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Η πρόκληση του μεταναστευτικού φαινομένου για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 
 
 
 

Του Ξενοφώντα Α. Γιαταγάνα1 
 
 
 
 
1. Η προπολεμική και μεταπολεμική ευρωπαϊκή εμπειρία 
 
Το δημογραφικό έλλειμμα και οι γενικότερες εξελίξεις στην παραγωγική διαδικασία 
οδηγούν στην καταστροφή των παραδοσιακών δομών κοινωνικής οργάνωσης και 
παραγωγής. Η διατήρηση και επέκταση αυτών των φαινομένων, πολύ σύντομα, δεν 
θα επιτρέπουν στις εθνικές αγορές να αναπαραγάγουν και να διευρύνουν τις δομές 
ευημερίας των ευρωπαϊκών  κοινωνιών.  
 
Ως απάντηση στο δημογραφικό έλλειμμα φαίνεται να έρχεται, εκ των πραγμάτων,  η 
μετανάστευση. Άλλωστε, η μετανάστευση είναι ένα διαρκές φαινόμενο που 
εντείνεται στις εποχές των μεγάλων κρίσεων  και ανατροπών που συμβαίνουν στην 
παγκόσμια κοινωνία.  
 
Για τις αναταράξεις και τα προβλήματα που δημιουργεί η μετανάστευση στη ζωή των 
κοινωνιών του σύγχρονου έθνους-κράτους, δεν υπήρχε ποτέ εύκολη λύση. Η 
αντιμετώπισή της εξαρτάτο και επηρέαζε ταυτόχρονα, το γενικότερο διεθνιστικό 
κλίμα της εποχής, τη φάση οικονομικής επέκτασης ή συρρίκνωσης, τα κοινωνικά, 
ιδιαίτερα, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των κοινωνιών υποδοχής αλλά και των 
χωρών αποστολής μεταναστών2.  
 
Η μετανάστευση φαίνεται ότι αποτέλεσε μια από τις βασικές αιτίες της ανόδου του 
φασιστικού φαινομένου στο μεσοπόλεμο. Στη Γερμανία και στην Ιταλίαη παρουσία 
των μεταναστών αντιμετωπίστηκε αρνητικά από τις πολιτικές δυνάμεις της εποχής 
του μεσοπολέμου. Υπερίσχυσαν τα πολιτικά ρεύματα που ενσωμάτωσαν τη 
μεταναστευτική πίεση στην ανερχόμενη ρατσιστική ιδεολογία3. Αντίθετα, στη Γαλλία 
του μεσοπολέμου οι προσεγγίσεις ήταν πιο διαλλακτικές και πάντως -σε κάθε 

                                                           
1 Πρώην Νομικός Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιστημονικός Διευθυντής του Ελληνικού 
Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ).  
2 «Η μετανάστευση είναι ο πιο ευάλωτος τομέας στην προστατευτική παρόρμηση. Σ’ αυτόν 
σημειώθηκε η αποφασιστική εχθρική τάση εναντίον του εθνικισμού κατά την δεκαετία του 1920 και 
συνοδεύτηκε από μια σκλήρυνση των δυσάρεστων και επίσης κοντόφθαλμων εθνικιστικών 
επιχειρημάτων.» Βλ. Harold James:  Το τέλος της παγκοσμιοποίησης.  Εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2002, σελ. 
403. 
3 Στο ίδιο, σελ. 334: «Η εχθρική και βίαιη αντίδραση εναντίον της μετανάστευσης είχε ήδη αναπτυχθεί 
από τις αρχές του εικοστού αιώνα. Εν μέρει αποτελούσε προϊόν του αυξανόμενου εκδημοκρατισμού 
και της εμφάνισης, μαζί με αυτόν, ενός νέου ριζοσπαστικού λαϊκισμού. Αυτοί που είχαν ενστάσεις για 
την παγκόσμια ολοκλήρωση υποστήριζαν, ορθώς σε κάποιο βαθμό, ότι το βιοτικό επίπεδο και τα 
εργατικά εισοδήματα διαβρώνονταν από την συνεχιζόμενη μετανάστευση».    
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περίπτωση- το μεταναστευτικό αντιμετωπίζετο σε σχέση με το δημογραφικό 
πρόβλημα.4 Με αφορμή τη μεταναστευτική πίεση, την ύπαρξη δηλαδή ενός φθηνού 
εφεδρικού στρατού εργασίας ανταγωνιστικού προς το εθνικό εργατικό δυναμικό, 
δημιουργήθηκε ένας εθνικιστικός κύκλος στην Ευρώπη, ο οποίος ήρθε να 
υποκαταστήσει το διεθνιστικό κλίμα που προηγήθηκε αμέσως μετά τη λήξη του 
πρώτου παγκοσμίου πολέμου5. Το κλίμα όμως αυτό, λόγω και της Οκτωβριανής 
επανάστασης, τρομοκρατούσε τις κοινωνικές δυνάμεις της Ευρώπης και 
τροφοδότησε τον αντικομμουνισμό.  
 
Η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού φαινομένου άλλαξε στην Ευρώπη μετά τον 
πόλεμο και στράφηκε προς θετική κατεύθυνση. Οι μετανάστες, προερχόμενοι κυρίως 
από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης,6 εντάχθηκαν κατά κάποιο τρόπο στη στρατηγική 
της ανασυγκρότησης των Ευρωπαϊκών κοινωνιών. Το γεγονός μιας δημοκρατικής 
πολιτικής ενσωμάτωσης επηρεάστηκε και υπήρξε αποτέλεσμα της «αυτοκριτικής» 
διάθεσης της κοινωνίας της Δυτικής Γερμανίας, η οποία πρωταγωνίστησε σε όλη την 
περίοδο της ανασυγκρότησης και μπόρεσε να εντάξει το μεταναστευτικό δυναμικό 
στο σοσιαλδημοκρατικό κοινωνικό συμβόλαιο. Στη Δυτική Γερμανία και όχι μόνο, 
αναπτύχθηκαν θεσμοί εκπροσώπησης, συνεργασίας και ενσωμάτωσης των 
μεταναστών κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο (ομόσπονδα κράτη, τοπική 
αυτοδιοίκηση, συνδικάτα). Ταυτόχρονα, η πολιτική της ομοσπονδιακής  κυβέρνησης 
ενθάρρυνε το άνοιγμα της κοινωνίας ασκώντας πολεμική σε μειοψηφικές νοοτροπίες 
της περιόδου του ναζισμού που συνέχιζαν να επιβιώνουν. Παράλληλες πρακτικές  με 
το παράδειγμα της Δυτικής Γερμανία -και ίσως πιο οργανωμένες- έχουμε στη 
Σκανδιναβία (ιδιαίτερα στη Σουηδία) αλλά και στην Ολλανδία, το Βέλγιο,  την 
Ελβετία, και αλλού. 
 
