγέικαηνο. Μ' απηφλ ηνλ ηξφπν νη Έιιελεο δξάζηεο ή χπνπηνη πξνβάιινληαη σο δξψληα
ππνθείκελα πνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ησλ πξάμεψλ ηνπο, ελψ κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο γίλεηαη πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ησλ αηηίσλ πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηελ εγθιεκαηηθή
πξάμε(127). Δληνχηνηο, ζηνλ "πξννδεπηηθφ" ιφγν(128) είλαη αιήζεηα φηη επηρεηξείηαη
απνζπαζκαηηθά ε δηεξεχλεζε ησλ εγθιεκαηνγελεηηθψλ παξαγφλησλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ
αιινδαπψλ, αιιά θαη ε εμηζνξξφπεζε κεηαμχ ηεο χπαξμεο "θαιψλ θαη θαθψλ" κεηαλαζηψλ.
Έηζη, ν κεηαλάζηεο ζηα ελ ιφγσ έληππα εκθαλίδεηαη θαη σο "θησρφο, ζε απφγλσζε, ζχκα
εθκεηάιιεπζεο θαη ξαηζηζκνχ, έληηκνο, εξγαηηθφο" θ.ά., ελψ ν Έιιελαο σο "ρνπληηθφο,
θαζίζηαο, ξαηζηζηήο, εθκεηαιιεπηήο" θ.ά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη αιήζεηα φηη θαη ζε
απηή ηελ πεξίπησζε ε ζρέζε ηνπ "κεηαλάζηε" θαη ηνπ "Έιιελα" αλαπαξίζηαηαη πάιη σο ζρέζε
αληηπαξάζεζεο, κε ηε δηαθνξά φηη εδψ έρνπκε ζπκβνιηθή αληηζηξνθή ηνπ δεχγνπο δξάζηεοζχκα, ε νπνία (αληηζηξνθή ηνπ ζηεξενηχπνπ) δελ κπνξεί παξά λα πξνζζέζεη έλα λέν
ζηεξεφηππν ζηνπο θψδηθεο πνπ ππνηίζεηαη φηη ζέιεη λα αλαηξέζεη. Ζ αληηζηξνθή απηή ηνπ
ζηίγκαηνο κέζσ ηνπ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ κεηαλάζηε πξνυπνζέηεη
αλαγθαζηηθά ηελ απαινηθή ησλ ζεκείσλ πνπ κπνξεί λα ζπκίδνπλ ην ζηίγκα(ζηε ζπκπεξηθνξά,
ηξφπν ληπζίκαηνο)θαη πξνηείλεη ηελ εηθφλα πνπ απέρεη ην ιηγφηεξν δπλαηφλ απφ ηελ έγθπξε
ηαπηφηεηα(έληηκνο, νηθνγελεηάξρεο). Σν γεγνλφο απηφ δελ αλαηξείηαη νχηε φηαλ ν πξννδεπηηθφο
ιφγνο θαηαθέξεηαη κε ηδηαίηεξε έληαζε θαηά ησλ εθκεηαιιεπηψλ ησλ μέλσλ εξγαηψλ ή θαηά
ξαηζηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη θαηά ηε δηαδηθαζία απνλνκηκνπνίεζεο
ησλ "θαθψλ Διιήλσλ" απηνί εμνζηξαθίδνληαη ζηε ζθαίξα ηνπ εμηξεκηζκνχ , εθηφο δειαδή ηνπ
πγηνχο ειιεληθνχ ζηνηρείνπ. .(81)
Μ' απηή ηελ έλλνηα ε δεκνζηνγξαθηθή γιψζζα κηιψληαο γηα κεηαλάζηεο-εγθιεκαηίεο(129),αιιά
θαη κεηαλάζηεο- θησρνχο θαηαγξάθεη ηηο παξάλνκεο ή αμηέπαηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηε βάζε ηεο
εζληθφηεηαο, δηαρσξίδεη ζπλερψο ηνπο αιινδαπνχο κε θξηηήξην ηα (ακεηάβιεηα) εζληθά ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά θαη αλαπαξηζηά ην "ειιεληθφ" σο θάπνηα θπξίαξρε θαηεγνξία θαη ηνπο
κεηαλάζηεο σο ηνπο δηαζέηνληεο ηδηαίηεξα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά "μέλνπο", ζέηνληάο
ηνπο έκκεζα ζε αληίζεζε ή εθηφο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα
ζεκεησηηθφ ζχζηεκα πνπ ηαμηλνκεί "εκάο" θαη ηνπο "άιινπο" σο δηαθνξεηηθέο θαη άληζεο
θαηεγνξίεο απνκνλψλνληαο ηνπο κεηαλάζηεο (σο εγθιεκαηίεο ή θησρνχο μέλνπο) απφ ηελ
εζληθή θνηλφηεηα θαη δεκηνπξγψληαο ζηεξενηππηθέο παξαζηάζεηο(130)
(127) Βι. Γαιάλε Γ. Ν. /Σξηαληαθπιιίδνπ-Γαιάλε . (2003), Μεηαλάζηεο θαη κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, ζην: Σξνκνθξαηία- λέα κνξθή
πνιέκνπ;, ζει. 216-217
(128) Βι. ό.π.,116 επ. γηα ηα ζηνηρεία απηήο ηεο παξαγξάθνπ.
(129) Δζληθνί ερζξνί, καθηόδνη, δόιηνη , απεηιεηηθνί, ηαξαμίεο είλαη νξηζκέλνη κόλν από ηνπο ραξαθηεξηζκνύο πνπ απνδίδνληαη από ηηο
εθεκεξίδεο ζηνπο Βαιθάληνπο, Ρσζνπόληηνπο. Βι. Παλνύζε Γ. (2008), ΜΜΔ, ηειενπηηθνί ερζξνί θαη κεηαλάζηεπζε, ζην: Αιινδαπνί
ζηελ Διιάδα, ζει. 14 ππνζεκ. 5. Δκθαλήο επίζεο είλαη ε ηαύηηζε κέζσ θαηαζθεπώλ από ηα ΜΜΔ ηνπ κεηαλάζηε κε ηνλ
θιέθηε/δνινθόλν/ηξνκνθξάηε. Βι. Μνζρνπνύινπ Α. (2005), Ζ εγθιεκαηηθόηεηα ησλ κεηαλαζηώλ – Απεηθόληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηνλ
απνγεπκαηηλό Σύπν 1990-1999, Πνηληθά, ζ. 154, Καξύδε Β., Ζ εγθιεκαηηθόηεηα ησλ κεηαλαζηώλ, 123 επ., Σζνπθαιά, ό.π., ζ. 71.
