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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο διαφαινόμενος ως μόνιμος χαρακτήρας της μετανάστευσης στην Ελλάδα και η διαπίστωση πως η επιτυχής ένταξη των μεταναστών δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, φέρνει
επιτακτικά στο δημόσιο λόγο την ανάγκη καθορισμού πολιτικών και πρακτικών ένταξης. Οι
πολιτικές αυτές αποτελούν μέρος των θεσμικών διευθετήσεων της κοινωνίας και μέχρι τώρα
καθορίζονταν σχεδόν αποκλειστικά από την κυβέρνηση. Η διαπίστωση όμως πως η διαδικασία της ένταξης πραγματώνεται εντός ενός κοινωνικού πλαισίου (context), το οποίο χαρακτηρίζεται από την παρουσία και τη δράση και άλλων παραγόντων εκτός της κυβέρνησης,
οδηγεί στη ανάγκη διερεύνησης του ρόλου και της επιρροής των παραγόντων αυτών. Με το
σκεπτικό αυτό, και αξιοποιώντας το εννοιολογικό πλαίσιο της Κοινωνίας των Πολιτών και
του Κοινωνικού Κεφαλαίου, στην εργασία που ακολουθεί επιχειρείται η διερεύνηση του ρόλου των κοινωνικών δικτύων (μεταναστευτικές κοινότητες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) ως παραγόντων διαμόρφωσης του κοινωνικού και πολιτικού χώρου, εντός του οποίου
πραγματώνεται η διαδικασία της ένταξης.
Η εργασία δομείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος της (κεφάλαια 1 – 3) επιχειρείται
η θεωρητική θεμελίωση ενώ στο δεύτερο (κεφάλαια 4 – 6) παρουσιάζεται η πορεία, τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της εμπειρικής έρευνας. Το 1ο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό και
επιχειρεί να οριοθετήσει τα βασικά χαρακτηριστικά της μετανάστευσης στην Ελλάδα, με έμφαση στην πορεία σύνθεσης του νομοθετικού πλαισίου, οι προβλέψεις και οι παραλείψεις
του οποίου καθορίζουν το ισχύον πλαίσιο ένταξης. Στο επόμενο κεφάλαιο διερευνάται το
εννοιολογικό σχήμα της διαδικασίας ένταξης των μεταναστών, με έμφαση στις κυρίαρχες
διαστάσεις της (δομική και πολιτισμική) όσο και στη μεταξύ τους σχέση. Παράλληλα, με
όρους πολιτικής πρακτικής, γίνεται αναφορά και αξιολόγηση των τριών διακριτών καθεστώτων διαχείρισης ένταξης (incorporation regimes) που ίσχυσαν στην Ευρώπη, όσο και του διαμορφούμενου ελληνικού καθεστώτος. Το 3ο κεφάλαιο ολοκληρώνει τη θεωρητική θεμελίωση της εργασίας, με αναφορά στους υπό μελέτη παράγοντες ένταξης. Αναλύονται τα εννοιολογικά σχήματα της Κοινωνίας των Πολιτών και του Κοινωνικού Κεφαλαίου, εντός των οποίων οριοθετείται και αξιολογείται η δράση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)
και των μεταναστευτικών κοινοτήτων. Το δεύτερο μέρος της εργασίας αρχίζει με το μεθοδολογικό σχεδιασμό και τα βήματα υλοποίησής της. Περιλαμβάνει την οριοθέτηση του ερευνητικού πεδίου και, κυρίως, την αναλυτική χαρτογράφησή του, η οποία οδήγησε στην επιλογή
της μεθόδου και των ερευνητικών τεχνικών. Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ευρήματα
της έρευνας, με έμφαση στα οργανωτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των οργανώσεων
1

Εισαγωγή
και των κοινοτήτων, και στην κοινωνική τους δικτύωση. Η εργασία ολοκληρώνεται με την
παράθεση των συμπερασμάτων της στο 6ο κεφάλαιο.
Η εργασία αυτή επιθυμεί να συμβάλει (στο μέτρο βεβαίως των δυνατοτήτων του συντάκτη της και του σκοπού για τον οποίο εκπονήθηκε) στην εξαιρετικά περιορισμένη έρευνα, στην Ελλάδα, για το ρόλο των κοινωνικών δικτύων στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών. Πρόθεσή της είναι να μελετήσει τα χαρακτηριστικά του ποικιλόμορφου και πολύπλοκου κοινωνικού χώρου που συντίθεται από τις συλλογικές οργανώσεις των μεταναστών και
τις ΜΚΟ, εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η διαδικασία της ένταξης. Τα τελικά συμπεράσματά της αποτυπώνουν έναν κοινωνικό χώρο, τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του οποίου τον
καθιστούν αξιοπρόσεκτο (περισσότερες από 100 μεταναστευτικές οργανώσεις και τουλάχιστον 50 ΜΚΟ), χωρίς ωστόσο οι ποιοτικές του εκβάσεις να είναι ανάλογες. Η δράση των
παραγόντων αυτών αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα κινητοποίησης από τα κάτω, η αποτελεσματικότητα της οποίας ωστόσο είναι περιορισμένη, λόγω οργανωτικών και οικονομικών
δυσχερειών, κυρίως όμως λόγω του θεσμικού αποκλεισμού που η κεντρική εξουσία επιβάλλει στους παράγοντες αυτούς.

2

1

ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1.1 Εισαγωγή
Το φαινόμενο της μετανάστευσης προς την Ελλάδα καταγράφει ήδη μια εξέλιξη δεκαπέντε και πλέον ετών, με ποσοτικά χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν την έκταση και τη
διάρκειά του 1 και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν την ιδιαίτερη μορφή και τις
συνέπειές του 2 . Η αντιμετώπισή του μέχρι τώρα περιορίστηκε κυρίως στη θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου, το οποίο επιδίωξε (και σε ένα βαθμό πέτυχε) να δημιουργήσει κίνητρα
για τη νομιμοποίηση της παρουσίας και της απασχόλησης των μεταναστών 3 . Ωστόσο, το
σαφές νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί μεν αναγκαία, όχι όμως και ικανή, συνθήκη προς την
προώθηση λύσεων για την ουσιαστική ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνική
πραγματικότητα, πολύ περισσότερο δε, όταν ο καθορισμός του έως τώρα μονοπωλείτο από
την πολιτική εξουσία (κυβέρνηση και κόμματα), αφήνοντας στο περιθώριο τον ευρύτερο
κοινωνικό χώρο.
Η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από τη σχετικά αρμονική συνύπαρξη ημεδαπού πληθυσμού και μεταναστών, χωρίς ωστόσο να μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό ως ένταξη
των τελευταίων στον κοινωνικό κορμό της χώρας. Στον τομέα αυτό απαιτούνται σημαντικά
βήματα που καλύπτουν όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, ο καθορισμός των οποίων
είναι ευκταίο να προκύψει από τον ουσιαστικό διάλογο της πολιτικής εξουσίας και των κοινωνικών φορέων, ώστε να διαμορφωθεί μια πολιτική με βάθος χρόνου και πολύπλευρα μέσα
επίτευξης των κοινά αποδεκτών στόχων. Στο μεταξύ, στον κοινωνικό χώρο που διαμορφώνε-

1

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001 (ΕΣΥΕ, 2001), στην Ελλάδα βρίσκονταν 762.191 υπήκοοι
τρίτων χωρών, αντιστοιχώντας στο 7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Μέχρι το 2004 ο αριθμός αυτός
(συνεκτιμώντας και τους μετανάστες χωρίς χαρτιά) ανερχόταν στους 900.000, ενώ συνυπολογίζοντας τους πολίτες κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και όσους είχαν κάρτα ομογενή, ο συνολικός αριθμός των μεταναστών στην Ελλάδα ανερχόταν σε 1.150.000 άτομα, δηλαδή περίπου στο 10,3% του συνολικού πληθυσμού
(ΜΠΜ, 2004). Τα στοιχεία της EUROSTAT (2005, Table 1 & 2) για τα έτη 2000 – 2005 εμφανίζουν ένα ποσοστό καθαρής μεταναστευτικής εισροής (net migration) της τάξης του 2,7 – 3, 7‰, δηλαδή ο πληθυσμός των μεταναστών αυξανόταν κάθε χρόνο κατά περίπου 30.000 – 40.000 άτομα, ενώ περίπου οι μισοί από αυτούς διαμένουν στη χώρα περισσότερο από 8 χρόνια και το 80% υπερβαίνει τα 5 χρόνια παραμονής. Τα στοιχεία αυτά
καταδεικνύουν τη διάρκεια και τη δυναμική του φαινομένου.
2

Τα πιο σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι η κυριαρχία
μιας μεταναστευτικής εθνότητας (των Αλβανών σε ποσοστό 57% του συνόλου), η συντριπτική προέλευση από
τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες (σε ποσοστό 83%) και η μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ εθνοτήτων ως προς τα
χαρακτηριστικά του φύλου και της οικογενειακής κατάστασης. Λεπτομερής ανάλυση των χαρακτηριστικών στο
Κρητικίδης (2003) και στο ΜΠΜ (2004).
3

Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας ο όρος μετανάστης χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους υπηκόους
τρίτων χωρών, εκτός των χωρών της ΕΕ-15 και των οικονομικά αναπτυγμένων χωρών εκτός ΕΕ (όπως ΗΠΑ,
Καναδάς, Αυστραλία, Ιαπωνία, κ.ά.).
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ται πέρα από την πολιτική εξουσία, αναδεικνύεται σταδιακά η δραστηριοποίηση επιμέρους
κοινωνικών δικτύων, τα οποία, μέσω της αποσπασματικής τους δράσης ή της δυναμική τους
διασύνδεσης, επιχειρούν να επηρεάσουν ή να επαναπροσδιορίσουν τα δεδομένα της μεταναστευτικής πολιτικής και των πολιτικών και μέτρων ένταξης.
Σε αυτό το πλαίσιο ενεργοποίησης του κοινωνικού χώρου εντάσσεται η παρούσα μελέτη, το θέμα της οποίας είναι η διερεύνηση του ρόλου των οργανώσεων της Κοινωνίας των
Πολιτών (ΚτΠ), και συγκεκριμένα των μεταναστευτικών κοινοτήτων και των ΜΚΟ, στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα. Στην επιλογή του θέματος οδήγησαν οι παρακάτω λόγοι:
•

Το αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον για τη μελέτη της ΚτΠ ως ιδεολογικό
χώρο και ως αναλυτικό εργαλείο.

•

Η εξαιρετικά περιορισμένη έρευνα στο πεδίο της ένταξης των μεταναστών, η
οποία να περιλαμβάνει και άλλους πιθανούς παράγοντες, πλην της κεντρικής
εξουσίας και των διευθετήσεων που αυτή επιβάλλει.

•

Η ανάγκη να μελετηθούν οι μετανάστες ως δρώντα υποκείμενα της διαδικασίας ένταξής τους και όχι μόνο ως παθητικοί δέκτες των θεσμικών διευθετήσεων του κράτους.

•

Η ανάγκη μελέτης της ποικιλομορφίας και της πολυπλοκότητας του κοινωνικού χώρου, εντός του οποίου οι κοινότητες μεταναστών και γηγενών αλληλεπιδρούν.

1.2 Προσεγγίζοντας το ευρύτερο πλαίσιο
Η μετανάστευση, διαχρονικό φαινόμενο που χαρακτηρίζει τις ανθρώπινες κοινωνίες
από την αρχή της ιστορίας, απέκτησε κατά τη διάρκεια του 20ου αι. μια ιδιαίτερη δυναμική
και αναδείχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι
κοινωνίες 1 . Αφενός αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα σύνθεσης και ανάπτυξης κοινωνιών
όπως των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας, οδηγώντας στη δημιουργία πολυπολιτισμικών / πολυεθνοτικών κρατικών μορφωμάτων που μέχρι τις μέρες μας εμφανίζουν μια αξιοσημείωτη σταθερότητα. Αφετέρου δε, στο δυτικοευρωπαϊκό χώρο των κλειστών εθνικών
κρατών, η μετανάστευση αποτέλεσε παράγοντα διατάραξης παγιωμένων ισορροπιών που
1

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΟΗΕ (United Nations, 2006) για την παγκόσμια μετανάστευση, οι μετανάστες το 2005 αντιστοιχούσαν στο 3% του παγκόσμιου πληθυσμού (191 εκατομμύρια) με το 1/3 από αυτούς
(64 εκατομμύρια) να ζουν στην Ευρώπη.
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στηρίζονταν στο (επιδιωκόμενο) πρότυπο των κρατών με εθνική ομοιογένεια, μέσω της οποίας θεωρείτο πως θα εξασφαλιζόταν ο οικονομικός και δημοκρατικός τους εκσυγχρονισμός 1 (ΟΚΕ, 2000 · ΚΕΣΔ, 2004).
Στη διαδρομή ενός αιώνα που χαρακτηρίστηκε από τη διευρυνόμενη πολιτική και οικονομική διεθνοποίηση, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τη διάδοση ιδεολογιών χειραφέτησης, οι μετακινήσεις πληθυσμών εντός του ευρωπαϊκού χώρου εντάθηκαν, καθώς η διαφορά οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής ανάπτυξης ανάμεσα στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις και τις χώρες της περιφέρειας οδήγησε σε πολλαπλές μετακινήσεις πληθυσμών, διαμορφώνοντας τις μεταναστευτικές ζώνες της Ευρώπης. Οι ραγδαίες κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις στα κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, η μετακίνηση πληθυσμών
από την Ασία και την Αφρική και οι διεργασίες για τη διεύρυνση της ΕΕ αναδιάταξαν τις
μεταναστευτικές ζώνες 2 . Το αποτέλεσμα είναι, σήμερα, την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα,
η ευρωπαϊκή ήπειρος να βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, τόσο σε σχέση με την πολιτική
όσο και σε σχέση με την κοινωνική της συγκρότηση και τη διαχείριση κοινωνικών φαινομένων που συνδέονται αιτιακά ή ως εκ του αποτελέσματος με τη μετανάστευση 3 , η οποία «συνιστά περισσότερο από ποτέ πρόκληση και προμηθεύει το πεδίο σχεδιασμού για την ανάπτυξη
πολιτικών που θα επηρεάσουν το πολιτικό και κοινωνικό μέλλον της ηπείρου» (Παύλου,
2005).

1.3 Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής μεταναστών
Όπως για τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, έτσι και στην περίπτωση της Ελλάδας, η μετανάστευση δεν αποτελεί νέο φαινόμενο, αφού η εμπειρία της έχει σημαδέψει την

1

Στις αρχές του 20ου αι. και ιδιαίτερα μετά το τέλος του Α’ Παγκόσμιου πολέμου διάχυτη υπήρξε η πεποίθηση,
ότι ο οικονομικός και δημοκρατικός εκσυγχρονισμός επιτυγχάνεται ενός των πλαισίων ενός ομοιογενούς εθνικού κράτους, σε αντιδιαστολή με τις αυταρχικές, κατά κύριο λόγο, αυτοκρατορίες που προϋπήρξαν.

2

Η αναδιάταξη των ευρωπαϊκών μεταναστευτικών ζωνών χαρακτηρίζεται από μεταναστευτικές ροές προς τις
χώρες της Νότιας Ευρώπης (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα), που άρχισαν τη δεκαετία του 1970 και
κορυφώθηκαν κατά τη δεκαετία του 1990 (Μουσούρου, 1991). Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι πως ανταποκρίνονται στη ζήτηση εργασίας χαμηλής ειδίκευσης, που οδηγεί τους μετανάστες στη «δευτερεύουσα» αγορά
εργασίας ή στον άτυπο ή «μαύρο» τομέα της οικονομίας (Καβουνίδη, 2003).
3

Σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT το ποσοστό των αλλοδαπών (γεννημένων εκτός ΕΕ) κατοίκων των
χωρών της ΕΕ κυμαίνεται για τα περισσότερα κράτη μεταξύ του 7 και του 15% επί του συνολικού πληθυσμού.
Σημαντικότατη είναι επίσης η συνεισφορά των μεταναστών στην αύξηση του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ.
Κατά το έτος 2005 ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων της ΕΕ-25 αυξήθηκε κατά 2.044.700 άτομα, από τα
οποία 1.663.400 αποτελούν καθαρή μεταναστευτική εισροή (net migration), ποσοστό που ξεπερνά το 80% της
συνολικής αύξησης του πληθυσμού (EUROSTAT, 2005 · United Nations, 2006).
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ελληνική κοινωνία εδώ και έναν αιώνα 1 . Ωστόσο κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αι. η
ελληνική εμπειρία στο θέμα της μετανάστευσης άλλαξε δραματικά. Η Ελλάδα, παραδοσιακά
χώρα αποστολής μεταναστών από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και τη δεκαετία του 1970,
εξελίχθηκε παράλληλα και σε χώρα υποδοχής, με τον ερχομό χιλιάδων αλλοδαπών από διάφορες χώρες 2 .
Οι μετανάστες αυτοί κλήθηκαν να καλύψουν το πρόβλημα που προέκυψε από τον
συνδυασμό της εξωτερικής μετανάστευσης (μόνο κατά τη δεκαετία του 1960 μετανάστευσαν
από τη χώρα περίπου 800.000 άτομα) με την παρατηρούμενη έντονη οικονομική ανάπτυξη
και τη συνακόλουθη αστικοποίηση μεγάλου μέρους του αγροτικού πληθυσμού, που δημιούργησε στενότητα εργατικού δυναμικού σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας και ορισμένα επαγγέλματα. Δημιουργήθηκε έτσι «ένα στρώμα ξένων εργατών, παράνομων στην μεγάλη τους πλειονότητα, οι οποίοι αποτελούν το 1%- 3% του εργατικού δυναμικού της χώρας»
(Μουσούρου, 1991, σ. 104), οι οποίοι όμως, καθώς αγνοήθηκαν από την εργατική νομοθεσία, τα συνδικάτα και την κοινή γνώμη, αποτέλεσαν μια περιθωριακή κατηγορία με τα χαρακτηριστικά ενός λούμπεν προλεταριάτου.
Η μεταστροφή της Ελλάδας σε χώρα υποδοχής πραγματοποιήθηκε σταδιακά στη
διάρκεια των δεκαετιών 1970 & 1980 και κορυφώθηκε τη δεκαετία του 1990, κυρίως ως επακόλουθο των ραγδαίων κοινωνικοπολιτικών αλλαγών που συνέβησαν στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, και ιδιαίτερα στη συνορεύουσα Αλβανία, οι οποίες οδήγησαν χιλιάδες άτομα στην αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής. Ωστόσο η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες
χώρες της Νότιας Ευρώπης που αντιμετώπισαν παρόμοια φαινόμενα, μολονότι όχι στην ίδια
ένταση 3 , βρέθηκε απροετοίμαστη, από την άποψη του θεσμικού πλαισίου και των υποστηρι1

Στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας διακρίνονται δύο περίοδοι μετανάστευσης (αποδημίας- emigration)
προς το εξωτερικό. Η πρώτη οριοθετείται στα έτη 1893 – 1914 και προέκυψε ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης του 1893 που επακολούθησε τη ραγδαία πτώση της τιμής της σταφίδας (το κυρίαρχο εξαγώγιμο προϊόν της
χώρας) στις διεθνείς αγορές. Κατά την περίοδο αυτή περίπου το 1/6 του συνολικού πληθυσμού της χώρας μετανάστευσε κυρίως προς τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο. Η δεύτερη περίοδος αποδημίας πραγματοποιείται κατά τα έτη
1950 – 1974 προς τις χώρες της Δ. Ευρώπης, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία, στις οποίες μετανάστευσαν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Έλληνες (Kasimis & Kassimi, 2004). Οι μεταναστευτικές εισροές
(immigration) αφορούσαν κυρίως Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία τη δεκαετία του 1920 (1,2 εκατομμύρια), την Κωνσταντινούπολη και την Αίγυπτο κατά τη δεκαετία του 1950 (περίπου 350.000). Ωστόσο, οι
πληθυσμοί αυτοί, λόγω της καταγωγής τους αλλά κυρίως λόγω της θετικής συμβολής τους στην οικονομία και
το εμπόριο της χώρας, εντάχθηκαν σχετικά γρήγορα και αποτελεσματικά (Gropas & Triandafyllidou, 2005).
2

Κατά τη δεκαετία του 1970 οι μετανάστες προέρχονταν κυρίως από το Ιράν και το Ιράκ, ενώ ακολούθησαν
μετανάστες από την Ινδία, την Τουρκία (Κούρδοι), την Παλαιστίνη και τις Φιλιππίνες. Σημαντικός ήταν επίσης
ο αριθμός των μεταναστών από διάφορες αφρικανικές χώρες (Αίγυπτος, Αιθιοπία, Νιγηρία).
3

Το 2001 οι μετανάστες στην Ελλάδα αποτελούσαν το 7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Ισπανία ήταν 3,6%, την Πορτογαλία 3% και την Ιταλία 2,8% (Apostolatou, n.d).

6

Κεφάλαιο1. Το μεταναστευτικό φαινόμενο στην Ελλάδα
κτικών κρατικών δομών, για το νέο της ρόλο. Τα δύο πιο σημαντικά προβλήματα της νέας
κατάστασης που διαμορφώθηκε ήταν αφενός ο μεγάλος αριθμός των μεταναστών 1 και αφετέρου το γεγονός ότι η πλειονότητα αυτών είχαν εισέλθει, διέμεναν και εργάζονταν στη χώρα
παράτυπα 2 .
Κατ’ ουσίαν η Ελλάδα κλήθηκε να διευθετήσει ένα πρόβλημα που άλλες ευρωπαϊκές
χώρες αντιμετώπισαν σε μεγάλο εύρος χρόνου. Και αυτό υπό την πίεση των αναγκών της
προσαρμογής της οικονομίας στα κριτήρια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Η διογκούμενη ανεργία και οι διαρθρωτικές αλλαγές στην δομή της οικονομίας, που
χαρακτήρισαν έντονα την δεκαετία του 1990, αποτέλεσαν την οικονομική συγκυρία εντός
της οποίας έπρεπε να διευθετηθεί το μεταναστευτικό ζήτημα. Παράλληλα, το υψηλό επίπεδο
πολιτισμικής και εθνολογικής ομοιογένειας, σχετιζόμενο κυρίως με τη γλώσσα και τη θρησκεία, συναποτελούσε ένα βασικό παράγοντα επηρεασμού του δημόσιου λόγου που αφορούσε τη μετανάστευση, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έξαρσης του εθνικισμού στα Βαλκάνια.
Αποτέλεσμα των παραγόντων αυτών, και σε άμεση συνέργεια με τον τρόπο που τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) κατέτασσαν το φαινόμενο στις συλλογικές αναπαραστάσεις του ελληνικού κοινού, ήταν αφενός μεν «οι προσλήψεις και οι στάσεις της ελληνικής
κοινής γνώμης έναντι του “ξένου” και της ετερότητας να εξελίσσονται προς μια αρνητική κατεύθυνση» (Δώδος κ.συν. 1996, σ. 334), αφετέρου, από ένα σημαντικό τμήμα μελών του κοινοβουλίου και της Εκκλησίας να διατείνεται πως «η πρόσφατη ιστορία των Βαλκανίων και η
εύθραυστη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στην περιοχή είναι νομιμοποιητικοί παράγοντες για
την επιβολή περιορισμών στις συμπεριφορές των μειονοτήτων και των ξένων υπηκόων» (Lykovardi & Petroula, 2003, p. 11).
Τα ζητήματα αυτά έθεσαν το πλαίσιο του δημόσιου λόγου για τη μετανάστευση, σε
μια περίοδο που η ελληνική κοινωνία εκσυγχρονιζόταν, αποβάλλοντας αρκετά από τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της. Σε αυτά δεν μπορεί βέβαια κανείς να εντοπίσει μόνο στοιχεία
1

Είναι χαρακτηριστικό πως ο ΟΑΕΔ, που είχε επωμιστεί να διεκπεραιώσει τη διαδικασία του προγράμματος
νομιμοποίησης του 1998, του μεγαλύτερου από όσα είχαν διεξαχθεί μέχρι τότε στις χώρες της Νότια Ευρώπης,
κλήθηκε να χειριστεί 371.641 αιτήσεις, εγχείρημα πρωτοφανές όχι μόνο στο είδος του για τα ελληνικά δεδομένα αλλά και σε μέγεθος, ακόμα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα (Καβουνίδη, 2003).
2

Στην εργασία αυτή επιλέγεται ο όρος «παράτυποι» και όχι «παράνομοι» μετανάστες για να τονιστεί ότι η μόνη
παράνομη πράξη των ατόμων αυτών είναι η παραβίαση της νομοθεσίας για τη μετανάστευση, η είσοδος δηλαδή
και η παραμονή στη χώρα χωρίς να έχουν εξασφαλίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το γεγονός πως τουλάχιστον ως προς αυτό το αρχικό στάδιο (της παράτυπης εισόδου και παραμονής) τα άτομα αυτά δεν εμπλέκονται
κατ’ ανάγκη σε άλλες παράνομες πράξεις, οδηγεί στην επιλογή του όρου «παράτυποι», όρος που αντιστοιχεί
καλύτερα και προς τον διεθνώς αποδεκτό αγγλικό όρο undocumented ή irregular (βλ και Τριανταφυλλίδου,
2005, σ. 10).
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κοινωνικής ειρήνης, καθώς ο πολιτικός εκσυγχρονισμός της Ελλάδας έγινε με αρκετά πολυτάραχο τρόπο. Ωστόσο, την στιγμή που φαινόταν ότι είχε γίνει σημαντική πρόοδος στα ζητήματα της πολιτικής και οικονομικής δημοκρατίας, παρουσιάστηκε και το μεταναστευτικό
ζήτημα, αναγκάζοντας τη χώρα να επανατοποθετηθεί, μέσω της θέσπισης συγκεκριμένου
νομοθετικού πλαισίου, και να δοκιμάσει έτσι τη δύσκολα αποκτηθείσα δημοκρατική της ταυτότητα (ΟΚΕ, 2000).

1.4 Βασικοί σταθμοί του νομοθετικού πλαισίου για τη μετανάστευση και
την ένταξη
Η ένταση της μεταναστευτικής εισροής στην Ελλάδα βρήκε τη χώρα με ένα παρωχημένο νομικό πλαίσιο που ρύθμιζε τα θέματα των αλλοδαπών 1 . Η αναποτελεσματικότητά του
απέναντι στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της μετανάστευσης και η ανάγκη εναρμόνισής του με τα ισχύοντα στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας
(ΕΟΚ) οδήγησε στην ψήφιση του νόμου 1975/1991, «Είσοδος, έξοδος, παραμονή, εργασία,
απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις».
Στο νόμο αυτό, ωστόσο, δε συμπεριλαμβανόταν κανένα μέτρο που να διευκολύνει την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ζωή της χώρας, αφού ο βασικός προσανατολισμός του ήταν να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών, με σκοπό την περιστολή της μετανάστευσης και τη διευκόλυνση της απέλασης
όλων των μη νόμιμων αλλοδαπών που διέμεναν προσωρινά στην Ελλάδα (Gropas & Triandafyllidou, 2005).
Ωστόσο, παρά τις ρυθμίσεις του νόμου, ο όγκος της παράνομης μετανάστευσης μεγάλωνε, καταδεικνύοντας την αναποτελεσματικότητα των ελέγχων στα σύνορα όσο και εντός της χώρας, όπως και των επιχειρήσεων μαζικής απέλασης (επιχειρήσεις σκούπα). Η διαπίστωση του διαφαινόμενου μόνιμου χαρακτήρα της μετανάστευσης οδήγησε στην έκδοση
των προεδρικών διαταγμάτων 358/1997 και 359/1997, μέσω των οποίων επιχειρήθηκε, καθυστερημένα κατά την άνοιξη του 1998, το πρώτο πρόγραμμα νομιμοποίησης 2 . Αυτό αφο1

Νόμος 4310 της 6/16 Αυγούστου 1929 «περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, αστυνομικού
ελέγχου διαβατηρίων, απελάσεων και εκτοπίσεων».
2

Η Ελλάδα ήταν η τελευταία από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης που ανταποκρίθηκε στο νέο περιβάλλον της
μετανάστευσης επιχειρώντας τη νομιμοποίηση των αλλοδαπών. «Το πρώτο τέτοιο πρόγραμμα εφαρμόστηκε από
την Ισπανία το 1985 και ακολούθησαν η Ιταλία το 1987 και η Πορτογαλία το 1992. Όταν ξεκίνησε το Ελληνικό
πρόγραμμα τον Ιανουάριο του 1998, η Ιταλία διεξήγαγε το τέταρτό της πρόγραμμα, ενώ η Ισπανία είχε ολοκληρώσει τρία και η Πορτογαλία δύο» (Καβουνίδη, 1993, σ. 20).
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ρούσε αποκλειστικά τους ήδη (παράτυπα) διαμένοντες μετανάστες στην Ελλάδα, δίνοντας
έμφαση στις οικονομικές – εργασιακές πτυχές του θέματος, καθώς ανήγαγε σε κυρίαρχο
στοιχείο νομιμοποίησης την απόδειξη πραγματικής απασχόλησης.
Οι περιορισμένες λύσεις που προσέφερε αυτό το νομικό καθεστώς οδήγησαν στο νόμο 2910/2001, «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις». Ο βασικός στόχος του νόμου ήταν
η δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου συνθηκών για μια μακροχρόνια και αποτελεσματική
μεταναστευτική πολιτική, εναρμονισμένη με αυτές των υπολοίπων μελών της ΕΕ. Παράλληλα έθεσε σε εφαρμογή ένα νέο και φιλόδοξο πρόγραμμα νομιμοποίησης, επιβεβαιώνοντας
έτσι έμμεσα την αποτυχία του αντίστοιχου πρώτου προγράμματος. Σημαντική καινοτομία
του νόμου ήταν η κατοχύρωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μεταναστών και
η δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στις υπάρχουσες κοινωνικές δομές (εκπαίδευση, δικονομικό σύστημα, κοινωνική ασφάλιση) 1 , χωρίς όμως να ορίζονται συγκεκριμένα υποστηρικτικά
μέτρα για την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα και του νέου
αυτού νομοθετήματος αποδείχθηκε περιορισμένη, λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας
απόκτησης των δικαιολογητικών για την υποβολή της αίτησης άδειας παραμονής (βεβαίωση
εργασίας, μεγάλος αριθμός ενσήμων, υψηλό κόστος παραβόλων) αλλά και της έλλειψης ικανού αριθμού υπαλλήλων στις υπηρεσίες που κλήθηκαν να διεκπεραιώσουν αυτή τη διαδικασία (Καψάλης & Κατσορίδας, 2004). Αποτέλεσμα ήταν, και μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης νομιμοποίησης, να παραμένει χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα ένα σημαντικό
κομμάτι του μεταναστευτικού πληθυσμού της Ελλάδας 2 .
Ο πλέον πρόσφατος σταθμός της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής είναι ο νόμος
3386/2005, «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική
Επικράτεια». Ο νόμος αυτός δίνει μια νέα ευκαιρία νομιμοποίησης και επιχειρεί να ρυθμίσει
διάφορα άλλα διοικητικά θέματα σχετικά με τη μετανάστευση 3 . Η σημαντική καινοτομία του
όμως είναι πως για πρώτη φορά περιέχονται διατάξεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών 4 . Παρ’ ότι οι διατάξεις αυτές έχουν καθαρά περιγραφικό χαρακτήρα και παραπέ1

Ν. 2910/2001, άρθρο 39- 41.