Ένα άλλο κάπως διαφορετικό μοντέλο αντιμετώπισης του μεταναστευτικού 
φαινομένου αναπτύχθηκε  στην Αγγλία. Εκεί είχαμε μαζική παρουσία, πέραν των 
Κυπρίων και των Τούρκων, έγχρωμων πληθυσμών από τις πρώην αποικίες. Οι 
Ασιατικές, κυρίως μουσουλμανικές, κοινότητες έχουν διαγράψει θετικό κύκλο 
συνεργασίας με την κοινωνία της Αγγλίας. Παράλληλα, διατήρησαν την πολιτισμική 
τους ανεξαρτησία αλλά και τους δικούς τους σκληρούς  κανόνες «εσωτερικού 
ελέγχου» των εθνικών ομάδων τους.  Η δεύτερη και τρίτη γενιά, διχάζεται ανάμεσα 
στις φονταμενταλιστικές αναπολήσεις των εθνικών παραδόσεων του έθνους 
καταγωγής (πολλές φορές αυτό το κλίμα ευνοεί τη στράτευση στις τρομοκρατικές 
οργανώσεις) και την επιδίωξη  της ενσωμάτωσης, ως πολιτών με ίδια δικαιώματα και 
υποχρεώσεις, στην πιο φιλελεύθερη Αγγλική κοινωνία.  
 

                                                           
4 Στο ίδιο, σελ. 335: « Η Ευρωπαϊκή χώρα με τα  υψηλότερα επίπεδα υποδοχής  μεταναστών ήταν η 
Γαλλία, όπου η κίνηση ήταν πιο αποδεκτή από οπουδήποτε αλλού, μπορούσε να συμβάλει στη 
θεραπεία της γαλλικής δημογραφικής εξασθένησης, η οποία έθετε τη χώρα σε μειονεκτική θέση όσον 
αφορά την ιστορική της αντιπαλότητα με την Γερμανία».  « Από όλα τα δημογραφικά φαινόμενα η 
μετανάστευση είναι πιο επιδεκτική άμεσης παρέμβασης και ελεγχου» και στη συνέχεια, « θα έπρεπε να 
γίνει προσπάθεια να ρυθμιστεί το πρόβλημα της μετανάστευσης  και αυτή η προσπάθεια θα έπρεπε να 
είναι διεθνής. Πρόκειται για ζήτημα ειρήνης ή πολέμου… τόνιζε ήδη το 1972 ο γάλλος σοσιαλιστής  
διευθυντής του γραφείου εργασίας  Αλμπέρ Τομά», σελ. 359-360. 
5 Αυτή η διεθνιστική έξαρση οδήγησε στην δημιουργία της Κοινωνίας των Εθνών  και του Διεθνούς 
Γραφείου Εργασίας που όμως δεν είχαν στη συνέχεια την καλύτερη τύχη. 
6 Η καλή εξέλιξη της ενσωμάτωσης των μεταναστών από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης προετοίμασε 
κατά κάποιο τρόπο και την είσοδό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.    
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Στη Γαλλία οι μετανάστες προέρχονται κυρίως από το Μαγκρέμπ και τις άλλες 
γαλλικές αποικίες. Η γαλλική αντιμετώπιση ήταν θεωρητικά η πιο συνεπής 
αποδίδοντας στους μετανάστες την ιδιότητα του ισότιμου πολίτη7 με σχετικά εύκολο 
τρόπο. Άφηνε στην ευχέρεια της ατομικής συνείδησης τον αυτοπροσδιορισμό τους 
και αντιμετώπιζε ως ιδιωτική υπόθεση τις θρησκευτικές και άλλες κοινοτικές και 
πολιτιστικές εκφράσεις των μεταναστών. Το αποτέλεσμα δεν υπήρξε ανάλογο με 
αυτό της Γερμανίας, ούτε καν της Αγγλίας.  Η κακή διαχείριση των κοινωνικών 
αναγκών των μεταναστών και η εγκατάλειψη στην τύχη της ενσωμάτωσής τους, 
οδήγησε στο πιο σημαντικό μεταναστευτικό πρόβλημα. Θεωρώντας ότι οι 
μετανάστες έχουν την προδιάθεση και τη δυνατότητα να γίνουν Γάλλοι, ασκείτο 
ουσιαστικά μια πολιτική αφομοίωσης που έφθασε γρήγορα σε αδιέξοδο. 
Δημιουργήθηκαν έτσι ισχυρά γκέτο, τα οποία εξέθρεψαν τις διαδηλώσεις του 
Νοεμβρίου 2005 και στη συνέχεια  τα βίαια επεισόδια στα προάστια του Παρισιού. 
 
Αναμφίβολα, η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσε τον κυριότερο 
θεσμικό και πολιτικό παράγοντα που ενέταξε τη μετανάστευση στη στρατηγική της8. 
Θετικοί παράγοντες ήταν το αναπτυξιακό, αλληλέγγυο και φιλελεύθερο διεθνιστικό 
μεταπολεμικό κλίμα και γενικότερα η επεκτατική και αναπτυξιακή οικονομική 
στρατηγική, παράλληλα με την έκρηξη των γεννήσεων που περιόριζε την ανασφάλεια 
των Ευρωπαϊκών οικογενειών. Κατά την περίοδο αυτή εκπονήθηκαν και γενικότερες 
στρατηγικές ενσωμάτωσης των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής. 
Οι πολιτικές αυτές ήσαν εθνικής έμπνευσης και εφαρμογής. Ετσι δημιουργήθηκαν τα 
διάφορα μοντέλα ενσωμάτωσης των μεταναστών στα οποία ήδη αναφερθήκαμε. 
Χρειάστηκε να φτάσουμε στην κατάρρευση του σοσιαλιστικού στρατοπέδου και στις 
μεγάλες διεθνείς αναταραχές της δεκαετίας του 90, που προξένησαν τεράστια 
μεταναστευτικά ρεύματα και οδήγησαν στη συνείδηση των διασυνοριακών και 
πλανητικών διαστάσεων του προβλήματος. Το κύμα της παγκοσμιοποίησης που 
εξελισσόταν ταυτόχρονα, δημιούργησε και στην ΕΕ την πεποίθηση ότι δεν αρκεί η 
εθνική αντιμετώπιση και ότι χρειάζεται συνεκτική κοινή πολιτική, όπως θα δουμε 
παρακάτω. 
    