(130) Κσλζηαληηλίδνπ, ζει. 118
(81)http://ikee.lib.auth.gr/record/134897/files/GRI-2014-12901.pdf
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Απηφ πνπ επίζεο επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ πξναλαθεξζείζα κειέηε ηεο Κσλζηαληηλίδνπ πεξί
εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ αιβαλψλ κεηαλαζηψλ ζηνλ αζελατθφ ηχπν(131) είλαη φηη δίλεηαη ηδηαίηεξε
έκθαζε απφ ηα ΜΜΔ ζην θαηλφκελν ηεο αχμεζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ε νπνία απνδίδεηαη
ζηε καδηθή εηζξνή κεηαλαζηψλ θη έρεη νδεγήζεη ζε έλα γεληθεπκέλν αίζζεκα θνηλσληθήο
αλαζθάιεηαο πνπ θαηέρεη ηελ ειιεληθή θνηλσλία. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ν
Καξύδεο(132), ν νπνίνο ζεσξεί φηη ν δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο
ζηε ζχλδεζε ηεο καδηθήο άθημεο ησλ Αιβαλψλ κε ηελ εθιακβαλφκελε σο ξαγδαία αχμεζε ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο ζηε ρψξα είλαη θαζνξηζηηθφο.
Δληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ έξεπλα πνπ δηελήξγεζε, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ
δείγκαηνο(97%) ζεσξεί ηελ παξνπζία ησλ αιινδαπψλ σο ππεχζπλε γηα ηελ έμαξζε ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο, κε ην 82% λα δειψλεη φηη ε ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν απνηεινχλ ηηο
θχξηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα δεηήκαηα κεηαλαζηψλ, ελψ ην 45% ζεσξεί φηη ε ζηάζε ησλ
ΜΜΔ είλαη αξλεηηθή πξνο ηνπο αιινδαπνχο. Με απηφ ηνλ ηξφπν φκσο δεκηνπξγείηαη θαηά ηνλ
νξηζκφ ηνπ Cohen(133) έλαο εζηθφο παληθφο, έλα θιίκα θνηλσληθήο αλαζθάιεηαο πνπ ηειηθά
επλνεί ηελ παξαβίαζε ζεκειησδψλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηε κεηάβαζε ζε απηαξρηθφηεξεο
δνκέο δηαρείξηζεο ηνπ εγθιεκαηηθνχ θαηλνκέλνπ. Απηό εληείλεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη ε
θαηαζθεπή από ηα ΜΜΔ ηεο απεηιήο πνπ θέξνληαη λα πξνζσπνπνηνύλ νη κεηαλάζηεο γηα ηε
δεκόζηα ηάμε .(81)θαη αζθάιεηα ησλ ρσξψλ ππνδνρήο έρεη ζπρλά πνζνηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο
παξαηεξείηαη κηα ζαθήο αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο έθηαζεο ησλ δεκνζηεπκάησλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηα αδηθήκαηα πνπ δηαπξάηηνπλ νη κεηαλάζηεο(134).
Αξθεηέο έξεπλεο πνπ αζρνιήζεθαλ φκσο κε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ έθηαζε ηεο
πξνβαιιφκελεο απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηα θαηαγξαθφκελα
ζηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο πνζνζηά εγθιεκαηηθφηεηαο δελ εληφπηζαλ θάπνηα ζεηηθή ζρέζε
κεηαμχ ηνπο(135), ελψ θάπνηνη ζπγγξαθείο επηζεκαίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ησλ ΜΜΔ λα
ππεξηνλίδνπλ ηελ ππάξρνπζα εγθιεκαηηθφηεηα θαη λα αλαθπθιψλνπλ ηηο ζρεηηθέο εηδήζεηο
δηαδξακαηίδνληαο έηζη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο αληίδξαζεο, άηππεο
θαη ηππηθήο(136)
(131) Ό.π., 118 επ.
(132) Ζ εγθιεκαηηθόηεηα ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα, ζει. 124
(133) Cohen S. (1980), Folk Devils and moral panics, 2nd ed., Oxford, όπσο αλαθέξεηαη ζην: Κσλζηαληηλίδνπ, ό.π., ζ. 106
(134) Σζνπθαιά, ζ. 48. Έηζη, π.ρ. ζηε Γεξκαλία ηα 2/5 ησλ δεκνζηεπκάησλ ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 αλαθέξνληαλ ζηα
εγθιήκαηα πνπ είραλ δηαπξάμεη νη μέλεο κεηνλόηεηεο.
(135) Davis J. F. (1973), Crime news in Colorado newspapers, ζην: Cohen S. / Young J. (Δds.), The manufacture of news. Social
Problems, deviance and the mass media, London, ζει. 127-135, Dominick J. R. (1978), Crime and law enforcement in the mass
media, ζην: Winick C. (Ed.), Deviance and mass media, Beverly Hills, ζ. 105-128, Roshier B. (1973), The selection of crime news by
the press, ζην: Cohen S. /Young J. (Ed.),The manufacture of news. Social Problems, deviance and the mass media, London, ζει. 2339, όπσο παξαπέκπεηαη ζην: Λακπξνπνύινπ, Αξθαξά, Σύπνο θαη εγθιεκαηηθόηεηα, ζει. 438.
(136) Fishman G. (1978), Crime waves as ideology, Social Problems 25, 531-543, Isaacs N. (1961), The crime of crime reporting,
Crime and delinquency 7, 312-320, όπσο παξαπέκπεηαη ζην: Λακπξνπνύινπ, ό.π.