2

Οι Gropas & Triandafyllidou (2005) υπολογίζουν σε περίπου 850.000 τους νόμιμους μετανάστες, αφήνοντας
ένα υπόλοιπο περίπου 300.000 ατόμων που είτε δεν εξασφάλιζαν τις προϋποθέσεις νομιμοποίησης ή εισήλθαν
στη χώρα παράνομα μετά το πέρας των δύο προγραμμάτων νομιμοποίησης..
3

Κριτική των διατάξεων του νόμου στο ΟΚΕ (2005b) και Παύλου (2005).

4

Ν. 3386/2005, Κεφάλαιο ΙΒ, άρθρα 65-65.
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μπουν σε υπουργικές αποφάσεις για τη συγκεκριμενοποίησή τους 1 , είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι προβλέπεται ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης που θα καλύπτει τους ακόλουθους τομείς: γνώση ελληνικής γλώσσας, παρακολούθηση εισαγωγικών μαθημάτων ένταξης,
πρόσβαση στην αγορά εργασίας και ενεργό κοινωνική συμμετοχή.
Με το νόμο αυτό για πρώτη φορά επιχειρείται σύνδεση της μεταναστευτικής πολιτικής με τις πολιτικές για την ένταξη. Ο νόμος και τα κείμενα που τον ακολούθησαν (υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι, κ.λπ.) διαμορφώνουν το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου θεσμοθετείται πια η διαδικασία ένταξης των μεταναστών 2 . Το πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται σε μια
κοινωνική πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από την 15ετή τουλάχιστον παρουσία των
μεταναστών, με σκοπό να διευθετήσει πολιτικά όρους και διαδικασίες ένταξης. Ωστόσο, η
διαδικασία ένταξης των μεταναστών είναι πολυεπίπεδη και πολυπαραγοντική. Για το λόγο
αυτό στα κεφάλαια που ακολουθούν θα επιχειρηθεί αφενός η αποσαφήνιση του εννοιολογικού περιεχομένου και των επιπέδων (διαστάσεων) της ένταξης, αφετέρου η συγκεκριμενοποίηση της δράσης των παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτήν και αποτελούν το αντικείμενο της παρούσης εργασίας.

1

Η πρώτη τέτοια απόφαση, που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2006, αφορά στην πιστοποίηση της ελληνομάθειας
όσων επιθυμούν να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντα (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, 2006).

2

Στο σχέδιο νόμου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α με τίτλο «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» προβλέπεται η
σύσταση Εθνικής Επιτροπής για την Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών με σκοπό την «εισήγηση προτάσεων
και δράσεων προς τον Υπουργό Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό
πολιτικών σχετικών με την κοινωνική ένταξη των μεταναστών» (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, 2006b, άρθρο 4).
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2

Η ΕΝΤΑΞΗ

2.1 Εισαγωγή
Η ένταξη (integration) αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία των κοινωνικών επιστημών ως όρος, του οποίου ωστόσο σπάνια προσδιορίζεται το περιεχόμενό του, και ακόμα και
στις περιπτώσεις που αυτό γίνεται οι προτεινόμενοι ορισμοί χαρακτηρίζονται από μια εκτεταμένη ποικιλομορφία.
Επιχειρώντας τη μακροσκοπική θεώρηση του όρου ένταξη, μπορούμε να δούμε πως
πρόκειται για χαρακτηριστικό ενός κοινωνικού συστήματος, μιας κοινωνίας δηλαδή, το οποίο γίνεται αντιληπτό μέσα από την προοπτική των ατόμων, των κοινωνικών ομάδων και
των θεσμών, από τις αλληλεπιδράσεις των οποίων συγκροτείται το κοινωνικό σύστημα
(May, 2003). Στις περισσότερες προσεγγίσεις του όρου διαπιστώνεται μια διάκριση μεταξύ
της ένταξης ως θεωρητικής έννοιας (theoretical concept) και ως έννοιας πολιτικής πρακτικής
(policy concept). Ως θεωρητική έννοια ο όρος χρησιμοποιείται όταν γίνεται αναφορά στη
συστημική ένταξη και στην πολιτισμική ή κανονιστική ένταξη. Ωστόσο συνηθέστερα ο όρος
χρησιμοποιείται με όρους πολιτικής πρακτικής, με περιεχόμενο που αφορά την κοινωνική,
οικονομική και πολιτική συμμετοχή των ατόμων ή των κοινωνικών ομάδων. Υπό αυτή την
έννοια η ένταξη, ως χαρακτηριστικό μιας κοινωνίας, σχετίζεται με το βαθμό στον οποίο η
κοινωνία αυτή επιτρέπει (ή καθιστά ίση) τη συμμετοχή όλων των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων στα κεντρικά κοινωνικά αγαθά, όπως: εργασία, εισόδημα, κατοικία, κοινωνική
πρόνοια, μόρφωση, συμμετοχή στην πολιτική και πολιτιστική ζωή. Πρόσφατα ο όρος κοινωνική συνοχή χρησιμοποιείται εναλλακτικά της ένταξης, τουλάχιστον υπό την έννοια ότι οι
κοινωνίες με υψηλά επίπεδα κοινωνικής συνοχής είναι αυτές στις οποίες τα μέρη που τις αποτελούν (ομάδες ή άτομα) εντάσσονται με μεγαλύτερη επιτυχία (Baldwin-Edwards, χ.χ. ·
Entzinger & Biezeveld, 2003).
Στο κεφάλαιο αυτό θα διερευνηθεί το εννοιολογικό σχήμα της ένταξης των μεταναστών, με έμφαση στις κυρίαρχες διαστάσεις της και με σκοπό την όσο το δυνατόν πληρέστερη οριοθέτησή της. Παράλληλα, και με όρους πολιτικής πρακτικής, θα γίνει αναφορά στα
καθεστώτα διαχείρισης ένταξης των μεταναστών στην Ευρώπη, τα οποία συνθέτουν το πλαίσιο αναφοράς και επηρεασμού των αντίστοιχων πολιτικών που ακολουθούνται για την ένταξη των μεταναστών και στην Ελλάδα.
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2.2 Μετανάστευση και ένταξη
Η εννοιολογική ασάφεια του όρου ένταξη χαρακτηρίζει και τη χρήση του σε σχέση
με τη μετανάστευση, η οποία καθίσταται αρκετά προβληματική εξαιτίας της χρήσης και της
κατάχρησής του στο δημόσιο λόγο (discourse) αλλά και της έλλειψης μιας κοινής παραδοχής
στη βιβλιογραφία (Baldwin-Edwards, ό.π.), που περιλαμβάνει κανονιστικές υποδηλώσεις
όσο και ποικίλους περιγραφικούς προσδιορισμούς, οδηγώντας σε μια «Βαβυλώνια σύγχυση
των όρων» (May, 2003, σ. 2), η οποία επιτείνεται από τη συχνή όσο και αντιφατική χρήση
σχετικών όρων όπως: αφομοίωση, επιπολιτισμός, προσαρμογή, ενσωμάτωση κ.λπ.
Το ενδιαφέρον για τη μελέτη της διαδικασίας ένταξης των μεταναστών άρχισε στις
αρχές του 20ου αι. στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αποτελούσαν ήδη την περίοδο εκείνη
μια κλασική χώρα μετανάστευσης. Πολύ αργότερα, και ιδιαίτερα κατά τη μεταπολεμική περίοδο, η μελέτη της διαδικασίας ένταξης των μεταναστών προσέλκυσε το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον στο χώρο της Ευρώπης, του Καναδά και της Αυστραλίας, ως αποτέλεσμα της ενθάρρυνσης της μεταναστευτικής κίνησης για την κάλυψη βασικών ελλείψεων εργατικού δυναμικού.
Η αρχική υπόθεση που συνόδευσε την είσοδο των μεταναστών στις χώρες υποδοχής
ήταν πως με την πάροδο του χρόνου όλοι οι μετανάστες θα ενσωματώνονταν στο νέο τους
περιβάλλον, ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας επιπολιτισμού (acculturation) 1 . Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε διάστημα δύο ή ακόμα και τριών γενεών, αλλά στο τέλος αυτής της διαδικασίας «δεν θα υπήρχε καμιά ορατή διάκριση μεταξύ των μεταναστών και των απογόνων τους
από τη μια μεριά και της κοινωνίας των χωρών υποδοχής από την άλλη, εκτός ίσως από τα
ονόματα και τη φυσική απόχρωση της επιδερμίδας» (Entzinger & Biezeveld, 2003, σ. 7).
Στην προσπάθεια να ερμηνευτεί αυτή η διαδικασία υποστηρίχτηκε πως τα εμπλεκόμενα μέρη (μετανάστες & κοινωνία υποδοχής) θα εγκατέλειπαν ορισμένα στοιχεία του πολιτισμού και της ταυτότητάς τους, διατηρώντας παράλληλα άλλα, τα οποία θα συγχωνεύονταν

1

O κλασσικός ορισμός του επιπολιτισμού παρουσιάστηκε από τους Redfield, Linton & Herskovits (1936, όπ.
αναφ. στο Berry, 1997): «ο επιπολιτισμός κατανοεί εκείνα τα φαινόμενα που δημιουργούνται όταν ομάδες ατόμων που έχουν διαφορετικούς πολιτισμούς έρχονται σε συνεχή επαφή, από πρώτο χέρι, με αλλαγές στα αρχικά
σχέδια πολιτισμού της μιας ή και των δύο ομάδων» (σ. 7). Τον όρο χρησιμοποιεί αργότερα και ο Eisenstadt (οπ.
αναφ. στο May, 2003) ως την πρώτη διάσταση αυτού που ονομάζει απορρόφηση (absorption), συνδέοντάς τον
πρωταρχικά με την έκταση στην οποία ο μετανάστης μαθαίνει τους ποικίλους όρους, κανόνες και ήθη της κοινωνίας υποδοχής.
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με τα στοιχεία άλλων μεταναστευτικών και μη μεταναστευτικών πολιτισμικών ομάδων, με
αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός νέου πολιτισμικού μορφώματος (cultural amalgamation).
Άλλοι μελετητές του φαινομένου της μετανάστευσης, όπως ο Gordon (1964), θεώρησαν πως αυτή η διαδικασία είναι μονοδιάστατη και εκτείνεται κατά μήκος ενός συνεχούς
(continuum), όπου το ένα άκρο του διακρίνεται από υψηλό βαθμό διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς των μεταναστών, ενώ το άλλο άκρο χαρακτηρίζεται από την αποδοχή του
πολιτισμού της κοινωνίας υποδοχής 1 , και τείνει να προκαλέσει μεγαλύτερη αλλαγή στη μία
μόνο από τις πολιτισμικές ομάδες, οδηγώντας ουσιαστικά τους μετανάστες σε συμμόρφωση
προς τα επικρατούντα - κυρίαρχα πολιτισμικά μοτίβα. Επρόκειτο δηλαδή για μια διαδικασία
στενά εθνοκεντρική, μέσα από την οποία οι μεταναστευτικές και εθνοπολιτισμικές ομάδες
απορροφώνται από τον κυρίαρχο εθνικό πολιτισμό, εγκαταλείποντας τα ιδιαίτερα εθνικάφυλετικά χαρακτηριστικά τους (Βακαλιός, 1999).
Η διαδικασία αυτή, γνωστή ως αφομοίωση (assimilation), μπορεί να περιλαμβάνει τη
σταδιακή εθελοντική αποβολή στοιχείων της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας των μεταναστών,
με την συνακόλουθη υιοθέτηση των αντίστοιχων στοιχείων της κοινωνίας υποδοχής
(Gordon, 1964) 2 ή μπορεί να προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας επιβεβλημένης, από την κυρίαρχη ομάδα, πολιτικής αφομοίωσης. Η δεύτερη αυτή περίπτωση αφομοίωσης συμβαίνει στις
κοινωνίες εκείνες που δεν αποδέχονται την πολιτισμική ποικιλομορφία και, μέσω των πολιτικών που εφαρμόζουν, επιβάλλουν την πολιτισμική αλλαγή ως μια μορφή εξαναγκασμένης
αφομοίωσης που ο Berry (1997, σ. 10) χαρακτηρίζει «Pressure Cooker».
Γύρω στα μέσα της δεκαετίας του ’60 η υπόθεση της αφομοίωσης, ως κυρίαρχη τακτική της διαδικασίας του επιπολιτισμού, άρχισε να τίθεται υπό αμφισβήτηση. Ο βασικός
λόγος για αυτό ήταν οι παρατηρούμενες πολιτισμικές διαφορές, μεταξύ των μεταναστών και
των απογόνων τους αφ’ ενός και της περιβάλλουσας κοινωνίας υποδοχής αφ’ ετέρου, οι οποίες δεν είχαν εξαφανιστεί. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, οι διαφορές αυτές είχαν ενισχυθεί σε τέτοιο βαθμό, που αποτέλεσαν τη βάση για το σχηματισμό των μεταναστευτικών
κοινοτήτων.

1

Το μέσο αυτού του συνεχούς είναι ο διπολιτισμός (biculturalism), ένα στάδιο κατά το οποίο οι μετανάστες
διατηρούν κάποια χαρακτηριστικά της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, ενώ παράλληλα υιοθετούν στοιχεία του
πολιτισμού της χώρας υποδοχής. Ωστόσο, το στάδιο αυτό είναι μεταβατικό στην πορεία της πλήρους αφομοίωσής τους.
2

Ο Gordon διακρίνει επτά μορφές αφομοίωσης με κυρίαρχη τη δομική, αναφέροντας πως «όταν η δομική αφομοίωση έχει συντελεστεί […] όλες οι άλλες μορφές αφομοίωσης θα ακολουθήσουν φυσικά» (σ. 81).
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Οι κοινότητες αυτές, που αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης και της
επιθυμίας εκ μέρους των μεταναστών να τονίσουν την πολιτισμική τους ταυτότητα, κατέδειξαν πως τα μέλη τους μπορεί να είχαν ενσωματωθεί πλήρως στην περιβάλλουσα κοινωνία,
ωστόσο αυτό δεν υπονοούσε απαραίτητα και την εγκατάλειψη της εθνοπολιτισμικής τους
ταυτότητας. Κατά συνέπεια, αυτό που αρχικά μονοδιάστατα χαρακτηρίστηκε ως αφομοίωση
εμφανίστηκε να έχει δυο διαστάσεις, οι οποίες δεν συνέπιπταν απαραίτητα: μια δομική και
μια πολιτισμική (Berry, 1997 · Hoffmann- Nowotny, 1970, όπ. αναφ. στο Entzinger &
Biezeveld, 2003).
Παράλληλα, φάνηκε πως η διαδικασία ένταξης των μεταναστών είχε συνέπειες (άρα
και αφορούσε) όχι μόνο στους ίδιους αλλά και στα μέλη της κοινωνίας υποδοχής, σπάζοντας
έτσι το μονοδιάστατο συνεχές του Gordon και οδηγώντας, έμμεσα ή άμεσα, στη μελέτη του
ρόλου όχι μόνο των μεταναστών αλλά και των κατοίκων των κοινωνιών υποδοχής 1 . Συνακόλουθα πια η ένταξη άρχισε να θεωρείται ως μια αμφίδρομη διαδικασία 2 (two- way process),
το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα χαρακτηριστικά και τις προσπάθειες των
μεταναστών από τη μια και της κοινωνίας που τους υποδέχεται από την άλλη (Penninx,
2004).
Η θεώρηση της ένταξης ως διαδικασία είναι κυρίαρχη σε όλη τη σχετική βιβλιογραφία, μολονότι διίστανται οι απόψεις σχετικά με το αν πρόκειται για το τελικό αποτέλεσμα
μιας διαδικασίας (άρα και περισσότερο στατική ως προς τη φύσης της) ή αν πρέπει να καθοριστεί εντός του πλαισίου μιας δυναμικής, μακροπρόθεσμης και συνεχούς διαδικασίας αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας προσαρμογής, που εμπλέκει τους μετανάστες και τους απογόνους
τους όσο και την κοινωνία υποδοχής (Council of the European Union, 2004 · Favell, 2003 ·
Koff, 2002).

1

Εστιάζοντας ειδικότερα στην πολιτισμική διάσταση της ένταξης και μέσα από μία κοινωνικο-ψυχολογική
προσέγγιση, ο Berry (έμμεσα) όσο κυρίως ο Bourhis et al διερεύνησαν παράλληλα με τους μετανάστες και το
ρόλο των γηγενών.
2

Βλ. την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη «Μετανάστευση, ένταξη και απασχόληση» (Επιτροπή
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003), σύμφωνα με την οποία η ένταξη ορίζεται ως:
«…μια αμφίδρομη διαδικασία βασιζόμενη σε αμοιβαία δικαιώματα και αντίστοιχες υποχρεώσεις των
νομίμων κατοίκων υπηκόων τρίτων χωρών και της κοινωνίας υποδοχής, διαδικασία η οποία προϋποθέτει την πλήρη συμμετοχή του μετανάστη. Αυτό σημαίνει, αφενός, ότι αποτελεί ευθύνη της κοινωνίας υποδοχής να εξασφαλίσει ότι τα τυπικά δικαιώματα των μεταναστών προβλέπονται κατά τρόπο που να επιτρέπει στο άτομο να συμμετάσχει στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ζωή και στη ζωή της κοινωνίας των πολιτών και, αφετέρου, ότι οι μετανάστες σέβονται τους θεμελιώδεις κανόνες και αξίες της κοινωνίας υποδοχής και συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία ένταξης χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν
την ταυτότητά τους» (σ. 18-19).
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Μέσα από αυτή τη θεώρηση οι συνηθέστερες προσεγγίσεις της ένταξης είναι οι ακόλουθες :
•

Ως κοινωνικό φαινόμενο, που αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ των μεταναστών και των κοινοτήτων τους, και της κοινωνίας υποδοχής, το οποίο λαμβάνει χώρα σε ένα περισσότερο ή λιγότερο διευρυμένο πλαίσιο, ανάλογα με τις
πολιτικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις της κυβέρνησης της χώρας υποδοχής.

•

Ως πολιτικό στόχο, που δεν περιγράφει απλώς ένα κοινωνικό φαινόμενο αλλά
μια επιθυμητή κοινωνική κατάσταση που περιλαμβάνει κοινωνικά και πολιτικά
χαρακτηριστικά, όπως η ισότητα έναντι του νόμου, η πολιτογράφηση, η απουσία κάθε μορφής διάκρισης, κ.λπ.

•

Ως πολιτικό μέσο, για την επίτευξη άλλων κοινωνικών στόχων 1 . Η επιτυχής
ένταξη των μεταναστών θεωρείται πως συνεισφέρει θετικά στο σύνολο της
κοινωνίας μέσω της διατήρησης της κοινωνικής αρμονίας και της πιθανής αύξησης της οικονομικής ευμάρειας

2.3 Διαστάσεις της ένταξης
Η συμπερίληψη των μεταναστών στις υπάρχουσες κοινωνικές δομές, καθώς και το
είδος και η ποιότητα της σύνδεσής τους στο σύστημα κοινωνικοοικονομικών, νομικών και
πολιτισμικών σχέσεων, καθιστά την ένταξη μια σύνθετη και πολυεπίπεδη διαδικασία που δεν
μπορεί να αναλυθεί με έναν γενικό και περιληπτικό τρόπο. Επιχειρώντας τη σύνθεση των
βασικών προσεγγίσεων, διαπιστώνουμε πως η διαδικασία της ένταξης μπορεί να διακριθεί
σε δύο βασικές διαστάσεις: τη δομική και την πολιτισμική 2 .

1

Η θεώρηση της ένταξης ως πολιτικό μέσο για την εξασφάλιση άλλων ανεξάρτητων στόχων παρουσιάζεται
άλλοτε ως προσφορά προς τους μετανάστες και άλλοτε ως απαίτηση, μερικές φορές τόσο ισχυρή, ώστε η αδυναμία να ανταποκριθούν σε αυτή να οδηγεί σε ποινές ή ακόμα και στην απέλαση(Duncan, n.d). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα προγράμματα γλωσσικής διδασκαλίας που προσφέρονται σε πολλές χώρες υποδοχής
μεταναστών, η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων θεωρείται ως αναγκαία προϋπόθεση για την απόκτηση της
άδειας παραμονής. Στην Αυστρία π.χ., ο μεταναστευτικός νόμος που ισχύει από το 2003 δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επιτυχή ένταξη των μεταναστών και προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες, που περιλαμβάνονται στο
Integrationsvereinbarung (συμφωνητικό ένταξης) που υποχρεούνται οι αλλοδαποί να υπογράψουν και στο οποίο κυρίαρχη θέση έχει η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας (Deutsch-Integrations-Kurs) και βασικών πολιτικών και κοινωνικών γνώσεων. Η μη παρακολούθηση ή η αδυναμία της επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων αυτών εκ μέρους των μεταναστών επιφέρει αρχικά χρηματικό πρόστιμο και, μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών, την αδυναμία ανανέωσης της άδειας παραμονής με συνέπεια την απέλαση (Rieder, 2003).
2

Στη βιβλιογραφία καταγράφεται διαφοροποίηση σε περισσότερες επιμέρους διαστάσεις (π.χ. οικονομική, πολιτική, κοινωνική, προσδιοριστική της ταυτότητας, ψυχολογική, κ.ά.) βλ. Berry, 1997 · Bourhis et al. 1997 ·
Gordon, 1964 · Heckmann, 1984 · Koff, 2002 · May, 2003 · Penninx, 2002 & 2005. Ωστόσο, αφενός υπάρχει
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2.3.1

Δομική διάσταση
Η δομική διάσταση της ένταξης (incorporation) χαρακτηρίζεται από το βαθμό συμ-

μετοχής των μεταναστών (ατόμων και ομάδων) στην ευρύτερη κοινωνία σε θεσμικό επίπεδο,
κάτι που ο Eisenstadt ονόμασε θεσμικό σκεδασμό (institutional dispersion). Αναφέρεται επίσης στην κατοχή δικαιωμάτων και δύναμης, κοινωνικής υπόστασης και κύρους 1 , στη δυνατότητα πρόσβασης σε υλικά και μη υλικά αγαθά, εν συντομία στη θέση που καταλαμβάνουν
οι μετανάστες στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή.
Τα δομικά χαρακτηριστικά της ένταξης συνδέονται όχι μόνο με τις πολιτικές ένταξης
αλλά και με τις πολιτικές μετανάστευσης του κάθε κράτους.
Συνήθως τα κράτη αρθρώνουν τις πολιτικές τους για τη μετανάστευση σε δύο βασικές παραμέτρους: α) τα εξωτερικά σύνορα (όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τις διεθνείς
συνθήκες) σύμφωνα με τα οποία ορίζουν ποιος είναι ημεδαπός και ποιος αλλοδαπός 2 και β)
τα εσωτερικά σύνορα, το νομικό δηλαδή καθεστώς που καθορίζει εάν ο αλλοδαπός (μετανάστης) είναι νομικά, κοινωνικά και οικονομικά ισότιμος με τους ημεδαπούς ή αν θεωρείται
προσωρινό, περιθωριακό ή ακόμα και ανεπιθύμητο στοιχείο μέσα στην κοινωνία (Bourhis et
al. 1997). Συνεπώς, στους αλλοδαπούς δεν αναγνωρίζονται κατ’ ανάγκη ίσα δικαιώματα με
τους ημεδαπούς, αφού οι κρατικές πολιτικές δημιουργούν κατηγορίες αλλοδαπών (μεταναστών) όπως: φιλοξενούμενοι εργάτες (guest workers), προσωρινά ή επί μακρόν διαμένοντες,
μετανάστες δεύτερης γενιάς, κ.λπ. με διαφορετικά, κατά περίπτωση, δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά των πολιτικών μετανάστευσης, οι πολιτικές ένταξης καλούνται να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που μπορούν να προωθήσουν
κριτική για την έλλειψη ακρίβειας των διαχωριστικών γραμμών αυτών των διαστάσεων, αφετέρου αυτές μπορούν για μεθοδολογικούς λόγους να ομαδοποιηθούν στις προαναφερθείσες (συμπεριληπτικές ως προς το περιεχόμενο) δομική και πολιτισμική διάσταση, που καλύπτουν η μεν δομική την κοινωνική συμμετοχή των μεταναστών (ατόμων και ομάδων) στην ευρύτερη κοινωνία σε θεσμικό επίπεδο, ενώ η πολιτισμική στρέφεται στις
διαδικασίες προσανατολισμού των αξιών και του προσδιορισμού των μεταναστών σε σχέση με την πολιτισμική
και εθνοτική τους ταυτότητα.
1

Ο Hoffmann- Nowotny (1973, όπ. αναφ. στο May, 2003) επεδίωξε να ερμηνεύσει την ένταξη των μεταναστών
με θεμελιώδεις έννοιες τη δύναμη (power) και το κύρος (prestige). Σύμφωνα με αυτόν η δύναμη υπολογίζεται
με βάση το μέτρο πρόσβασης ενός ατόμου στα θεμελιώδη υλικά και μη υλικά αγαθά και προκύπτει κυρίως μέσα από την εργασία και το εισόδημα, ενώ το κύρος εκφράζει το βαθμό κατά τον οποίο η πρόσβαση αυτή παρουσιάζεται ως νόμιμη και προκύπτει μέσα από το επίπεδο σπουδών και την κατοχή ανάλογων τίτλων.
2

Το κριτήριο της διάκρισης μεταξύ ημεδαπού και αλλοδαπού είναι η ιθαγένεια, ο έννομος δεσμός που ενώνει
ένα πρόσωπο με ορισμένο κράτος, υπό μορφή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και αποκτάται με βάση είτε τον
τόπο που γεννήθηκε κάποιος (ius soli) είτε τη συγγένεια αίματος (ius sanguinis), συνδέοντας το άτομο αυτό με
τη φυλετική του καταγωγή και τις εθνικές του ρίζες (Μπαμπινιώτης, 1998).
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την επιτυχή de iure και κυρίως de facto δομική ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής.
Η νομική και πολιτική διάσταση της δομικής ένταξης συνδέεται άμεσα με ζητήματα
ισότητας 1 , υπηκοότητας, εξασφάλισης άδειας παραμονής και εργασίας, συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Παράλληλα, η
κοινωνική και οικονομική διάσταση της δομικής ένταξης συνδέεται με τη συμμετοχή των
μεταναστών στην αγορά εργασίας, το επίπεδο πρόσβασής τους στο εκπαιδευτικό σύστημα,
την κοινωνική πρόνοια και τις υγειονομικές υπηρεσίες, όπως επίσης με την καταπολέμηση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Ειδικότερα στα πλαίσια μιας διαδικασίας δομικής ένταξης (incorporation) επιδιώκεται:
α) Η συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η συμμετοχή των μεταναστών στη δημοκρατική διαδικασία και στη διαμόρφωση των πολιτικών και των μέτρων
ένταξης, τουλάχιστον στο τοπικό επίπεδο, υποστηρίζει την ένταξή τους. Η διαδικασία αυτή
αποτελεί σημαντικό βήμα για την παροχή στους ξένους υπηκόους των ίδιων δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων με τους υπηκόους των χωρών υποδοχής. Στην κατεύθυνση αυτή σημαντική είναι η παραχώρηση στους μετανάστες εκλογικών δικαιωμάτων (αρχικά τουλάχιστον σε
τοπικό επίπεδο) και μεσοπρόθεσμα η αναγνώριση για το μετανάστη της ιδιότητας του πολίτη
και η οργανική του ένταξη στο πολιτικό σώμα της κοινωνίας του εθνικού κράτους. Με τον
τρόπο αυτό το κράτος δεσμεύεται να παρέχει στο μετανάστη ό,τι παρέχει σε κάθε άλλο πολίτη του, ενώ παράλληλα κερδίζει οτιδήποτε μπορεί αυτός να προσφέρει ως πολίτης στο κράτος του (Γκότοβος, 2005).
Όπως αναγνωρίζεται ευρέως, η απόκτηση της εθνικότητας είναι μέσο που διευκολύνει την ένταξη, παρόλο που δεν είναι απαραίτητο να αποτελεί τον απώτατο στόχο της διαδικασίας ένταξης και δεν αποτρέπει αφ’ εαυτής τα προβλήματα που ανακύπτουν λόγω του κοινωνικού απο-

1

Η κυρίαρχη θεώρηση της ένταξης προσδιορίζεται με όρους ισότητας, αντίθετα με άλλες προσεγγίσεις που την
προσδιορίζουν εντός του πλαισίου του ανταγωνισμού για πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές
προσόδους, στη βάση μιας θεώρησης της πολιτικής ως διανομής πόρων (πρβλ. τον κλασικό ορισμό της πολιτικής από τον Harold Laswell «ποιος παίρνει τι, πότε, και πώς») (Harold Lasswell, 1936, όπ. αναφ. στο Koff,
2002, σ. 7). Αυτή η θεώρηση της ισότητας υπάρχει και ως κανονιστική διάταξη στα συντάγματα των περισσότερων χωρών της Ευρώπης, τα οποία, απευθυνόμενα στην κοινωνία γενικά και στο πολιτικό – διοικητικό σύστημα ειδικά, απαιτούν ισότιμη αναγνώριση και ισότητα ευκαιριών για όλα τα άτομα (πρβλ. το άρθρο 5, §1-2
του Συντάγματος της Ελλάδας- αναθεώρηση 2001).
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κλεισμού και των διακρίσεων 1 . Η απόκτηση της εθνικότητας είναι εντούτοις σημαντική, διότι
ενθαρρύνει το αίσθημα της συμμετοχής στην εθνική ζωή. Η εθνικότητα επιτρέπει στον κάτοχό
της να αποκτήσει πλήρη πολιτικά δικαιώματα και εγγυάται την de jure συμμετοχή στην πολιτική, αστική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή του κράτους µέλους 2 (Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003, σ. 24).