 
2.  Τα χαρακτηριστικά του σημερινού μεταναστευτικού φαινομένου 
 
Στη σημερινή εποχή, της παγκοσμιοποίησης, το μεταναστευτικό φαινόμενο στην 
Ευρώπη, ενώ διατηρεί στοιχεία των προηγούμενων φάσεων, παρουσιάζει  σημαντικές 
διαφοροποιήσεις.9   
 
                                                           
7 «Η ιδιότητα του πολίτη προκύπτει από τη μεθοδική αφαίρεση των ιδιαίτερων ταυτοτήτων του: έτσι 
είναι δυνατόν να περιοριστούν οι συλλογικές  ταυτότητες στον ιδιωτικό χώρο και να αποκλεισθεί κάθε 
αναγνώρισή τους στη δημόσια ζωή, η οποία αφορά κατ’ αρχήν τα άτομα ως πολίτες». Sylvie Mesure 
και Alain Renaut: Alter Ego. Εκδ. Πόλις, Αθήνα 2005, σελ. 57. 
8 Δεν πρέπει να λησμονείται βέβαια ότι η πλειοψηφία του μεταναστευτικού πληθυσμού προήρχετο από 
τις χώρες της Νότιας Ευρώπης αλλά και από χώρες και περιοχές οι οποίες υπήρξαν αποικίες των 
ισχυρών χωρών της Ευρώπης (Μαγκρέμπ για τη Γαλλία, Λατινική Αμερική για την Ισπανία, Πακιστάν 
για την Αγγλία,  κλπ) καθώς και της Τουρκίας, η οποία ως μεσογειακή  χώρα παρακολουθούσε, σε 
κάποιο βαθμό τις Ευρωπαϊκές εξελίξεις. 
9 Η μετανάστευση αφορούσε τότε την περιφέρεια του χριστιανικού κόσμου, τη Νότια Ευρώπη και τη 
Μεσόγειο και γενικά χώρες προέλευσης με κάποια πολιτισμική συνάφεια. Το σημερινό 
μεταναστευτικό κύμα προέκυψε κυρίως ως αποτέλεσμα της πτώσης του υπαρκτού σοσιαλισμού, 
γενικής χαλάρωσης των διεθνών κανόνων ασφαλείας και επομένως της δυνατότητας διαφυγής 
πληθυσμών από χώρες χαμηλότερων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών.  
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Ουσιαστικά, το μεταναστευτικό ρεύμα του μεταπολέμου από τις χώρες της Νότιας 
προς την Βόρεια Ευρώπη έχει ενσωματωθεί, ενώ μεγάλα τμήματα των μεταναστών 
εκείνων επέστρεψαν στις μεσογειακές χώρες προέλευσης. Κάποια υστέρηση 
παρατηρείται ως προς τους πληθυσμούς από την Τουρκία που δημιουργούν 
επιπρόσθετες δυσκολίες στις προσπάθειες ένταξής της στην ΕΕ. Η Γαλλία έχει να 
λύσει τα υπολειπόμενα προβλήματα της προηγούμενης περιόδου και γενικότερα 
αποτελεί τον ασθενή κρίκο του μεταναστευτικού ζητήματος στις μέρες μας. Το 
φαινόμενο Λε Πεν άλλωστε αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της γαλλικής αποτυχίας. 
 
Οι χώρες προέλευσης των νέων μεταναστών είναι κυρίως ο τρίτος κόσμος. Αφορά  
πληθυσμούς με διαφορετικό πολιτικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό υπόβαθρο. Είναι 
μουσουλμανικοί πληθυσμοί, από την Αφρική και την Ασία, με άγνοια των 
δημοκρατικών κανόνων, του οργανωμένου πολιτικού βίου και, κατά κανόνα, χωρίς 
στοιχειώδη εκπαίδευση. Διαφορετικά είναι τα πράγματα με τους μετανάστες από την 
Ανατολική Ευρώπη, για τους οποίους οι διαδικασίες ενσωμάτωσης και συνεργασίας 
είναι σχετικά πιο εύκολες10.  
 
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απότομη άνοδος του αριθμού των μεταναστών  
(εκτιμήσεις για το μέσο όρο του αριθμού μεταναστών στη φάση της δεκαετίας του 
90, δείχνουν ότι έχουμε περάσει από ένα ποσοστό της τάξης του 3,5% σε περίπου 8-9 
% των πληθυσμών των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ το ποσοστό είναι υψηλότερο στην 
παιδική και στις παραγωγικές ηλικίες) οδήγησε σε σημαντικό κύμα δυσφορίας από 
τους ντόπιους (εθνικούς αλλά και μετανάστες προηγούμενης φάσης) πληθυσμούς. Με 
την πάροδο του χρόνου, τη σταθεροποίηση, κατά κάποιο τρόπο, της κατάστασης και 
τον σχετικό έλεγχο των ροών, καθώς και με δεδομένο το γεγονός ότι οι μετανάστες, 
στη μεγάλη τους πλειοψηφία, ήρθαν για να μείνουν, σχεδόν το σύνολο των 
κοινωνιών της Ευρώπης των δεκαπέντε έχουν μεταβληθεί σε δυνάμει 
πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Το στοιχείο αυτό θα επηρεάσει αποφασιστικά και τις 
μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την Ευρώπη του μέλλοντος. 
 
Η μαζική παρουσία ανθρώπινου δυναμικού, υπό συνθήκες έσχατης ένδειας, 
δημιούργησε νέα δεδομένα στο χώρο της απασχόλησης. Το γεγονός αυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα τα πρώτα κύματα μεταναστών να υποκαταστήσουν τα εντόπια 
χαμηλότερα στρώματα στις δευτερεύουσες και βοηθητικές (στις δύσκολες) εργασίες. 
Τα πληγέντα εντόπια στρώματα καλύφθηκαν, σε ένα βαθμό, με επιδόματα από το 
ισχυρό κοινωνικό κράτος ή προσλήφθηκαν  στον ήδη εκτεταμένο κρατικό τομέα, ενώ 
ένα άλλο τμήμα τους πέρασε στην ανεργία. Στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα 
ενισχύθηκε, λόγω της εξέλιξης αυτής, ο παρασιτικός εθισμός στην ανεργία, στις 
παροχές των κοινωνικών ταμείων και στην υποαπασχόληση.  
Οι δύσκολες δουλειές έγιναν έτσι πιο φτηνές για τους εργοδότες ενώ δημιούργησαν 
μεγαλύτερο κλίμα δυσαρέσκειας στους εντόπιους των κατωτέρων τάξεων. Αντίθετα, 
τα εξειδικευμένα και πιο εύπορα στρώματα, χωρίς να διακινδυνεύουν τις θέσεις τους, 
απολάμβαναν τις φτηνές υπηρεσίες των μεταναστών.11 
 
