
Η Ευρώπη χρειάζεται τους µετανάστες 
(και τους φοβάται) 

του Ηλία Ιωακείµογλου 

Στην διάρκεια των 50 επόµενων ετών, ο πληθυσµός της Ιταλίας θα µειωθεί κατά 30% περίπου. Για να 

διατηρήσει τον πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας (15-64 ετών) στα σηµερινά επίπεδα, η Ιταλία θα έπρεπε να 

«εισαγάγει» περισσότερους από 350 χιλιάδες µετανάστες κατ’ έτος. Αλλιώς, οι Ιταλοί θα έπρεπε να 

εργάζονται στο εξής µέχρι τα 75 χρόνια τους. Βέβαια, η περίπτωση της Ιταλίας είναι ακραία, αλλά το 

πρόβληµα είναι υπαρκτό και σηµαντικό για τις άλλες χώρες της Ευρώπης επίσης. Αυτό αλλάζει το 

περιεχόµενο των προβληµατισµών των εθνικών κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισµών σχετικά µε 

τους µετανάστες. Μέχρι σήµερα τα θέµατα που κυριαρχούσαν στην δηµόσια συζήτηση ήταν ο έλεγχος 

των µεταναστευτικών ρευµάτων και η καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης, η απασχόληση 

των µεταναστών και οι επιπτώσεις της στην εργασία των αυτοχθόνων. Τώρα έχουν προστεθεί ακόµη 

δύο θέµατα: ο ρόλος της µετανάστευσης στην αντιµετώπιση της γήρανσης του πληθυσµού της Ευρώπης 

και η «εισαγωγή» εργατικής δύναµης υψηλής και πολύ υψηλής ειδίκευσης από τις χώρες του Τρίτου 

Κόσµου ή του πρώην «υπαρκτού σοσιαλισµού». Η συζήτηση αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον από το 

γεγονός ότι στις αρχές του 21ου αιώνα, παρατηρείται εκ νέου άνοδος των µεταναστευτικών ρευµάτων σε 

πολλές χώρες του ανεπτυγµένου καπιταλισµού. 

Η συγκυρία αυτή είναι εξαιρετικά ιδιότυπη, διότι τα µεταναστευτικά ρεύµατα εµφανίζονται 

ταυτοχρόνως ως ευκαιρία για το ευρωπαϊκό κεφάλαιο και ως απειλή για την καθεστηκυία τάξη. 

Ευκαιρία για το ευρωπαϊκό κεφάλαιο να λύσει –έστω εν µέρει— το µεγάλο δηµογραφικό πρόβληµα που 

δηµιούργησε µε την άσκηση της νεοφιλελεύθερης πολιτικής (διότι η πτώση της γεννητικότητας 

σχετίζεται προφανώς µε την µακρόχρονη αναδιανοµή του εισοδήµατος σε βάρος της εργασίας και µε 

την προσπάθεια των νοικοκυριών των εργαζόµενων τάξεων να διατηρήσουν τα καταναλωτικά τους 

πρότυπα1). Απειλή για την καθεστηκυία τάξη διότι τα Κράτη της Ευρώπης βρίσκονται αντιµέτωπα µε το 

ζήτηµα της αποδυνάµωσης της λαϊκής συναίνεσης2, γεγονός που αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην 

κρίση των σχέσεων πολιτικής αντιπροσώπευσης των λαϊκών τάξεων και στην αύξηση της 

παραβατικότητας πάσης φύσεως. Πρόκειται για αποσταθεροποίηση των κοινωνικών σχέσεων, που είναι 

αποτέλεσµα –και αυτή— της νεοφιλελεύθερης πολιτικής αποδιάρθρωσης του Κράτους Πρόνοιας, της 

µετατροπής των δηµόσιων αγαθών σε εµπορεύµατα, της αποδυνάµωσης των συλλογικών αξιών και της 

αλλαγής της ιδιότητας του πολίτη3 (από το ευρωπαϊκό στο αµερικάνικο «πρότυπο» πολίτη). Τα 

                                                                    

1 Πρόκειται για το ακριβώς αντίστροφο φαινόµενο του baby boom της δεκαετίας του ’60, όταν τα 

εισοδήµατα των εργαζόµενων τάξεων αυξάνονταν µε ταχείς ρυθµούς.  

2 Κ. και Π. Μάρκου, Μ. Αρναουτέλη «Το Ζήτηµα της Ασφάλειας Στο Νεοφιλελεύθερο Κράτος », 

περιοδικό Μανιφέστο, Μάιος 2001  

3 «...αν και η πελατειακή και ρουσφετολογική λειτουργία των νέων πολιτικών δοµών που 

διαµορφώνονται ως απάντηση στις νέες ιστορικές συνθήκες κοινωνικής ύπαρξης (...) έχει κάνει την 

κοινωνική συναίνεση εφικτή ως ένα βαθµό» (στο ίδιο ό.π.) 