β) Η ενεργός ανάμειξη και συμμετοχή των μεταναστών στην κοινωνία των πολιτών.
Επιδιώκεται η λήψη μέτρων για την ενθάρρυνση της συμμετοχής αυτής, π.χ. σε αθλητικά
σωματεία, σχολικά συμβούλια ή άλλες πτυχές της ζωής της τοπικής κοινότητας 3 , ενώ οι μετανάστες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στο δημόσιο λόγο. Η συνάντηση μέσα σε αυτές τις οργανώσεις με τα άτομα της κοινωνίας υποδοχής είναι ένα σημαντικό βήμα
για την ένταξη και την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνική πραγματικότητα, ενώ η αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων πολιτισμών και θρησκειών θα αυξήσει την αμοιβαία ανεκτικότητα και το σεβασμό.
γ) Η εξασφάλιση της πρόσβασης των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Η απασχόληση
των μεταναστών είναι ένα βασικό μέρος της διαδικασίας ένταξης και είναι κεντρική στη
συμμετοχή και στη συνεισφορά τους στην κοινωνία που τους υποδέχεται. Η εξασφάλιση της
πρόσβασης στην απασχόληση προϋποθέτει την ικανότητα εκ μέρους της κοινωνίας υποδοχής
να επισημάνει τις ελλείψεις σε δεξιότητες και εργατικό δυναμικό, ώστε να διασφαλιστεί η
μεγαλύτερη συμμετοχή των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Τα προβλήματα που παρατηρούνται σε σχέση με την απασχόληση των μεταναστών εντοπίζονται: i) στο χαμηλό ποσοστό
απασχόλησής τους σε σχέση με το εγχώριο εργατικό δυναμικό 4 , ii) στη συγκέντρωσή τους
1

Η εκτεταμένη εξέγερση των Γάλλων μεταναστών δεύτερης γενιάς στα προάστια του Παρισιού και άλλων
γαλλικών πόλεων το χειμώνα του 2005 – 2006 αποδεικνύει ξεκάθαρα πως η απόκτηση της υπηκοότητας από
μόνη της δεν αρκεί για να ανακόψει τον κοινωνικό αποκλεισμό και να εξασφαλίσει τη de facto δομική ένταξη
των μεταναστών, η οποία πρέπει να θεωρηθεί στα πλαίσια εκτεταμένων πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης,
που απευθύνονται σε όλες τις μειονεκτούσες- ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (σημείωση του συγγραφέα).
2

Η εμπειρία από χώρες όπως η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι εθνοτικές μειονότητες έχουν εδώ
και δεκαετίες δικαίωμα ψήφου, καταδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης συμπληρωματικών μέτρων που θα καταστήσουν το δικαίωμα αυτό ουσιαστικό ως προς το περιεχόμενο. Είναι χαρακτηριστικό πως το ποσοστό αποχής στις
εκλογές είναι δυσανάλογα υψηλό για τους εθνοτικούς πληθυσμούς (το 1998 στην Ολλανδία ψήφισε το 37% του
εθνοτικού πληθυσμού έναντι του 61% των γηγενών), ενώ η ισχνή εκπροσώπησή τους στα κοινοβούλια (1%
στην Ολλανδία και 1,8% στο Ηνωμένο Βασίλειο) δείχνει πως οι πολιτικοί θεσμοί στις χώρες αυτές δεν είναι
αντιπροσωπευτικοί της εθνοτικής ποικιλομορφίας του πληθυσμού τους (Rudiger & Spencer, 2003).
3

Η έννοια της κοινότητας εδώ έχει χωροταξικό προσδιορισμό, που μπορεί να αναφέρεται σε διάφορα γεωγραφικά επίπεδα, όπως της γειτονιάς, της συνοικίας ή της πόλης. Ωστόσο στο κείμενο αυτό η έννοια χρησιμοποιείται κυρίως με μη χωροταξικό προσδιορισμό, συμπεριλαμβάνοντας ομάδες κοινών ενδιαφερόντων με κοινά συνεκτικά χαρακτηριστικά, όπως οι εθνοτικές ομάδες, που είναι το αντικείμενο της εργασίας αυτής.
4

Στην Ε.Ε-15 το ποσοστό απασχόλησης των μεταναστών ήταν 52,7 % έναντι 64,4 % του εγχώριου εργατικού
δυναμικού.

18

Κεφάλαιο 2. Η ένταξη

σε τομείς της απασχόλησης με υψηλούς κινδύνους ή στην αδήλωτη εργασία και iii) στη συχνή αναντιστοιχία της εργασίας τους με τη μόρφωση και την ειδίκευση που έχουν, καθώς
υποχρεώνονται να δεχθούν λιγότερο εξειδικευμένες και χειρότερα αμειβόμενες θέσεις (Κεδράκα, 2002). Για να μεγιστοποιηθεί συνεπώς η δυνητική συμβολή των μεταναστών στην
απασχόληση είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί η προηγούμενη εμπειρία και τα επαγγελματικά
προσόντα που διαθέτουν.
δ) Η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων και του μορφωτικού επιπέδου των μεταναστών. Η βασική γνώση της γλώσσας της κοινωνίας υποδοχής είναι απαραίτητη για την ένταξη. Συνεπώς η διευκόλυνση των μεταναστών για να αποκτήσουν αυτή τη βασική γνώση
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις αρχικές προτεραιότητες μιας πολιτικής ένταξης. Οι προσπάθειες επίσης στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση είναι κρίσιμες για την προετοιμασία των
μεταναστών. Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο μόνο για την απόκτηση γνώσεων αλλά και ως χώρος απόκτησης τυπικών και άτυπων πληροφοριών για τους
κανόνες και τις αξίες της κοινωνίας, και ως πολιτισμική γέφυρα. Αποτελεί επίσης σημαντικό
εργαλείο για την ενθάρρυνση του πλουραλισμού και της ποικιλομορφίας όσον αφορά τόσο
το μεταναστευτικό πληθυσμό όσο και την κοινωνία υποδοχής, και συνεπώς μέσο για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να αποδίδεται στην αντιμετώπιση
συγκεκριμένων ζητημάτων που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών.
Η ποικιλομορφία πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα προγράμματα σπουδών, πρέπει να επιδιώκεται στενή συνεργασία μεταξύ γονέων, κοινοτήτων μεταναστών και σχολείων, και να αντιμετωπίζονται τυχόν ειδικά προβλήματα π.χ. όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός παιδιών μεταναστών στο
ίδιο σχολείο» (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003, σ. 22).

ε) Η ανεμπόδιστη πρόσβαση στις υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Για τους μετανάστες η υγεία αποτελεί ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο ζήτημα, αφού συνήθως αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα κατά την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Τα εμπόδια αυτά είναι σε αρκετές περιπτώσεις νομικής φύσης, αλλά τις περισσότερες φορές εμφανίζονται ως συμπτώματα διάφορων κοινωνικών πρακτικών και αντιλήψεων. Ταυτόχρονα ο
κοινωνικός αποκλεισμός τον οποίο βιώνουν επιφέρει ανυπολόγιστες συνέπειες στην υγεία
τους. Η παρατεταμένη ανεργία, οι κακές συνθήκες διαβίωσης και η φτώχεια επηρεάζουν αρνητικά την ψυχοσωματική ευεξία τους. Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των μεταναστευτικών πληθυσμών στις υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες ενδέχεται να απαιτείται προσαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών. Πρέπει να αντιμετωπιστούν διάφορα προβλήματα,
συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των κατάλληλων πληροφοριών στις κοινότητες των με-
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ταναστών και της επιπλέον κατάρτισης του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο µε την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Η αυξημένη συμμετοχή ατόμων διαφορετικής εθνικής προέλευσης στο σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών υγείας μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη των
διακρίσεων και να εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες λαμβάνουν υπόψη τους πολιτισμικούς
φραγμούς και είναι ευαίσθητες στις ιδιαιτερότητες της κοινωνίας στην οποία λειτουργούν.
στ) Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι μετανάστες
περιλαμβάνονται στα άτομα που εκτίθενται ως επί το πλείστον στους κινδύνους της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το επίπεδο οικονομικής ευημερίας στις γειτονιές των
μεταναστών, το συναίσθημα της ασφάλειας, η κατάσταση των δημόσιων χώρων και οι άλλες
συνθήκες διαβίωσης έχουν επιπτώσεις στην εικόνα των ανθρώπων που ζουν σε αυτές τις περιοχές. Ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι διακρίσεις που βιώνουν οι μετανάστες στο ζήτημα
της στέγης, τους οδηγεί στις υποβαθμισμένες περιοχές των αστικών κέντρων, δημιουργώντας
συνθήκες εθνοτικής συγκέντρωσης κατοικίας 1 (γκέτο), με κίνδυνο την απομόνωση των κοινοτήτων και την παρεμπόδιση της συμμετοχής τους στην ευρύτερη κοινωνία.

2.3.2

Πολιτισμική διάσταση
Η πολιτισμική διάσταση της ένταξης περιλαμβάνει την έννοια του επιπολιτισμού (ac-

culturation), η οποία περιγράφει τις πολιτιστικές αλλαγές που προκύπτουν από τη συνάντηση των μεταναστών με την κοινωνία υποδοχής και γίνονται αντιληπτές σε συλλογικό επίπεδο, αλλά και τις ψυχολογικές αλλαγές και τα ενδεχόμενα αποτελέσματά τους που εμφανίζονται στα άτομα 2 που βιώνουν τη διαδικασία του επιπολιτισμού (ψυχολογικός επιπολιτισμός).
Σε πολιτιστικό επίπεδο οι αλλαγές αυτές αναφέρονται στις στάσεις, τη συμπεριφορά,
τα ήθη και τους κανόνες, τη γλώσσα, τη θρησκεία, ακόμα και στις διατροφικές ή ενδυματολογικές συνήθειες, σε γενικές γραμμές σε όλα αυτά που συνθέτουν τον πυρήνα της καθημε1

Τα γκέτο είναι οικοδομικά συγκροτήματα δομημένα με κανονιστικό και ομοιογενή τρόπο, αποκομμένα από
τον αστικό χώρο των κοινωνικά ευνοούμενων ομάδων. Δημιουργήθηκαν στην προσπάθεια κάλυψης των αναγκών στέγασης που προέκυψαν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και από την αρχή αποτέλεσαν τον πρώτο
σταθμό των μεταναστών που αναζητούσαν τις τύχες τους στις μεγαλουπόλεις της Ευρώπης. Ελλείψει ουσιαστικών -ή τουλάχιστον επιτυχημένων- προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης, η φαινομενική προσωρινότητα
των γκέτο διαδέχτηκε τη μονιμότητά τους. Η διαμόρφωση των γκέτο δεν είναι αποτέλεσμα μονάχα της περιθωριοποίησης των μεταναστών σε υποβαθμισμένες περιοχές των αστικών κέντρων αλλά και το αποτέλεσμα μιας
διαδικασίας κοινωνικής ένταξης «στα πλαίσια της Αγγλοσαξονικής διάστασης του πολυκουλτουραλισμού, που
αναγνωρίζει τις εθνικές, θρησκευτικές, μεταναστευτικές διαφορές, συμβάλλοντας στη χωροδιάταξη των εν λόγω
διαφορών. Αυτή μεταφράζεται μέσα από τη δημιουργία εθνοτικών συνοικιών που αποκλίνουν μερικές φορές στη
διαμόρφωση των γκέτο» (Γώγου, χ.χ.).
2

Η αναφορά στο ατομικό επίπεδο του ψυχολογικού επιπολιτισμού είναι σημαντική, διότι όλα τα άτομα δε συμμετέχουν στον ίδιο βαθμό στο γενικό επιπολιτισμό που βιώνεται από την ομάδα τους.
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ρινής ζωής (May, 2003). Αν και φαίνεται ως εύλογη διαπίστωση ότι για δημιουργηθεί μια
αμοιβαία ατμόσφαιρα κατανόησης μέσα στην κοινωνία, απαιτείται μια κοινή βάση, εντούτοις ο καθορισμός των προϋποθέσεων για την επιτυχή πολιτισμική ένταξη είναι δύσκολος,
καθώς στην αξιολόγηση της διαδικασίας του επιπολιτισμού οι μετανάστες πρέπει να διακρίνουν τι ακριβώς περιλαμβάνει ο πυρήνας της κοινωνίας υποδοχής, ποιες είναι οι βασικές τις
αρχές και κανόνες. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο, καθώς η κυριαρχούσα κουλτούρα δεν είναι
πάντα ενιαία, ούτε και στατική. Το ίδιο άλλωστε ισχύει και για τις κουλτούρες των μεταναστών (Entzinger & Biezeveld, 2003).
Το αποτέλεσμα είναι στην πολιτισμική διάσταση να μη μπορούν να οριοθετηθούν
πρότυπα προς τα οποία όλα τα μέλη μιας κοινωνίας να πρέπει να συμμορφωθούν, εκτός από
την επίγνωση και το σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων, καθώς και την ικανότητα του καθενός να διαχειρίζεται τα δικαιώματά του και να πραγματεύεται τη διαφορετικότητά του.
Βέβαια, παρά την ουδέτερη αξιολογικά χρήση του όρου, στην πράξη η διαδικασία του επιπολιτισμού τείνει να προκαλέσει μεγαλύτερες αλλαγές στην ομάδα των μεταναστών, προκειμένου να επιτευχθεί το ταίριασμά τους στο νέο πλαίσιο, κάτι που αιτιολογείται λόγω της
άνισης δύναμής τους (αριθμητικής, πολιτικής, οικονομικής) σε σχέση με την επικρατούσα
εθνοτική ομάδα της κοινωνίας υποδοχής (Berry, 1997).
Τη διαδικασία του επιπολιτισμού μελέτησαν αναλυτικά μεταξύ άλλων οι Gordon
(1964), Berry (1997) και Bourhis et al. (1997). Με δεδομένο όμως τον αμφίδρομο χαρακτήρα της ένταξης, το πλέον αξιοποιήσιμο μοντέλο περιγραφής του πολιτισμικού- ψυχολογικού
επιπολιτισμού είναι αυτό του Berry, όπως αναθεωρήθηκε και επεκτάθηκε από τον Bourhis et
al.
Ο Berry ερμήνευσε τη διαδικασία του επιπολιτισμού από την πλευρά των μεταναστών με βάση τις ακόλουθες δύο βασικές διαστάσεις:
•

την πολιτισμική συντήρηση (cultural maintenance), δηλαδή σε ποια έκταση η
πολιτισμική ταυτότητα και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά θεωρούνται σημαντικά, ώστε να αξίζει να διατηρηθούν, και

•

την επαφή και τη συμμετοχή (contact and participation), το βαθμό δηλαδή
επαφής τους με τις άλλες ομάδες και την κυρίαρχη ομάδα, και τη θέλησή
τους να υιοθετήσουν στοιχεία της ταυτότητας της κοινωνίας υποδοχής.

Με βάση τις δυο αυτές διαστάσεις προσδιόρισε τις ακόλουθες τέσσερις στρατηγικές
επιπολιτισμού:
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i.

Ενσωμάτωση: η ομάδα των μεταναστών διατηρεί την πολιτισμική ακεραιότητά της,
ενώ παράλληλα συμμετέχει ως αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού γίγνεσθαι.

ii.

Αφομοίωση: χαρακτηρίζεται από την εγκατάλειψη της πολιτισμικής ταυτότητας των
μεταναστών και την υιοθέτηση της πολιτισμικής ταυτότητας της κυρίαρχης ομάδας
της κοινωνίας υποδοχής μέσα από την καθημερινή αλληλεπίδραση.

iii.

Διαχωρισμός: η ομάδα των μεταναστών διατηρεί την πολιτισμική ακεραιότητά της,
αποφεύγοντας την αλληλεπίδραση με τις ομάδες της κοινωνίας υποδοχής.

iv.

Περιθωριοποίηση: χαρακτηρίζεται από την απουσία ενδιαφέροντος των μεταναστών
για τη διατήρηση της πολιτισμικής τους ταυτότητας όσο και για τη σύναψη σχέσεων
με τις άλλες κοινωνικές ομάδες.
Πίνακας 1. Στρατηγικές επιπολιτισμού των μεταναστών

Είναι σημαντικό να διατηρεί κάποιος την
ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά του;
Είναι σημα-

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ενσωμάτωση

Αφομοίωση

(Integration)

(Assimilation)

Διαχωρισμός

Περιθωριοποίηση

(Separation)

(Marginalization)

ντικό να διατηρούνται
σχέσεις με

ΝΑΙ

την ευρύτερη
κοινωνία;

ΟΧΙ

Πηγή: (Berry, 1997, p. 10)

Ο Bourhis et al. (1997) με κριτήριο την πολιτισμική αποξένωση (cultural alienation)
των μεταναστών διέκριναν δύο μορφές περιθωριοποίησης: α) τον κοινωνικό αποπροσανατολισμό (anomie), μια κατάσταση προβληματικής ταυτοποίησης και β) τον ατομικισμό (individualism), την επιθυμία των μεταναστών να προσδιορίζονται ως άτομα και όχι ως μέλη
μιας κοινωνικής ομάδας.
Διευρύνοντας το μοντέλο επιπολιτισμού του Berry, ο Bourhis et al προσδιόρισαν και
τις στρατηγικές επιπολιτισμού που επιλέγονται από την κοινωνία υποδοχής. Με βάση δύο
βασικές διαστάσεις, την πολιτισμική συντήρηση και την πολιτισμική προσαρμογή, προσδιορίστηκαν οι ακόλουθες στρατηγικές επιπολιτισμού από την πλευρά των μελών της κοινωνίας
υποδοχής:
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Πίνακας 2. Στρατηγικές επιπολιτισμού της κοινωνίας υποδοχής

Βρίσκετε αποδεκτό να διατηρούν οι μετανάστες
την πολιτισμική τους ταυτότητα;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ενσωμάτωση

Αφομοίωση

(Integration)

(Assimilation)

Αποδέχεστε οι
μετανάστες να

ΝΑΙ

υιοθετούν την
πολιτισμική

Αποκλεισμός

ταυτότητα της
κοινωνίας υπο-

ΟΧΙ

δοχής;

Διαχωρισμός

(Exclusion)

(Separation)

Ατομικισμός
(Individualism)

Πηγή: (Bourhis et al. 1997, p. 380)

i.

Ενσωμάτωση: τα μέλη της κοινωνίας υποδοχής αποδέχονται την αξία διατήρησης της
πολιτισμικής κληρονομιάς των μεταναστών με την παράλληλη υιοθέτηση από τους
μετανάστες στοιχείων του πολιτισμού της κοινωνίας υποδοχής.

ii.

Αφομοίωση: τα μέλη της κοινωνίας υποδοχής αναμένουν την εγκατάλειψη από πλευράς μεταναστών της πολιτισμικής τους ταυτότητας και τον προσδιορισμό τους με τον
πολιτισμό της κυρίαρχης ομάδας της κοινωνίας υποδοχής.

iii.

Διαχωρισμός: τα μέλη της κοινωνίας υποδοχής αποστασιοποιούνται από την ομάδα
των μεταναστών, στην οποία ωστόσο αναγνωρίζουν το δικαίωμα της διατήρησης της
πολιτισμικής της κληρονομιάς.

iv.

Αποκλεισμός: τα μέλη της κοινωνίας υποδοχής στερούνται ανεκτικότητας ως προς τη
δυνατότητα των μεταναστών να διατηρήσουν την πολιτισμική τους ταυτότητα, ενώ
παράλληλα τους αρνούνται τη δυνατότητα να υιοθετήσουν στοιχεία του πολιτισμού
της κοινωνίας υποδοχής.

v.

Ατομικισμός: τα μέλη της κοινωνίας υποδοχής προσδιορίζουν τους εαυτούς τους όσο
και τους άλλους ως άτομα παρά ως μέλη κοινωνικών ομάδων, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα προσωπικά χαρακτηριστικά και όχι σε κάθε είδους κοινωνικό προσδιορισμό, επιλέγοντας να αλληλεπιδρούν με τους μετανάστες κατά τον ίδιο τρόπο με τον
οποίο αλληλεπιδρούν και με οποιοδήποτε άλλο μέλος της κοινωνίας υποδοχής.
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Συνδυάζοντας σε ένα ενιαίο εννοιολογικό πλαίσιο τις ακολουθούμενες στρατηγικές
επιπολιτισμού των μεταναστών (σχήμα 1) και της κοινωνίας υποδοχής (σχήμα 2), ο Bourhis
et al (ό.π) συνθέτουν το Διαδραστικό Μοντέλο Επιπολιτισμού (Interactive Acculturation
Model), το οποίο προσδιορίζει τριών ειδών συναισθηματικές εκβάσεις : συναινετική
(consensual), προβληματική (problematic) και συγκρουσιακή (conflictual).

Πίνακας 3. Tο Διαδραστικό Μοντέλο Επιπολιτισμού
Κοινότητα μεταναστών
Στρατηγικές επιπολιτισμού

Κοινωνικός
Ενσωμάτωση

Αφομοίωση

Διαχωρισμός

αποπροσανατο-

Ατομικισμός

Κοινωνία υποδοχής

λισμός
Ενσωμάτωση

Συναινετική

Προβληματική

Συγκρουσιακή

Προβληματική

Προβληματική

Αφομοίωση

Προβληματική

Συναινετική

Συγκρουσιακή

Προβληματική

Προβληματική

Διαχωρισμός

Συγκρουσιακή

Συγκρουσιακή

Συγκρουσιακή

Συγκρουσιακή

Συγκρουσιακή

Αποκλεισμός

Συγκρουσιακή

Συγκρουσιακή

Συγκρουσιακή

Συγκρουσιακή

Συγκρουσιακή

Ατομικισμός

Προβληματική

Προβληματική

Προβληματική

Προβληματική

Συναινετική

Πηγή: Bourhis et al. 1997, p. 382 (προσαρμογή)

Το μοντέλο αυτό προβλέπει θετικές συναισθηματικές εκβάσεις αποκλειστικά στις περιπτώσεις εκείνες που η κοινωνία υποδοχής και η ομάδα των μεταναστών επιλέγουν τις ίδιες
στρατηγικές επιπολιτισμού (ενσωμάτωση, αφομοίωση, ατομικισμό).
Σε κοινωνικό/ ψυχολογικό επίπεδο, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει θετική και αποτελεσματική
λεκτική και μη λεκτική διαπολιτισμική επικοινωνία, αμοιβαίες θετικές δια-εθνοτικές (interethnic) στάσεις και στερεότυπα, χαμηλή δια-εθνοτική ένταση, χαμηλό στρες επιπολιτισμού και
στην πραγματικότητα καμιά διάκριση μεταξύ των μελών των ομάδων της κοινωνίας υποδοχής
και των μεταναστών (ό.π. p. 383).

Σε κάθε άλλη περίπτωση η συνύπαρξή τους είναι προβληματική ή οδηγεί ακόμα και
στη σύγκρουση.

2.4 Οριοθέτηση της ένταξης: σχέση μεταξύ δομικής και πολιτισμικής
διάτασης
Η δομική και η πολιτισμική διάσταση της ένταξης υφίστανται μόνο ως αναλυτικές
έννοιες, οι οποίες μπορούν θεωρητικά να διαχωριστούν για να μελετηθούν, ωστόσο συχνά
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είναι συνδεδεμένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είναι δύσκολο να αποδοθεί μια άμεση αιτιώδης
σχέση μεταξύ τους. Συχνά η μία ή η άλλη διάσταση ιεραρχείται ως πρωταρχικό στοιχείο της
ένταξης 1 , με τις περισσότερες προσεγγίσεις να ορίζουν ως αρχική προτεραιότητα τη δομική
ένταξη (incorporation) των μεταναστών.
Οι μετανάστες, με την είσοδό τους στις κοινωνίες υποδοχής, βρίσκονται σε αδύνατες
δομικά θέσεις, με αποτέλεσμα οι αρχικές προτεραιότητές τους να στρέφονται στην κάλυψη
των άμεσων αναγκών (εργασία, κατοικία, περίθαλψη, εκπαίδευση). Όταν θεμελιώσουν και
ισχυροποιήσουν τη θέση τους στο δομικό ιστό, αποκτώντας την απαραίτητη ισχύ και κύρος,
τότε μπορούν να απαιτήσουν την αναγνώριση των πολιτισμικών τους ιδιαιτεροτήτων, οι οποίες, όπως θα φανεί στη συνέχεια, αποτελούν το πρωταρχικό στοιχείο για τη συγκρότηση
των μεταναστευτικών κοινοτήτων και τη συλλογική έκφραση που επιχειρείται μέσω αυτών.
Ωστόσο η αναγνώριση της πολιτισμικής ετερότητας των μεταναστών δε σχετίζεται
μόνο με την πολιτισμική διάσταση της ένταξης, αλλά, με αφετηρία την πολιτισμική, κατευθύνεται και προς τη δομική, ανάλογα με την αξιολόγηση που κάνουν οι γηγενείς για τον πολιτισμό των μεταναστών 2 . Έτσι, όταν ο πολιτισμός των μεταναστών θεωρείται ισότιμος αυτού των γηγενών, αυτό οδηγεί στην αποδοχή της ισότιμης μεταχείρισής τους και στη δομική
διάσταση. Όταν, αντίστροφα, ο πολιτισμός αυτός θεωρείται κατώτερος, τότε η αξιολόγηση
αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να «νομιμοποιήσει» την άνιση μεταχείριση σε δομικό επίπεδο 3 (May, 2003).

1

Π.χ. η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στην προσέγγισή της για την ένταξη προτάσσει την
πολιτική συμμετοχή και την πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες, έναντι της πολιτισμικής πτυχής της ένταξης, τη σημασία της οποίας αναγνωρίζει στα πλαίσια της πολιτισμικής ποικιλομορφίας την οποία θεωρεί ως ένα
χαρακτηριστικό γνώρισμα της δημοκρατικής, πλουραλιστικής Ευρώπης (European Economic and Social Committee, 2002).
2

Η συνάντηση των διαφορετικών πολιτισμών δεν πραγματοποιείται πάντα σε συνθήκες που διασφαλίζουν τη
θεσμική και κοινωνική ισότητα των φορέων τους. Η αποδοχή της ισοτιμίας των πολιτισμών μπορεί να γίνει
μόνο σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία που οι συνομιλητές είναι απαλλαγμένοι από προκαταλήψεις και υπάρχει
αλληλεπίδραση στη βάση της ισοτιμίας και της αμοιβαιότητας (Ruhloff, 1986, όπ. αναφ. στο Δαμανάκης,
1997).
3

«Οι διαφορές στη γεωγραφική τοποθέτηση, στη γλώσσα, στον πολιτισμό, στις ιδέες, στις σκέψεις, στη θρησκεία,
στις επιθυμίες και τις φιλοδοξίες, οδηγούν τελικά στη διάκριση και τον αποκλεισμό με αποτέλεσμα, ιεραρχώντας
γλώσσα και πολιτισμό, να αποκλείονται πρόσωπα ή ομάδες από τα βασικότερα ανθρώπινα δικαιώματα.[…] Εδώ
προκύπτει το ερώτημα: ποιοι μηχανισμοί και ποιες διαδικασίες επέτρεψαν σε ορισμένους πολιτισμούς να θεωρήσουν τους εαυτούς τους ανώτερους σε σχέση με άλλους, τους οποίους μάλιστα θέλησαν να εξαφανίσουν ή να κατακτήσουν. […] Η περιθωριοποίηση και η απόρριψη των διαφορετικών νομιμοποιείται από τον εξής ορθολογισμό: οι διαφορετικοί είναι ενοχλητικοί και δημιουργούν φασαρίες και αναστατώσεις. Έτσι είναι σωστή και νόμιμη
η άμυνα απέναντι σε αυτούς, απ’ τη στιγμή που θέτουν σε κίνδυνο το οικείο σύστημα αναφορών (γλώσσα, πολιτισμό, κοινωνικό και οικονομικό σύστημα)» (Μπερερής, 2001, σ. 161-162).
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Στα πλαίσια της εργασίας αυτής η ένταξη αντιμετωπίζεται σφαιρικά, στην ενότητα
των δυο διαστάσεών της (δομική / πολιτισμική) αλλά και μέσα από την αλληλεπίδραση μεταναστών και κοινωνίας υποδοχής.
Η θεώρηση αυτή εμπεριέχει μια αμφίδρομη προσέγγιση (Penninx, 2002):
i.