(81)http://ikee.lib.auth.gr/record/134897/files/GRI-2014-12901.pdf
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Έξεπλα επίζεο ηνπ Γ. Γαιάλε(137) ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε, ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ζρέζεηο
κε αιβαλνχο κεηαλάζηεο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην 60% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη φηη
ηα ΜΜΔ επηξξίπηνπλ ζηνπο κεηαλάζηεο ηελ επζχλε γηα ηελ αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ελψ
ην 20% ζεσξεί φηη νη κεηαλάζηεο πξνβάιινληαη σο νθλεξνί, αλαμηφπηζηνη θαη θαηξνζθφπνη πνπ
επηδίσμή ηνπο είλαη ην γξήγνξν θαη εχθνιν ρξήκα. Έξεπλα ηνπ ηδίνπ επίζεο ζρεηηθά κε ηε
ζηάζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Ησαλλίλσλ έλαληη ησλ αιβαλψλ θαη βνξεηνεπεηξσηψλ
κεηαλαζηψλ(138)δηαπηζηψλεη φηη ε ζπνπδαηφηεξε πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηηο εηθφλεο ησλ
νκάδσλ ησλ κεηαλαζηψλ απηψλ είλαη ηα ΜΜΔ, ηα νπνία κεηαδίδνπλ ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ
πξνθαηαιήςεσλ, φπσο θαη ηελ άπνςε φηη ε πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ζπκκεξίδεηαη απηέο ηηο
πξνθαηαιήςεηο.Μία έξεπλα, επηπξφζζεηα, αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ησλ έληππσλ
δεκνζηεπκάησλ ηεο πεξηφδνπ 1990-1993(139) θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη απφ ηνπο
δεκνζηνγξάθνπο σο βαζηθά πξνβιήκαηα πξνβάιινληαη ε αλεξγία θαη ε εγθιεκαηηθφηεηα πνπ
πξνθαιεί ε παξνπζία ησλ κεηαλαζηψλ ζηνλ ληφπην πιεζπζκφ, ελψ σο ιχζεηο πξνηείλνληαη ε
ζέζπηζε απζηεξφηεξεο λνκνζεζίαο θαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο πεξηθξνχξεζεο ησλ ζπλφξσλ..(81)
Παξαηεξείηαη επηπξφζζεηα ζε κειέηε ηεο Σζνπθαιά ζρεηηθά κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ησλ
κεηαλαζηψλ ζηηο ρψξεο ηεο Γ. Δπξψπεο κία ηερλεηή δηφγθσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ
αιινδαπψλ, δεδνκέλνπ φηη ηα ΜΜΔ ζηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο άξρηζαλ λα αλαθέξνπλ φια ηα
αδηθήκαηα ζηα νπνία ελέρνληαλ αιινδαπνί, αθφκε θη αλ ήηαλ εληειψο αζήκαληα, ή λα
απνδίδνπλ ζε απηνχο δηάθνξα εγθιήκαηα, έζησ θαη αλ δελ ππήξραλ επαξθείο απνδείμεηο γη‟
απηφ(140).

(137) Γαιάλε, ό.π., Μεηαλάζηεο θαη κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, ζην: Σξνκνθξαηία- λέα κνξθή πνιέκνπ;, ζει. 212, όπσο παξαπέκπεη
ζηελ ππνζεκ. 16
(138) Ό.π., ζει. 209, όπσο παξαπέκπεη ζηελ ππνζεκ. 13
(139)πηλέιιε Κ. Α., Βηδάιε ., Γεξκάηε ., Σαβνπιάξε Μ. (1992),Αιινδαπνί κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα, Γηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ
θαη ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο, Έθζεζε πξνο ην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο, Αζήλα, όπσο παξαπέκπεηαη από: Γαιάλε, Σξνκνθξαηία: λέα
κνξθή πνιέκνπ;,ζ.208
(140)Βι. γηα ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ απηήο Σζνπθαιά, ζ. 50-51.
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Αθφκε φκσο θαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ παξαηεξείηαη θάπνηα
ηερλεηή δηφγθσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ αιινδαπψλ, θαζψο ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ Σχπνπ
ζπρλά αλαθέξνπλ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ ηειεζηεί ζε κηα νξηζκέλε
ρξνληθή πεξίνδν απφ κεηαλάζηεο ρσξίο λα αλαθέξνπλ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εγθιεκάησλ
πνπ δηαπξάηηνπλ ζρεηίδεηαη κε παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ πεξί αιινδαπψλ (π.ρ. παξάλνκε είζνδνο)
ή κε απηή θαζεαπηή ηελ θαηάζηαζε ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο (π.ρ. πιαζηνγξαθία), παξαβάζεηο
φκσο πνπ έρνπλ κηθξή θνηλσληθνεζηθή απαμία.(81)Αιιά θαη φηαλ παξνπζηάδνπλ αλαιπηηθφηεξα
ηα ζηνηρεία ησλ ζηαηηζηηθψλ, ζπλήζσο ζπγθξαηνχλ κφλν ηα αδηθήκαηα εθείλα ζηα νπνία νη
αιινδαπνί ππεξεθπξνζσπνχληαη, ελψ επίζεο δελ πξνζδηνξίδνπλ φηη ν αξηζκφο ησλ αδηθεκάησλ
πνπ απνδίδνληαη ζε απηνχο δελ παξαπέκπεη απαξαίηεηα ζε ηζάξηζκνπο δξάζηεο(141). Δπίζεο, δελ
αλαθέξνπλ φηη πνιιά εγθιήκαηα ηπραίλεη λα δηαπξάηηνληαη απφ νξγαλσκέλεο νκάδεο, ηα κέιε
ησλ νπνίσλ έρνπλ δηαζρίζεη ηα ζχλνξα κε ην ζθνπφ δηάπξαμεο εγθιεκάησλ(142), κε απνηέιεζκα
λα ζπγρένπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο πνπ εηζέξρνληαη ζηηο ρψξεο ππνδνρήο γηα ιφγνπο
επηβίσζεο(143) κε νξηζκέλνπο νξγαλσκέλνπο «επαγγεικαηίεο» εγθιεκαηίεο πνπ δηαζρίδνπλ ηα
ζχλνξα γηα λα αδηθνπξαγήζνπλ. Έηζη, δξαζηεξηφηεηεο αιινδαπψλ θπθισκάησλ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο (επί ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο) παξακέλνπλ ιηγφηεξν θαιπκκέλεο απφ ηα ΜΜΔ,
φρη κφλν γηαηί ηα εγθιήκαηα απηά δελ γίλνληαη αληηιεπηά, αιιά θαη επεηδή γηα ηε δηάπξαμή
ηνπο είλαη ελδερνκέλσο απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή ειιήλσλ δξαζηψλ θαη νξηζκέλσλ πξνμεληθψλ
ππαιιήισλ(144)

(141) Π.ρ. «Οη δξάζηεο ήηαλ ελδερνκέλσο εμσθνηλνηηθνί κεηαλάζηεο», βι. Σζνπθαιά, ζ. 50 ππνζεκ. 68.