                                                           
10 Παρά τις διαμαρτυρίες για  τον Πολωνό υδραυλικό, οι χώρες που δεν έθεσαν περιορισμούς (Αγγλία , 
Ιρλανδία, Ολλανδία), στη διακίνηση ανθρώπινου δυναμικού από τις νέες χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης, φαίνεται να είναι οι κερδισμένες. Αντίθετα, η επίμονη Γαλλία, διατηρεί, παρά τις 
απαγορεύσεις, τα ίδια ποσοστά ανεργίας. Διαφορετικής τάξης πρόβλημα αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η 
Ιταλία με τους γείτονες Αλβανούς, που παρά τα προβλήματα της βίαιης αρχικής φάσης, φαίνεται να 
είναι δυνατή η αξιοποίηση της Γερμανικής εμπειρίας της δεκαετίας του 60.    
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Τα μεσαία στρώματα αξιοποίησαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις φτηνές 
υπηρεσίες των μεταναστών σε πλήθος βοηθητικών εργασιών, ιδιαίτερα ως οικιακούς 
βοηθούς. Οι αγρότες επίσης τους αξιοποίησαν -δεδομένης της αποχώρησης των νέων 
και τη γήρανση του πληθυσμού της υπαίθρου- συντηρώντας την αγροτική παραγωγή 
και την άντληση πόρων από την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής αλλά και 
την επιβίωση των αγροτικών οικισμών ακόμα και στις ορεινές και ημιορεινές ζώνες. 
 
Το πρώτο μεταναστευτικό κύμα επέφερε σχετική αύξηση του εθνικού προϊόντος στις 
περισσότερες χώρες της Ευρώπης, πράγμα που διευκόλυνε και τις διαδικασίες 
ενσωμάτωσης12. Οι δυσκολίες και τα μεγάλα προβλήματα άρχισαν με τον οικονομικό 
κύκλο της σχετικής ύφεσης που ακολούθησε. 
 
Το πρόβλημα οξύνεται από το γεγονός ότι η μετανάστευση δεν εντάσσεται σε μια 
σχεδιασμένη οικονομική επέκταση, όπως στην εποχή μετά τον δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο. Αντίθετα, φαίνεται να αξιοποιείται για προσωρινή κάλυψη της δημογραφικής 
καθίζησης και των κενών που εμφανίστηκαν στην αναπαραγωγή των δομών 
ευημερίας του ανεπτυγμένου κόσμου, σε συνδυασμό με τις μεγάλες οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτικές δυσκολίες του τρίτου κόσμου. 
 
Από μια άλλη σκοπιά, το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης σχετίζεται με τη  
χαλάρωση του διεθνούς κλίματος ασφάλειας, που μαζί με την θεαματική αύξηση των 
μετακινήσεων στον πλανήτη, επιτρέπει την παράνομη διαμετακόμιση χωρίς κανόνες 
διασφάλισης του προορισμού, πολύ δε περισσότερο χωρίς καμία εγγύηση αυτής 
καθεαυτής της ζωής του μετανάστη.  
 
Μερικές από τις αναλύσεις του φαινομένου και των επιπτώσεών του στην Ευρώπη, 
θέτουν σε πρώτη προτεραιότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία 
κίνησης του ανθρώπινου δυναμικού και τείνουν να αγνοούν ή να υποβαθμίζουν τις 
κοινωνικές συνέπειες για τους εντόπιους εργαζόμενους. Από άποψη αρχών, μια 
τέτοια ανάλυση είναι σωστή αλλά δεν εξαντλεί το πρόβλημα και τις επιπτώσεις του 
στην καθημερινή ζωή των πολιτών. 
 
Τα προβλήματα που δημιουργούνται στην απασχόληση των κατώτερων κοινωνικών 
ομάδων κρύβονται, πολλές φορές, πίσω από τις ωφέλειες που προκύπτουν για τα 
μεσαία και ανώτερα στρώματα, γεγονός που χρησιμοποιείται με διαφορετικούς 
σκοπούς και από τα εκσυγχρονιστικά και από τα λαϊκιστικά πολιτικά κόμματα. 
Εξάλλου, μεγάλες είναι οι δυσκολίες και το κόστος εφαρμογής μιας πολιτικής 
φύλαξης των συνόρων.  
  
Άλλες  αναλύσεις πάλι, μελετούν  την  οικονομική πλευρά των  διαφορετικών 
επιπτώσεων στις χώρες υποδοχής και προέλευσης. Σύμφωνα μ’ αυτές, στις χώρες 
υποδοχής έχουμε αξιόλογη αύξηση του εθνικού πλούτου που συμβάλλει όμως στην  
ανακατανομή του εις βάρος των κατώτερων στρωμάτων. Οι μετανάστες μαζί με 

                                                           
29 Λέει ο Richard Leyrand, Καθηγητής Οικονομικών του LSE και υπεύθυνος προγραμμάτων του 
Εργατικού κόμματος: «Για τους Ευρωπαίους εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης η μετανάστευση δεν 
ήταν ευλογία. Οδήγησε σε μείωση των μισθών και περιόρισε τις θέσεις εργασίας. Σήμερα οι 
εργαζόμενοι αυτοί έχουν τέσσερις φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να βρεθούν στην ανεργία σε σχέση 
με τους υπόλοιπους και συνεπώς δεν είναι παράξενο να ανησυχούν». Από το βιβλίο του Φιλελεύθερη 
σοσιαλδημοκρατία, Εκδ. Ελάτη, Αθήνα 2005, σελ. 190. 
12 Μάλλον η αύξηση αυτή επιτάχυνε τον ανοδικό οικονομικό κύκλο  της δεκαετίας του 90. 
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τμήμα των εντοπίων εργαζομένων, λειτουργούν ως «εφεδρικό εργατικό δυναμικό». 
Ταυτόχρονα, επιδεινώνεται το τοπίο απασχόλησης για το εντόπιο εργατικό δυναμικό 
των πόλεων, ενώ σε ένα βαθμό ευνοούνται οι μικροί (και οι μεγάλοι) αγρότες. 
Αντίθετα, οι χώρες προέλευσης των μεταναστών αποψηλώνονται από το καλύτερο 
ανθρώπινο και εργατικό δυναμικό ειδικευμένο και μη13. 
 
Από μια άλλη σκοπιά, σημαντικό στοιχείο της νέας μετανάστευσης είναι το γεγονός 
ότι στην Ευρώπη -και αλλού- επέρχεται  βαθμιαία δυναμική "άνοδος" του τρίτου 
κόσμου μέσα στους κόλπους των ανεπυγμένων κοινωνιών. Το γεγονός αυτό θέτει σε 
καινούργια βάση την αντίθεση  του τρίτου κόσμου απέναντι στον κυρίαρχο Βορρά. Ο 
τρίτος κόσμος δεν είναι πλέον απέναντι, δεν κάνει αισθητή την παρουσία του μόνο 
μέσω των ελίτ που φοιτούσαν στα Πανεπιστήμια και συμμετείχαν και διαμόρφωναν 
τον αντιαποικιακό προβληματισμό, τον οποίο στη συνέχεια αυτές οι ίδιες ελίτ 
προσπαθούσαν να «μεταφυτεύσουν» στη χώρα τους. Ο τρίτος κόσμος εισέρχεται 
μαζικά στην παραγωγική και κοινωνική ζωή του ανεπτυγμένου κόσμου,14 ενώ 
ταυτόχρονα οι ίδιοι οι μετανάστες αναδεικνύονται  σε διαμεσολαβητές ενός νέου 
διαλόγου Βορρά-Νότου.  
 