Από πάνω προς τα κάτω (top-down approach), με αφετηρία το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνίας και το βαθμό στον οποίο αυτό επιτρέπει ή ευνοεί τη συμμετοχή των μεταναστών. Στην προσέγγιση αυτή κυρίαρχη είναι η έννοια της ενεργοποίησης (activation), τόσο του συστήματος όσο και των μεταναστών.

ii.

Από κάτω προς τα πάνω (bottom-up approach), με αφετηρία τις πρωτοβουλίες
των ίδιων των μεταναστών, για την επίτευξη των επιδιώξεών τους, ανεξάρτητα από τις θεσμικές δομές, μόνοι ή σε συνεργασία με άλλους παράγοντες.
Κυρίαρχη είναι εδώ η έννοια της κινητοποίησης (mobilization).

Υιοθετώντας στοιχεία της θεωρίας του δομικού λειτουργισμού (functionalism), η διαδικασία της ένταξης προσεγγίζεται ως λειτουργία μιας κοινωνικής πραγματικότητας σε διαρκή κίνηση προς την εξέλιξη και τη βελτίωσή της. Οι μεταβλητές αυτής της λειτουργίας (κοινωνία υποδοχής / μετανάστες) οφείλουν να έχουν κοινά σημεία αναφοράς (αξίες, κώδικες
επικοινωνίας, τρόπους πολιτικής οργάνωσης), προκειμένου να ισορροπούνται οι εσωτερικές
αντιθέσεις του δομικού συστήματος και να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά του (Φραγκουδάκη,
1985).
Η κυρίαρχη ομάδα της κοινωνίας υποδοχής, ως βασική μεταβλητή αυτής της διαδικασίας, οφείλει να ενθαρρύνει τη συνύφανση της ομάδας των μεταναστών στον οικονομικό
και δομικό ιστό της κοινωνίας υποδοχής όσο το δυνατόν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα, χωρίς να επιβάλλει την πολιτισμική αλλαγή, αποδεχόμενη την πολιτισμική ποικιλομορφία που φέρνουν μαζί τους οι μετανάστες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άμβλυνση των
αντιθέσεων και τον περιορισμό των συγκρούσεων, ευνοώντας έτσι την ομαλότερη λειτουργία της κοινωνίας.
Παράλληλα, οι ομάδες των μεταναστών, παρά την ενδεχόμενη επιθυμία τους να αντισταθούν στην ηγεμονία της κυρίαρχης ομάδας (και εξαιτίας βέβαια της αδυναμίας τους να
το κάνουν), θεωρούν την οικονομική και δομική τους ένταξη ως τις βασικές τους επιδιώξεις.
Αυτό δημιουργεί σύγκλιση συμφερόντων 1 σχετικά με τη διαδικασία της ένταξης, κυρίαρχος
1

Η σύγκλιση συμφερόντων δεν παραγνωρίζει τη διαφορά ισχύος μεταξύ των δύο βασικών εταίρων της διαδικασίας ένταξης και τον κίνδυνο οι πολιτικές ένταξης να αντιπροσωπεύουν τελικά τις προσδοκίες και της απαιτήσεις της κυρίαρχης ομάδας της κοινωνίας υποδοχής, αντί να αποτελούν τη βάση για τη συμμετοχή, τη δια-
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σκοπός της οποίας αναδεικνύεται η απολαβή από τους μετανάστες της «δικαιότερης» δυνατής ανταπόδοσης της επένδυσης ανθρώπινου κεφαλαίου που φέρνουν στη χώρα υποδοχής
και η όσο το δυνατόν γρηγορότερη και πληρέστερη συνεισφορά τους στην κοινωνική ζωή
(Frideres & Seiler, 2005).
Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση η κοινωνία υποδοχής οφείλει 1 :
i.

Σε δομικό επίπεδο να εξασφαλίσει «[π]ρόσβαση για τους μετανάστες στους
θεσμούς, όπως επίσης στα δημόσια και ιδιωτικά αγαθά και υπηρεσίες, σε ισότιμη βάση με τους γηγενείς πολίτες και χωρίς καμιά διάκριση» (Commission of
the European Communities, 2005, σ. 8).

ii.

Σε πολιτισμικό επίπεδο να σεβαστεί την πολιτισμική αυτονομία των μεταναστών και να επιτρέψει τη διατήρησή της, ενθαρρύνοντας ενδεχομένως την
καλλιέργεια των ιδιαίτερων (βιώσιμων και θετικών) στοιχείων που τη συνθέτουν (π.χ. γλώσσα), θεωρώντας όμως τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία
ως ατομικά αγαθά (individual property) που συμβάλλουν στον ατομικό προσδιορισμό και στο σχηματισμό της εθνοτικής ταυτότητας (ethnic identity) 2 .

Αντίστοιχα οι μετανάστες οφείλουν:
i.

Να σέβονται τους θεμελιώδεις κανόνες και αξίες της κοινωνίας υποδοχής

πραγμάτευση και τη συμφωνία με τις ομάδες των μεταναστών. Σε μια τέτοια περίπτωση όμως, το μοντέλο ένταξης που θα προέκυπτε θα ήταν μονοδιάστατο, έξω από τα πλαίσια της δομολειτουργικής προσέγγισης που
επιχειρείται στην παρούσα εργασία.
1

Τα δικαιώματα των μεταναστών και οι συνακόλουθες υποχρεώσεις των χωρών υποδοχής που προκύπτουν
άμεσα από διεθνείς συμβάσεις είναι περιορισμένα στη βάση της τήρησης των γενικών αρχών περί ισότητας και
σεβασμού δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται σε κείμενα όπως η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα (United Nations, 1948) ή ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2000), τα οποία ωστόσο, παρά την αναμφισβήτητη πολιτική τους αξία, δεν αποτελούν δεσμευτικά
νομικά κείμενα. Χαρακτηριστικό είναι επίσης πως η Διεθνής Συνθήκη για την Προστασία των Δικαιωμάτων
όλων των Μεταναστών Εργατών και των Μελών των Οικογενειών τους (United Nations, 1990), που ψηφίστηκε
από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1990 και τέθηκε σε ισχύ μόλις τον Ιούλιο του 2003, έχει
επικυρωθεί μόνο από 34 κράτη, τα οποία είναι στο σύνολό τους χώρες αποστολής μεταναστών, ενώ καμία από
τις παραδοσιακές χώρες υποδοχής μεταναστών (χώρες Δ. Ευρώπης, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Ιαπωνία) δεν
την έχει επικυρώσει.
2

Η εθνοτική ταυτότητα προκύπτει ως αποτέλεσμα της ισορροπίας μεταξύ της δέσμευσης (ή του αυτοπροσδιορισμού) από τον πολιτισμό της κοινωνίας προέλευσης και της δέσμευσης (ή του αυτοπροσδιορισμού) με τον πολιτισμό της κοινωνίας υποδοχής, που επιτυγχάνεται από το άτομο μετά τη μετανάστευση. Διαφοροποιείται από
την έννοια της εθνικότητας (ethnicity), που είναι σταθερό χαρακτηριστικό, καθώς αυτή δύναται να αλλάζει, να
προσαρμόζεται και να εξελίσσεται κατά το διάστημα που ακολουθεί την άφιξη στην κοινωνία υποδοχής, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε περίστασης. Θεωρούμενη ως ατομικό χαρακτηριστικό, δίνει τη δυνατότητα να ερμηνευτεί ο διαφορετικός τρόπος και το διαφορετικό επίπεδο επιπολιτισμού (και συνακόλουθα ένταξης) που
παρατηρείται μεταξύ των μεταναστών, οι οποίοι δεν εκλαμβάνονται ως ενιαία και αδιαφοροποίητη ομάδα αλλά
περισσότερο ως άτομα με βάση τα δικά τους χαρακτηριστικά, όπως εθνοτική προέλευση, φύλο, ηλικία, θρησκεία, κ.λπ. (Constant et al, 2006).
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ii.

Να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της ένταξης, αξιοποιώντας όλα τα
μέσα και τις δομές που η κοινωνία υποδοχής τους προσφέρει 1 .

Μια πρώτη θεώρηση αυτής της διαδικασίας την τοποθετεί εννοιολογικά κοντά σε αυτό που ο Berry ονόμασε ενσωμάτωση (integration). Ωστόσο, αν και αυτή φαίνεται ως η περισσότερο προτιμώμενη στρατηγική επιπολιτισμού από τους ίδιους τους μετανάστες (Georgas & Papastylianou, 1994 · Neto et al. 2005), «οι εμπειρικές μελέτες οι οποίες κάνουν χρήση
των ιδεών του Berry τείνουν να δώσουν μια μάλλον στατική θεώρηση της ενσωμάτωσης»
(Westin, 2005, σ. 4).
Ο στατικός χαρακτήρας της ενσωμάτωσης οφείλεται στο γεγονός πως κατά τη διαδικασία αυτή οι δύο εταίροι (κοινωνία υποδοχής / μετανάστες) βρίσκονται σε άνισες θέσεις
ισχύος, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η δυναμική της αλληλεπίδρασης στα στοιχεία εκείνα
που δεν αποτελούν το βασικό δομικό υπόβαθρο της κοινωνίας (θρησκευτικές πεποιθήσεις,
ήθη, έθιμα, μουσική, κ.ά.), ενώ ταυτόχρονα απορρίπτεται και τίθεται εκτός της διαδικασίας
αλληλεπίδρασης κάθε τι που έρχεται σε αντίθεση με τις πολιτισμικές παραδοχές της κυρίαρχης κοινωνικής πραγματικότητας (Μάρκου, 1997, σ. 223-224).
Ο δυναμικός χαρακτήρας της διαδικασίας ένταξης, όπως ορίζεται σε αυτή εδώ την
εργασία, δεν μπορεί να προκαταλάβει τις ενδεχόμενες εκβάσεις της (αφού η ένταξη ορίζεται
ως διαδικασία και όχι ως τελική κατάσταση), οι οποίες εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αλληλεπιδρώντων πολιτισμικών ομάδων και τις επικρατούσες κάθε φορά
πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης.

2.5 Καθεστώτα ένταξης (incorporation regimes)
Με δεδομένο πως το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας μεταναστευτικής ροής κατευθύνεται από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες προς τις βιομηχανικά αναπτυγμένες, η παράθεση των καθεστώτων διαχείρισης της ένταξης (incorporation regimes) 2 αναφέρεται στις

1

Στο ερώτημα αν οι πολιτικές και τα μέτρα ένταξης πρέπει να είναι εθελοντικά ή υποχρεωτικά για τους μετανάστες, η εμπειρία των σύγχρονων μεταναστευτικών πολιτικών και πολιτικών ένταξης που υιοθετούν τα κράτη
υποδοχής μεταναστών στρέφεται σαφώς προς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως «η
υποκείμενη εικασία ότι οι μετανάστες δεν είναι πρόθυμοι να λάβουν μέρος εθελοντικά στα μέτρα ένταξης δεν στηρίζεται σε εμπειρικές αποδείξεις» (John, 1993, p. 74).
2

Στη συνέχεια της εργασίας αυτής, και σε ό,τι έχει να κάνει με τα καθεστώτα ένταξης (incorporation regimes),
ο όρος καθεστώς χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τον όρο πολιτική, επιτρέποντας να συμπεριλάβουμε σε αυτούς τόσο παγιωμένες (που συνιστούν την έννοια του καθεστώτος) όσο και υπό διαμόρφωση πολιτικές ένταξης.
Ένας λεπτομερέστερος ορισμός της έννοιας του migration regime θα αναφερόταν σε « όλες εκείνες τις διεθνείς
κα εθνικές, τις θεσμικές και τις άτυπες ενέργειες και μη ενέργειες, τις πολιτικές και μη πολιτικές, διαφόρων υπο-
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χώρες του Δυτικού κόσμου και ειδικότερα στην Ευρώπη (και στα κράτη- μέλη της ΕΕ), τα
δεδομένα και η εμπειρία της οποίας επηρεάζουν άμεσα τις αντίστοιχες πολιτικές στην Ελλάδα.
Η μεταναστευτική ροή προς τις χώρες της Ευρώπης παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση στη μορφή και τη δυναμική της σε σχέση με το χώρο και το χρόνο. Κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελβετία, το Βέλγιο και η Γαλλία, ήταν χώρες υποδοχής μεταναστών
ήδη πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε άλλες ενθαρρύνθηκε η μετανάστευση για την κάλυψη αναγκών εργατικού δυναμικού κατά τη μεταπολεμική περίοδο (Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Σουηδία), ενώ παραδοσιακές χώρες αποστολής μεταναστών, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, εξελίχθηκαν σε χώρες υποδοχής κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αι., συντελώντας στην αλλαγή των μεταναστευτικών ζωνών της Ευρώπης (Μουσούρου, 1991 · Penninx, 2005).
Πέρα από τις επιμέρους διαφορές των μεταναστευτικών ροών προς κάποιες χώρες 1 ,
κοινό χαρακτηριστικό της προοπτικής μέσω της οποίας γινόταν αντιληπτό το φαινόμενο της
μετανάστευσης ήταν «ο εξειδικευμένος, αντιδραστικός και προσανατολισμένος στον έλεγχο
χαρακτήρας τους» (Penninx, ό.π., σ. 138), σε σαφή αντίθεση με τις δυναμικές πολιτικές χωρών όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία, για τις οποίες η μετανάστευση αποτέλεσε
βασικό στοιχείο ανάπτυξης των κοινωνιών τους.
Ιδιαίτερα δε μετά την οικονομική ύφεση της δεκαετίας του 1970 και την αυξανόμενη
ροή ανεξέλεγκτης μετανάστευσης στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, ως αποτέλεσμα των
ραγδαίων πολιτικοοικονομικών αλλαγών παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην ανατολική Ευρώπη,
οι έλεγχοι εισδοχής έγιναν αυστηρότεροι, με πρόθεση να προστατευθεί η εγχώρια αγορά εργασίας, οδηγώντας ορισμένα κράτη να «παγώσουν» την είσοδο ξένων υπηκόων (Επιτροπή
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2004).
Ως αποτέλεσμα της μη αποδοχής της μετανάστευσης (ή καλύτερα του προσωρινού
και εναλλασσόμενου χαρακτήρα της μεταναστευτικής ροής) πολλά από αυτά τα κράτη σκόπιμα δεν (αυτο)χαρακτηρίζονταν μεταναστευτικές χώρες, παρά το γεγονός πως μερικά από
αυτά παρουσίαζαν υψηλότερα ποσοστά μεταναστών σε σύγκριση με τις κλασικές μετανα-

κειμένων με διαφορετική κοινωνικο-πολιτική ισχύ, οι οποίες επιδρούν πάνω στις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών σε ένα συγκεκριμένο γεωπολιτικό χώρο (Μαρβάκης, 2005, σ. 96).
1

Π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία, σε σχέση με το αποικιοκρατικό παρελθόν τους, Γερμανία και Σουηδία
σε σχέση με την έλλειψη εργατικού δυναμικού, κ.λπ.
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στευτικές χώρες 1 . Ωστόσο γρήγορα έγινε κατανοητό πως το καθεστώς προσωρινής παραμονής, βασικά υπό την ιδιότητα των «φιλοξενούμενων εργαζομένων» (guestworkers) και κυρίως
ανδρών, δεν επρόκειτο να ισχύει για πάντα, καθώς
[ο] μετανάστης δεν είναι ένα εξάρτημα στην αλυσίδα της ταιηλορικής μεθόδου παραγωγής, ώστε να εναλλάσσεται και να αντικαθίσταται κατά το δοκούν, αλλά ανθρώπινη ύπαρξη που αλληλεπιδρά με το περιβάλλον που ζει και τείνει να ενσωματωθεί σε αυτό με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο (ΟΚΕ, 2000).

Κλήθηκαν λοιπόν οι χώρες που υποδέχονταν μετανάστες να λάβουν υπόψη τους το
γεγονός ότι πολλοί από τους φιλοξενούμενους εργαζομένους θα παραμείνουν για πολύ ή και
για πάντα, θα φέρουν κοντά και τις οικογένειές τους (οικογενειακή επανένωση), θα χρειαστεί
να σπουδάσουν τα παιδιά τους, ίσως σε ειδικά σχολεία, θα γεννήσουν και άλλα παιδιά (μετανάστες δεύτερης, τρίτης γενιάς). Τα παιδιά αυτά δεν θα ταυτίζονται και πολύ με την οικογένεια που τα γέννησε και την πατρίδα της, αλλά εν τούτοις θα συναντούν προβλήματα αποδοχής από την κοινωνία στην οποία ζουν, θα πρέπει να βρουν εργασία και στέγη, κ.λπ. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα οι χώρες υποδοχής να υιοθετήσουν συχνά ως βασικό σκέλος της μεταναστευτικής τους πολιτικής την πολιτική ενσωμάτωσης, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό έγινε συνώνυμο της πολιτικής αφομοίωσης. Με την δεύτερη έννοια απονεμήθηκαν μεν
στους μετανάστες πλήρη πολιτικά, κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα, αλλά απαιτήθηκε από
αυτούς να αποβάλλουν τη διαφορετικότητά τους και να υιοθετήσουν τα ήθη και τον τρόπο
ζωής της εθνικής πλειοψηφίας, να ενταχθούν σ’ ένα «melting pot». Αυτό συνήθως συνδυάστηκε με την εξατομίκευση του μετανάστη και την αποκοπή του από τους εθνοτικούς συλλόγους και κάθε μορφή συλλογικής-διεκδικητικής οργάνωσης.
Τέτοιες πολιτικές ασκήθηκαν κατά καιρούς από πολλές δυτικοευρωπαϊκές χώρες, με
την παράλληλη βέβαια ύπαρξη και άλλων εκδοχών της ενσωμάτωσης. Αυτή εκφράστηκε με
διάφορους τρόπους, όπως π.χ. με την υιοθέτηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με στεγαστική πολιτική και πολιτική αστικού σχεδιασμού που απέφευγε τα γκέτο ή με ενσωμάτωση στην κοινωνία των πολιτών (π.χ. συνδικάτα).
Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής, πέρα από τους ιδεολογικούς τους προσανατολισμούς που οδηγούσαν σε ανάλογες πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης, ήταν υποχρεωμένες να επιδείξουν πραγματισμό. Σε πολλές περιπτώσεις, και ανάλογα με τις οικονομικές συγκυρίες (π.χ. ύφεση της δεκαετίας του 1970), ακολουθήθηκε μια πρακτική ανταλ1

Π.χ. στη Γερμανία και στην Ελβετία το ποσοστό των ατόμων που διαμένουν εκεί αλλά έχουν γεννηθεί στο
εξωτερικό, σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό, είναι υψηλότερο απ’ ότι στις ΗΠΑ (Penninx, 2005)
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λαγμάτων «trade off», βάσει της οποίας ασκήθηκε παράλληλα σχετικό κλείσιμο των συνόρων, υπό την έννοια της θέσης αυστηρότερων κανόνων εισόδου, με φιλελευθεροποίηση των
κανόνων παραμονής / ενσωμάτωσης των ήδη εγκατεστημένων (π.χ. κάλυψη ιθαγένειας ευρέων στρωμάτων, διευκόλυνση πρόσβασης στην εργασία και στην κοινωνική πρόνοια,
κ.λπ.). Υπήρξαν επίσης διαφοροποιήσεις στο status των αιτούντων είσοδο, ενώ ενεργοποιήθηκε η εξωτερική διπλωματία και οι διάφορες διακρατικές ή πολυμερείς συμφωνίες. Τέλος,
και στα πλαίσια της ΕΕ, έγινε προσπάθεια για χάραξη μιας κοινής Κοινοτικής πολιτικής για
τη μετανάστευση (βλ. Συνθήκη του Σένγκεν), η οποία όμως επικεντρώθηκε στα θέματα δημόσιας τάξης.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο καθεστώτα διαχείρισης ένταξης των μεταναστών, διαφορετικά κατά περίπτωση, ανάλογα με :
i.

Το θεωρούμενο ως προσωρινό ή μόνιμο χαρακτήρα της μετανάστευσης (φιλοξενούμενοι εργάτες / μετανάστες).

ii.

Τον ιδεολογικό προσανατολισμό των κοινωνιών υποδοχής κυρίως σε ό,τι είχε
να κάνει με την κτήση της υπηκοότητας (ius soli / ius sanguinis).

iii.

Την έμφαση που δινόταν στην πολιτισμική διάσταση της ένταξης (αφομοίωση
/ πολυπολιτισμικότητα).

Η ιδιαιτερότητα της πολιτικής των διάφορων χωρών σε σχέση με την ένταξη των μεταναστών οδήγησε επαγωγικά την κοινωνιολογική και πολιτική ανάλυση στην ανάπτυξη μοντέλων, τα οποία στηρίζονται στη συγκριτική, όσο και διχοτομική διάκριση του πλαισίου
ένταξης σε κάθε εθνικό πλαίσιο (π.χ. το γαλλικό έναντι του γερμανικού μοντέλου ένταξης).
Χωρίς να αποκλείονται υπεραπλουστεύσεις, καθώς και σύγκλιση μεταξύ των μοντέλων, αυτά στις περισσότερες περιπτώσεις «συνιστούν χωρίς αμφιβολία μια ρητορική που δικαιώνει το
παρελθόν και αιτιολογεί σε κάποια έκταση της πολιτικές επιλογές της πολιτείας» (Kastoryano,
2003, p. 5).
Μια τέτοια τυπολογία είναι αυτή που προτείνει ο Hollifield (1997, όπ. αναφ. στο
Entzinger & Biezeveld, 2003) και στην οποία διακρίνονται τα ακόλουθα μοντέλα ένταξης,
που εφαρμόστηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο:
Το μοντέλο του φιλοξενούμενου εργάτη (guest worker model), ή μοντέλο του διαφορικού αποκλεισμού (differential exclusion). Με κύριο εκφραστή της πολιτικής αυτής τη Γερ-
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μανία 1 , η μετανάστευση καθορίζεται από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η παρουσία
των μεταναστών θεωρείται προσωρινή (για το λόγο αυτό ίσως είναι πιο ταιριαστή η ονομασία του ως μοντέλο του προσωρινού εργάτη). Σε ιδεολογικό επίπεδο το μοντέλο αυτό απηχεί
μια εθνοτική ιδεολογία (ethnist ideology) που καθορίζει ποιοι μπορούν να είναι πολίτες του
κράτους με όρους συγγένειας αίματος (ius sanguinis) και κοινής καταγωγής (Bourhis et al.,
1997). Η υπηκοότητα και τα δικαιώματα (πολιτικά και νομικά) περνούν από γενιά σε γενιά
μέσω των δεσμών αίματος, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζονται όλοι οι κάτοικοι της
χώρας με τον ίδιο τρόπο. Οι μετανάστες είναι πολίτες μιας άλλης χώρας (ο διαχωρισμός αυτός είναι εμφανής και στην ορολογία 2 που χρησιμοποιείται: αλλοδαποί, πολίτες τρίτων χωρών, aliens, ausländer) και για το λόγο αυτό δεν θεωρείται πως υπάρχει η ανάγκη για να
εξασφαλίσουν στον ίδιο βαθμό την προστασία που προσφέρει το κράτος στους πολίτες του.
Οι μετανάστες εντάσσονται στο δικαστικό σύστημα (που κρίνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους) όχι ως μέλη μια συγκεκριμένης εθνότητας αλλά σε πρώτο βαθμό ως μεμονωμένα πρόσωπα και σε δεύτερο βαθμό ως εργαζόμενοι (Γαβρόγλου, 2001). Σημαντικά στοιχεία του μοντέλου αυτού έχουν εφαρμοστεί επίσης στην Ελβετία, την Αυστρία και το Βέλγιο, ενώ αναδεικνύεται κυρίαρχο και στις χώρες που σχετικά πρόσφατα αποτέλεσαν προορισμό μεταναστών όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα (Entzinger, 2000).
Το αφομοιωτικό μοντέλο (assimilation model), με εκφραστή τη Γαλλία. Η πολιτική
αυτή αντιμετωπίζει τη μετανάστευση ως μόνιμη, οι μετανάστες θεωρούνται καλοδεχούμενοι
και τους αποδίδονται πλήρη νομικά δικαιώματα, υπό τον όρο να θελήσουν (και να καταφέρουν) να αφομοιωθούν στην κυρίαρχη πολιτισμική πραγματικότητα. Επηρεασμένη από τη
ρεπουμπλικανική ιδεολογία (republican ideology) της Γαλλικής Επανάστασης, η πολιτική αυτή επικαλείται την έννοια της ισότητας και της καθολικότητας του ατόμου ως νομιμοποιητικό εργαλείο για την καταστολή των εθνοπολιτιστικών διαφορών, οι οποίες πιστεύεται ότι
1

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας επίσημα υιοθετούσε αυτό το μοντέλο μέχρι το 2001, χαρακτηρίζοντας τους μετανάστες ως προσωρινούς εργάτες και τη Γερμανία ως μη μεταναστευτική χώρα.
2

Οι διαφορές στη χρήση της ορολογίας σχετικά με τους μετανάστες επιβεβαιώνουν τη ρήση του Roland
Barthes πως «η γλώσσα δεν είναι κοινωνικά αθώα», με αποτέλεσμα παραπληρωματικά νοήματα που δίνουν
στις λέξεις η παράδοση και τα κοινωνικά πιστεύω να μεταδίδονται με τις πιο απλές φράσεις ή ακόμα και με την
επιλογή μιας λέξης (Φραγκουδάκη, 1987). Ως αποτέλεσμα αυτού διαφορετικές είναι οι υποδηλώσεις των όρων
alien, immigrant και ethnic minorities που χρησιμοποιούνται στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αντίστοιχα για να αναφερθούν στους μετανάστες. Τα συνεμφατικά νοήματα των όρων αυτών δεν επηρεάζουν μόνο τις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και σε συλλογικό επίπεδο, καθορίζοντας τις έσω και έξω- ομάδες ( in –groups & out- groups). Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Σουηδίας, όπου παρά την αντικατάσταση στα επίσημα κείμενα του όρου utlanning (ξένος) από τον όρο invandrare
(μετανάστης), που δεν συνοδευόταν ως τότε (μέσα δεκαετίας 1960) από αρνητικές υποδηλώσεις, εν τούτοις όλες
οι αρνητικές αξιολογήσεις, οι οποίες ήταν συνδεδεμένες με τον όρο utlanning, μεταφέρθηκαν βαθμιαία και
στον όρο invandrare, καθώς στο πλέγμα των δι-εθνοτικών σχέσεων στη Σουηδία, οι άνθρωποι μη σουηδικής
καταγωγής θεωρούνται από μεγάλα τμήματα του πληθυσμού ως κατώτεροι (Westin, 2000).
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καθυστερούν ή εμποδίζουν την ενότητα του κράτους (Bourhis et al., 1997). Το σύστημα απονομής δικαιωμάτων βασίζεται στην αρχή της επικράτειας (ius soli), σύμφωνα με την οποία
όλοι οι κάτοικοι της χώρας έχουν τα ίδια δικαιώματα, ανεξάρτητα από την καταγωγή και το
χρόνο παραμονής. Για τους νεοεισερχόμενους μετανάστες μπορεί να υπάρχει μια σύντομη
μεταβατική περίοδος κατά την οποία τα δικαιώματα αποκτώνται σταδιακά. Σύμφωνα με την
γαλλική ιακωβίνικη παράδοση αποδίδεται έμφαση στην ατομική σχέση μεταξύ του πολίτη
και της πολιτείας, χωρίς ενδιαμέσους, ως εκ τούτου οι μετανάστες αντιμετωπίζονται ως άτομα και όχι ως μέλη εθνοτικών ομάδων.
Το μοντέλο των εθνοτικών μειονοτήτων (ethnic minorities), με εκφραστή του την πολιτική που ασκήθηκε κυρίως στην Ολλανδία και εν μέρει τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η μετανάστευση θεωρείται μόνιμη και οι μετανάστες πλήρη μέλη της κοινωνίας με νομικά και πολιτικά δικαιώματα ισότιμα των γηγενών. Το σύστημα απονομής δικαιωμάτων
βασίζεται στην αρχή της επικράτειας (ius soli), αν και λόγω του αποικιοκρατικού παρελθόντος ορισμένων εξ αυτών των χωρών (Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία), πολλοί από τους μετανάστες κατείχαν ήδη την υπηκοότητα. Ο προσδιορισμός των μεταναστών με όρους εθνοτικής καταγωγής ή θρησκεύματος τους δίνει τη δυνατότητα να ιδρύουν νέες κοινότητες, πολιτισμικά διαφορετικές από τις υπάρχουσες όσο και μεταξύ τους (μεταξύ των μεταναστευτικών κοινοτήτων). Στην προσέγγιση αυτή η μετανάστευση θεωρείται πως ενισχύει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της κοινωνίας και παρέχονται στις κοινότητες των μεταναστών διευκολύνσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτισμικής τους ταυτότητας, με τη σύσταση πολιτιστικών και θρησκευτικών οργανώσεων, την ανάπτυξη χώρων λατρείας, την ενίσχυση και
τη διδασκαλία των γλωσσών προέλευσης, κ.ά. (Approaches to Integration, 2004 · Γαβρόγλου, 2001).