µεταναστευτικά ρεύµατα προσθέτουν σε αυτό το ασταθές –για την πολιτική εξουσία— περιβάλλον, έναν 

ακόµη παράγοντα αβεβαιότητας.  

Ως εκ τούτου, η εξουσία πρέπει να διαχειριστεί αυτήν την αντίφαση: χρειάζεται τους µετανάστες, 

αλλά και τους φοβάται. Η ένταξή τους αποτελεί ένα µεγάλο πρόβληµα βιοπολιτικής4. 

Πρόβληµα που λύνουν µε τον δικό τους τρόπο οι ΗΠΑ, οι οποίες έχουν ένα πολύ φιλελεύθερο 

µεταναστευτικό καθεστώς. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’90, οι ΗΠΑ δέχονταν περίπου 1 

εκατοµµύριο µετανάστες ετησίως: 730 χιλιάδες νόµιµους, 200 χιλιάδες παράνοµους και περίπου 100 

χιλιάδες πρόσφυγες. Η είσοδος µεταναστών στις ΗΠΑ κατά την τελευταία εικοσαετία είναι το δεύτερο 

µεγάλο µεταναστευτικό κύµα του 20ου αιώνα και θεωρείται ότι άλλαξε την φυσιογνωµία της χώρας. Η 

σύνθεση του πληθυσµού στις ΗΠΑ το 1970 ήταν 5% λατινικής καταγωγής, 1% ασιάτες και 12% αφρο-

αµερικανοί. Σύµφωνα µε τις δηµογραφικές προβολές, το 2050 τα αντίστοιχα ποσοστά θα είναι 26%, 8% 

και 14%. Σε ότι αφορά, εποµένως, την πρόκληση της ανανέωσης του πληθυσµού µέσω της 

µετανάστευσης, οι ΗΠΑ την έχουν αποδεχθεί. Σε αυτό βοηθάει και η πολιτική παράδοσή τους: η 

(νεο)φιλελεύθερη δεξιά, που εξυµνεί την ελευθερία των αγορών, διάκειται ευµενώς έναντι της 

µετανάστευσης5. Σε ό,τι αφορά την πολιτική αβεβαιότητα που δηµιουργούν τα µεταναστευτικά 

ρεύµατα, οι ΗΠΑ καταφεύγουν στην ίδια «λύση» που χρησιµοποιούν παραδοσιακά για την 

αντιµετώπιση κάθε είδους παραβατικότητας: την θωράκιση του κρατικού µηχανισµού, την καταστολή, 

τον εγκλεισµό και την «απόδραση από την Νέα Υόρκη»6. 

Εάν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προχωρήσουν στον ίδιο δρόµο, είναι ένα ζήτηµα 

που αποµένει ανοιχτό και εξαρτάται εν πολλοίς από τον ταξικό συσχετισµό δυνάµεων. Προς το παρόν, 

προχωρούν στην «εισαγωγή» µεταναστών υψηλής και πολύ υψηλής ειδίκευσης. Στην Γερµανία 20 

χιλιάδες µετανάστες στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών από χώρες εκτός 

                                                                    

4 Ο Michel Foucault χαρακτήριζε ως «βιοπολιτική» κάθε κρατική πολιτική που ασχολείται µε τον 

πληθυσµό και την υπαγωγή του στην εξουσία (Michel Foucault 1989, Résumé des cours. Conférences, 

essais, et leçons du Collège de France, éditions Julliard). Σε µαρξιστική µεταγραφή, ο όρος θα 

εννοούσε την επέµβαση του αστικού κράτους στην διαδικασία αναπαραγωγής της εργασιακής 

δύναµης µε σκοπό την συγκρότηση του συλλογικού εργάτη στην είσοδο του κεφαλαιοκρατικού τρόπου 

παραγωγής. 