Συμπερασματικά, υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για την κοινωνική δυσαρέσκεια των 
χαμηλών στρωμάτων. Η δυσαρέσκεια αυτή αξιοποιείται από τις πολιτικές δυνάμεις 
της λαϊκής Δεξιάς (και ενίοτε της λαϊκιστικής Αριστεράς) που υποβαθμίζουν τη 
δυνατότητα μεταρρυθμίσεων και θέτουν τις εθνικές και πολιτισμικές διαφορές σε 
ρατσιστική βάση και σε προοπτική αναπόλησης των απερχόμενων κοινοτικών 
σχηματισμών. Σε φάσεις οικονομικής ύφεσης οι διαφορές αυτές οξύνονται 
περισσότερο. Στις περιόδους άλλωστε οικονομικών δυσκολιών η ιστορική εμπειρία 
καταδεικνύει ότι τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα αποδέχονται τις πολιτικές κοινωνικής 
αλληλεγγύης πρώτα για τους ομοεθνείς και τους πολιτιστικά συγγενείς και ύστερα για 
όλους τους άλλους15.   
 
Ουσιαστικά, μέσα από την αντίθεση των δύο ακραίων θεωρήσεων (την κοινωνική 
που βασίζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την οικονομική που 
δίνει την έμφαση σε ποσοτικά και όχι σε ποιοτικά μεγέθη), προκύπτει η ανάγκη για 
την εκπόνηση συγκεκριμένων, συνεκτικών και διασυνοριακών πολιτικών διαχείρισης 
ενός φαινόμενου που σε κάθε φάση της ιστορίας εμφανίζεται με διαφορετικές  
μορφές και έχει διαφορετικές επιπτώσεις.  
 
Η μετακίνηση ανθρώπινου δυναμικού, στην εποχή των ανοικτών συνόρων, αποτελεί 
ανθρώπινο δικαίωμα. Δημιουργεί όμως παρενέργειες στις οργανωμένες κοινωνίες. 
Παρενέργειες οικονομικές και πολλές φορές ασφάλειας. Προκύπτει επομένως η 
ανάγκη πολιτικής διαχείρισης ενός σύνθετου φαινόμενου υπεράσπισης των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, εκπόνησης πολιτικών ασφάλειας και οικονομικών 
                                                           
13 Μια ανάλυση των δυσκολιών του μεταναστευτικού φαινομένου και μια μάλλον ρεαλιστική και 
κάπως  συντηρητική αντιμετώπιση βλέπε στο βιβλίο των Τ. Μίχα και Δ. Σκάλκου: Φιλελεύθερη 
Σοσιαλδημοκρατία.  Εκδ. Ελάτη, Αθήνα 2005. 
14 Χαρακτηριστικά αυτής της εισόδου είναι η τρομοκρατία (Λονδίνο, Μαδρίτη) αλλά και η 
επανεμφάνιση των μαζικών επιδημικών ασθενειών. 
15 «Η σχετική απουσία ενός κράτους κοινωνικής πρόνοιας στις ΗΠΑ, οφείλεται στο γεγονός ότι οι 
λευκοί για πολλά χρόνια έβλεπαν τους μαύρους σαν ξένους. Δεν αναγνώριζαν ότι ανήκαν στην ίδια 
κοινότητα και κατά συνέπεια δεν αισθάνονταν αλληλέγγυοι». Βλ. Άντονυ Γκίντενς, αναδημοσίευση 
από συνέντευξη στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία στις 8/5/2004.  
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μεταρρυθμίσεων ικανών να διασφαλίσουν τα δικαιώματα όλων στην απασχόληση και 
να εξασφαλίσουν την κοινωνική συνοχή ολόκληρης της κοινωνίας..  
 
Η αντιμετώπιση του σημερινού  μεταναστευτικού προβλήματος μπορεί να γίνει με 
βάση ευρωπαϊκό πλαίσιο αρχών που αρχίζει να διαμορφώνεται και οφείλει να 
συνδυάσει τις οικονομικές με τις κοινωνικές  πλευρές του ζητήματος. Δεν μπορεί να 
γίνει με σχεδιασμούς που αφήνουν άθικτα τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα τα οποία 
κυρίως επωφελούνται από τη μετανάστευση και την παγκοσμιοποίηση. Επίσης, δεν 
μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη και διεύρυνση της δημοκρατίας χωρίς 
πολιτιστική συνύπαρξη, με αποκλεισμό δηλαδή του 10% και πλέον του πληθυσμού 
των Ευρωπαϊκών κοινωνιών. Μια τέτοια κατεύθυνση, σημαίνει επίσης ότι 
στοχεύουμε σε νέα περίοδο πολιτικών και οικονομικών σχέσεων με τον τρίτο κόσμο. 
Σημαίνει κυρίως ότι ένα δυναμικό ποσοστό της τάξης του 10 % σε κάθε χώρα της 
Ευρώπης πρέπει να ενταχθεί στις παραγωγικές, κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες 
ως υποκείμενο των αλλαγών που θα δώσουν πνοή στις εθνικές κοινωνίες και στην 
Ευρώπη συνολικά. 
    
 
3. Η Ευρωπαϊκή απάντηση 
 
Μέχρι πρόσφατα, ακόμα και μέχρι σήμερα, η ευρωπαϊκή αντίδραση στο 
μεταναστευτικό πρόβλημα βαρύνεται, εκτός όσων ήδη αναφέρθηκαν, και από δύο 
κυρίως ανασχετικούς παράγοντες: από τις μεμονωμένες πολιτικές των κρατών μελών 
που αντιμετωπίζουν το φαινόμενο με εθνικά και όχι με ηπειρωτικά κριτήρια και από 
την έλλειψη σαφούς κοινοτικής αρμοδιότητας στα σχετικά ζητήματα που εμποδίζει 
τη διαμόρφωση κοινής μεταναστευτικής πολιτικής. 
Παρά ταύτα, η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και η έκρυθμη κατάσταση 
στον μουσουλμανικό κόσμο που επιδεινώθηκε με τους πολέμους στο Ιράκ και στο 
Αφγανιστάν, συνέβαλαν σε πρωτοφανή εντατικοποίηση  των μεταναστευτικών 
ρευμάτων προς την Ευρώπη και οδήγησαν στη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας 
κοινής αντιμετώπισης καινοφανών προβλημάτων. Τα προβλήματα αυτά δεν 
περιορίζονται πλέον στη δημογραφική, οικονομική και κοινωνική σκοπιά, αλλά 
επεκτείνονται στο χώρο της διεθνούς εγκληματικότητας με τη συγκρότηση δικτύων 
και κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης και εκμετάλλευσης των μεταναστών. 
Το νέο αυτό ανησυχητικό τοπίο οδήγησε τη σύνοδο κορυφής του Τάμπερε 
(Φινλανδία, 1999) να θέσει τις βάσεις μιας κοινής πολιτικής της ΕΕ για τη 
μετανάστευση. Η προσέγγιση του Τάμπερε υιοθετήθηκε επίσημα με το πρόγραμμα 
της Χάγης το 2004, που έθεσε τους γενικότερους στόχους για την ενίσχυση της 
ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην ΕΕ για την περίοδο 2005-2010. 
Οι αρχές που διέπουν την κοινοτική προσέγγιση είναι συνοπτικά οι εξής: 