(142) Λ.ρ. θαηαγγειίεο πνιιώλ αδηθεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ ηειεζηεί από ηνλ ίδην ή ηνπο ίδηνπο δξάζηεο.
(143) Βι. ηελ ππόζεζε ηεο επηιεθηηθήο κεηαλάζηεπζεο, αλσηέξσ ππό 2.3.6.
(144) βι.ζρεηηθά Γεκόπνπινπ Υ. (2003), Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηνπ εγθιήκαηνο,Αλη. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα- Κνκνηελή, ζ.190.
(81) http://ikee.lib.auth.gr/record/134897/files/GRI-2014-12901.pdf
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Δπίζεο, ε ηερλεηή δηφγθσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε
ππεξβνιηθψλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ πνπ παξαπέκπνπλ ζε ζέζε «εηζβνιήο», κε πνιεκνραξείο
φξνπο θ.ιπ.(145),πνπ, φκσο, απνηεινχλ επηθνηλσληαθά πξντφληα πνπ θαιιηεξγνχληαη θαη
αλαηξνθνδνηνχληαη απφ ηνλ αλζξψπηλν θφβν θαη ηελ αλαζθάιεηα(146).
πκπεξαζκαηηθά, ηα επξήκαηα φισλ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ εξεπλψλ νδεγνχλ ζηε δηαπίζησζε
φηη ηα ΜΜΔ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηνπ αξλεηηθνχ
ζηεξενηχπνπ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο κεηαλάζηεο.
Ζ εηδεζενγξαθία ζρεηηθά κε απηφ ην δήηεκα θάλεη πην δχζιεπην ην γεγνλφο φηη ηα κέζα
καδηθήο ελεκέξσζεο ζπκκεηέρνπλ -σο ηδενινγηθνί κεραληζκνί θαη θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο –
ζηελ δηάπιαζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο(147) θαη φηη, αλ νη θνξείο ηνπ επίζεκνπ
θνηλσληθνχ ειέγρνπ παξάγνπλ θαη λνκηκνπνηνχλ ην ζηεξεφηππν ηνπ "κεηαλάζηε- εγθιεκαηία",
κφλν κε ηε ζπκβνιή ησλ ΜΜΔ ην ζηεξεφηππν απηφ είλαη δπλαηφ λα δεκνζηνπνηεζεί θαη λα
εκπεδσζεί ζηηο ζπιινγηθέο παξαζηάζεηο ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ(148).
Ζ γλψζε θαη ε κειέηε, ινηπφλ, ησλ κεραληζκψλ παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΔ καο
νδεγνχλ ζην επφκελν βήκα, ην νπνίν είλαη ε απνθάιπςε ηνπ ζπζηήκαηνο εθείλνπ ηεο
πιεξνθφξεζεο πνπ παξάγεη θαζεκεξηλά ηηο "αλαγθαίεο ςεπδαηζζήζεηο" καο(149), δειαδή ην
ζχζηεκα ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην βαζκφ γλψζεο πνπ έρνπκε γηα ηελ
πξαγκαηηθφηεηα έηζη φπσο καο ην έρνπλ κεηαδψζεη ηα ΜΜΔ(150).
λησο ε δηαπίζησζε απηή απνθηά κεγαιχηεξε ζεκαζία αλ αλαινγηζηεί θαλείο, πξψηνλ, φηη ζηε
ζεκεξηλή ζπγθπξία ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζπληζηνχλ ζπλήζσο ην «κνλνπψιην
εξκελείαο»(151) ηεο θαζεκεξηλήο καο εκπεηξίαο, θαζψο κεγάιν ηκήκα ηεο θνηλήο γλψκεο δελ
έρεη άκεζεο δηθέο ηνπ εκπεηξίεο ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο(152) νχηε
πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο παξαζηάζεηο γηα ηνπο κεηαλάζηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα
επηρεηξήκαηα θαη ηηο ζέζεηο ησλ νξγαλψζεσλ ησλ κεηαλαζηψλ ή ησλ δηαθφξσλ ΜΚΟ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Δπνκέλσο, ζχκθσλα
θαη κε ηνλ Alberto D' Elia(153) "δελ γλσξίδνπκε ηε κεηαλάζηεπζε, αιιά ην κέξνο εθείλν ηεο
κεηαλάζηεπζεο πνπ "βγάδνπλ πξνο ηα έμσ" γηα καο ηα κέζα ελεκέξσζεο, ελψ ηαπηφρξνλα ην
κηθξφ απηφ θνκκάηη ηνπ θαηλνκέλνπ απνηειεί γηα καο απηή θαζαπηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε
ηελ νπνία εξρφκαζηε αλαπφθεπθηα αληηκέησπνη ζηε θαζεκεξηλφηεηα καο.(154)
(145) Π.ρ. «εηζβνιή απειπηζκέλσλ», «ζηξαηηέο ιαζξνκεηαλαζηώλ», «θύκαηα κεηαλαζηώλ», βι. δεκνζηεύκαηα εθεκεξίδσλ ζε
Σζνπθαιά, 51 επ.
(146) Έηζη ν Παύινπ, ό.π., ζει. 51.
(147) Βι. Κσλζηαληηλίδνπ, ό.π., ζει. 131, Γαιάλε, ό.π., ζει. 208,213,216
(148) Βι. θαη Εαξαθσλίηνπ Υ., Μαληόγινπ Α. (2000), Ζ θνηλσληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηνπ εγθιεκαηία, ζην: Κνπξάθε
Ν. (επηκ.), Αληεγθιεκαηηθή Πνιηηηθή II, Αλη. Ν. άθθνπιαο. Αζήλα, ζει. 77 επ.
(149) Ο όξνο είλαη ηνπ Noam Chomsky (1989), Necessary Illusions: Thought control in democratic societies, South End Press,
Boston
(150) Βι. Λακπξνπνύινπ Έ., Αξθαξά Α. (2000), Σύπνο θαη εγθιεκαηηθόηεηα, ζην: Δγθιεκαηίεο θαη ζύκαηα ζην θαηώθιη ηνπ 21νπ
αηώλα, ζει. 431 επ., εδώ 439
(151) Θενιόγε Β. (2008), Μεηαλάζηεο, ξαηζηζκόο θαη κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ζην: Αιινδαπνί ζηελ Διιάδα, ζει. 115.