2.5.1

Αξιολόγηση των καθεστώτων διαχείρισης της ένταξης στην Ευρώπη
Τα διακριτά μοντέλα πολιτικών ένταξης που υιοθετήθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο με-

τά τον πόλεμο επηρεάστηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, από τις συνθήκες του οικονομικού
και πολιτικού πλαισίου κάθε χώρας. Πέρα από τις επιμέρους διαφορές αυτών των πολιτικών,
τα ευρωπαϊκά κράτη προσπάθησαν να χειριστούν το θέμα της μετανάστευσης σε ένα πλαίσιο
που ήταν βασισμένο ουσιαστικά στην έννοια του έθνους – κράτους. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο,
με διακριτά έθνη – κράτη, καθένα με τους πολίτες και την επικράτειά του, «η μετανάστευση
διαμέσου των συνόρων θεωρείται ως ανωμαλία» (Penninx, 2005, p. 148). Αποτέλεσμα ήταν
οι μεταναστευτικές πολιτικές να είναι πρώτιστα αμυντικές και προσανατολισμένες στον έ33
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λεγχο και οι σφαιρικές πολιτικές ένταξης απούσες, εξαιτίας του θεωρούμενου ως προσωρινού χαρακτήρα της μετανάστευσης. Έτσι, το ενδιαφέρον περιορίστηκε στην οικονομική και
κοινωνική διάσταση της ένταξης των μεταναστών, ουσιαστικά μέσα από τη συμμετοχή τους
στην αγορά εργασίας.
Ωστόσο, ο διαφαινόμενος ως μόνιμος χαρακτήρας της μετανάστευσης και το υψηλό
ποσοστό παρουσίας των μεταναστών στο γενικό πληθυσμό, οδήγησε κάποια από τα ευρωπαϊκά κράτη να αποδεχτούν το χαρακτηρισμό τους ως χώρες υποδοχής μεταναστών και να υιοθετήσουν δυναμικές πολιτικές ένταξης. Η Σουηδία ήταν η πρώτη χώρα 1 που το 1974 αποδέχθηκε τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της, ακολουθούμενη από την Ολλανδία το 1979
(Penninx, 2005b · Westin, 2000). Στις χώρες αυτές (και στο Ηνωμένο Βασίλειο) οι πολιτικές
ένταξης των μεταναστών στόχευαν στην εξασφάλιση: α)

ισοτιμίας στο κοινωνικο-

οικονομικό επίπεδο, β) συμμετοχής στην πολιτική ζωή και γ) αποδοχής των πολιτισμικών
και θρησκευτικών τους χαρακτηριστικών μέσα στο δοσμένο συνταγματικό πλαίσιο.
Οι δεδομένες πολιτικές ένταξης, στην ολότητα ή την αποσπασματικότητά τους, υποστηρίχτηκαν από τη φιλοσοφία του κράτους κοινωνικής πρόνοιας, τα δεδομένα μιας περιόδου οικονομικής ανάπτυξης που καθιστούσε δυνατή τη χρηματοδότηση των υποστηρικτικών
δράσεων της ένταξης αλλά και από την εξασφάλιση (στις περισσότερες χώρες) μιας κατ’ αρχήν πολιτικής συναίνεσης στα θέματα της μετανάστευσης (Penninx, 2005b). Οι πολιτικές
αυτές θεωρούνταν επαρκείς (μέσα στο ιδιαίτερο πλαίσιο της κάθε χώρας) μέχρι τις αρχές της
δεκαετίας του 1990, οπότε με αφορμή κυρίως συγκυριακά περιστατικά ξεκίνησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο δημόσιος λόγος (discourse) και η κριτική για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών ένταξης.
Η δεκαετία του 1990 χαρακτηρίστηκε από το ξέσπασμα ξενοφοβικής βίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με αφετηρία τη Γερμανία, οι εμπρησμοί και οι επιθέσεις εναντίον των
ξένων εξαπλώθηκαν στην Ολλανδία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Σκανδιναβικές
χώρες. Η έκταση των επιθέσεων αυτών έθεσε υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα
των πολιτικών ένταξης, κυρίως σε ό,τι είχε να κάνει με το σκέλος τους που αφορούσε το γηγενή πληθυσμό των χωρών αυτών, ο οποίος έδειχνε να διακρίνεται από αντι-μεταναστευτικές

1

Η Γαλλία ήδη από το 1945 με επίσημο διάταγμα (Διάταγμα της 2ας Νοεμβρίου 1945) είχε προσδιοριστεί ως
χώρα «ανοικτή στους μετανάστες εργάτες και τις οικογένειές τους, προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό γεννήσεων», προσδιορίζοντας και την ανάγκη της ένταξής τους, με σαφώς όμως αφομοιωτικό χαρακτηρισμό (Blion et
al., 2003).
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τάσεις. Η κατάσταση αυτή ενισχύθηκε από τη ραγδαία άνοδο κομμάτων της ακροδεξιάς 1 και
την (επαν)εμφάνιση ομάδων νεοναζί. Βέβαια, κάθε αποτίμηση της κατάστασης αυτής πρέπει
να λάβει σοβαρά υπόψη το γεγονός πως η χρονική αυτή περίοδος χαρακτηρίζεται από την
έντονη κοινωνική και οικονομική αναδιάρθρωση, την περιστολή του κράτους κοινωνικής
πρόνοιας, την οικονομική κρίση και την αυξανόμενη ανεργία, που χαρακτηρίζουν τη «μετάβαση από το βιομηχανικό καπιταλισμό του κράτους – πρόνοιας στο μεταβιομηχανικό εξατομικευμένο καπιταλισμό» (Betz, όπ. αναφ. στο Γαβρόγλου, 2001, σ. 96). Η μετάβαση αυτή, που
οδήγησε στην αποσύνθεση των σταθερών κοινωνικών ταυτοτήτων, πραγματοποιήθηκε σε
μια περίοδο αύξησης της μετανάστευσης και επέφερε μια ξενοφοβική αντίδραση την οποία
τα κόμματα αυτά εκμεταλλεύτηκαν καιροσκοπικά.
Το επόμενο γεγονός που έθεσε σε αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα των πολιτικών ένταξης ήταν η δυναμική αντίδραση των ίδιων των μεταναστών, που πήρε χαρακτηριστικά έντονης κοινωνικής αναταραχής 2 (εξέγερσης) ήδη από το 1981, με διακυμάνσεις στις
εκδηλώσεις της και με κορύφωση τα γεγονότα του 2005 στη Γαλλία. Ο προβληματισμός για
την αποτελεσματικότητα των πολιτικών ένταξης ενισχύθηκε και κορυφώθηκε μετά την απόδοση της ευθύνης για εγκληματικές και τρομοκρατικές ενέργειες σε άτομα και ομάδες μεταναστευτικής προέλευσης και τη σύνδεσή τους κυρίως με τον ισλαμικό φονταμενταλισμό 3 .
Η κριτική αυτή έθεσε υπό αμφισβήτηση τόσο το γαλλικό αφομοιωτικό μοντέλο όσο
και το πολυπολιτισμικό ολλανδικό, που μέχρι τότε θεωρούνταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό
στη διαδικασία της ένταξης των μεταναστών, ενώ παράλληλα έδειξε τη μερική αποτελεσμα-

1

Κατά τη δεκαετία του 1990 σχηματίστηκαν ή αναβίωσαν πολιτικά κόμματα που εξέφρασαν τη δημόσια δυσαρέσκεια σχετικά με την ανεργία, τις φορολογικές επιβαρύνσεις και προπαντός τη μετανάστευση, την οποία και
συνέδεαν με όλα αυτά. Σε όλη την Ευρώπη η λαϊκή υποστήριξη για τα κόμματα αυτά αυξήθηκε εντυπωσιακά:
28% για το Vlaams Block(VB) στην Αμβέρσα, 15% για το Εθνικό Μέτωπο του Λεπέν στη Γαλλία, το αυστριακό
Κόμμα της Ελευθεριάς (FPO) με τον Jörg Haider αναδείχθηκε σε ένα από τα ισχυρότερα και στην Ιταλία η Λίγκα του Βορρά και η νεοφασιστική Εθνική Συμμαχία (ΑΝ) συμμετείχαν στην κυβέρνηση Μπερλουσκόνι, αναδεικνυόμενα σε ρυθμιστικό παράγοντα.
2

Το 1981 η εξέγερση των μαύρων μεταναστών στο Μπρίξτον του Νότιου Λονδίνου αποτέλεσε τη μεγαλύτερη
κοινωνική αναταραχή στην ιστορία της Βρετανίας του 20ο αιώνα. Παρόμοια ήταν και η εξέγερση στη συνοικία
Μινγκέτ της Λυών την ίδια χρονιά. Μικρότερης έκτασης κοινωνικές εκρήξεις υπήρξαν κατά καιρούς και σε
άλλες υποβαθμισμένες αστικές περιοχές, όπως στο Μπράντφορντ, στο Μπάρνλεϊ και στο Όλντχαμ της Βόρειας
Αγγλίας το καλοκαίρι του 2001.
3

Η αρχή έγινε μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη, συνεχίστηκε με το
φόνο του σκηνοθέτη Theo van Gogh το Νοέμβρη του 2004 στην Ολλανδία και κορυφώθηκε μετά την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Ιουλίου 2005 στο μετρό του Λονδίνου.
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τικότητα του γερμανικού μοντέλου κοινωνικής και οικονομικής ένταξης – τουλάχιστον ως
προς την αποφυγή των εξεγέρσεων 1 (Joppke, 2006).
Τα παραπάνω περιστατικά απλώς έφεραν στο προσκήνιο έναν δημόσιο λόγο που τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο (στα πλαίσια της ΕΕ) είχε αρχίσει να δομείται,
όταν τα πενιχρά αποτελέσματα των πολιτικών ένταξης είχαν ήδη διαφανεί. Οι δομικές παρεμβάσεις που σε πολλά κράτη επιχειρήθηκαν προς διευκόλυνση της ένταξης (απονομή υπηκοότητας στη βάση του ius soli, πλήρη νομικά και πολιτικά δικαιώματα) δεν ήταν ικανές να
ανακόψουν την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική περιθωριοποίηση των μεταναστών.
Η συγκέντρωσή τους σε περιοχές εθνοτικής κατοικίας (γκέτο), η εκπαίδευση χαμηλής ποιότητας, τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας και η ρατσιστική αντιμετώπιση εκ μέρους των γηγενών,
ουσιαστικά οριοθετούσαν για τους μετανάστες μια παράλληλη κοινωνία. Ενδεικτικά αυτής
της κατάστασης είναι τα στοιχεία του πίνακα 4 για την ανεργία και την εγκληματικότητα
στις τρεις χώρες – μοντέλα των πολιτικών ένταξης στην Ευρώπη 2 .
Η παραδοχή της αναποτελεσματικότητας των πολιτικών ένταξης επιβεβαιώθηκε από
τις ίδιες τις κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής 3 . Ως αποτέλεσμα, στις περισσότερες χώρες
τέθηκε ως ζήτημα η αναθεώρηση των πολιτικών ένταξης, οι οποίες, επικουρούμενες και από
τις κανονιστικές διατάξεις και τις οδηγίες (ντιρεκτίβες) της ΕΕ, κυρίως σε ό, τι είχε να κάνει
με τα θέματα εργασίας και κινητικότητας των αλλοδαπών εργαζομένων εντός της ΕΕ και τις
πρακτικές μη – διάκρισης, στράφηκαν προς την κατεύθυνση της σύγκλισης 4 .

1

Είναι πράγματι άξιο μελέτης το πώς «ένα τόσο περιχαρακωμένο και στατικό πρότυπο εθνικής αυτοαντίληψης,
όπως το γερμανικό, που ως πρόσφατα αρνιόταν σθεναρά να εγκαταλείψει την απόλυτη ισχύ του δικαίου του αίματος, κατάφερε να παράσχει μάλλον πιο ολοκληρωμένα εχέγγυα κοινωνικής ένταξης στους μετανάστες, απ’ ότι το
ρεπουμπλικανικό πρότυπο της Γαλλίας, το οποίο και πιο δημοκρατικό αναντίρρητα είναι και πιο ανοικτό» (Χριστόπουλος, 2004 , σ. 355- 356).
2

Η υπερ-αντιπροσώπευση των αλλοδαπών παραμένει υψηλή και σε άλλους δείκτες που σχετίζονται αρνητικά
με την κοινωνική ένταξη, όπως το ποσοστό εξάρτησης από τα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας, ή τη μαθητική
διαρροή.
3

Κοινοβουλευτική έρευνα στην Ολλανδία για την πολιτική έναντι των εθνικών μειονοτήτων στο διάστημα
1970 – 2000 κατέληξε στο συμπέρασμα πως όσοι μετανάστες πέτυχαν, το κατάφεραν σε πείσμα, και όχι ως
αποτέλεσμα των κυβερνητικών πολιτικών για την ένταξη. Μια αντίστοιχη αναθεώρηση της γαλλικής εμπειρίας
χειρισμού της μετανάστευσης κατέληξε στη διαπίστωση ότι «το κράτος ήταν προσανατολισμένο σταθερά στον
καθορισμό οργάνων ελέγχου της μετανάστευσης και ότι η πολιτική ενσωμάτωσης παρέμενε άσχημα καθορισμένη
στους στόχους και στις αρχές της, ασυνάρτητη, αντιφατική και ανεπαρκής» (Joppke, 2006, σ. 1-2).
4

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς να αγνοεί τον πολύπλοκο χαρακτήρα της διαδικασίας της ένταξης, που εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την οργανωτική δομή των κοινωνιών υποδοχής, συνέστησε στο
πλαίσιο της Επιτροπής για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, την Ομάδα Ένταξης (Ομάδα Εθνικών Σημείων
Επαφής), με σκοπό την ενίσχυση του συντονισμού των συναφών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο. Αποτέλεσμα της
δράσης αυτής ήταν η δημιουργία του Φόρουμ των εθνικών σημείων επαφής, ενός ενημερωμένου και ευχερώς
προσπελάσιμου καταλόγου των εθνικών πολιτικών ένταξης (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003).
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Πίνακας 4. Ποσοστά ανεργίας και υπερ-αντιπροσώπευσης των αλλοδαπών στο σωφρονιστικό σύστημα

Ποσοστό ανεργίας στο σύνολο του πληθυσμού %

Ποσοστό αλλοδαπών- τροφίμων
του σωφρονιστικού συστήματος

Γηγενείς

Αλλοδαποί

Ποσοστό
%

Βαθμός υπεραντιπροσώπευσης (αναλογικά με τον γηγενή πληθυσμό)

Ολλανδία

2,6

10,1

32

6,3

Γαλλία

9,6

27,9

26

4,1

Γερμανία

7,5

15,5

34

4

Έτος 2000

Πηγή: Joppke,2006, p.10 & 12 (προσαρμογή)

Η σύγκλιση των πολιτικών ένταξης διαφαίνεται στην εισαγωγή του ius soli ως κριτηρίου για την απόκτηση της υπηκοότητας από τους απογόνους των μεταναστών καθώς και
στην ενίσχυση της κρατικής ουδετερότητας σε θέματα πολιτισμικών διαφορών, με την παράλληλη απομάκρυνση από πολιτικές αναγνώρισης της πολυπολιτισμικότητας, οι οποίες
συνδέθηκαν με αρνητικά αποτελέσματα στον τομέα της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης.
Το κυρίαρχο γνώρισμα όμως που πολλές πολιτικές μοιράζονται είναι η στροφή προς
την ιδιωτικοποίηση (privatization) της διαδικασίας ένταξης και του προσδιορισμού της περισσότερο ως υποχρέωση και όχι ως δικαίωμα των μεταναστών. Με αφετηρία τον ολλανδικό
νόμο του 1988 για την ένταξη των νεοεισερχόμενων στην Ολλανδία (Wet Inburgering
Nieuwkomers- WIN), και την επίδραση που αυτός είχε σε ανάλογους νόμους άλλων χωρών,
αναδεικνύεται στο χώρο των ευρωπαϊκών πολιτικών ένταξης μια (νεο)φιλελεύθερη οπτική,
που εξαναγκάζει τους μετανάστες στην ανάδειξη των ικανοτήτων τους για αυτο-ανάπτυξη
και αυτο-ρύθμιση ως εναλλακτική λύση στην αναδιανομή και την ανταποδοτικότητα της
κοινωνικής πρόνοιας, την οποία τα περιορισμένα δημοσιονομικά μεγέθη των κρατών δεν
μπορούν να εξασφαλίσουν (Joppke, 2006). Αυτή η φιλοσοφία περί αυτονομίας και αυτοαποτελεσματικότητας οδηγεί το κράτος στη σταδιακή αποδέσμευσή του από τη διαδικασία
της ένταξης και τη μετάθεσή της ολοκληρωτικά στους μετανάστες.
Στο πεδίο της εφαρμογής, οι ισχύουσες πολιτικές ένταξης των περισσότερων χωρών
της ΕΕ, υιοθετούν την παραπάνω (νεο)φιλελεύθερη οπτική, διαφοροποιούμενες ωστόσο για
την ώρα ως προς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των μέτρων ένταξης και ως προς το χαρακτήρα των αποτρεπτικών μέσων ή των κυρώσεων που τα συνοδεύουν. Οι διαφορές αυτές, που
οφείλονται στα ποσοστά αντιπροσώπευσης των μεταναστών μέσα στο γενικό πληθυσμό, τα
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ιδιαίτερα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους αλλά κυρίως στις πολιτικές ισορροπίες των κυβερνήσεων των χωρών αυτών, κατανέμουν τις πολιτικές αυτές στο μήκος ενός συνεχούς. Στο
ένα άκρο του συνεχούς αυτού βρίσκονται η Ολλανδία, η Αυστρία και η Δανία, που υιοθετούν την πιο καταπιεστική μορφή αυτής της πολιτικής ένταξης, χαρακτηριζόμενη από την
υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων (γλώσσας, πολιτικού και κοινωνικού προσανατολισμού καθώς και προετοιμασίας για την αγορά εργασίας), το κόστος των οποίων επιβαρύνει
μερικά ή ολικά τους μετανάστες και η επιτυχία σε αυτά συνδέεται άμεσα με την εξασφάλιση
άδειας παραμονής 1 . Στο άλλο άκρο βρίσκεται η Σουηδία και η Φινλανδία, στις οποίες η ένταξη εξακολουθεί να προσδιορίζεται ως δικαίωμα και όχι ως υποχρέωση, εκτός από τις περιπτώσεις των μεταναστών που είναι άνεργοι ή εξαρτώνται από τα επιδόματα κοινωνικής
πρόνοιας, χωρίς ωστόσο καμιά σύνδεση των προγραμμάτων ένταξης με την εξασφάλιση άδειας παραμονής. Στο ενδιάμεσο του συνεχούς αυτού βρίσκεται η Γαλλία με τη Γερμανία με
σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο ως προς τον υποχρεωτικό ή όχι χαρακτήρα των προγραμμάτων ένταξης, όσο κυρίως με την απουσία κυρώσεων στις περιπτώσεις ελλιπούς ή αποτυχημένης συμμετοχής σε αυτά.
Οι διαφοροποιήσεις στην υλοποίηση της φιλοσοφίας που παρουσιάστηκε παραπάνω
σε καμιά περίπτωση δε συνιστούν πια διακριτά μοντέλα ένταξης, καθώς κοινός σε όλες είναι
ο οικονομικός ινστρουμενταλισμός 2 (instrumentalism) που προσδιορίζει την ένταξη με όρους
κοινωνικής συνοχής και τη συνδέει σχεδόν αποκλειστικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για
την Απασχόληση (ΕΣΑ) η οποία προωθεί «τη βιώσιμη ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών
στην αγορά εργασίας» (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003, σ. 33), στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας « να καταστεί (η ΕΕ) η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία που θα βασίζεται στη γνώση ώστε να διατηρηθεί η οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης µε μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» (ό.π. σ. 3).

1

Αναλυτική περιγραφή του νέου ολλανδικού καθεστώτος για την ένταξη των μεταναστών στο Snel, de Boom
& Engbersen (2003, p. 1 – 21).
2

Ο ινστρουμενταλισμός ή θεωρία των μέσων, μια φιλοσοφική έννοια που προωθήθηκε από τον J. Dewey και το
Chicago School of Economics, υιοθετεί την άποψη ότι αυτό που είναι σημαντικό σε ένα πράγμα ή σε μια ιδέα
είναι η αξία του ως μέσο της δράσης και συνακόλουθα ότι η αλήθεια μιας ιδέας βρίσκεται στη χρησιμότητά
της. Υπό αυτή την έννοια η αξία των πολιτικών ένταξης προσδιορίζεται μονάχα σε σχέση με το κατά πόσο εκπληρώνουν το βασικό τους στόχο, που είναι η ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας.
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2.6 Το ελληνικό καθεστώς μετανάστευσης και ένταξης
Στον ελληνικό δημόσιο λόγο τα φαινόμενα που συνδέονται με τη μετανάστευση αντιμετωπίστηκαν συχνά ως πρόβλημα και μάλιστα ξενόφερτο, το οποίο εισέβαλε ή προστέθηκε αιφνιδιαστικά στην ελληνική κοινωνία από την ίδια την παρουσία των μεταναστών
(Μαρβάκης, 2004). Με δεδομένη την αδυναμία των αρχών να διαχειριστούν εξαρχής το φαινόμενο, η ελληνική πολιτική για τη μετανάστευση στράφηκε προς την κατεύθυνση ενός διοικητικού ελέγχου των μεταναστευτικών ροών, χωρίς να καταπιάνεται συστηματικά με τις
αιτίες και τις συνέπειες της εγκατάστασής τους. Καθώς η ένταξη «δεν περιλαμβανόταν μεταξύ των στόχων της πολιτείας, η ιδέα πίσω από τα υπάρχοντα μέτρα ήταν η υπεράσπιση της ασφάλειας και της ευημερίας των Ελλήνων πολιτών παρά η δημιουργία μιας υποδομής προς όφελος των μεταναστών» (Petronoti, 2001, p. 41). Αποτέλεσμα αυτού ήταν οι πολιτικές και
πρακτικές επιλογές που συγκροτούν το «εν διαμορφώσει ελληνικό immigration regime»
(Μαρβάκης, 2004, σ. 96) να οδηγούν σε ένα σύστημα προσωρινότητας, ανασφάλειας και
παρανομίας, το οποίο αντανακλά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνικής οργάνωσης (πολιτικές μετανάστευσης, κοινωνικές αναπαραστάσεις) και σε καμιά περίπτωση
δεν αποτελεί ικανοποιητικό τρόπο αντιμετώπισης τoυ φαινομένου.
Η αναλυτική περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελληνικού καθεστώτος
μετανάστευσης – ένταξης ξεπερνά τις δυνατότητες και τη σκοπιμότητα της εργασίας αυτής,
ωστόσο, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών και τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, θα επιχειρηθεί η αδρομερής περιγραφή του, έτσι ώστε να δοθεί το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναλυθεί στη συνέχεια η δράση των υπό μελέτη παραγόντων ένταξης. Ο σύνθετος
και πολυεπίπεδος χαρακτήρας της ένταξης καθιστά δύσκολη τη μέτρησή της όσο και την επιλογή των κατάλληλων δεικτών. Ενσωματώνοντας όσα προαναφέρθηκαν για τις διαστάσεις
της ένταξης σε ένα ενιαίο σχήμα, μπορούμε να ορίσουμε τους ακόλουθους δείκτες ένταξης
των μεταναστών στην Ελλάδα (βλ. σχήμα 1).
Ως προς το θεσμικό καθεστώς τα δεδομένα έχουν ως εξής. Η ενοποίηση των αδειών
εργασίας και παραμονής τονίζει τον οικονομικό ινστρουμενταλισμό της πολιτικής μετανάστευσης – ένταξης, ωστόσο συμβάλει σημαντικά στη συντόμευση των διαδικασιών έκδοσης
και τη μείωση της γραφειοκρατίας (ΟΚΕ, 2005 · Παύλου, 2005). Βέβαια η μέχρι τώρα εμπειρία από την (αν)αποτελεσματικότητα των αρμόδιων αρχών για την έκδοση των δικαιολογητικών αυτών χαρακτηρίζεται από μεγάλες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία των μετανα-
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στών προκειμένου να εξασφαλίσουν άδεις παραμονής, με ληγμένη συχνά ημερομηνία 1 , καθώς και από υψηλά χρηματικά παράβολα, τα υψηλότερα μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Πρόσβαση
(θεσμικό καθεστώς)

Κατάσταση

Αλλοδαπών

•
•
•
•
•
•

Άδεια παραμονής
Άδεια εργασίας
Συνένωση οικογενειών
Δεύτερη γενιά
Ιθαγένεια
Εκπαιδευτικό σύστημα

•
•
•
•
•

Δομή απασχόλησης
Εισοδήματα
Εκπαιδευτικό επίπεδο
Συνθήκες στέγασης
Πολιτισμικό σύστημα (διατήρηση ταυτότητας)

•
•
•
•

Διεθνοτικές σχέσεις
Μικτοί γάμοι
Προσωπικές προσδοκίες
Πολιτισμική προσαρμογή
Συμμετοχή στο πολιτικό
σύστημα (π.χ. ίδρυση οργανώσεων)

•

Αποδοχή του στόχου της
πολυπολιτισμικότητας
Εγκληματικότητα (ζητήματα ασφάλειας)
Διαφθορά στον κρατικό
μηχανισμό

•

Στάση

Ημεδαπών

•
•

Σχήμα 1. Δείκτες ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα
(Κόντης, 2001, σ. 193, προσαρμογή)

Με προεδρικά διατάγματα 2 ρυθμίστηκαν τα θέματα της οικογενειακής επανένωσης
και του καθεστώτος των επί μακρόν διαμενόντων, μολονότι καταγράφονται επιφυλάξεις για
1

Η έκδοση αδειών παραμονής με περιορισμένη (λόγω της καθυστέρησης) ισχύ αποτελεί εκδήλωση «γραφειοκρατικής αγκύλωσης» και «αυτισμού» της δημόσιας διοίκησης και της δημόσιας αρχής απέναντι στους «πελάτες» της, μια κορυφαία ένδειξη του «άκρατου κυνισμού του ελληνικού migration regime», ενός κράτους που
«πουλάει ληγμένα χαρτιά παραμονής σε αλλοδαπούς πολίτες του» (Μαρβάκης, 2004, σ. 99- 100).
2

Προεδρικό διάταγμα 131/2006 (οικογενειακή επανένωση) και 150/2006 (επί μακρόν διαμένοντες).
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τον τρόπο ενσωμάτωσης των αντίστοιχων κοινοτικών οδηγιών 1 (Παυλόπουλος, 2006 &
2006b · Παύλου, 2005). Τα θεσμικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η δεύτερη γενιά σχετίζονται κυρίως με τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία της πολιτογράφησης και την κτήση
της ελληνικής ιθαγένειας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη δυνατότητα νομιμοποίησης και το συνακόλουθο κίνδυνο της απέλασης όταν ενηλικιωθούν 2 . Ωστόσο στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α (2006c) προβλέπεται η ρύθμιση πολλών εκ των προβλημάτων αυτών. Ως προς την πολιτογράφηση το ελληνικό νομικό πλαίσιο στηρίζεται στις αρχές του ius sanguinis και οι προαπαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις παραμονής είναι οι υψηλότερες της ΕΕ 3 αλλά και του δυτικού κόσμου, μαζί με τις προϋποθέσεις που έχει επιβάλει η Ελβετία (Χριστόπουλος, 2004). Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι ενθαρρυντικό πως οι
μετανάστες αναμένεται να αποκτήσουν περιορισμένα έστω πολιτικά δικαιώματα για τη συμμετοχή τους στις επόμενες εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση (Παυλόπουλος, 2006b) 4 .
Τέλος, στο εκπαιδευτικό επίπεδο η εξασφάλιση της πρόσβασης των αλλοδαπών μαθητών
στις βαθμίδες της εκπαίδευσης και η υιοθέτηση από το 1996 της διαπολιτισμικής προσέγγισης 5 , δεν απεγκλώβισε την εκπαίδευση από μια ad hoc πολιτική, η οποία αδυνατεί να αναγνωρίσει τη γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα και να πετύχει το γλωσσικό και πολιτισμικό εμπλουτισμό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει
τους αλλοδαπούς μαθητές με τη λογική του «διαχωρισμού» και των «ξεχωριστών» σχολείων
(Δαμανάκης, 1997 · Μάρκου 1997 · Σκούρτου, Βρατσάλης & Γκόβαρης, 2004). Παράλληλα, οι αδυναμίες των υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών (σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, τάξεις υποδοχής) όσο και η εκ μέρους των άμεσα εμπλεκομένων (δασκάλων, γονέων κα μαθητών) στερεοτυπική προβολή χαρακτηριστικών του «αλλοδαπού μετανάστη»
στους αλλοδαπούς μαθητές των σχολείων (Unicef, 2001) δημιουργεί ένα αρνητικό πλαίσιο
για την αποτελεσματική ένταξή τους.
1

Κοινοτική οδηγία 86/2003 (οικογενειακή επανένωση) και 109/2003 (επί μακρόν διαμένοντες).