- εξαντλητική προσέγγιση των μεταναστευτικών ρευμάτων, έτσι ώστε να 
υπάρξει ισορροπία μεταξύ οικονομικών και ανθρωπιστικών λόγων για την 
είσοδο στις χώρες υποδοχής. 

- Δίκαιη μεταχείριση των μεταναστών από τρίτες χώρες με στόχο να 
απολαύουν ισότιμων δικαιωμάτων και να υπόκεινται σε αντίστοιχες 
υποχρεώσεις με τους πολίτες των χωρών όπου ζουν. 

- Ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών σε συνεργασία με τις χώρες 
προέλευσης των μεταναστών με στόχο την παραμονή στις εστίες τους ή την 
επιστροφή τους υπό καλλίτερους όρους. 

 



 8 

Πρώτο στάδιο προς την υλοποίηση των αρχών αυτών υπήρξε η Ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο το 2000, η οποία 
συγκεκριμενοποιούσε τα κριτήρια της κοινής διαχείρισης των μεταναστευτικών 
ρευμάτων εστιάζοντας στους εξής παράγοντες: 

- τις οικονομικές και δημογραφικές εξελίξεις στην ΕΕ, 
- τις δυνατότητες απορρόφησης του κάθε κράτους μέλους, σε σχέση και με τους 

ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς τους με τις χώρες προέλευσης, 
- την κατάσταση των κρατών προέλευσης και ιδίως την έξοδο αναγκαίου 

εργατικού δυναμικού από τις χώρες αυτές  προκειμένου να αποσοβηθεί η 
αποψήλωση, και 

- την ανάγκη επεξεργασίας ειδικών στοχευμένων πολιτικών για την οικονομική 
και κοινωνική ενσωμάτωση των νομίμων μεταναστών στις χώρες υποδοχής, 
την καταπολέμηση των αποκλεισμών, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας 
καθώς και για το σεβασμό της πολιτισμικής και άλλης διαφορετικότητας. 

 
Η Ανακοίνωση αυτή συνοδεύτηκε από μιαν άλλη το 2001 που πρότεινε την 
προσφυγή στη λεγόμενη ανοικτή μέθοδο συνεργασίας των κρατών μελών προκειμένου 
να αποκρυσταλλωθούν σταδιακά κοινές κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα 
ενσωματώνοντο εν συνεχεία στα εθνικά προγράμματα και θα αποτελούσαν 
αντικείμενο τακτικής αξιολόγησης. 
  
Η προσέγγιση αυτή έδωσε τους εξής καρπούς: 
 

- την Οδηγία ΕΚ/86/2003 για το δικαίωμα της οκογενειακής επανένωσης, η 
οποία έπρεπε να ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών 
μέχρι τον Οκτώβριο του 2005. 

- Την Οδηγία ΕΚ/109/2003 για τους μακροχρονίως διαμένοντες στην ΕΕ, που 
διευκόλυνε τους επί πενταετία τουλάχιστον μονίμως και νομίμως 
εγκατεστημένους μετανάστες να αποκτήσουν και τυπικό δικαίωμα μονίμου 
κατοίκου του κράτους μέλους υποδοχής. Η οδηγία αυτή έπρεπε να 
ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες μέχρι τον Ιανουάριο του 2006. 

- Την Οδηγία ΕΚ/114/2004 για φοιτητές τρίτων χωρών, που προβλέπει όρους 
έλευσης νέων μεταναστών για λόγους σπουδών, επαγγελματικής κατάρτισης 
και εθελοντικής εργασίας, η οποία έπρεπε να ενσωματωθεί μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2007. 

- Την αντίστοιχη Οδηγία ΕΚ/71/2005 για τους ερευνητές, που θα έπρεπε να 
ενσωματωθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2007. 

 
Επίσης, λόγω του κενού αρμοδιότητας ή και των διαφορών αντίληψης μεταξύ των 
κρατών μελών, εκδόθηκαν και τα εξής κείμενα μη κανονιστικού περιεχομένου, που 
περιέχουν όμως χρήσιμες κατευθύνσεις και υλικό για την προσφυγή στην ανοικτή 
μέθοδο συνεργασίας και αργότερα -ίσως- σε κοινά μέτρα: 
 

- Η Ανακοίνωση της Επιτροπής 336/2003, που καλούσε τα κράτη μέλη να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αρμονική ενσωμάτωση των 
μεταναστών στις εθνικές κοινωνίες 

- Η δημιουργία δικτύου των εθνικών υπηρεσιών διαχείρισης των μεταναστευτιών 
ρευμάτων, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών για τις καλλίτερες 
πρακτικές, που κατέληξε στη δημοσίευση Εγχειριδίου για τη Μετανάστευση 
το Νοέμβριο του 2004. 
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- Η Ανακοίνωση 389/2005 της Επιτροπής που καλούσε τα κράτη μέλη να 
επεξεργαστούν και να υιοθετήσουν εθνικές στρατηγικές και προγράμματα 
ενσωμάτωσης των μεταναστών και να εγγυηθούν τη συμβατότητα των μέτρων 
αυτών με την κοινοτική νομοθεσία. 

- Τον Ιούνιο του 2006 είχαμε την Δεύτερη Ετήσια Εκθεση για τη Μετανάστευση 
και την Ενσωμάτωση (εγγρ. ΓΕΚ/892/2006), που χαρτογραφεί τη συνολική 
κατάσταση που επικρατεί στην ΕΕ. 

- Τον Μάιο του 2007 είχαμε τη δεύτερη έκδοση του Εγχειριδίου Μετανάστευσης 
που κεφαλαιοποιεί την πείρα από την ανταλλαγή πληροφοριών και 
καλλίτερων πρακτικών. Η Τρίτη έκδοση προβλέπεται για το 2009. 