(152)Βι. θαη ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο ησλ Καξύδε θαη Γαιάλε, ππνζεκ. 201, 206 ηεο παξνύζεο
(153) Ό.π., ζει.174
(154) Έηζη ε Σζνπθαιά, ζ. 59.
(81)http://ikee.lib.auth.gr/record/134897/files/GRI-2014-12901.pdf
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Έηζη, ην φιν ζέκα πεξί κεηαλάζηεπζεο απφ πιεπξάο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο είλαη
αλαπφθεπθηα θαη ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο ίδηαο ηεο κεηαλάζηεπζεο"(155).
Γεχηεξνλ, ε θαηαζθεπή απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο ηνπ ζηεξενηχπνπ ηνπ κεηαλάζηε-εγθιεκαηία
δηεπθνιχλεηαη επεηδή νη μελνθνβηθέο θαη λενξαηζηζηηθέο ζέζεηο δελ είλαη αλαγθαίν λα
δηαηππσζνχλ ζε κηα γιψζζα αλνηθηά επηζεηηθή, ερζξηθή ή κηζαιιφδνμε, θαζψο απηέο
δηαηππψλνληαη ζπλήζσο απφ ηα ΜΜΔ κε ζπγθεθαιπκκέλν ή ιαλζάλνληα ιφγν πνπ δελ
πξνθαιεί εζηθή απνδνθηκαζία ή λνκηθέο θπξψζεηο(156).
Σξίηνλ ν ιφγνο φηη ηα πνιηηηζηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά επηρεηξήκαηα ηνπ λενξαηζηζκνχ
(πνιηηηζκηθνχ, αληαγσληζηηθνχ θαη θνβηθνχ) πνπ δηαηππψλνληαη θαη απφ ηα ΜΜΔ έρνπλ
θάπνηα πξαγκαηηθή βάζε κε ηελ έλλνηα φηη αλαπηχζζνληαη ζην έδαθνο αληηθεηκεληθψλ
πξνβιεκάησλ, κε απνηέιεζκα νη ζηεξενηππηθέο ζέζεηο λα ηπγράλνπλ επξείαο θνηλσληθήο
απνδνρήο ή ηνπιάρηζηνλ αλνρήο. Έηζη, ι.ρ. ε εκπινθή ησλ κεηαλαζηψλ ζε εγθιεκαηηθέο
πξάμεηο είλαη έλα πξαγκαηηθφ γεγνλφο πνπ θαηαγξάθεηαη άιισζηε ζηηο ζηαηηζηηθέο.
Σέινο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δηαθξίβσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ
θαιχπηνπλ ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο. Απφ ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο(157)πξνθχπηεη φηη νη ελ ιφγσ
δεκνζηνγξάθνη δελ είλαη εηδηθνί (71,1%), ή αλήθνπλ ζην αζηπλνκηθφ ξεπνξηάδ (32,2%) θαη φηη
νη πεγέο πιεξνθφξεζήο ηνπο είλαη ην internet (81,4%) θαη νη ζπλάδειθνί ηνπο (64%).
(81)

(155) H ζπιινγηθή θνηλσληθή εκπεηξία πνπ δεκηνπξγείηαη από ηα κέζα ελεκέξσζεο είλαη ινηπόλ εηθνληθή θαη όρη πξαγκαηηθή. Έηζη
θαη ε Λακπξνπνύινπ, Ζ βία θαη ε εγθιεκαηηθόηεηα ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ό.π. ζει.425
(156) Βι. Αλζόπνπινπ, 160.
(157) Βι. Παλνύζε, ό.π., ζ. 15, όπσο παξαπέκπεη ν ίδηνο ζε ππνζεκ. 12.
(81)http://ikee.lib.auth.gr/record/134897/files/GRI-2014-12901.pdf

70

4.10 Ανηεγκλημαηική πολιηική –πποηάζειρ επίλςζηρ ηος πποβλήμαηορ

Ζ θιαζηθή απάληεζε ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο κφλν κε λνκνζεηήκαηα δελ απνηειεί ηε ιχζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ, ε αληηκεηψπηζε ηνπ νπνίνπ απαηηεί
παξεκβάζεηο θαη ζηα ηξία επίπεδα ηνπ πνηληθνχ ζπζηήκαηνο, λνκνζεηηθφ, δηθαζηηθφ θαη
ζσθξνληζηηθφ. Πάλσ απ‟ φια επηζεκαίλεηαη, φκσο, ε απνπζία καθξφπλνεο θνηλσληθήο
πνιηηηθήο θαη, φπσο είλαη γλσζηφ, πνηληθή πνιπλνκία θαη έιιεηςε θνηλσληθήο πνιηηηθήο
ζπλαπνηεινχλ ην ηδαληθφ δεχγνο γηα ηε δηαηψληζε θαη φμπλζε πξνβιεκάησλ. Έηζη, ζεκαληηθή
είλαη ε πξφβιεςε θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο,
θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο, ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο αλήιηθνπο, αιιά θαη
πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ γηα ηνπο ελήιηθεο.
Δπίζεο, ε πιήξεο θαηνρχξσζε θαη ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ
θαη ε ελζάξξπλζή ηνπο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ηε
ζπλεξγαζία κε άιινπο αλεμάξηεηνπο θνξείο, φπσο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο πνπ
επαηζζεηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ. Πξνυπφζεζε, φκσο γηα ηελ επηηπρία ηεο φπνηαο
κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο απνηειεί ε αλαζθεπή ηεο ζηεξενηππηθήο απεηθφληζεο ηνπ
κεηαλάζηε σο εγθιεκαηία θαη ε απαιιαγή ηεο θνηλήο γλψκεο απφ μελνθνβηθέο θαη ξαηζηζηηθέο
αληηιήςεηο(158) . Πξνο ηνχην είλαη αλαγθαία ε αμηφπηζηε ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηα
πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο κέζσ εξεπλψλ πνπ δελ δξακαηνπνηνχλ, νχηε φκσο
θαη εμηδαληθεχνπλ ην πξφβιεκα.