2

Η περιοριστική πολιτική χορήγησης της ιθαγένειας στην περίπτωση αυτή δημιουργεί μια βασική αντίφαση
ανάμεσα στην ισχύουσα κοινωνική πραγματικότητα (τα άτομα αυτά έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, φοίτησαν
στα ελληνικά σχολεία και πολλές φορές τα ελληνικά είναι η μόνη γλώσσα που γνωρίζουν) και στην επίσημη
πρακτική να χαρακτηρίζονται τα άτομα αυτά ως αλλοδαποί.
3

Η Ελλάδα μαζί με το Λουξεμβούργο είναι οι χώρες της ΕΕ με τα χαμηλότερα ποσοστά απόδοσης υπηκοότητας σε υπηκόους τρίτων χωρών, με ποσοστό μικρότερο από το 5‰ των αλλοδαπών που διαμένουν σε αυτές, σε
αντίθεση με τη Σουηδία, την Ολλανδία και τη Δανία που εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά (Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2004b, annex I).
4

Βλ. στα Παραρτήματα Πίνακα 6. Εκλογικά δικαιώματα υπηκόων τρίτων χωρών στις τοπικές εκλογές κρατών
μελών της ΕΕ.
5

Νόμος 2413/1996, «Η Ελληνική Παιδεία στο Εξωτερικό, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και άλλες Διατάξεις».
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Η πρόσβαση των μεταναστών στην απασχόληση δε συναντά δομικά προσκόμματα,
ωστόσο, ελάχιστες προσπάθειες έχουν γίνει για να αναδειχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
της και η σύνδεσή της με αναπτυξιακές προοπτικές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μετανάστες να είναι ανειδίκευτοι, σε θέσεις κατώτερες των τυπικών εκπαιδευτικών τους προσόντων, ενώ συγκεντρώνονται σε ένα μικρό φάσμα επαγγελμάτων 1 , σημαντικό μέρος των οποίων ασκούνται στην παραοικονομία (Καβουνίδη, 2003 · Κατσορίδας, 1999 · Κολλιάς & Κατσορίδας, 1999). Αυτό πρωτογενώς έχει δυσμενείς συνέπειες
για τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησής τους (μειωμένες αμοιβές κατά 40% και πλέον
σε σχέση με τους Έλληνες, επικινδυνότητα εργασίας 2 ), δευτερογενώς όμως οι συνέπειές του
είναι ακόμα πιο έντονες, αφού αφενός δυσχεραίνει τη νομιμοποίησή τους και αφετέρου τους
αποκλείει την πρόσβαση στο σύστημα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης 3 . Επιπρόσθετα η
οικονομική τους δυσπραγία συνδέεται με τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν στην εξασφάλιση
αξιοπρεπούς κατοικίας, την αδυναμία να αποκτήσουν πρόσβαση σε κρατικά επιδοτούμενη
στέγη (λόγω της περιορισμένης ασφαλιστικής κάλυψής τους πριν το 1998) αλλά και τις σημαντικές διακρίσεις που παρατηρούνται στο χώρο της ενοικίασης κατοικιών (BaldwinEdwards, χ.χ).
Ο τελευταίος δείκτης ένταξης αφορά στις στάσεις ημεδαπών και αλλοδαπών σχετικά
με την αποδοχή της πολυπολιτισμικότητας και την πολιτισμική προσαρμογή αντίστοιχα. Η
στάση των Ελλήνων απέναντι στη μετανάστευση και τους μετανάστες είναι πιο προσεκτική,
συγκρινόμενη με την αρχική περίοδο πριν από τις διαδικασίες νομιμοποίησης (βλ. Δώδος και
συν. 1996), ωστόσο, παραμένει υψηλό το ποσοστό εκείνων που ανησυχούν για την αύξηση
των μεταναστευτικών ομάδων στη χώρα μας (Γαβρόγλου, 2001), συνδέοντας την παρουσία
των μεταναστών με φαινόμενα κοινωνικής ή οικονομικής παθογένειας, όπως η εγκληματικότητα, η ανεργία ή η επιβάρυνση του συστήματος υγείας. Παρά το γεγονός πως οι εκδηλώσεις

1

Οικοδομή, μεταποίηση, ξενοδοχεία, οικιακές υπηρεσίες και γεωργία. Ο πρόσκαιρος και ευκαιριακός χαρακτήρας της απασχόλησής τους φαίνεται από το γεγονός ότι στην πρώτη διαδικασία νομιμοποίησης το 58% των
μεταναστών δε δήλωσε επάγγελμα (Κολλιάς & Κατσορίδας, 1999).
2

Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΚΑ για το έτος 2001, η συχνότητα εργατικών ατυχημάτων στους μετανάστες ήταν
διπλάσια από αυτή για τους Έλληνες, οφειλόμενη κυρίως στο γεγονός πως οι μετανάστες εργάζονται «σε οικονομικούς κλάδους όπου οι συνθήκες εργασίας είναι από τις πιο επικίνδυνες και επιβαρυντικές σωματικά» (ΕΚΚΕ,
2005, σ. 79).
3

Η πρόσβαση στο σύστημα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης για τους νόμιμους μετανάστες γίνεται με τους
ίδιους όρους που ισχύουν και για τους Έλληνες πολίτες. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι σε αρκετές
φορές νομικής φύσης (π.χ. αυξημένος αριθμός ενσήμων για να θεμελιώσουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη), αλλά τις περισσότερες φορές εμφανίζονται ως συμπτώματα διάφορων κοινωνικών πρακτικών και αντιλήψεων
(Καψάλης, 2004).
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ξενοφοβικών συμπεριφορών ή ρατσιστικής βίας είναι εξαιρετικά περιορισμένες, το «ξένο»
εξακολουθεί να ενοχλεί την ελληνική κοινωνία, κυρίως γιατί «απειλεί να διαταράξει βεβαιότητες που σε γενικό, θεσμικό επίπεδο η ελληνική κοινωνία είχε οικοδομήσει από παλιά. Βεβαιότητες που απεικονίζονται με όρους καταγωγής, γλώσσας και θρησκείας και που τελευταία
πιο συχνά αποκαλούνται ως ελληνικά πρότυπα συμπεριφοράς και ελληνικός τρόπος ζωής» (Γιαννησοπούλου, 1999, όπ. αναφ. στο Βέικου, 2001, σ. 120). Αυτό συχνά έχει ως αποτέλεσμα
οι μετανάστες, προσπαθώντας να καταστούν όσο το δυνατόν λιγότερο ορατοί (πολιτισμικά
διακριτοί), να εγκαταλείπουν τις ετερότητές τους και να υιοθετούν πρακτικές αφομοίωσης
και «επιτελεστικής συλλογικότητας» 1 , ταυτοποιούμενοι με την κουλτούρα της σύγχρονης ελληνικής ζωής (ο.π.). Αυτή η προοπτική της αφομοίωσης αναδεικνύεται ως ο ασφαλέστερος
δρόμος για την ένταξή τους στην ελληνική πολιτική και κοινωνική κοινότητα, στη συμμετοχή τους σε αυτή και τη δυνητική απόλαυση του κοινωνικού πλούτου (Χριστόπουλος, 2004).

1

Καλλιεργώντας ένα αίσθημα «επιτελεστικής συλλογικότητας», οι μετανάστες υιοθετούν τους κοινωνικούς τύπους, τις συνήθειες και τον τρόπο κοινωνικής παρουσίας των Ελλήνων, με σκοπό να «από-οικειοποιηθούν» την
ταυτότητα του «άλλου», δομώντας την εικόνα του «εαυτού» μέσα από την αναπαραγωγή ενός μοντέρνου, καπιταλιστικού τρόπου ζωής (Βέικου, 2001, σ. 120 – 121).
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

3.1 Εισαγωγή
Η εννοιολογική αποσαφήνιση της διαδικασίας της ένταξης των μεταναστών και των
διαστάσεών της οδηγεί στην ανάγκη διερεύνησης των παραγόντων που εμπλέκονται σε αυτήν. Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στη διαδικασία της ένταξης εμπλέκονται
αρχικά δύο μέρη: οι μετανάστες, με τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα διαφορετικά επίπεδα προσπάθειας και προσαρμογής, και η κοινωνία υποδοχής με τα χαρακτηριστικά
της και τις ποικίλες αντιδράσεις της προς αυτούς 1 . Η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των δύο
παραγόντων (άνισων, ωστόσο, σε επίπεδο πολιτικής ισχύος και πόρων) καθορίζει τόσο την
κατεύθυνση όσο και την τελική έκβαση της διαδικασίας ένταξης.
Οι πολιτικές ένταξης αποτελούν μέρος των θεσμικών διευθετήσεων μιας κοινωνίας
και περιλαμβάνουν τόσο γενικότερες ρυθμίσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτείνονται
και στους μετανάστες (π.χ. πολιτικές καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού), όσο και
εξειδικευμένες που αφορούν αποκλειστικά σε αυτούς (π.χ. νόμοι χορήγησης ιθαγένειας).
Καθώς όμως οι ρυθμίσεις αυτές καθορίζονται πολιτικά (από τις κυβερνήσεις) ενυπάρχει ο
κίνδυνος να είναι μονομερείς, τείνοντας να αντιπροσωπεύουν τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας υποδοχής ή της κυρίαρχης τάξης αυτής, αντί να βασίζονται στη συμμετοχή, τη διαπραγμάτευση και τη συμφωνία με τους ίδιους τους μετανάστες.
Χωρίς να αμφισβητείται ο ηγετικός ρόλος των κυβερνήσεων στη χάραξη των πολιτικών ένταξης, η εφαρμογή τους δε γίνεται σε ένα κοινωνικό κενό αλλά εντός ενός κοινωνικού
πλαισίου (context), το οποίο χαρακτηρίζεται από την παρουσία και τη δράση και άλλων κοινωνικών εταίρων, όπως η ερευνητική κοινότητα, οι οργανώσεις πολιτών, οι φορείς παροχής
δημόσιων υπηρεσιών, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και άλλοι παράγοντες της
Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ), συμπεριλαμβανομένων βέβαια και των ίδιων των μεταναστών και των οργανώσεών τους. Η ΚτΠ διαδραματίζει έναν άμεσο ρόλο στη διαδικασία της
ένταξης των μεταναστών, τόσο ως φορέας παροχής υπηρεσιών (π.χ. εκμάθηση γλώσσας,
στέγαση, ιατρικές υπηρεσίες), όσο και ως πόρος οικοδόμησης και άντλησης κοινωνικού κεφαλαίου (EPC/KBF Multicultural Europe Team, 2005).

1

Οι έρευνες έχουν καταδείξει σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τακτικές επιπολιτισμού που υιοθετούν οι διάφορες εθνοτικές μεταναστευτικές ομάδες μέσα στην ίδια κοινωνία υποδοχής, όσο και αντίστοιχες διαφοροποιήσεις των τακτικών επιπολιτισμού της ίδιας εθνοτικής ομάδας σε διαφορετικές κοινωνίες υποδοχής.
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Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού θα επιχειρηθεί ο προσδιορισμός του ρόλου που
διαδραματίζουν στη διαδικασία ένταξης οι κοινότητες των μεταναστών και οι ΜΚΟ εντός
του εννοιολογικού πλαισίου της Κοινωνίας των Πολιτών και του κοινωνικού κεφαλαίου που
παράγεται μέσα από τη διάδραση των παραγόντων αυτών.

3.2 Κοινωνία των Πολιτών
Η σύγχρονη εφαρμογή του όρου της ΚτΠ συνδέεται με μια γενικότερη προσπάθεια
επαναπροσδιορισμού του συνόλου των σχέσεων κράτους / πολίτη και κράτους / αγοράς, ιδιαίτερα μετά την αποτυχία των διάφορων μορφών κρατικού σοσιαλισμού που έλαβε χώρα στα
κράτη και τις ομοσπονδίες της Ανατολικής Ευρώπης, και της τεράστιας, και συχνά ανεξέλεγκτης, δύναμης που απέκτησαν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στα πλαίσια ενός ολοένα και περισσότερο διεθνοποιημένου καπιταλισμού της αγοράς, που χαρακτηρίζεται από την απόσυρση του κράτους πρόνοιας από τον κοινωνικό χώρο. Ωστόσο, τόσο ο όρος όσο και η εφαρμογή του δεν προέρχεται, ούτε και περιορίζεται σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, αφού απηχεί μορφές συλλογικής κοινωνικής και πολιτικής δράσης, οι οποίες, ως αντικείμενο της πολιτικής
φιλοσοφίας, υπήρξαν ήδη από την αρχαιότητα 1 .

3.2.1

Ιστορική αναδρομή της έννοιας
Η έννοια της πολιτικής κοινωνίας, από τη γέννησή της στην αρχαιοελληνική και τη

ρωμαϊκή πολιτική φιλοσοφία μέχρι και τις αρχές του Διαφωτισμού, χρησιμοποιείτο για να
δηλώσει την πολιτική σχέση που διέπεται από το νόμο και υπαγορεύει τα καθήκοντα του πολίτη απέναντι στο κράτος (στην παράδοση αυτή η πολιτική κοινωνία θεωρείται συνέχεια του
κράτους, με τους δύο όρους να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά).
Κατά την περίοδο του Διαφωτισμού η χρήση του όρου αρχίζει να διαφοροποιείται
προς τον προσδιορισμό ενός κοινωνικού χώρου διαφοροποιημένου ή και αντίθετου προς το
κράτος. Το περιεχόμενο του όρου αναγνωρίζεται στον πολιτικό στοχασμό διανοητών, όπως
ο John Locke και ο Jan Jack Rousseau, οι οποίοι μέσα από ένα πρίσμα πολιτικού ορθολογισμού αναγνωρίζουν τη συγκρότηση δύο ξεχωριστών αλλά και συμπληρωματικών πολιτικών
καταστάσεων, της κοινωνίας των πολιτών από τη μια και του κράτους από την άλλη. Στη
φάση αυτή η εστίαση του όρου εντοπίζεται στην εξελικτική πορεία (το πέρασμα) από τη φυ1

Πρβλ. «Μόνοι γαρ τον τε µηδέν τωνδε µετέχοντα ουκ απράγµονα, αλλ' αχρείον νοµίζοµεν» Θουκίδου, Ιστορίαι, Β’ 40.
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σική προς την πολιτική κοινωνία (τη συγκροτημένη σε κράτος), η οποία δομείται στη βάση
ενός συμβολαίου του λαού με την εξουσία, με το Locke μάλιστα να θεωρεί πως η κοινωνία
των πολιτών (ως αυθεντικό και απαραβίαστο υποκείμενο της ανθρώπινης δραστηριότητας)
προηγείται της κρατικής εξουσίας σε μια ιεραρχική ακολουθία, που με αφετηρία το ιδιωτικό,
μέσω της κοινωνίας των πολιτών, καταλήγει στην τυπική δημοκρατία 1 (Γιαννής, 2002).
Ο Alexis de Tocqueville, θεωρητικός του πολιτικού φιλελευθερισμού, αναγνωρίζει τη
σημασία του συλλογικού πλουραλισμού (pluralisme associatif) στη θεμελίωση και τη διατήρηση των δημοκρατικών ελευθεριών. Ο σύλλογος, κατά τον Tocqueville, είναι όχι μόνο
προϋπόθεση της δράσης αλλά και συνθήκη δημιουργίας ηθικών κωδίκων μέσα στη δημοκρατική κοινωνία (Theriault, 1992). Η επιστήμη του συλλογικού, η «τέχνη του συνεταιρίζεσθαι», εκτός από τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά προβλήματα ως αυτοτελή αξία και
ηθικό προορισμό για τους ίδιους, εξασφαλίζει την αποτελεσματική διακυβέρνηση, μειώνοντας ή εξαλείφοντας την υποδούλωση του ατόμου σε μια κρατική εξουσία που γίνεται όλο
και πιο ισχυρή 2 .
Η συζήτηση για την ΚτΠ αναβίωσε την περίοδο του μεσοπολέμου από την ανάλυση
του Antonio Gramsci, η οποία αποτέλεσε και την αφετηρία για την επανεμφάνιση του όρου
μεταπολεμικά. Στη νεομαρξιστική θεώρηση του Gramsci η ΚτΠ αντιστοιχεί «στο σύνολο των
οργανισμών των λεγομένων κοινώς “ιδιωτικών”[…], αυτοί αντιστοιχούν στην ηγεμονική λειτουργία την οποία ασκεί η δεσπόζουσα ομάδα σε ολόκληρη την κοινωνία» (Gramsci, 1997, όπ.
αναφ. στο Theriault, 1992, σ. 67). Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή η διάκριση μεταξύ πολιτικής κοινωνίας και κοινωνίας των πολιτών υφίσταται μόνο από τη σκοπιά της αστικής τάξης, συστατικό στοιχείο της αστικής ιδεολογίας και της αστικής ταξικής πάλης (Βενιζέλος,
2000). Έτσι παρά το γεγονός πως το κράτος παρουσιάζεται ως μια σφαίρα διακριτή, στην
πράξη η ΚτΠ θεμελιώνεται στο χώρο όπου εξαπλώνεται και διαχέεται η ηγεμονία της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας. Ωστόσο, σε αντίθεση με την πολιτική κοινωνία (κράτος), της ο1

Η προσέγγιση του Locke δεν επαληθεύτηκε αρχικά, καθώς η ΚτΠ αναδύθηκε ως πολιτικό υποκείμενο σε χρόνο μεταγενέστερο του κράτους, ωστόσο οι σύγχρονες εξελίξεις που χαρακτηρίζονται από τη βαθμιαία διάβρωση της κυριαρχίας των κρατών (κυρίως ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης ή της ένταξης τους σε υπερεθνικά μορφώματα, τύπου ΕΕ), με την παράλληλη ανάδειξη στο πολιτικό προσκήνιο των συνιστωσών της ΚτΠ, την
καθιστούν, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρουσα και επίκαιρη.
2

H τοκβιλιανή θεώρηση της δημοκρατίας βλέπει την ΚτΠ ως αντιστάθμισμα της εξατομίκευσης όλων των κοινωνικών δραστηριοτήτων που επιφέρει η δημοκρατική κοινωνία. Στο κέντρο της δημοκρατικής κοινωνικότητας
βρίσκεται η ιδέα του ραγίσματος του κοινωνικού δεσμού, καθώς το ολοένα και πιο ανεξάρτητο άτομο, απομονωνόμενο από τους ομοίους του, στρέφεται αποκλειστικά στον εαυτό του, με αποτέλεσμα να γίνεται τελικά
ανίσχυρο απέναντι σε μια κρατική εξουσία που γίνεται όλο και πιο ισχυρή (Σπηλιώτης, 2000 · Theriault, 1992).
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ποίας η βούληση επιβάλλεται άμεσα και θεσμικά και πολλές φορές αυταρχικά ή απροσχημάτιστα, η ΚτΠ, ως επόμενο στάδιο της πολιτικής κοινωνίας, απαρτιζόμενη από θεσμούς
που φαινομενικά διασφαλίζουν την ελεύθερη συμμετοχή του πολίτη στη διαμόρφωση της
πολιτικής βούλησης, αποτελεί αυταπάτη, καθώς οι εκλεπτυσμένοι μηχανισμοί χειραγώγησης
και το θεσμικό πλαίσιο του αστικού κράτους καθιστούν την εκδήλωση αυτής της ελευθερίας
ατελέσφορη (Γιαννής, 2002).
Στο πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο που καθόρισαν οι μεταπολεμικές εξελίξεις στον
ευρωπαϊκό χώρο, η θεώρηση του Gramsci για την ηγεμονική λειτουργία της ΚτΠ βρήκε
πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης. Η ΚτΠ θεωρήθηκε ως έννοια με εγγενή συντηρητικά χαρακτηριστικά που παραμερίζει την ταξική πάλη και με την έμφαση που έδινε στις οργανώσεις,
τα κινήματα και τις κοινωνικές συσσωματώσεις απέκρυπτε ότι τα κύρια ιστορικά υποκείμενα
είναι οι κοινωνικές τάξεις. Αποτέλεσμα αυτού είναι η απομάκρυνση του πολιτικού λόγου
από τη διεκδίκηση μέσω του πολιτικού συστήματος και ο εγκλωβισμός του σε συναινετικές
προσεγγίσεις (Παπαγιαννίδης, 2000 · Σωτηρόπουλος, 2000). Οι θεσμοί της ΚτΠ (συνδικαλιστικές και επαγγελματικές ενώσεις, κοινωνικά κινήματα, φιλανθρωπικές οργανώσεις, κ.ά.)
κατακρίθηκαν ως η τελευταία γραμμή παραχώρησης δικαιωμάτων και ελευθεριών στους
εργαζόμενους, τους μη προνομιούχους και τους κοινωνικά αποκλεισμένους, «που με την
πρώτη ευκαιρία θα ανακληθούν» (Φωτόπουλος, 2000), και ταυτόχρονα ως ένας ισχυρός ιδεολογικός μηχανισμός που εξασφάλιζε (πέρα από τους θεσμούς επιβολής της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, όπως: βουλή, κυβέρνηση, δημόσια διοίκηση, δικαστικό σύστημα)
λειτουργίες παραγωγής, αναπαραγωγής, συμπύκνωσης και ενστάλαξης ιδεολογίας στο επίπεδο της κοινωνίας (Βενιζέλος, 2000).

3.2.2

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις
Παρά τη μεγάλη ιστορική διαδρομή που έχει διανύσει η έννοια, η σαφής εννοιολογι-

κή οριοθέτησή της παραμένει ακόμα ζητούμενο, καθώς οι αντιλήψεις που επικρατούν περί
ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας όσο και οι έννοιες κράτος, πολιτική και εξουσία δεν είναι εύκολο να ενταχθούν σε τυπολογίες με ισχύ ευρύτερη από μια συγκεκριμένη ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα 1 (Βενιζέλος, 2000 · Παναγιωτίδου, 2002). Αποτέλεσμα αυτού είναι

1

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πως για τις περισσότερες έννοιες – κλειδιά που αξιοποιούνται στην παρούσα εργασία, όπως η ένταξη, η κοινωνία των πολιτών, το κοινωνικό κεφάλαιο, οι ΜΚΟ, δεν υπάρχουν κοινά
αποδεκτοί ορισμοί, παρά το γεγονός πως η διεθνής βιβλιογραφία για αυτές είναι ιδιαίτερα πλούσια. Ο λόγος
είναι πως οι έννοιες αυτές συνδέονται με κοινωνικά φαινόμενα, που αφενός μεταβάλλονται ταχύτατα, αφετέρου
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στο δημόσιο λόγο για την ΚτΠ να συνυπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες θέσεις, ανάλογα με
τη δράση και τη διάδραση παραγόντων όπως η αγορά, ο κρατικός παρεμβατισμός, τα κόμματα και η λειτουργία της δημοκρατίας, οι διάφορες κοινωνιολογικές θεωρίες, κ.ά.
Οι υποστηρικτές του νεοφιλελευθερισμού, επιτείνοντας τις βασικές διχοτομικές διακρίσεις μεταξύ δημοσίου / ιδιωτικού, κράτους / αγοράς, και διευρύνοντας το λεγόμενο χώρο
της κοινωνικής αυτονομίας (ιδιωτικό στοιχείο, οικονομία, αγορά), θεωρούν πως η ΚτΠ που
εμπεριέχει την αγορά μπορεί να αποτελεί πρότυπο για τη λειτουργία του κράτους. Στον αντίποδα αυτών βρίσκονται εκείνοι που θεωρούν πως οι περιορισμοί της αγοράς στερούν από
τους πολίτες επαρκείς ποσότητες δημόσιων αγαθών, η μη ικανοποίηση των οποίων οδηγεί
στην ανάπτυξη των μη κερδοσκοπικών δράσεων της ΚτΠ, ως αντισταθμιστικού παράγοντα.
Ο ρόλος του κράτους στη διαμόρφωση και τη στήριξη των θεσμών και των οργανώσεων της ΚτΠ είναι επίσης αμφισβητούμενος. Η χρηματοδότηση εκ μέρους του κράτους ή
υπερεθνικών μορφωμάτων (π.χ. ΕΕ) δράσεων των οργανώσεων της ΚτΠ θεωρείται ως μέσο
εξάρτησης και άσκησης κρατικού πατερναλισμού και έμμεσου ελέγχου (Δεληγιάννης, 2000).
Ο ρόλος των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών (π.χ. Συνήγορος του Πολίτη) διχάζει επίσης,
καθώς είτε θεωρείται εν δυνάμει μέρος της ΚτΠ που «θα μειώσει τον αυταρχισμό της κρατικής γραφειοκρατίας και θα αναβαθμίσει προς το δημοκρατικότερο τις σχέσεις κράτους – πολίτη» (Μουζέλης, 1997) είτε μέρος της δημόσιας διοίκησης (έστω και εκτός διοικητικής ιεραρχίας, πλην όμως ελεγχόμενο από την κυβέρνηση που καθορίζει τη σύνθεσή του), που
«παρεμβάλλεται ανάμεσα στο κράτος και ανάμεσα στον πολίτη, εξυπηρετώντας τον […], είναι
η ασπίδα του πολίτη απέναντι στη γραφειοκρατία» (Παυλόπουλος, 2004).
Διαφοροποίηση υπάρχει επίσης στο θέμα της σχέσης κράτους και ΚτΠ σε ό,τι έχει
να κάνει με την έννοια της Κυβέρνησης / Δημόσιας Διοίκησης και ιδιαίτερα με την επιτέλεση
των αντιπροσωπευτικών λειτουργιών των κομμάτων 1 . Χωρίς να αμφισβητείται ευθέως ο ρόλος των κομμάτων ως «θεμελιώδεις δομές οργάνωσης της λαϊκής κυριαρχίας, απαραίτητες για
την νομική παραγωγή αυτής της μορφής του Κράτους» (Ανθόπουλος, 2002, σ. 17), η ΚτΠ ααποκτούν διαφορετικό κάθε φορά περιεχόμενο, ανάλογα με τις κοινωνίες ή τις συνθήκες στις οποίες περιγράφονται.
1

Τα κόμματα επιτελούν αντιπροσωπευτικές και θεσμικές λειτουργίες. Στις αντιπροσωπευτικές λειτουργίες περιλαμβάνεται η έκφραση συμφερόντων, η πολιτική σύνθεση των συμφερόντων αυτών σε γενικά προγράμματα,
η κινητοποίηση των πολιτών και η προώθηση της πολιτικής τους συμμετοχής υπό μορφή κομματικής δραστηριότητας καθώς και ο γενικός προσανατολισμός των πολιτών σε πολιτικές αξίες και σκοπούς. Στις θεσμικές
τους λειτουργίες περιλαμβάνεται η οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας, η επιλογή των υποψήφιων κρατικών
στελεχών, η οργάνωση του κοινοβουλίου, της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης καθώς και η διαμόρφωση
των δημόσιων πολιτικών (Ανθόπουλος, 2002).
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ναδεικνύεται ως προνομιακός χώρος της πολιτικής συμμετοχής των πολιτών 1 και ο ρόλος
των οργανώσεών της ως συλλογικών κοινωνικών υποκειμένων της διαρκούς δημοκρατίας –
διακυβέρνησης (governance) (Βασιλόπουλος, 2003 · Μουζέλης 2000). Και ενώ κάποιοι διαβλέπουν πως τα κόμματα έχουν ξεπεράσει το ιστορικό τους στάδιο ως τμήμα της πολιτικής
κοινωνίας και φορείς κατάληψης και άσκησης της εξουσίας (Παυλόπουλος, 2000), για άλλους η αντίληψη πως η ΚτΠ μπορεί να υποκαταστήσει το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα
«υποβαθμίζει και άρα υπονομεύει- εξ αντικειμένου και κατ’ αποτέλεσμα- τη σημασία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και των θεσμών της» (Βενιζέλος, 2000).
Παρά το γεγονός λοιπόν πως ο όρος ΚτΠ δεν έχει έναν αποδεκτό ορισμό και αποτελεί στις δεδομένες συνθήκες της «ύστερης παγκοσμιοποιημένης 2 νεωτερικότητας» (Παναγιωτίδου, 2002) μια αμφιλεγόμενη έννοια, η ανάγκη να προσδιοριστεί το πλαίσιο, εντός του οποίου θα επιχειρηθεί στη συνέχεια τόσο το θεωρητικό όσο και το εμπειρικό εγχείρημα της
εργασίας αυτής, οδηγεί στην υιοθέτηση του ορισμού του Κέντρου για την Κοινωνία των Πολιτών(CCS) του London Scholl of Economics (LSE), σύμφωνα με τον οποίο ο όρος ΚτΠ:
αναφέρεται στο πεδίο της μη-επιβαλλόμενης συλλογικής δράσης που προκύπτει από κοινά συμφέροντα, σκοπούς και αξίες. Θεωρητικά, οι θεσμικές της μορφές είναι ξέχωρες από αυτές του
κράτους, της οικογένειας και της αγοράς ενώ πρακτικά, τα όρια μεταξύ του κράτους, της κοινωνίας πολιτών, της οικογένειας και της αγοράς είναι συχνά πολύπλοκα, θολά και υπό διαπραγμάτευση. Οι χώροι, οι συντελεστές και οι θεσμικές μορφές που εμπεριέχει η κοινωνία των
πολιτών ποικίλουν και διαφέρουν στο βαθμό της επισημότητας, της αυτονομίας και της δυναμικότητάς τους (LSE, n.d.)

Ο ορισμός αυτός δεν καταργεί την πολυσημία της έννοιας, ωστόσο κατευθύνει τον
προβληματισμό για την οριοθέτησή της σε δύο πεδία :
•

Το πρώτο πεδίο απηχεί την τοκβιλιανή θεώρηση του συλλογικού πλουραλισμού και αναφέρεται στον τρόπο ένταξης των ατόμων στην κεντρική εξουσία

1

Η συμμετοχή αυτή οδηγεί στην πολιτικοποίηση της κοινωνίας (μέσω της άσκησης από τις οργανώσεις της
ΚτΠ λειτουργιών που αρχικά ανήκαν στους πολιτικούς θεσμούς, τα κόμματα και το κράτος) και στην κοινωνικοποίηση της πολιτικής (μέσω του πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης των παραγόντων του πολιτικού
συστήματος, αφού οι οργανώσεις της ΚτΠ μετέχουν, μαζί με τα κόμματα, στην ανάπτυξη των πολιτικών ιδεών
και στην έκφραση συμφερόντων).
2

Με τον όρο παγκοσμιοποίηση (globalization), προσδιορίζεται η διαδικασία της «αυξανόμενης αλληλεξάρτησης
και παγκόσμιας αλληλοδικτύωσης, ατόμων, κεφαλαίων, αξιών και ιδεών που μετακινούνται ταχύτατα μέσα από τα
σύνορα των εθνικών κρατών, στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς. Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, κινητήριες δυνάμεις των εξελίξεων αποτελούν το άνοιγμα των εθνικών αγορών (με κύριους φορείς αυτής της απελευθέρωσης, το
διεθνές κεφάλαιο, τις πολυεθνικές εταιρίες, την ξένη άμεση επένδυση, τον διαρκώς αυξανόμενο ρόλο της παγκόσμιας αγοράς), ο μειούμενος ρόλος των εθνικών κρατών, η ανάπτυξη υπερσυνοριακών οργανισμών (ΟΟΣΑ, ΔΝΤ,
Παγκόσμια Τράπεζα κλπ.) και η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών» (Γραμματικός, Κατσορίδας & Κολλιάς,
2000).
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και τη σχετική προστασία που προσφέρει η ΚτΠ στους πολίτες έναντι του
κρατικού αυταρχισμού, ως ενδιάμεσο ισχυρό στρώμα μεταξύ κυβερνώντων
και κυβερνωμένων. Παράλληλα, λειτουργώντας ανάδρομα, ο χώρος της ΚτΠ
προστατεύει και τις πολιτικές ηγεσίες από τις εκ των κάτω προερχόμενες πιέσεις.
•

Το δεύτερο πεδίο αναφέρεται στην ύπαρξη ενός «ενδιάμεσου αυτοδιοικούμενου χώρου» μεταξύ κράτους και αγοράς, που διαχειρίζεται τα συμφέροντα
των κοινωνικών ομάδων και διαπραγματεύεται την ισχύ τους. Η ανάπτυξη του
χώρου αυτού, που δεν λειτουργεί με βάση το κέρδος ή την πατερναλιστική /
κρατικιστική λογική, είναι πρόσφατη και συνδέεται με «την αποτυχία, στα
πλαίσια της επιταχυνόμενης παγκοσμιοποίησης, και του συμβατικού σοσιαλδημοκρατικού κρατισμού και της θατσερικού τύπου απελευθέρωσης των μηχανισμών της αγοράς να λύσουν τα καυτά προβλήματα της ανεργίας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης» (Μουζέλης, 1997).