- Τέλος, τον Ιούνιο του 2007 είχαμε τα συμπεράσματα της ειδικής συνόδου των 
αρμοδίων υπουργών της ΕΕ στο Πότσνταμ, που προσαρμόζει τους στόχους 
της μεταναστευτικής πολιτικής στα πρόσφατα δεδομένα. 

 
Παράλληλα, στον τομέα της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης, είχαμε 
το Γενικό Πρόγραμμα του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου του 2002, που εστίαζε στις 
ανησυχητικές διαστάσεις που προσλαμβάνει το εμπόριο ανθρώπων, ίδίως δε 
γυναικών και ανηλίκων, καθώς και το Πρόγραμμα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου 
2002 για την πρόβλεψη συνθηκών επαναπατρισμού των παρανόμων μεταναστών. 
Στον τομέα της αναγκαίας συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης, είχαμε τις διμερείς 
συμβάσεις με το Χονγκ Κονγκ, τη Σρι Λάνκα, το Μακάο και την Αλβανία, ενώ οι 
διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με πολλές άλλες χώρες, καθώς και τον Κανονισμό 
του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου του Μαρτίου 2004 περί προγράμματος 
τεχνικής και χρηματοδοτικής βοηθείας στις τρίτες χώρες σχετικά με τη μετανάστευση 
και το άσυλο, το οποίο μπορεί να εκταμιεύσει, μέχρι το 2008, 250 εκατομμύρια 
Ευρώ. 
Ας σημειώσουμε ακόμα ότι η Δανία δεν συμμετέχει καθόλου στις δράσεις αυτές, ενώ 
το ΗΒ και η Ιρλανδία αποφασίζουν την ενδεχόμενη συμμετοχή τους κατά περίπτωση, 
πράγμα που εικονογραφεί επίσης τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει μια 
πραγματικά κοινή μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ. 
 
Οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις συνοψίζονται στην Τρίτη Εκθεση της Επιτροπής του 
Σεπτεμβρίου 2007 (ΕΠ (2007) 512), που συνεχίζει την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των πολιτικών μετανάστευσης που εφαρμόζονται στην ΕΕ και παρέχει 
διαφωτιστικά στατιστικά στοιχεία. Ενδιαφέρον είναι ότι η Εκθεση εστιάζει στην 
έννοια, τις μορφές και τα μέσα της ενσωμάτωσης στις χώρες υποδοχής και δεσμεύει 
την Επιτροπή να προχωρήσει σε πιο συγκεκριμένες προτάσεις κανονιστικού 
περιεχομένου στο εγγύς μέλλον, δίνοντας συνέχεια εν προκειμένω στις παραινέσεις 
του ειδικού Συμβουλίου στο Πότσνταμ με βάση τις προοπτικές που διανοίγονται και 
από την κοινοτικοποίηση του τρίτου πυλώνα 
 
Επειδή τίποτα δεν γίνεται χωρίς χρηματοδότηση, η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει από 
το 2005 τη σύσταση νεόυ ειδικού Ταμείου Ενσωμάτωσης με προίκιση 1,771 
δισεκατομμυρίου Ευρώ για την περίοσο 2007-2013 (ΕΠ (2005) 123 τελικό). 
Κεντρικός στόχος του Ταμείου θα είναι η στήριξη των εθνικών προγραμμάτων που 
τείνουν στην ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ αλλοδαπών και ντόπιων 
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εργαζομένων και τη δημιουργία καταλλήλων δομών συμμετοχής των μεταναστών 
στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή των χωρών υποδοχής.16 
 
Είναι προφανές και από τα παραπάνω, ότι κομβικό σημείο της μεταναστευτικής 
πολιτικής της ΕΕ είναι η όσο το δυνατό ταχύτερη, ομαλότερη και ουσιαστικότερη 
ενσωμάτωση (και όχι αφομοίωση) των μεταναστών, πράγμα που αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής ολόκληρης της ΕΕ.  
Σημαντικό στοιχείο, στην κατεύθυνση αυτή, αποτελεί ή έννοια της πολιτειακής 
συμμετοχής ή πολιτικής ιθαγένειας (citoyenneté civile), την οποία προωθεί η 
Επιτροπή. Η έννοια αυτή περιλαμβάνει σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων που πρέπει να αποκτήσουν σταδιακά οι μετανάστες, και που θα 
επιτρέψουν να αποτελέσουν τελικά υποκείμενα ισότιμης μεταχείρισης με τους 
κοινοτικούς πολίτες χωρίς να αποκτήσουν αναγκαστικά την υπηκοότητα κράτους 
μέλους. Απαρχή της διαδικασίας αυτής είναι τα λεγόμενα αντιδιακρισιακά μέτρα που 
εντοπίζονται, μέχρι στιγμής, στις οδηγίες του Συμβουλίου κατά των φυλετικών 
διακρίσεων (ΕΚ/43/2000) και κατά των διακρίσεων στην εργασία (ΕΚ/78/2000).  
Ενδιαφέρον στοιχείο είναι επίσης η προσπάθεια συντονισμού των εθνικών και 
κοινοτικών μέτρων στα πλαίσια του δικτύου μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο -με 
τις περιοδικές συναντήσεις και την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών- έχει στόχο να 
ενισχύσει τις ευρωπαϊκές δομές ενσωμάτωσης, με τη διατύπωση κοινών αρχών και 
στόχων, με την υιοθέτηση κοινών κριτηρίων αξιολόγησης και με την εμβάθυνση της 
συμβατότητας μεταξύ εθνικών και κοινοτικών πολιτικών. 
Στη βάση όλων αυτών των πρωτοβουλιών βρίσκεται η παραδοχή ότι οι μετανάστες 
αποτελούν ήδη και θα αποτελέσουν και στο μέλλον πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό 
για την ίδια την ΕΕ, δεδομένης της δημοογραφικής ύφεσης σε όλα σχεδόν τα κράτη 
μέλη, της εγκατάλειψης της υπαίθρου και της εν γένει ανισορροπίας στις αγορές 
εργασίας. Το πολύτιμο όμως αυτό δυναμικό δεν θα μπορέσει να αναπτύξει ελεύθερα 
και αποτελεσματικά τις δεξιότητες και τον ενθουσιασμό του για την καινούργια ζωή 
που ανοίγεται μπροστά του αν δεν αισθανθεί άνετα στο νέο κοινωνικό και εργασιακό 
του περιβάλλον. Μόνον έτσι επίσης θα αναδειχθεί ενδεχομένως σε ενσυνείδητο και 
ενεργό υποστηρικτή της ευρωπαϊκής ενοποίησης.  
Οπως ήδη αναφέρθηκε όμως, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνοδευθούν και με 
μεταρρυθμιστικές πολιτικές που θα εξασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα των 
ντόπιων, κατώτερων κυρίως, κοινωνικών στρωμάτων, πράγμα που θα μειώνει τη 
δυσφορία και θα προστατεύει από ξενοφοβικές και ρατσιστικές αντιδράσεις.  
 