Οη ζηαηηζηηθέο απεηθνλίζεηο θαη νη παξνπζηάζεηο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ
εγθιεκαηηθφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ πξέπεη λα θαζηζηνχλ εμαξρήο ζαθέο ην γεγνλφο φηη ε
ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ αιινδαπψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα δελ
δηαπξάηηνπλ εγθιήκαηα(159) . Απνθαζηζηηθφο είλαη ν ξφινο ησλ ΜΜΔ πνπ δελ πξέπεη λα
δηνγθψλνπλ ην πξφβιεκα κε ππεξβνιηθά ή παξαπιαλεηηθά δεκνζηεχκαηα, αιιά λα
ελεκεξψλνπλ γηα φιεο ηηο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο, γηα ηα αίηηα ηνπ εγθιήκαηνο, ηε
κεηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηψλ, ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θφβνπ ηνπ εγθιήκαηνο, ηελ πξφιεςε ηεο
ζπκαηνπνίεζεο θ.ιπ. Γεληθφηεξα, επηβάιιεηαη ε αλάπηπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιέγκαηνο
κέηξσλ, φπσο ηαθηηθέο εθπνκπέο ζηελ θξαηηθή ξαδηνθσλία θαη ηειεφξαζε, παξαγσγή θαη
πξνβνιή ζρεηηθψλ ληνθπκαληέξ, εηδηθέο εθδφζεηο, αμηνπνίεζε εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, πξνβνιή
ηνπ έξγνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ΜΚΟ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ,
πξνγξάκκαηα ηκεκάησλ θαη εξεπλεηηθψλ Ηλζηηηνχησλ κε ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν.(81)
(158)Βι. Παπαδεκεηξίνπ Ε. Γ. (2000), Ο επξσπατθόο ξαηζηζκόο, ζει. 308 επ., όπνπ αλαθέξεηαη όηη νη δηαζηάζεηο ηνπ ξαηζηζκνύ ζηελ
Διιάδα δελ είλαη απεηιεηηθέο γηα ηελ θνηλσλία. ύκθσλα όκσο κε άξζξν πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ Καζεκεξηλή ηεο Κπξηαθήο,
18.12.05, νη Έιιελεο είλαη νη πην μελόθνβνη ζηελ Δπξώπε. Βι. Παλνύζε, όπσο παξαπέκπεη ζην ζρεηηθό άξζξν ηνπ Μ. Γειεζαλάζε,
ό.π., ζει. 24 ππνζεκ. 101.
(159) Βάζεη εξεπλώλ ε πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηώλ είλαη λνκηκόθξνλεο. Βι. Γεκόπνπινπ, Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηνπ εγθιήκαηνο, ό.π.,
190, Κξαληδηώηε, Ζ εγθιεκαηηθόηεηα ησλ αιινδαπώλ, 180
(81)http://ikee.lib.auth.gr/record/134897/files/GRI-2014-12901.pdf
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Σαπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ ζεζκηθά νη εθδειψζεηο ξαηζηζκνχ θαηά ησλ
αιινδαπψλ κε κέηξα, φπσο ε δεκνζηφηεηα ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηεκάησλ, ε πνηληθή δίσμε (160)
θαη ζχιιεςε ησλ δξαζηψλ, ε ελζάξξπλζε ησλ ζπκάησλ γηα θαηαγγειία ηέηνησλ πξάμεσλ, ε
ακεζφηεηα ζηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο(161), ε εθαξκνγή ηνπ αληηξαηζηζηηθνχ λφκνπ, ζε αληίζεζε
κε ηνλ έσο ηψξα αλελεξγφ ξφιν ηνπ λ. 927/1979, θαη‟ εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ δελ έρεη
δεκνζηεπζεί θακηά θαηαδηθαζηηθή ή αζσσηηθή απφθαζε δηθαζηεξίνπ. Δλφςεη ησλ ζνβαξψλ
πξνθιήζεσλ φκσο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα καο θαηά ηε κεηάβαζή ηεο ζε κηα
πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε ε εηζαγσγή ελφο επηθαηξνπνηεκέλνπ θαη
βειηησκέλνπ λνκνζεηήκαηνο ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ πνπ ζα αληηκεησπίδεη
απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο εθδειψζεηο ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ(162) .
Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ ξαηζηζηηθνχ θαηλνκέλνπ κε θνηλσληθά θαη ζεζκηθά κέηξα θαζίζηαηαη
αθφκε πην επηηαθηηθή ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πνξηζκάησλ ηεο επξσπατθήο έξεπλαο
ζπκαηνπνίεζεο ηνπ 2005 πνπ θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα δεχηεξε ζηελ Δπξψπε ζε εγθιήκαηα
κίζνπο θαηά κεηαλαζηψλ, γεγνλφο πνπ αληίθεηηαη επζέσο ζηηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο
δεκνθξαηίαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ
ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, αξρέο ζηηο νπνίεο ζεκειηψλεηαη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη είλαη θνηλέο
ζηα θξάηε-κέιε. Πξνηάζεηο, φπσο ε λνκηκνπνίεζε ησλ ήδε εγθαηεζηεκέλσλ παξάλνκσλ
κεηαλαζηψλ ζα έπξεπε λα ηζνδπγηζηνχλ κε πξαγκαηηζηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ
αιινδαπψλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα αληέμεη ε ειιεληθή θνηλσλία θαη κε ζπληεηαγκέλε θαη
επηιεθηηθή έληαμή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή δσή κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο ζε εμεηδηθεπκέλν
εξγαηηθφ δπλακηθφ αλά πεξηνρή. Απνηειεί, βέβαηα, θνηλή ζπλείδεζε φηη ε Διιάδα δελ είλαη ζε
ζέζε λα αληέμεη ζην έδαθφο ηεο λέα θχκαηα αιινδαπψλ, δεδνκέλνπ φηη νη ήδε επξηζθφκελνη
εδψ απνηεινχλ πεξίπνπ ην 1/10 ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ ιεηηνπξγία θέληξσλ «θηινμελίαο»
κεηαλαζηψλ φκσο πξνο επίηεπμε ηεο σο άλσ δηαπίζησζεο ζα έπξεπε λα ζέβεηαη ηα ζεκειηψδε
δηθαηψκαηά ηνπο, φπσο απηά πξέπεη λα θαηνρπξψλνληαη ζε κία δεκνθξαηηθή επλνκνχκελε
πνιηηεία.