Ανεξάρτητα από τον προβληματισμό που επιλέγεται για να προσεγγιστεί ως όρος η
ΚτΠ, οι οργανώσεις της σε κάθε περίπτωση εμφανίζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά
(CES, 1999): λειτουργούν εκτός των επίσημων πολιτικών κύκλων (με τυπικές ή άτυπες μορφές οργάνωσης), είναι ιδιωτικές (μη κυβερνητικές), δεν αποσκοπούν στην απόκτηση κερδών
(και όπου αυτό συμβαίνει τα κέρδη δε διανέμονται στα μέλη τους, αλλά επανεπενδύονται για
τους σκοπούς της οργάνωσης), είναι αυτοδιοικούμενες (εντός του κανονιστικού πλαισίου
που καθορίζουν οι δημοκρατικές αρχές και η τήρηση του νόμου) και βασίζονται στην εθελοντική συμμετοχή.
Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά η ΚτΠ περιλαμβάνει:
•

Τους παράγοντες της αγοράς εργασίας (συνδέσμους εργοδοτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις).

•

Τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (περιβαλλοντικές, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φιλανθρωπικές, παροχής υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, κ.λπ.).

•

Τις οργανώσεις της βάσης (κινήματα νέων, γυναικών, οργανώσεις συμμετοχής στην τοπική κοινωνία, κ.ά.).

•

Τις θρησκευτικές, πολιτισμικές και εθνοτικές κοινότητες.
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•

Άτυπες συσσωματώσεις συγκροτημένες στη βάση ενός κοινού στόχου και όχι
μια τυπικής δομής 1 (π.χ. ομάδες αυτοβοήθειας εντός των κοινοτήτων μεταναστών και προσφύγων, διάφορες μειονοτικές ομάδες).

3.2.3

Κρίσεις και επικρίσεις για την ΚτΠ
Η συνεχώς αυξανόμενη αναφορά στην ΚτΠ που σημειώνεται από τη δεκαετία του

1990 και συνεχίζεται στις μέρες μας, δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον, ώστε να θεωρηθεί
η λειτουργία της σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο ως πανάκεια για την επίλυση ή τον
μετριασμό των κοινωνικών προβλημάτων καθώς και ως αναλυτικό εργαλείο για τη συγκριτική ιστορική ανάλυση διάφορων κοινωνιών.
Σε παγκόσμιο επίπεδο οι υποστηρικτές της ΚτΠ βλέπουν τη δημιουργία μιας «νέας,
δυναμικής, πολύχρωμης και με μεγάλο μέλλον δύναμης δράσης στον παγκόσμιο χώρο» (Μουζέλης & Βασιλόπουλος, 2001 · Μουζέλης, 2003), που προήλθε ως αποτέλεσμα της ίδρυσης
και λειτουργίας χιλιάδων ΜΚΟ, της ραγδαίας ανόδου των ανθρωπιστικών κινημάτων και την
«ανθρώπινη παγκοσμιοποίηση» των κινημάτων του Σιάτλ και της Γένοβας. Στο ευρωπαϊκό
επίπεδο επίσης η εξέλιξη του κοινωνικού μοντέλου καθορίζεται όλο και περισσότερο με τη
συμμετοχή της ΚτΠ στα δημόσια πράγματα (CES, 1999 · Διαμαντούρος & Δελλή, 1999 ·
Θεοδωράκης, 2001).
Σε πολιτικό επίπεδο η διαπίστωση της κρίσης της ενεργής κομματικής στράτευσης,
ως αποτέλεσμα της μετεξέλιξης των μαζικών κομμάτων σε αυτοαναφερόμενα κόμματα (cartel party), αποξενωμένα από τις κοινωνικές τους αναφορές, τονίζει την ανάγκη μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων τους στην ΚτΠ και τις οργανώσεις της που αναδεικνύονται σε συλλογικά κοινωνικά υποκείμενα της «διαρκούς δημοκρατίας» (Ανθόπουλος, 2002 · Βασιλόπουλος, 2003 ·
Μουζέλης, 2000). Επαναπροσδιορίζοντας έτσι τα «όρια του κρατισμού στη διαχείριση της
συλλογικής ζωής» (Theriault, 2002), η ισχυρή ΚτΠ αναδεικνύεται ως μέσο διάχυσης των πο1

Η διάκριση μεταξύ τυπικών και άτυπων μορφών οργάνωσης στα πλαίσια της ΚτΠ δεν πρέπει να είναι πολύ
περιοριστική, καθώς πολλές κοινωνικές οργανώσεις και κινήματα ξεκίνησαν ως χαλαροί, άτυποι κύκλοι κοινών
ενδιαφερόντων και κατέληξαν στο σχηματισμό τυπικών και σύνθετων οργανώσεων. Φυσικά όλες οι συσσωματώσεις δεν αποτελούν μέρος της ΚτΠ, παρά μονάχα εκείνες που με κάποιο τρόπο μπορούν να συνεισφέρουν
στη δημόσια σφαίρα. Ο Sotiropoulos (2004) π.χ. αναφέρει χαρακτηριστικά πως «… η χορωδία στην εκκλησία
ενός χωριού ή μια ομάδα παρατήρησης πουλιών συνήθως δε διαδραματίζουν ρόλο στην κοινωνία των πολιτών.
Ωστόσο τέτοιες ενώσεις δεν καταδικάζονται απαραίτητα να παραμένουν εκτός των ορίων της κοινωνίας των πολιτών για πάντα. Μπορεί να διαδραματίσουν ένα ρόλο σε κάποια στιγμή, εάν υπεισέλθουν στη δημόσια σφαίρα με
σκοπό να εκπληρώσουν κάποια από τις λειτουργίες των συσσωματώσεων της κοινωνίας των πολιτών, στη διαμεσολάβηση ή την αντιπροσώπευση υλικών ή ιδανικών συμφερόντων» (σ. 11).
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λιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων στη βάση της κοινωνικής
πυραμίδας, αποσοβώντας τον κρατικό αυταρχισμό και ενδυναμώνοντας την αυτονομία του
ατόμου.
Η πίστη των υποστηρικτών της ΚτΠ στην αποτελεσματικότητα της δράσης της είναι
τέτοια, ώστε να ξεπερνά τις αδυναμίες που το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο (οικονομία της αγοράς, αντιπροσωπευτική δημοκρατία) δημιουργεί. Σύμφωνα με αυτούς η μεταβίβαση από το
διχοτομικό μοντέλο «κράτος – αγορά» στο μοντέλο «κράτος- αγορά- κοινωνία- κουλτούρα»
διευρύνει τα όρια ριζικών μεταρρυθμίσεων και βοηθά στην επίλυση μιας σειράς προβλημάτων, όπως π.χ. της ανεργίας, που φαίνονται άλυτα μέσα στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος παραγωγής (Μουζέλης, 1997 & 2000). Σε γενικές γραμμές στις μεταμοντέρνες
αναλύσεις που βασίζονται στην έννοια της ΚτΠ δεν είναι τόσο το θεσμικό πλαίσιο όσο η κακή εφαρμογή των θεσμών και των αξιών, που ευθύνονται για τη σημερινή πολυδιάστατη
κρίση στον πολιτικό, οικονομικό, οικολογικό και πολιτισμικό τομέα (Φωτόπουλος, 2000).
Τέλος σε ατομικό επίπεδο η ΚτΠ επιχειρεί να επαναστρατεύσει τους πολίτες σε κάτι
πέρα από την ιδιωτικότητα, προσφέροντάς τους σημαντικές εμπειρίες αμοιβαιότητας και αλληλεπίδρασης αλλά και ένα θεωρητικό στήριγμα στην προσπάθεια παρέμβασής τους στα δημόσια πράγματα (Παπαγιαννίδης, 2000). Οι πολίτες αποκτούν τη δυνατότητα να εκφράζονται, να αποφασίζουν αυτοπροσώπως, να βλέπουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα των δράσεών τους και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό εθελοντισμό, τις οργανώσεις δηλαδή
εθελοντικής παροχής υπηρεσιών, να αναπτύσσουν κοινωνικά ωφέλιμη δραστηριότητα με
αποκλειστικό κίνητρο την ατομική και συλλογική αυτοπραγμάτωση.
Και αν στη συνείδηση των υποστηρικτών της η ΚτΠ έχει εν πολλοίς εξιδανικευτεί,
υπάρχει παράλληλα ένας χώρος έντονης αμφισβήτησης τόσο σε μεθοδολογικό όσο και σε
ιδεολογικό επίπεδο. Η μεθοδολογική αντίρρηση προκύπτει ως αποτέλεσμα του ασαφούς εννοιολογικού προσδιορισμού της έννοιας 1 , που μπορεί να περιλαμβάνει «τα πάντα και τίποτα»
(Σωτηρόπουλος, 2000), ένα συνονθύλευμα φορέων ανεξάρτητων μεταξύ τους, με ποικίλες
ιδεολογίες και οργανωτικές προσεγγίσεις, και οδηγεί στην αδυναμία αξιοποίησής της ως αναλυτικό εργαλείο. Ακόμα δε και στην περίπτωση που επιτευχθεί ένας ορισμός (έστω και ως
υπόθεση μελέτης, όπως στην περίπτωση της εργασίας αυτής), η έννοια είναι πολιτισμικά βεβαρημένη, αφού αφορά μόνο στις κοινωνίες της Δύσης και δεν έχει καμιά αναλυτική χρησιμότητα έξω από τα όρια του δυτικού συνταγματικού πολιτισμού (π.χ. στις κοινωνίες της Α1

Βλ. και σημείωση 1 στο κεφ. 3.2.2
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φρικής ή της Ασίας), εκεί όπου ο ενδιάμεσος χώρος ανάμεσα στο κράτος και στην κοινωνία
είναι εξαιρετικά περιορισμένος λόγω της υποταγής του ατόμου στις προτεραιότητες της ομάδας που ανήκει (Σωτηρόπουλος, ό.π.).
Οι ουσιαστικές ενστάσεις όμως που συνοδεύουν την ανάπτυξη της ΚτΠ και το δημόσιο λόγο που παράγεται γύρω από αυτήν εδράζουν σε πολιτικό- ιδεολογικό επίπεδο. Οι αμφισβητίες της ΚτΠ βλέπουν στην ανάπτυξή της να ελλοχεύει ο κίνδυνος ανταγωνισμού, υποκατάστασης ή και αντικατάστασης των παραδοσιακών αντιπροσωπευτικών θεσμών (κόμματα, κοινοβούλιο), με πιθανή συνέπεια την υπονόμευση των σύγχρονων δημοκρατιών (Βενιζέλος, 2000). Η εναπόθεση ισχυρών ελπίδων στην ΚτΠ δεν έχει καμία πιθανότητα στη δυναμική της να οδηγήσει στην πραγμάτωση των επιθυμητών στόχων της, αφού με το να παραμερίζει την ταξική πάλη δε μεταβάλλει τις κοινωνικές σχέσεις ούτε αλλάζει τα δεδομένα της
αγοράς εργασίας, αλλά παγιδεύει «τους λαϊκούς αγώνες σε ένα Σισύφειο αγώνα χωρίς προοπτική» (Φωτόπουλος, 2000).
Η ανεξαρτησία των οργανώσεων της ΚτΠ από το σφιχτό εναγκαλισμό του κράτους
και της αγοράς τίθεται επίσης υπό αμφισβήτηση, τόσο εξαιτίας της χρηματοδότησής τους με
μεγάλα ποσά από κράτη, επιχειρήσεις ή υπερεθνικά μορφώματα, όσο και λόγω της άμεσης
πολιτικής και ιδεολογικής στήριξης που απολαμβάνουν (αλλά και παρέχουν σε αυτές) από
δυνάμεις της εξουσίας 1 . Και μπορεί βέβαια αυτό να μην αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία
των κοινωνικών οργανώσεων που αναπτύσσουν τεράστια κοινωνική, πολιτιστική κ.ά. δραστηριότητα, ωστόσο χαρακτηρίζει μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά και προβεβλημένα
στοιχεία της ΚτΠ, όπως τα εργατικά συνδικάτα αλλά και ορισμένες διεθνείς (κυρίως) ΜΚΟ.
Η εξιδανίκευση επίσης της ΚτΠ οδηγεί στην αγνόηση εκ μέρους των υποστηρικτών
της εκφάνσεων ή εκδηλώσεών όπως τα ρατσιστικά κινήματα ή οι οργανώσεις θρησκευτικού
φανατισμού 2 . Η ύπαρξη αυτών των οργανώσεων, που συνθέτουν τη σκοτεινή και δύσμορφη

1

Χαρακτηριστικά ο Τ. Φωτόπουλος (2000) αναφέρει: «Είναι, άλλωστε, ενδεικτικό ότι στην Ελλάδα, οι ίδιες οι
κινήσεις για την προώθηση της κοινωνίας των πολιτών, όχι μόνο ανεξάρτητες από το κράτος δεν είναι, αλλά και
υποστηρίζουν (και στηρίζονται από) το κυβερνών κόμμα. H κυριότερη, για παράδειγμα, οργάνωση για τη διάδοση
της κοινωνίας πολιτών παίρνει με συνέπεια τις κυβερνητικές θέσεις σε όσα κρίσιμα θέματα ανακύπτουν, από τον
Οτσαλάν μέχρι τις αγροτικές και μαθητικές καταλήψεις, ενώ οι ιθύνοντές της ανταμείβονται με δική τους εκπομπή
στην κρατική τηλεόραση για να διαφημίζουν την κοινωνία πολιτών!».
2

Η δράση τέτοιων οργανώσεων όπως η Μαφία ή κυρίως η Αλ Κάιντα, τις οποίες ο Μουζέλης (2003), χρησιμοποιώντας μια «Παρσονική ορολογία» χαρακτηρίζει ως επιμεριστικές (particularistic), αναδεικνύει το ρόλο
των μη κρατικών φορέων στην παγκόσμια σκηνή, καθώς αποτελούν υπερεθνικά μορφώματα με παγκόσμιους
στόχους και όχι απλά την κατάκτηση της εξουσίας σε ένα μεμονωμένο κράτος, που τονίζουν με τη δράση τους
πως «η εποχή της αποκλειστικής παντοδυναμίας των εθνικών κρατών βαίνει στο τέλος της» (Μουζέλης & Βασιλόπουλος, 2001).
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όψη της ΚτΠ και η έκταση της επιρροής τους καταδεικνύουν πως το κριτήριο του «πολιτικά
ορθού» (Βενιζέλος 2000) είναι ευκταίο αλλά όχι και αποκλειστικό για τη οριοθέτηση του
εύρους και των δράσεων των οργανώσεων της ΚτΠ.

3.3 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Ο πιο χαρακτηριστικός θεσμός της ΚτΠ και ο πιο αυθεντικός εκπρόσωπός της θεωρούνται οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Παρά το γεγονός ότι ο όρος (NGO - Non
Governmental Organizations) χρησιμοποιείται από το 1945 1 , εντούτοις δε συνοδεύεται από
έναν καθολικά αποδεκτό ορισμό, αλλά χρησιμοποιείται για να συμπεριλάβει ένα πλήθος οργανώσεων, που μπορούν να χαρακτηριστούν: «μη κερδοσκοπικές», «βασισμένες στην κοινότητα», «φιλανθρωπικές», «εθελοντικές», «ανεξάρτητες», «μεσολαβητικές», «άτυπες», κ.ά. Η
απουσία ενός φορμαλιστικά διατυπωμένου ορισμού προκύπτει εν μέρει από το διαφορετικό
κατά περίπτωση εθνικό ή κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναφέρονται αλλά και από την
ίδια τη φύση των ΜΚΟ, «που συχνά δημιουργούνται, αναπτύσσονται, μετασχηματίζονται και
συνεργάζονται μεταξύ τους και με τρίτους πέρα από τα καθιερωμένα νομικά πλαίσια και χωρίς
να υπάγονται σε ένα ομοιόμορφο ρυθμιστικό πλαίσιο» (ΟΚΕ, 2005, σ. 8).
Οι διάφοροι ορισμοί που κατά καιρούς δίνονται για τις ΜΚΟ (Casey, 1998 · Richmond & Shields, 2003 · ΙΣΤΑΜΕ, 2006 ) συνήθως στηρίζονται σε ορισμένα νομικά, κοινωνικά, λειτουργικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, όπως:
•

Ανεξαρτησία από τις κυβερνήσεις.

•

Μη κερδοσκοπικός (μη διανεμητικός) δημοσιονομικός χαρακτήρας.

•

Συμμετοχικοί οργανισμοί, με ισχυρή στήριξη εθελοντών αλλά και έμμισθους
επαγγελματίες.

•

Εργασία στους τομείς υγείας, πολιτισμού, εκπαίδευσης, κοινωνικής πρόνοιας,
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιβάλλοντος, κ.ά.

•

Επιδίωξη πολιτικών σκοπών αλλά όχι θεσμική ταύτιση με κόμματα.

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά και για τις ανάγκες αυτής της εργασίας οι
ΜΚΟ προσδιορίζονται ως μη κερδοσκοπικές, τυπικές ή άτυπες οργανώσεις της ΚτΠ, αυτοδιοικούμενες και οικονομικά ανεξάρτητες από το κράτος και την αγορά, που δραστηριοποιούνται για την επίτευξη κοινών στόχων σε μια δεδομένη κοινότητα, περιοχή ή κατάσταση. Η
1

Η πρώτη καταγραφή του όρου βρίσκεται στο άρθρο 71 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, βάσει του οποίου προβλεπόταν ο συμβουλευτικός ρόλος διεθνών και εθνικών ΜΚΟ στο πεδίο των δραστηριοτήτων της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του ΟΗΕ.

54

Κεφάλαιο 3. Παράγοντες της ένταξης

περιγραφή αυτή έχει μια σκόπιμη ευρύτητα, ώστε να περιλάβει ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα οργανώσεων, χωρίς να δημιουργεί αποκλεισμούς 1 .

3.3.1

Πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Ο περιθωριακός ρόλος που μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες είχαν οι ΜΚΟ σε έναν

πολιτικό και κοινωνικό χώρο που κυριαρχείτο από το κράτος, την αγορά ή και την εκκλησία
έχει αλλάξει τόσο ποσοτικά (ως αποτέλεσμα της μεγάλης αριθμητικής τους αύξησης 2 ) όσο
κυρίως ποιοτικά, μέσω της επιρροής τους στο διαμορφούμενο τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο
πολιτικοκοινωνικό γίγνεσθαι. Η αλλαγή αυτή οριοθετείται μέσα από την εξέλιξη τριών «γενιών ΜΚΟ» (ΙΣΤΑΜΕ, 2006, σ. 5):
•

1η γενιά ΜΚΟ: έδρασαν τη δεκαετία του 1980 με έντονο το στοιχείο του «αντί», την προβολή δηλαδή απόψεων έντονα διαφοροποιημένων σε σχέση με
τις κρατούσες της εποχής, όπως αυτές διαμορφώνονταν από τα κόμματα και
τα κράτη.

•

2η γενιά ΜΚΟ: εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1990 και απέκτησαν πολιτική
ισχύ μέσω του πολλαπλασιασμού και της διεθνούς τους δικτύωσης. Προσπερνώντας τη φάση του «αντί», άσκησαν κριτική στο δημόσιο χώρο αναλαμβάνοντας δημόσια ευθύνη παράλληλα με το κράτος και τα κόμματα.

•

3η γενιά ΜΚΟ: μέσω ενός αθόρυβου μετασχηματισμού των υπαρχουσών δομών του χώρου, εισήγαγαν νέα θέματα στην πολιτική και κοινωνική διαβούλευση (περιβάλλον, ποιότητα ζωής, ανθρώπινα δικαιώματα, κ.ά.), ασκώντας
ενίοτε δημόσιες εξουσίες και προβάλλοντας κοινωνικά συμφέροντα.

Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε αποκλειστικά ως αποτέλεσμα διεργασιών στο εσωτερικό των ΜΚΟ, του Τρίτου Τομέα (Third Sector) ή της ΚτΠ γενικότερα αλλά συμπληρωματικά
1

Σε έναν τέτοιο ορισμό περιλαμβάνονται εν δυνάμει και οι οργανώσεις των ίδιων των μεταναστών, αφού πληρούν όλα τα χαρακτηριστικά του. Ωστόσο στα πλαίσια της εργασίας ο όρος αφορά μόνο τις καθολικές (mainstream) οργανώσεις στις οποίες μετέχουν κυρίως γηγενείς, ενίοτε δε και αλλοδαποί, καθώς οι οργανώσεις των
μεταναστών (κοινότητες) αντιμετωπίζονται ως διακριτή μορφή συσσωμάτωσης.
2

Η τάση της θεώρησης των ΜΚΟ κυρίως υπό το πρίσμα του παρεμβατικού τους ρόλου στον κοινωνικό και
πολιτικό χώρο οδηγεί στην παράβλεψη του μεγέθους και της σημασίας τους στον οικονομικό τομέα. Μελέτη
του πανεπιστημίου John Hopkins των ΗΠΑ (http://www.jhu.edu/~cnp/compdata.html), με στοιχεία από 35 χώρες, καταδεικνύει τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο των οργανώσεων του Τρίτου Τομέα (Third Sector) στην οικονομία, στους τομείς της απασχόλησης και του ΑΕΠ. Το ποσοστό συμμετοχής στην απασχόληση ανέρχεται στο
4,4% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού των χωρών αυτών (χαρακτηριστικά αναφέρεται πως σε ορισμένες
χώρες απασχολείται στις οργανώσεις πολλαπλάσιος αριθμός ατόμων συγκριτικά με μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες
των χωρών αυτών όπως η General Motors στις ΗΠΑ, η Fiat στην Ιταλία ή η Hitachi στην Ιαπωνία), ενώ ο κύκλος εργασιών του τομέα αποτελεί περίπου το 5% του ΑΕΠ (Salamon, Sokolowski & List, 2003).
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ως απόρροια πολιτικών επιλογών των κυβερνήσεων, ως ένας δρόμος «αποφυγής της κριτικής με την αξιοποίηση νέων παικτών, αυτών που αρχικά ήταν επικριτικοί στις κυβερνήσεις»
(Thouez, 2003, p. 16), δομώντας κατά αυτόν τον τρόπο συνεργασίες με τις ΜΚΟ και φέρνοντας έτσι τις κυβερνήσεις στο πλευρό της ΚτΠ.
Αυτή η ανασυγκρότηση επηρέασε τόσο τις ΜΚΟ παροχής υπηρεσιών όσο και αυτές
με περισσότερο πολιτική στόχευση. Για τις μεν πρώτες είχε ως αποτέλεσμα να αναδειχθούν
σταδιακά σε σημαντικό παράγοντα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, καλύπτοντας
τα κενά που δημιουργούνταν στο χώρο αυτό από την αποχωρούσα πολιτεία και την αναδόμηση των ευρύτερων εθνικών αλλά και του παγκοσμιοποιημένου κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος. Οι υψηλές προσδοκίες που προσωρινά δημιουργήθηκαν σχετικά με την
αποτελεσματικότητα των ΜΚΟ στο χώρο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών δεν επαληθεύτηκαν, καθώς η υπερφόρτωση (overload) αιτημάτων προς αυτές δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθεί με βάση τη διαθέσιμη χρηματοδότηση. Έτσι, βαθμιαία, άμεσα ή έμμεσα, στράφηκαν για χρηματοδότηση προς τις κυβερνήσεις (ή τα υπερεθνικά μορφώματα), υπονομεύοντας
την ανεξαρτησία τους 1 , καθώς οι κυβερνητικές χρηματοδοτήσεις, εκτός του ότι περιορίζονταν δραστικά, αποκτούσαν άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά 2 (Richmond & Shields, 2003 &
2004).
Την ίδια στιγμή στο καθαρά πολιτικό επίπεδο (εθνικό, υπερεθνικό και παγκόσμιο) οι
ΜΚΟ αρχίζουν να αναγνωρίζονται ως εταίροι και συνομιλητές των κεντρικών εξουσιών. Στα
περισσότερα αναπτυγμένα κράτη της δύσης και ανάλογα με τις εθνικές νομοθεσίες, συμμετέχουν σε συμβουλευτικά όργανα, κάτι που γίνεται επίσης στα πλαίσια υπερεθνικών μορφωμάτων όπως η ΕΕ 3 , όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της συμμετοχής σε ειδικές επιτρο-

1

Το 1970 το ποσοστό των δημοσίων πόρων των ΜΚΟ κυμαίνονταν στο 1,5%, ενώ το 1995 το ποσοστό έφτασε
να αγγίζει το 40% με προφανείς συνέπειες για την ανεξαρτησία των τελευταίων (ΙΣΤΑΜΕ, 2006, σ. 12).

2

Παρατηρείται μετατόπιση της χρηματοδότησης προς ένα μοντέλο συμβολαίου (contract funding), όπου οι
κυβερνήσεις στην ουσία αγοράζουν από τις ΜΚΟ καθορισμένες υπηρεσίες με προσδιορισμένα αποτελέσματα
και ελεγχόμενη χρηματοδότηση, συνήθως συνοδευόμενες από αυξημένες απαιτήσεις λογοδοσίας και έλλειψη
ευελιξίας στην υλοποίηση των προγραμμάτων.
3

Στα πλαίσια της ΕΕ οι ΜΚΟ αντιπροσωπεύονται μέσω της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) η οποία διακηρύσσει «τη δυνατότητα ίδρυσης ενός παρατηρητηρίου για τον κοινωνικό διάλογο, το
οποίο θα λειτουργήσει ως φόρουμ για τη συζήτηση και την αλληλεπίδραση. Οι ευρωπαϊκές ΜΚΟ, ειδικότερα, θα
προσκληθούν να εργαστούν σε αυτό το παρατηρητήριο» (CES, 1999, 12.1). Βλ. επίσης Council of Europe Committee of Ministers (2003), Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2003) και White Paper on European Governance (2001).
Ωστόσο η σχέση μεταξύ ΜΚΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται πως είναι «[λ]ιγότερο συνεργατική και περισσότερο σχέση επιβίωσης» (ΙΣΤΑΜΕ, 2006, σ. 14), αφού στον ευρωπαϊκό χώρο διαδραματίζουν πολύ περισσότερο ρόλο οι εταιρικές ομάδες άσκησης παρασκηνιακής πολιτικής πίεσης (lobbying) όπως βιομηχανικές- εμπορικές ενώσεις, εταιρείες πολιτικών συμβούλων, διακρατικές ομάδες πίεσης, κ.ά. και όχι οι ΜΚΟ.
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πές του ΟΗΕ 1 . Για την ώρα όμως ο ρόλος τους παραμένει συμβουλευτικός, αφού οι ισχυρές
κεντρικές εξουσίες δύσκολα απεμπολούν μέρος των δικαιωμάτων τους στη χάραξη των πολιτικών. Έτσι οι ΜΚΟ ασκούν περισσότερο παρασκηνιακή πολιτική πίεση (lobbying) και
πραγματοποιούν άμεσες παρεμβάσεις στο επίπεδο της βάσης (συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις,
ενημέρωση, διοργάνωση ημερίδων κ.ά.).

3.3.2

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ένταξη των μεταναστών
Ο χειρισμός της μετανάστευσης αποτελεί ένα πεδίο πολιτικής κεντρικά ελεγχόμενο

από τις κυβερνήσεις των εθνικών κρατών. Αντίστοιχα και για τις πολιτικές ένταξης στα περισσότερα κράτη κυριάρχησε για πολύ μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω (top- down
approach) η οποία περιθωριοποιούσε όλους τους πιθανούς (μη κυβερνητικούς) παράγοντες
ένταξης. Σταδιακά όμως στο χώρο της ένταξης των μεταναστών άρχισε να αναδεικνύεται και
η δράση άλλων παραγόντων, των οποίων η εμπλοκή προήλθε τόσο θεσμικά (από πρωτοβουλίες των ίδιων των κυβερνήσεων να θεσπίσουν δομές διαβούλευσης και συντονισμού των
δράσεων της ένταξης) όσο και αναγκαστικά εκ του αποτελέσματος, κυρίως στους τομείς εκείνους όπου οι κεντρικά ελεγχόμενες δράσεις ήταν αναποτελεσματικές ή ανύπαρκτες. Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν (ή να δραστηριοποιηθούν και στο χώρο αυτό) διεθνείς και
εθνικές ΜΚΟ, οι δράσεις των οποίων είτε στόχευαν αποκλειστικά στους μετανάστες είτε
τους συμπεριέλαβαν στο ευρύτερο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.
Σε διεθνές επίπεδο διακρίνονται επιχειρησιακές (operational), συναφείς με τη μετανάστευση (migration- related) διεθνείς ΜΚΟ (INGOs), παράλληλα με αυτές που δραστηριοποιούνται γενικότερα στο πεδίο της πολιτικής, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εποπτείας και της συνηγορίας (advocacy). Αυτές μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες κατηγορίες
(Thouez, 2003, p. 8-9):
i.