5 Θα µπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι στην ίδια κατεύθυνση, αποδοχής των µεταναστών, επηρεάζει 

και το γεγονός ότι οι ΗΠΑ είναι ήδη µια χώρα µεταναστών. Ωστόσο, αυτό το επιχείρηµα δεν έχει 

αυτονόητη ισχύ. Χαρακτηριστική από την άποψη αυτή είναι η στάση του George Borjas ενός εκ των 

διασηµότερων αναλυτών της µετανάστευσης στις ΗΠΑ, που υποστηρίζει ότι τα οικονοµικά ωφέλη της 

µετανάστευσης κατά το τελευταία 20 έτη είναι αµφίβολα και ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε στο εξής να 

δέχονται µόνον 500,000 µετανάστες ετησίως, και µεταξύ αυτών τους πιο ειδικευµένους. Με τα 

κριτήρια που θέτει, ο ίδιος δεν θα είχε γίνει δεκτός στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του ’60 όταν 

κατέφυγε εκεί ως πρόσφυγας από την Κούβα. (Borjas, G. 1995, ‘The economic benefits from immigra-

tion", Journal of Economic Perspectives Vol. 9, 3–22) 

6 Βλέπε την οµώνυµη κλασική ταινία του John Carpenter (1981). 



Ευρώπης, ιδιαίτερα µηχανικοί πληροφορικής από τις Ινδίες έγιναν δεκτοί από τους 

Χριστιανοδηµοκράτες µε το σύνθηµα «Kinder statt Inder», ήτοι «χρειαζόµαστε παιδιά, όχι Ινδούς». 

Ωστόσο, αυτό που απασχολεί ιδιαίτερα τις κυβερνήσεις της Ευρώπης και τους διεθνείς 

οργανισµούς είναι η γήρανση του πληθυσµού. Πρώτον, διότι περιορίζει τον «δυνητικό ρυθµό 

ανάπτυξης» της οικονοµίας, δηλαδή τον µέγιστο ρυθµό µε τον οποίο η παραγωγή µπορεί να αυξάνεται 

µακροχρόνια χωρίς να δηµιουργούνται ανισορροπίες (ήτοι µε σταθερό πληθωρισµό και σταθερό 

ποσοστό ανεργίας). Σύµφωνα µε τις δηµογραφικές προβολές, η Ευρώπη και η Ιαπωνία θα 

αντιµετωπίσουν, σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι οι ΗΠΑ, το πρόβληµα της έλλειψης εργατικού 

δυναµικού, ακόµη και αν υπάρξει άνοδος της παραγωγικότητας της εργασίας και περαιτέρω είσοδος 

των γυναικών στην αγορά εργασίας. ∆εύτερον, διότι ανατρέπει τα λογιστικά του συνταξιοδοτικού 

συστήµατος και απειλεί εµµέσως τις δηµοσιονοµικές ισορροπίες που έχει επιβάλλει ο 

νεοφιλελευθερισµός7.  

Η µετανάστευση µπορεί να συµβάλει, έστω εν µέρει στην αντιµετώπιση των παραπάνω δύο 

προβληµάτων του ευρωπαϊκού καπιταλισµού. Η αύξηση του αριθµού των µεταναστών έχει το 

πλεονέκτηµα άµεσης και σχετικά ισχυρής επίδρασης στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό, επειδή οι 

µετανάστες είναι νεότεροι και χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη κινητικότητα. Επίσης, έχουν 

υψηλότερους δείκτες γεννητικότητας, οπότε επιδρούν στην αύξηση του πληθυσµού και µετά την ένταξή 

τους. Υπάρχει, ωστόσο, µια σειρά περιορισµών που καθιστούν δυσχερή την υιοθέτηση µιας πολιτικής 

ανοιχτά φιλικής προς την µετανάστευση µε σκοπό την αλλαγή της δηµογραφικής διάρθρωσης των 

ευρωπαϊκών πληθυσµών (βλ. στα δηµοσιεύµατα του ΟΟΣΑ: Migration: The Demographic Aspects,1991 

και Trends in International Migration, 2000). Ο σοβαρότερος περιορισµός είναι ότι οι ευρωπαϊκές 

κυβερνήσεις θέλουν να ασκήσουν αποτελεσµατικό έλεγχο στον όγκο και την κατανοµή των ηλικιών των 

εισερχοµένων και των εξερχόµενων µεταναστών. Οι µετανάστες είναι µια εργασιακή δύναµη που 

αποτελείται από διακριτές µερίδες µε διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικές ικανότητες προς εργασία και 

διαφορετικά επαγγέλµατα και ειδικεύσεις. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν θέλουν, λοιπόν, να 

ευνοήσουν την εισροή µεταναστών εν γένει, αλλά την είσοδο εκείνων των µερίδων που διαθέτουν την 

υψηλότερη «εκµεταλλευσιµότητα» από την άποψη του κεφαλαίου. Εντούτοις, υπάρχουν πολλοί 

παράγοντες που περιορίζουν και καθιστούν περίπλοκο εγχείρηµα έναν τέτοιο έλεγχο της 