 
Συμπεράσματα. 
 
Η νόμιμη και παράνομη μετανάστευση αποτελούν σήμερα αντικείμενο διευρυμένου 
και έντονου διαλόγου στην ΕΕ. Η ενσωμάτωση των ανθρώπων αυτών στην 
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική πραγματικότητα των κρατών μελών έχει 
αναδειχθεί σε μείζον πολιτικό διακύβευμα για τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των 
πολιτών. Ολα σχεδόν τα ευρωπαϊκά κράτη γνωρίζουν σήμερα μαζικά μεταναστευτικά 
ρεύματα και βρίσκονται αντιμέτωπα με το μέγα πρόβλημα της ενσωμάτωσης των 
μεταναστών. Ορισμένα από τα κράτη μέλη έχουν μακρά εμπειρία διαχείρισης τέτοιων 
μεταναστευτικών ροών, ενώ άλλα (όπως η Ελλάδα) ήρθαν πρόσφατα σε επαφή με τα 
                                                           
16 Δεν κατάφερα να διαπιστώσω αν η πρόταση αυτή έχει υλοποιηθεί από το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο. Μέχρι σήμερα, το μόνο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι το πρόγραμμα ΙΝΤΙ που διέθετε 
για το 2005 το γλίσχρο ποσό των 5 εκατομμυρίων Ευρώ. 
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ζητήματα αυτά. Τα κράτη μέλη αντιμετώπισαν απομονωμένα, συγκυριακά και 
διαφορετικά τα σχετικά φαινόμενα με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία στο 
παρελθόν. Τούτο ήταν και φυσιολογικό λόγω των ιστορικών, πολιτισμικών και 
θεσμικών ιδιαιτεροτήτων της κάθε περίπτωσης. Σήμερα όμως που ο κόσμος έχει 
αλλάξει και η παγκοσμιοποίηση τείνει να διαμορφώσει ευρύτερους (αν όχι 
πανηπειρωτικούς ή και πλανητικούς) γεωγραφικούς χώρους που απαιτούν κοινή 
διαχείριση των προβλημάτων, τα κράτη μέλη αναθεωρούν τις πολιτικές τους 
αναζητώντας περισσότερη συνεργασία, σύγκλιση των πολιτικών και όσο το δυνατό 
κοινή ή τουλάχιστον συμφωνημένη αντιμετώπιση. 
Η ΕΕ και τα όργανά της θα βρεθούν εκ των πραγμάτων στην αιχμή αυτής της 
προσπάθειας και θα κληθούν να επεξεργαστούν και να προτείνουν συγκεκριμένα 
μέτρα.  
Το μεταναστευτικό φαινόμενο αποτελεί πραγματική πρόκληση για την ΕΕ στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης που έχει ήδη αρχίσει. Καλείται να υπερβεί τις εθνικές 
αγκυλώσεις και αναστολές και να εισέλθει ορμητικά στο μετα-εθνικό στάδιο. Σ’αυτό 
το μεταεθνικό στάδιο της νεωτερικότητας, του οποίου η ίδια η ΕΕ αποτελεί 
πρόπλασμα και η μετανάστευση μια από τις κύριες εκφάνσεις του.  
Η αναμενόμενη θέση σε ισχύ της μεταρρυθμιστικής συνθήκης, με την κατάργηση των 
πυλώνων και την ενιαία νομική προσωπικότητα της ΕΕ θα βοηθήσει αναμφισβήτητα 
προς αυτή την κατεύθυνση. Η πλήρης κοινοτικοποίηση του λεγόμενου τρίτου πυλώνα 
φέρνει και τα ζητήματα της μετανάστευσης μέσα στο σκληρό πυρήνα των ενωσιακών 
αρμοδιοτήτων, επεκτείνει και σ’αυτά την κοινοτική μέθοδο δίνοντας στην Επιτροπή 
τη νομοθετική πρωτοβουλία και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα 
λήψης κανονιστικών μέτρων με την τακτική πλειοψηφική αποφασιστική διαδικασία. 
Τούτο σημαίνει ότι οι ευθύνες των κοινοτικών οργάνων αλλά και των κρατών μελών 
αυξάνονται. Πρέπει να υπερβούν γρήγορα το στάδιο της διακυβερνητικής 
συνεργασίας και των ανοιχτών μεθόδων διαμόρφωσης κοινών δράσεων (που θα 
εξακολουθήσουν να είναι χρήσιμες) και να περάσουν σε πραγματικά κοινές 
πολιτικές. Η διαχείριση των πλανητικών ιδίως προβλημάτων, όπως το περιβάλλον, η 
ενέργεια αλλά και η μετανάστευση δεν μπορούν πλέον να γίνεται με 27 ή τριάντα και 
περισσότερους διαφορετικούς τρόπους όσο και αν είναι συντονισμένοι μεταξύ τους. 
Η ΕΕ, που εισήγαγε πρώτη αυτή στην παγκόσμια διακυβέρνηση το μοντέλο της 
οικειοθελούς ανάθεσης τμημάτων της εθνικής κυριαρχίας σε υπερεθνικά όργανα για 
την από από κοινού διαχείριση ορισμένων προβλημάτων υπέρ των συμφερόντων του 
συνόλου των εταίρων και με σεβασμό στη διαφορετικότητα του καθενός εξ αυτών, 
οφείλει να τεθεί και σήμερα στην πρωτοπορεία των αλλαγών που απαιτεί ο 
παγκοσμιοποιημένος πολυπολικός κόσμος μας.  
Είμαι πεπεισμένος ότι, στο πλαίσιο αυτό, χρειάζεται και κοινή ευρωπαϊκή πολιτική 
διαχείρισης των μεταναστευτικών ρευμάτων και ενσωμάτωσης των μεταναστών στην 
όλο και περισσότερο ευρωπαϊκή και λιγότερο εθνική κοινωνία των πολιτών. Μόνον 
έτσι θα γίνουν και αυτοί κομμάτι του υπό διαμόρφωση πολυπολιτισμικού 
ευρωπαϊκού δήμου, αναγκαίου προαπαιτούμενου για την ανάδειξη της ΕΕ σε 
ομοσπονδιακού τύπου πόλο στη διεθνή πολιτική σκηνή. Για να φτάσουμε βέβαια εκεί 
πρέπει να το θελήσουν οι ευρωπαϊκοί λαοί, να το καταλάβουν οι ηγεσίες τους, να 
ενισχυθεί η πολιτική ενότητα της ΕΕ και να οδηγηθούμε σταδιακά αλλά φυσιολογικά 
στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα που θα αποτελέσει την πραγματική ιδρυτική πράξη της ΕΕ. 
Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία..... 
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