Σέινο, απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα
θαη γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη έρνπλ απνδξάζεη ή απνιπζεί απφ ηηο θπιαθέο άιισλ
ρσξψλ ή φηη ήδε αλήθαλ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ζε εγθιεκαηηθά θπθιψκαηα. Ο εληνπηζκφο ησλ
αηφκσλ απηψλ, πνπ ζα επηηεπρζεί κέζσ δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο, ζα πξέπεη λα επηδησρζεί θαη
γηα ην ιφγν φηη θπξίσο ηα άηνκα απηά ζα πξέπεη λα επζχλνληαη γηα ηελ αχμεζε ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο, αιιά θαη ηεο μελνθνβίαο. Ζ αληίδξαζε ηεο πνιηηείαο, φκσο, ζην
νξγαλσκέλν έγθιεκα πεξηιακβάλεη θπζηθά θαη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ ηηκσξία ησλ δηαθφξσλ
θξαηηθψλ νξγάλσλ πνπ εμαγνξάδνληαη απφ ηα νξγαλσκέλα απηά ππεξεζληθά δίθηπα, φπσο θαη
ησλ κεηαθνξέσλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ, πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ απφγλσζε ησλ αηφκσλ
απηψλ ζέηνληαο ζπρλφηαηα ηε δσή κεγάινπ αξηζκνχ αλζξψπσλ ζε θίλδπλν.(162)
(160) ην αξ. 71 παξ. 4 λ. 3386/2005 πξνβιέπεηαη ε απηεπάγγειηε δίσμε ησλ πξάμεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα αξ. 1-3 λ. 927/1979
"Πεξί θνιαζκνύ πξάμεσλ ή ελεξγεηώλ απνζθνπνπζώλ εηο θπιεηηθάο δηαθξίζεηο".
(161) Βι. Καξύδε Β. (1996), Λαζξνκεηαλάζηεπζε, εγθιεκαηηθόηεηα θαη αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή, ζην: Γαζθαιόπνπινπ Η., ηακάηε
Κ., Μπάθα Υ. (επηκ.), Μλήκε ΗΗ, Αλη. Ν. άθθνπιαο, ζει. 835.
(162) Ζ αλάγθε θαηαπνιέκεζεο ησλ εθδειώζεσλ ξαηζηζκνύ πξνθύπηεη από ηελ αξρή απαγόξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ κε βάζε ηα
ηδηαίηεξα θπζηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά νκάδσλ ή πξνζώπσλ θαη ζεκειηώλεηαη ζηα δηθαηώκαηα ηεο αλζξώπηλεο ειεπζεξίαο
θαη αμηνπξέπεηαο θαη ζηηο αξρέο ηεο δίθαηεο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο, πνπ θαηνρπξώλνληαη ζε πνιιά δηεζλή θείκελα θαη ζπκβάζεηο,
όπσο, ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ (αξ. 1 θαη 2), ζην Γηεζλέο ύκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη
Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα θαη ζην όκνην γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη
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Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ ξαηζηζηηθνχ θαηλνκέλνπ κε θνηλσληθά θαη ζεζκηθά κέηξα θαζίζηαηαη
αθφκε πην επηηαθηηθή ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πνξηζκάησλ ηεο επξσπατθήο έξεπλαο
ζπκαηνπνίεζεο ηνπ 2005 πνπ θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα δεχηεξε ζηελ Δπξψπε ζε εγθιήκαηα
κίζνπο θαηά κεηαλαζηψλ, γεγνλφο πνπ αληίθεηηαη επζέσο ζηηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο
δεκνθξαηίαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ
ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, αξρέο ζηηο νπνίεο ζεκειηψλεηαη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη είλαη θνηλέο
ζηα θξάηε-κέιε. Πξνηάζεηο, φπσο ε λνκηκνπνίεζε ησλ ήδε εγθαηεζηεκέλσλ παξάλνκσλ
κεηαλαζηψλ ζα έπξεπε λα ηζνδπγηζηνχλ κε πξαγκαηηζηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ
αιινδαπψλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα αληέμεη ε ειιεληθή θνηλσλία θαη κε ζπληεηαγκέλε θαη
επηιεθηηθή έληαμή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή δσή κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο ζε εμεηδηθεπκέλν
εξγαηηθφ δπλακηθφ αλά πεξηνρή. Απνηειεί, βέβαηα, θνηλή ζπλείδεζε φηη ε Διιάδα δελ είλαη ζε
ζέζε λα αληέμεη ζην έδαθφο ηεο λέα θχκαηα αιινδαπψλ, δεδνκέλνπ φηη νη ήδε επξηζθφκελνη
εδψ απνηεινχλ πεξίπνπ ην 1/10 ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ ιεηηνπξγία θέληξσλ «θηινμελίαο»
κεηαλαζηψλ φκσο πξνο επίηεπμε ηεο σο άλσ δηαπίζησζεο ζα έπξεπε λα ζέβεηαη ηα ζεκειηψδε
δηθαηψκαηά ηνπο, φπσο απηά πξέπεη λα θαηνρπξψλνληαη ζε κία δεκνθξαηηθή επλνκνχκελε
πνιηηεία. (81)
Σέινο, απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα
θαη γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη έρνπλ απνδξάζεη ή απνιπζεί απφ ηηο θπιαθέο άιισλ
ρσξψλ ή φηη ήδε αλήθαλ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ζε εγθιεκαηηθά θπθιψκαηα. Ο εληνπηζκφο ησλ
αηφκσλ απηψλ, πνπ ζα επηηεπρζεί κέζσ δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο, ζα πξέπεη λα επηδησρζεί θαη
γηα ην ιφγν φηη θπξίσο ηα άηνκα απηά ζα πξέπεη λα επζχλνληαη γηα ηελ αχμεζε ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο, αιιά θαη ηεο μελνθνβίαο. Ζ αληίδξαζε ηεο πνιηηείαο, φκσο, ζην
νξγαλσκέλν έγθιεκα πεξηιακβάλεη θπζηθά θαη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ ηηκσξία ησλ δηαθφξσλ
θξαηηθψλ νξγάλσλ πνπ εμαγνξάδνληαη απφ ηα νξγαλσκέλα απηά ππεξεζληθά δίθηπα, φπσο θαη
ησλ κεηαθνξέσλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ, πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ απφγλσζε ησλ αηφκσλ
απηψλ ζέηνληαο ζπρλφηαηα ηε δσή κεγάινπ αξηζκνχ αλζξψπσλ ζε θίλδπλν.(162)

Πνιηηηζηηθά Γηθαηώκαηα (αξ. 2), ζηε Γηεζλή ύκβαζε "πεξί θαηαξγήζεσο πάζεο κνξθήο θπιεηηθώλ δηαθξίζεσλ" ηεο 7-3-1966, ζηελ
Δπξσπατθή ύκβαζε γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ησλ Θεκειησδώλ Διεπζεξηώλ (αξ. 14) θαη ζην Υάξηε
Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ηεο Δ.Δ. (αξ. 21 θαη 22). ηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε νη παξαπάλσ αξρέο θαηνρπξώλνληαη ηδίσο ζηα αξ.