µετανάστευσης: όχι µόνον η παράνοµη µετανάστευση, αλλά και συµφωνίες για την ελεύθερη διακίνηση 

                                                                    

7 «Το Συµβούλιο θα πρέπει να επανεξετάζει τακτικά τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων 

οικονοµικών, συµπεριλαµβανοµένων των αναµενόµενων αντιξοοτήτων που θα προκληθούν από τις 

µελλοντικές δηµογραφικές µεταβολές. Αυτό θα πρέπει να γίνεται µε βάση τους γενικούς 

προσανατολισµούς και στο πλαίσιο των προγραµµάτων σταθερότητας και σύγκλισης. Πρέπει να 

προωθηθούν υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης, ιδίως για τις γυναίκες και τους εργαζοµένους 

µεγαλύτερης ηλικίας. Προκειµένου να διασφαλισθεί η δηµοσιονοµική βιωσιµότητα, χρειάζεται να 

επιδιωχθούν φιλόδοξες πολιτικές µε σκοπό να µειωθεί το χρέος. Οι κρατικές συντάξεις, η υγειονοµική 

περίθαλψη και τα προγράµµατα µέριµνας για τους ηλικιωµένους θα πρέπει να επανεξετασθούν και, 

εφόσον είναι απαραίτητο, να µεταρρυθµισθούν από τα κράτη µέλη, ενώ παράλληλα να διατηρηθεί η 

αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών». Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Στοκχόλµη 24/03/01 



των ατόµων, ανθρωπιστικές δεσµεύσεις και άλλες υποχρεώσεις, όπως αυτή της παροχής άδειας µε βάση 

την ύπαρξη οικογενειακών δεσµών. Άλλος περιορισµός είναι ότι οι µεταναστευτικές πολιτικές µπορούν 

µεν να ασκήσουν επίδραση στο αριθµό και τα χαρακτηριστικά των εισερχοµένων µεταναστών, αλλά 

πολύ λίγο επιδρούν στους εξερχόµενους, πράγµα που ακυρώνει εν πολλοίς την αξία της όποιας 

πολιτικής θα στόχευε στην επιλεκτική ένταξη µεταναστών. Τέλος, ακόµη και αν υποτεθεί ότι θα ήταν 

δυνατό να ελεγχθούν τα χαρακτηριστικά και η «εκµεταλλευσιµότητα» των µεταναστών ώστε να 

αντιµετωπισθεί, εν µέρει, το δηµογραφικό πρόβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µια τέτοια 

µεταναστευτική πολιτική, θα γινόταν δυνατή µόνον εφόσον θα εµφανίζονταν ελλείψεις εργατικού 

δυναµικού που θα έπειθαν κυβερνήσεις και «κοινή γνώµη». Με άλλα λόγια, οι κυβερνήσεις θα 

προτιµούσαν να εξαντλήσουν καταρχήν τα γηγενή «κοιτάσµατα» εργατικού δυναµικού (άνεργοι και 

γυναικείος εφεδρικός εργατικός στρατός) προτού αποφασίσουν την υιοθέτηση µιας νέας πολιτικής 

µετανάστευσης µε στόχο την ανανέωση του πληθυσµού. 

Η υιοθέτηση µιας πολιτικής ανοιχτά φιλικής προς τους µετανάστες, χωρίς τις διακρίσεις 

«εκµεταλλευσιµότητας» που θα επιχειρήσουν να επιβάλουν οι κυβερνήσεις, µπορεί και οφείλει να µπει 

άµεσα στις διεκδικήσεις της Αριστεράς των κοµµάτων και της Αριστεράς των κινηµάτων µε αφορµή το 

ασφαλιστικό. ∆ιότι, µε το ασφαλιστικό δηµιουργούνται, ενδεχοµένως για πρώτη φορά, αντικειµενικοί 

όροι ευνοϊκοί για µια συµµαχία των υποτελών κοινωνικών τάξεων στην Ελλάδα µε τους µετανάστες: οι 

ισορροπίες της κοινωνικής ασφάλισης (συντάξεις, υγεία, πολιτικές για την προστασία των ανέργων κλπ) 

καθορίζονται και από µια σειρά θεσµικών παραµέτρων (την ηλικία σύνταξης, τις εισφορές, το επίπεδο 

των συντάξεων κλπ), τις οποίες το κεφάλαιο θα επιχειρήσει να µεταβάλει σε βάρος της εργασίας –εκτός 

εάν οι εργαζόµενες τάξεις επιβάλλουν µιαν εναλλακτική λύση που θα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, και 

µια πολιτική ανοιχτά φιλική προς τους µετανάστες. 