2§1, 5§2 θαη 20§1 ηνπ πληάγκαηνο
(81)http://ikee.lib.auth.gr/record/134897/files/GRI-2014-12901.pdf
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5.

Γενικά ςμπεπάζμαηα

Με ηε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία δφζεθε ε επθαηξία λα αλαπηπρζεί κηα επξεία γθάκα πνιχ
ζεκαληηθψλ ζεκάησλ φπσο είλαη απηά ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο, ηεο πξνζθπγηθήο
θξίζεο θαη ηεο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο αλαιχνληαο ηηο βαζηθφηεξεο παξαδνρέο θαη πηπρέο
ησλ ηξηψλ ζεκάησλ.
Αξρηθά ε κεηαλάζηεπζε δελ είλαη κηα απιή έλλνηα. Αθνχ ε εκθάληζή ηεο έγηλε απφ παιηά,
δεκηνπξγψληαο έηζη δηάθνξα είδε κεηαλάζηεπζεο αλάινγα κε ηελ αηηία πνπ νδεγνχζε ηνπο
αλζξψπνπο λα αθήζνπλ ηε παηξίδα ηνπο θαη λα ςάρλνπλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε θάπνηα άιιε. Ο
θχξηνο ιφγνο ηεο κεηαλάζηεπζεο ήηαλ νηθνλνκηθφο θαη ε αλάγθε γηα δηαβίσζε θαη
πνηνηηθφηεξε δσή. Ζ κεηαλάζηεπζε ππάξρεη θαη ζα ππάξρεη πάληα. Κάζε κεηαλάζηεπζε
αλζξψπσλ απφ ρψξα ζε ρψξα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Οη ρψξεο ππνδνρήο δελ θαηάθεξαλ κε
επηηπρία λα θάλνπλ ηνπο πνιίηεο λα δέρνληαη ηνπο κεηαλάζηεο κε ηζφηεηα. ΄ απηφ ζπκβάιιεη
θαη ε παξάλνκε κεηαλάζηεπζε πνπ θαζηζηά θαρχπνπηνπο ηνπο ληφπηνπο πξνο ηνπο κεηαλάζηεο
κε απνηέιεζκα λα ηνπο ζπκπεξηθέξνληαη κε επηθπιαθηηθφηεηα θαη πνιιέο θνξέο θαη άζρεκα.
Γηα ην ιφγν απηφ απνθαζίζηεθε απφ ην εθάζηνηε θξάηνο λα ζεζπηζηνχλ νη αλάινγνη θαλφλεο
γηα ηε πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θάζε κεηαλάζηε θαη πξφζθπγα. Απηνί νη θαλφλεο θαη
πνιηηηθέο αλαιχζεθαλ παξαπάλσ σο κηα πξνζπάζεηα αλαζπγθξφηεζεο ησλ εθάζηνηε
αδηθνχκελσλ κεηαλαζηψλ.
Μεηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ πξφζθπγα θαη κεηαλάζηε αλαιχεηαη θαη
μερσξηζηά ε έλλνηα ηνπ πξφζθπγα βγάδνληαο έηζη θαη ηα αλάινγα ζπκπεξάζκαηα. Ζ αχμεζε
ηνπ πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ νδήγεζε θαη ζε αχμεζε ησλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ πξνζηαζίαο
ησλ πξνζθχγσλ. Έηζη θαη νη Γηεζλείο Οξγαληζκνί θαη ηα θξάηε παγθνζκίσο ηηο ηεέπηαίεο
δεθαεηίεο έρνπλ αιιάμεη ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ πξνζθπγηθνχ πξνβιήκαηνο
ρξεζηκνπνηψληαο λέεο ζηξαηεγηθέο ( πρ. Μέζνδνο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ).
πκπεξαζκαηηθά ζε ζρέζε κε ην πξνζθπγηθφ δήηεκα κπνξεί λα εηπσζεί πσο νη πεξηζζφηεξνη
αιινδαπνί πνπ έξρνληαη ζηελ Διιάδα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο νηθνλνκηθνί πξφζθπγεο
θαη ε άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη θαη ε θχξηα αηηία κεηαλάζηεπζεο ηνπο ζηελ Διιάδα.
Έπεηηα ζρεηηθά κε ην ηνκέα ηεο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο φπσο αλαιχζεθε εθηελέζηαηα θαη
παξαπάλσ, θάζε ηνκέαο ηεο, ζπληζηά έλα ππνζχλνιν ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ εγθιήκαηνο θαη ε
θαιή ιεηηνπξγία θαζελφο απφ ηα ππνζχλνια πξνππνζέηεη ηελ ελ γέλεη ζεηηθή απφδνζε ησλ
ππνινίπσλ. Σν ζχλνιν ησλ δξάζεσλ ηεο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί έλα αδηαίξεην
πιέγκα πνπ ε ηειηθή ζχλζεζε ηνπ ραξαθηεξίδεη ηε θνηλσλία ζην ζχλνιν ηεο.
Ζ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή δελ ηίζεηαη ππεξάλσ ειέγρνπ, θξίζεο έξεπλαο θαη απνηίκεζεο
θαζψο δελ είλαη εθηφο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο, ην αληίζεην κάιηζηα, απνηειεί έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα ηηκήκαηά ηεο.
Ζ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή νθείιεη λα απεπζχλεη ηειηθψο εξσηήκαηα επξχηεξα γηα ζέκαηα,
πνπ αθνξνχλ ηε ζχγρξνλε θνηλσλία φπσο είλαη ε θηψρεηα, ε θνηλσληθή αληζφηεηα, ν
ξαηζηζκφο, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ε θνηλσληθή αλνρή.
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Σα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ θχξησλ ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ
ηε ζχγρξνλε θνηλσλία κε ηα παξαπάλσ θαίξηα ζέκαηα πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ αλάιπζεο.
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