Επιχειρησιακές (operational) διεθνείς ΜΚΟ που προσφέρουν βοήθεια σε πρόσφυγες, εκπατρισμένους και μετανάστες, οι οποίες έχουν ένα εξειδικευμένο
παράρτημα που εστιάζει σε συγκεκριμένα ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: International Catholic Migration

1

«Τα Ηνωμένα Έθνη κάποτε ασχολούνταν μόνο με τις Κυβερνήσεις. Από τώρα γνωρίζουμε πως η ειρήνη και η
ευημερία δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς συνεργασίες που εμπλέκουν Κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, την
επιχειρηματική κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών. Στο σημερινό κόσμο, εξαρτώμαστε ο ένας από τον άλλο». Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ, Kofi Annan, http://www.un.org/issues/civilsociety/
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Commission (ICMC), Churches Commission for Migrants in Europe (CCME),
Caritas , International Committee of the Red Cross (ICRC ) 1 .
ii.

Διεθνείς ΜΚΟ συνηγορίας (advocacy) που εκτείνουν τη σφαίρα του ενδιαφέροντός τους ώστε να συμπεριλάβουν διάφορες πτυχές της μεταναστευτικής
πολιτικής. Τέτοιες είναι οι : Amnesty International, SOS- racisme, Human
Rights Watch, Migrants Rights International (MRI) 2 .

iii.

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει δίκτυα εντός της ΚτΠ με σκοπό την προώθηση θεμάτων σχετικών με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες. Πρόκειται
για ΜΚΟ-ομπρέλα όπως το International Council of Voluntary Agencies
(ICVA - http://www.icva.ch/ghp/ ) ή για πρωτοβουλίες όπως το Project on the
Future of Asylum and Migration (FAM).

Σε εθνικό επίπεδο δραστηριοποιούνται τα εθνικά παραρτήματα των διεθνών ΜΚΟ
καθώς και ένα σύνολο εθνικών και τοπικών οργανώσεων, των οποίων η ποικιλία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το πλήθος εξαρτάται κυρίως από τα εν γένει χαρακτηριστικά και την
ανάπτυξη της ΚτΠ στα διάφορα κράτη. Προσανατολισμένες τόσο σε λειτουργικούς σκοπούς
όσο και στη συνηγορία, οι οργανώσεις αυτές προσφέρουν σημαντική βοήθεια μέσω δράσεων
σε ατομικό όσο και θεσμικό επίπεδο.
Σε ατομικό επίπεδο οι δράσεις τους περιλαμβάνουν:
•

Κοινωνική συμβουλευτική: μαθήματα γλώσσας, αναζήτηση εργασίας, στέγαση, κ.ά.

•

Παρέμβαση στο πεδίο: βοήθεια στην επικοινωνία με τις τοπικές αρχές, τις
κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, κ.ά.

•

Νομική συμβουλευτική: εξασφάλιση αδειών παραμονής, ζητήματα υπηκοότητας, κ.ά.

•

Παροχή κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών: προσφορά τροφίμων και
ρούχων, ιατρικές υπηρεσίες, ψυχολογική στήριξη.

1

International Catholic Migration Commission - http://www.icmc.net/e/index.htm
Churches Commission for Migrants in Europe- http://www.cec-kek.org/CCMEeng/ccmeindx.htm
Caritas - http://www.caritas.org/
International Committee of the Red Cross - http://www.icrc.org/

2

Amnesty International – http://www.amnesty.org/
SOS- racisme – http://www.sos-racisme.org/
Human Rights Watch – http://www.hrw.org/
Migrants Rights International - http://www.migrantwatch.org/
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•

Δράσεις προσανατολισμένες σε ειδικές κατηγορίες μεταναστών όπως γυναίκες ή παιδιά, ξενώνες για θύματα trafficking, ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές με δυσκολία παρακολούθησης του σχολικού προγράμματος.

Σε θεσμικό επίπεδο επιδιώκουν:
•

Επηρεασμό της κοινής γνώμης: δελτία τύπου, εκδόσεις, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, κ.ά.

•

Επηρεασμό της νομοθετικής διαδικασίας μέσω της συμμετοχής σε θεσμοθετημένες επιτροπές διαβούλευσης.

•

Άσκηση παρασκηνιακής πολιτικής πίεσης (lobbying).

•

Διοργάνωση συνεδρίων και διασκέψεων δημόσιας διαβούλευσης με τις κρατικές αρχές και ΜΚΟ σχετικά με την ένταξη.

•

Οργάνωση σεμιναρίων σχετικών με τη γλώσσα, την επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση και το διαπολιτισμικό διάλογο.

3.3.2.1 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αποτίμηση της δράσης τους
Η επιρροή των ΜΚΟ στο πεδίο της μετανάστευσης, συγκρινόμενη με την επιρροή
της σε άλλα πεδία, έχει μόλις αρχίσει να διαμορφώνεται. Οι αιτίες για αυτό είναι δύο: α) το
γεγονός πως οι πολιτικές για τη μετανάστευση και την ένταξη θεωρούνταν αποκλειστική αρμοδιότητα των κυβερνήσεων είχε ως αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση κάθε μη κυβερνητικού παράγοντα και β) η ύπαρξη ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους σε συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη συντελούσε στην άμβλυνση των προβλημάτων που οι μετανάστες αντιμετώπιζαν. Η σταδιακή απόσυρση του κράτους από τον κοινωνικό χώρο δημιούργησε ένα
κενό, το οποίο οι ΜΚΟ κλήθηκαν επιχειρησιακά να καλύψουν, ενώ παράλληλα έπρεπε να
λειτουργήσουν μέσα στο εχθρικό πολιτικό πεδίο που δημιουργούσαν οι αντιμεταναστευτικές πολιτικές των κυβερνήσεων, οι οποίες στερούσαν από τις ΜΚΟ την εξασφάλιση συμμάχων εντός του χώρου της ΚτΠ (Gray & Statham, 2005 · Geddes, 2003).
Η αναγνώριση της άμεσης παρέμβασης των ΜΚΟ λόγω του μικρού τους μεγέθους,
της γνώσης των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών και της κατανόησης των άμεσων και πρακτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, τους δίνει πλεονεκτήματα έναντι των
μεγαλύτερων και πιο απρόσωπων δομών του κράτους. Ωστόσο, στην παρέμβασή τους αυτή
υπάρχουν συγκεκριμένες αδυναμίες. Στο επιχειρησιακό επίπεδο η μεγάλη πλειοψηφία των
μεταναστών δεν ωφελείται από τις παρεμβάσεις των ΜΚΟ, με αποτέλεσμα να στηρίζονται
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περισσότερο στα δικά τους δίκτυα υποστήριξης. Επίσης η υπερφόρτωση των δομών των
ΜΚΟ με αιτήματα εκ μέρους των μεταναστών (πολλά εξ αυτών δυσεπίλυτα ή και άλυτα εντός των δεδομένων κοινωνικοοικονομικών και νομικών πλαισίων) δημιουργεί σε αυτούς
ματαίωση των προσδοκιών τους και την αίσθηση πως «το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που
γίνεται από τον τομέα των ΜΚΟ είναι “σπατάλη χρημάτων”, ένα είδος προσέγγισης ars gratia
ars που τελικά ωφελεί μόνο αυτούς που εργάζονται για αυτές τις οργανώσεις και τις κυβερνήσεις τους» (Korac, 2001, p. 19). Ο μεγαλύτερος όμως κίνδυνος είναι η ενδεχόμενη απομάκρυνση των μεταναστών από τη διεκδίκηση και τον αγώνα ενάντια στη διάκριση, που συμβαίνει, όταν η βοήθεια μετασχηματίζεται σε πολιτική φιλανθρωπίας και όταν οι ΜΚΟ εποικίζουν πολιτικά το χώρο των μεταναστών, αποκόπτοντάς τους από την άμεση πολιτική εκπροσώπηση 1 (Favell, 2002, p. 238).

3.4 Κοινωνικό κεφάλαιο
Παράλληλα με το δημόσιο λόγο για την ΚτΠ, κατά τη διάρκεια των 10 τελευταίων
ετών, η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου παρουσίασε μια εξίσου αξιοθαύμαστη ανάπτυξη
και εφαρμογή, όπως προκύπτει τουλάχιστον από το διαρκώς αυξανόμενο αριθμό άρθρων που
δημοσιεύτηκαν σχετικά με το θέμα αυτό και την αξιοποίησή του από κυβερνητικές υπηρεσίες διάφορων κρατών και διεθνείς οργανισμούς, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Τα ελκυστικά χαρακτηριστικά του
και οι υποτιθέμενες απεριόριστες δυνάμεις του άσκησαν τέτοια επίδραση, ώστε το κοινωνικό
κεφάλαιο να κερδίσει απαράμιλλη δημοτικότητα, ακόμη και πέρα από το χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας από τον οποίο αρχικά προήλθε (Ponthieux, 2004 · Productivity Commission,
2003).
Μολονότι η ιδέα πως η φύση και η ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων συνδέεται με
την ευμάρεια των ατόμων και των κοινωνιών μπορεί να ανιχνευτεί στους θεωρητικούς της
πολιτικής οικονομίας του Σκωτικού Διαφωτισμού (Edmund Burke, David Hume, Adam
Smith), η πρώτη συστηματική μελέτη του κοινωνικού κεφαλαίου, ως πηγή κεφαλαίου δυνητικά παραγωγικού για συγκεκριμένα αποτελέσματα, επιχειρείται από τον Pierre Bourdieu, ο
οποίος ενδιαφέρθηκε για το πώς οι κοινωνικές ελίτ στηρίζονται στα δίκτυά τους για την ενίσχυση και την αναπαραγωγή της προνομιακής τους θέσης. Το σύγχρονο ενδιαφέρον για την
1

Ο Favell αναφέρεται στην Ιταλία, όπου ένα από τα χαρακτηριστικά του πελατειακού πολιτικού συστήματος
είναι ο εποικισμός του συλλογικού χώρου έκφρασης των μεταναστών από έναν κομματισμό προερχόμενο από
τα αριστερά κόμματα και την εκκλησία που οδηγεί ταυτόχρονα στην αντιπροσώπευση και στον αποκλεισμό
των οργανώσεων των μεταναστών από την άμεση πολιτική συμμετοχή.

60

Κεφάλαιο 3. Παράγοντες της ένταξης

έννοια προέκυψε από το άρθρο του James Coleman για τη σχέση μεταξύ κοινωνικού / ανθρώπινου κεφαλαίου και των προσδοκιών σχετικά με την εκπαίδευση που οδηγούσαν στη
μείωση της σχολικής αποτυχίας. Η μεγάλη όμως δημοτικότητα της έννοιας οφείλεται στον
Robert Putnam (1993) και στη μελέτη του «Making democracy work», όπου υποστηρίζει ότι
τα δίκτυα εντός της κοινότητας μπορούν να δημιουργήσουν πρότυπα αμοιβαιότητας και
προδιαθέσεις εμπιστοσύνης, τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική συνεργασία και στην οικοδόμηση αποδοτικότερων δημοκρατικών θεσμών, ενώ το άρθρο του με τον τίτλο «Bowling
alone» 1 , αποτέλεσε την αφετηρία για μια πενταετία σχεδόν εκθετικής αύξησης των αναφορών στην έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου (σχήμα 2).

Σχήμα 2. Η αρθρογραφία σχετικά με το κοινωνικό κεφάλαιο
Πηγή: Putnam, 2004

3.4.1

Εννοιολογική οριοθέτηση
Παρά την εκτεταμένη βιβλιογραφία, η σαφής εννοιολογική οριοθέτηση του κοινωνι-

κού κεφαλαίου παραμένει ζητούμενο, αφενός λόγω της εφαρμογής του σε ένα σύνολο διαφορετικών πλαισίων 2 όσο κυρίως λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για μια έννοια που βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξής της. Οι διαφορετικές ωστόσο ερμηνείες μπορούν να
1

Και το ομότιτλο βιβλίο που ακολούθησε το 2000.

2

Για τον ΟΟΣΑ είναι δυνατόν να διακριθούν τουλάχιστον τέσσερα πλαίσια αναφοράς: οικονομικό, πολιτικό,
κοινωνιολογικό και ανθρωπολογικό (Productivity Commission, 2003, p. 7).
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ενταχθούν σε δύο βασικές προσεγγίσεις: τη λειτουργική (functional approach) και τη βασισμένη στα δίκτυα (network- based) προσέγγιση (Judge, 2003).
Η λειτουργική προσέγγιση της έννοιας του κοινωνικού κεφαλαίου έχει την αφετηρία
της στον Coleman, ο οποίος υποστηρίζει πως το κοινωνικό κεφάλαιο δεν είναι μια ενιαίααυθύπαρκτη οντότητα, αλλά συνίσταται από εκείνες τις πτυχές της κοινωνικής δομής που
διευκολύνουν τη δράση και την αποτελεσματική συνεργασία των ατόμων που βρίσκονται
ενός της δομής αυτής. Έτσι «το κοινωνικό κεφάλαιο δεν παράγεται, αλλά “συμβαίνει”, ως
ένα παραπροϊόν άλλων ενεργειών» (Ponthieux, 2004, p. 4) και λαμβάνει τις ακόλουθες μορφές: προσδοκίες και υποχρεώσεις, δίκτυα πληροφοριών, πρότυπα και κυρώσεις.
Ο Bourdieu θεμελιώνει έναν ορισμό βασισμένο στην έννοια του δικτύου (network
based), όπου το κοινωνικό κεφάλαιο προκύπτει μέσα από τις θεσμοποιημένες σχέσεις της
αμοιβαίας εξοικείωσης και αναγνώρισης που απολαμβάνει ένα άτομο από τη συμμετοχή του
σε μια ομάδα. Ο όγκος του κοινωνικού κεφαλαίου προσδιορίζεται από το μέγεθος των συνδέσεων (σχέσεων) που μπορούν να κινητοποιηθούν εντός του δικτύου και την έκταση των
υπόλοιπων μορφών κεφαλαίου (οικονομικό, πολιτιστικό, συμβολικό) που υπάρχουν στο δίκτυο (Judge, 2003).
Ο Putnam (1993), ακολουθώντας αρχικά το λειτουργισμό του Coleman, υποστηρίζει
πως «το κοινωνικό κεφάλαιο αναφέρεται στα χαρακτηριστικά της κοινωνικής οργάνωσης, όπως η εμπιστοσύνη, τα πρότυπα, τα δίκτυα, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της κοινωνίας ευνοώντας τις κοινά προσανατολισμένες δράσεις» (p. 167). Στη συνέχεια η θεωρία του μετατοπίζεται προς τα κοινωνικά δίκτυα, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία τόσο στις σχέσεις μεταξύ ατόμων όσο και μεταξύ δικτύων, προσδιορίζοντας το κοινωνικό κεφάλαιο όχι μόνο ως ατομικό πλεονέκτημα, όπως ο Coleman, αλλά κυρίως στη συλλογική του
διάσταση, με σαφή αναφορά στις σχέσεις που αναπτύσσονται εντός των ομάδων που συνιστούν την ΚτΠ.
Αποτέλεσμα αυτού είναι ο Putnam να διακρίνει αρχικά δύο μορφές κοινωνικού κεφαλαίου 1 , με τη μία να αναπτύσσεται εντός και τη δεύτερη μεταξύ των ομάδων:

1

Οι κατηγορίες αυτές δεν είναι εξαντλητικές των μορφών του κοινωνικού κεφαλαίου, καθώς υπάρχουν και
άλλες τυπολογίες βασισμένες σε άλλα κριτήρια διάκρισης (π.χ. σχέσεις με την αγορά, ιεραρχικές σχέσεις, κ.ά.).
Με δεδομένη την ποικιλία των μορφών που μπορούν να λάβουν τα διάφορα δίκτυα, οι μελετητές έχουν μόλις
αρχίσει να εξερευνούν τις δυνητικές αναλυτικές χρήσεις των διάφορων κατηγοριοποιήσεων. Στην εργασία αυτή
αξιοποιείται η κατηγοριοποίηση του Putnam, αφενός διότι είναι η πλέον διαδεδομένη, αφετέρου διότι ζητούμενο της εμπειρικής μελέτης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον τα συνεκτικά κοινωνικά δίκτυα (bonding), που αποτελούν οι κοινότητες, συνιστούν για τους μετανάστες πηγή κοινωνικού κεφαλαίου που ευνοεί την ένταξή
τους.
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•

Το συνεκτικό κοινωνικό κεφάλαιο (bonding social capital), που προκύπτει από
τις ισχυρές σχέσεις που αναπτύσσονται εντός ομοιογενών ομάδων (εθνοτικών,
πολιτισμικών, κοινωνικοοικονομικών) και βοηθά τα άτομα να τα βγάλουν πέρα (get by) στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

•

Το κοινωνικό κεφάλαιο γεφύρωσης ή διευκόλυνσης (bridging social capital),
που προκύπτει από τις λιγότερο ισχυρές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ
ατόμων διαφορετικού εθνοτικού, πολιτισμικού και κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, και βοηθά τα άτομα να προοδεύσουν ( get ahead).

Άλλοι θεωρητικοί του κοινωνικού κεφαλαίου, όπως οι Aldrige και Woolcock (όπ.
αναφ. στο Frank, 2003 · Kearns, 2004), χαρακτηρίζοντας αυτές τις μορφές ως οριζόντιες διασυνδέσεις, προτείνουν και μια τρίτη μορφή κοινωνικού κεφαλαίου, την οποία ονομάζουν
κοινωνικό κεφάλαιο διασύνδεσης (linking social capital), που προκύπτει από τις κάθετες ιεραρχικές σχέσεις 1 που αναπτύσσονται μεταξύ ατόμων με διαφορετικά επίπεδα πολιτικής ισχύος, μεταξύ της πολιτικής ελίτ και του λαού ή μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, και επιτρέπουν τη μεταφορά πόρων, ιδεών και πληροφοριών από τους επίσημους θεσμούς προς την
κοινότητα.
Μέσα από αυτούς τους ορισμούς αναδεικνύονται τα θεμελιακά στοιχεία του κοινωνικού κεφαλαίου, που είναι τα ακόλουθα (Productivity Commission, 2003) :
•

Τα δίκτυα: ένα δίκτυο είναι μια διασυνδεδεμένη ομάδα ατόμων που έχουν κάτι κοινό. Ένα άτομο μπορεί να ανήκει σε περισσότερα από ένα δίκτυα ταυτόχρονα, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (χωρικά, επαγγελματικά,
θρησκευτικά, φυλετικά ή εθνοτικά, κ.ά.).

•

Τα κοινωνικά πρότυπα: πρόκειται για κοινές αντιλήψεις, άτυπους κανόνες και
συμβάσεις, που επιβάλλουν, απαγορεύουν ή εναρμονίζουν συγκεκριμένες συμπεριφορές σε διάφορες περιστάσεις.

•

Η εμπιστοσύνη: αναφέρεται στο επίπεδο της πίστης προς άτομα, ομάδες ή κοινωνικούς θεσμούς ότι θα ενεργήσουν όπως αναμένεται ή ότι αυτά που λένε
είναι αξιόπιστα. Ανάλογα με την προέλευσή της μπορεί να βασίζεται σε προσωπική εμπειρία (διαμορφωμένη κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με τα
άλλα άτομα, την ομάδα ή τον κοινωνικό θεσμό) ή να είναι το αποτέλεσμα

1

Οι οριζόντιες (ισότιμες, δημοκρατικές) σχέσεις σχετίζονται με την αντίληψη της εμπιστοσύνης στην ΚτΠ, ενώ
οι κάθετες (ιεραρχικές) σχετίζονται με την εμπιστοσύνη απέναντι στις αρχές. Η σημασία τους στην οικοδόμηση
του κοινωνικού κεφαλαίου, μολονότι δεν αμφισβητείται δεν έχει ερευνηθεί εμπειρικά επαρκώς (Stone, 2001).
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μιας γενικής κοινωνικής προδιάθεσης προς κάτι ξένο (άτομο, ομάδα ή θεσμό)
ακόμα και όταν απουσιάζει η πληροφόρηση για τις παρελθούσες πράξεις τους
(γενικευμένη ή κοινωνική εμπιστοσύνη – generalized or social trust).
Συγκεφαλαιώνοντας τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, και με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο σαφή οριοθέτηση της έννοιας, ο πίνακας 5 περιλαμβάνει τα ουσιώδη μέρη (συνιστώσες) του κοινωνικού κεφαλαίου, τα ενδιάμεσα αποτελέσματά του (εκδηλώσεις) και τα
διαφορετικά επίπεδα στα οποία αυτό λειτουργεί.
Πίνακας 5. Κοινωνικό Κεφάλαιο: συνιστώσες, εκδηλώσεις και λειτουργία
Κοινωνικό Κεφάλαιο
Συνιστώσες

Κοινωνικά δίκτυα

Εκδηλώσεις

Επίπεδα λειτουργίας

Ποιότητα και ποσότητα των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων

Συνεκτικό κεφάλαιο

Κοινοί στόχοι
Συνεργατικές δράσεις

Κοινωνικά πρότυπα

Κεφάλαιο γεφύρωσης

Αμοιβαιότητα
Επίπεδα εμπιστοσύνης

Δημόσια (civic) εμπλοκή

Κεφάλαιο διασύνδεσης

Πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες
Πηγή: Kearns, 2004, p.5 (προσαρμογή)

3.4.2

Κοινωνικά δίκτυα: μεσάζοντες της ένταξης των μεταναστών
Η μελέτη των κοινωνικών δικτύων αποτελεί ένα βασικό θέμα της σύγχρονης έρευνας

για τη μετανάστευση τόσο για τους κοινωνιολόγους όσο και τους ανθρωπολόγους, στην
προσπάθειά τους να ερευνήσουν πώς αυτά συνεισφέρουν στη διαδικασία της ένταξης, τόσο
εντός των ορίων της εθνοτικής / μεταναστευτικής ομάδας όσο κυρίως στην κοινωνία υποδοχής (Vasta, 2004). Στις περισσότερες από αυτές τις θεωρήσεις τα δίκτυα αναδεικνύονται ως
εποικοδομητικές και παραγωγικές δομές εντός των οποίων παράγεται και διακινείται κοινωνικό κεφάλαιο, αποτελώντας για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες των μεταναστών αφενός
έναν τρόπο να παρακάμψουν τους περιορισμούς που δημιουργούνται από το διαφοροποιημένο κοινωνικοοικονομικό τους στάτους (Bedolla & Scola, 2004) και αφετέρου να πετύχουν
μεγαλύτερη πολιτική εμπλοκή, να λειτουργήσουν δηλαδή ως ομάδες συμφερόντων, κατασκευάζοντας «πολιτισμικές έννοιες και στρατηγικές εργασίας ως μέρος της διαδικασίας προσαρμογής και αντίστασης στις κυρίαρχες ρυθμίσεις των σχέσεων εξουσίας» (Vasta, 2004, p.
16).
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Σύμφωνα με εμπειρικές μελέτες (Crane, 2004 · Giorgas, 2000 · Hu & Salazar, 2005)
οι μετανάστες, μέσω της συμμετοχής τους στις εθνοτικές μεταναστευτικές κοινότητες, αποκτούν πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος πόρων, ως αποτέλεσμα του κοινωνικού κεφαλαίου
που παράγεται και κυκλοφορεί σε αυτές. Τα συνεκτικά (bonding) δίκτυα που αποτελούν οι
κοινότητες, ιδιαίτερα εκείνες που τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους δίνουν έμφαση στη
συλλογικότητα και όχι στον ατομικισμό 1 , θεμελιώνουν μηχανισμούς και θεσμούς παράλληλους προς αυτούς της καθολικής (mainstream) κοινωνίας, εξασφαλίζοντας μια θεσμική πληρότητα (institutional completeness) που βοηθά τους νεοεισερχόμενους μετανάστες να τα βγάλουν πέρα (getting by) κατά τη μεταβατική φάση του εγκλιματισμού τους στο νέο περιβάλλον της κοινωνίας υποδοχής (Kunz, 2005). Ειδικότερα τα δίκτυα αποτελούν την πλέον αξιοποιούμενη πηγή για εύρεση εργασίας, στέγης, κατάρτισης /εκπαίδευσης καθώς και για την
πρόσβαση στις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, παρέχοντας στους νεοεισερχόμενους
μετανάστες κρίσιμη πληροφόρηση και επαφές, που σε κάθε άλλη περίπτωση θα ήταν μη
προσβάσιμες. Αποτελούν επίσης χώρο συναισθηματικής και κοινωνικής υποστήριξης και
διατήρησης της πολιτισμικής ταυτότητας των νεοεισερχόμενων όσο και των ήδη εγκαταστημένων μεταναστών (Hu & Salazar, 2005).
Ενώ η ένταση των δεσμών μέσα στις εθνοτικά περιχαρακωμένες κοινότητες συνδέεται με συγκεκριμένα οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα, κυρίως στα αρχικά στάδια
της μετανάστευσης, τα ισχυρά συνεκτικά (bonding) δίκτυα μπορεί να αποβούν ανασταλτικά
της κοινωνικής κινητικότητας (ethnic mobility entrapment). Έρευνες στις ΗΠΑ και τον Καναδά έδειξαν ότι τα ομοιογενή (εθνοτικά) δίκτυα είναι χρήσιμα κυρίως στην εύρεση χαμηλά
αμειβόμενων εργασιών 2 , ενώ οι κοινωνικοί δεσμοί έξω από το εθνοτικό δίκτυο διευκολύνουν την πρόσβαση σε θέσεις που αποφέρουν υψηλότερα εισοδήματα 3 (Joppke, 2006 · Kunz,
2005).

1

Με βάση αυτό το κριτήριο η Giorgas (2000) ερμηνεύει το διαφοροποιημένο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο
των μεταναστών δεύτερης γενιάς στην Αυστραλία, διακρίνοντας τις κοινότητες των Ελλήνων και των Ιταλών
ως ιδιαίτερα συλλογικές και εθνοτικά περιχαρακωμένες, έναντι των Γερμανών, των Ολλανδών και των Ούγγρων που είχαν περισσότερο ατομικιστικό προσανατολισμό.
2

Σημαντικό είναι το ποσοστό μεταναστών που βρίσκουν απασχόληση σε επιχειρήσεις ομοεθνών τους, ωστόσο
συχνά η βοήθεια αυτή συνοδεύεται από την εκμετάλλευση που υφίστανται εκ μέρους των ομοεθνών εργοδοτών, κυρίως ως ανταπόδοση της υποχρέωσης για την εξασφάλιση εργασίας. Αποτέλεσμα είναι οι μετανάστες
που παραμένουν στον τομέα της εθνοτικής οικονομίας να βρίσκονται σε χειρότερη οικονομική θέση, συγκριτικά με αυτούς που μετακινούνται σε άλλους τομείς της οικονομίας, εκτός της εθνοτικής οικονομικής δραστηριότητας (Li, 2003).
3

Οι σχέσεις εντός της εθνοτικής ομάδας οδηγούν σε υψηλότερες εισοδηματικές απολαβές μόνο σε εκείνες τις
κοινότητες των μεταναστών που ήδη έχουν αποκτήσει υψηλό κοινωνικοοικονομικό στάτους στην κοινωνία
υποδοχής. Έτσι η Giorgas (2000) ερμηνεύει τα υψηλά οικονομικά αποτελέσματα της δεύτερης γενιάς των Ελ-
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Υπάρχουν επίσης και άλλες επιπτώσεις που συνδέονται με τους ισχυρούς δεσμούς
εντός των εθνοτικών δικτύων, όπως η άνιση κατανομή πόρων ή ο ισχυρός έλεγχος που ασκούν τα παλιά μέλη στους νεοεισερχόμενους. Συχνά επίσης η συμμετοχή στην κοινότητα
απαιτεί τη συμμόρφωση σε κανονιστικά πρότυπα, παρεμποδίζοντας έτσι την ατομική πρωτοβουλία, ενώ παράλληλα η άσκηση ισοπεδωτικών πιέσεων προς τα κάτω (downward- leveling pressures) 1 εξομοιώνει τις διαφορές μεταξύ των μελών και εμποδίζει την ταυτόχρονη
συμμετοχή τους στις καθολικές (mainstream) οργανώσεις της κοινωνίας (Giorgas, 2000).
Αυτό στερεί τα άτομα και την κοινότητα των μεταναστών από την πρόσβαση σε άλλους πόρους και οδηγεί σε αδράνεια και στενότητα αντιλήψεων, περιορίζοντας έτσι την πρόοδο των
μελών της κοινότητας συνολικά 2 (Productivity Commission, 2003). Το πλαίσιο αυτό παράγει κοινωνικό κεφάλαιο, το οποίο ωστόσο ενισχύει την περιθωριοποίηση και όχι την ένταξη.
Στις περιστάσεις αυτές το συνεκτικό κοινωνικό κεφάλαιο συνιστά ένα τελικό στάδιο και όχι
ένα στάδιο σε μια δυναμική διαδικασία γεφύρωσης και διασύνδεσης με άλλες κοινότητες και
θεσμούς (Zetter et al. 2006).
Συμπληρωματικά των συνεκτικών δικτύων, τα δίκτυα γεφύρωσης (bridging networks)
παρέχουν (εν δυνάμει) στους μετανάστες το εύρος των πόρων που είναι καθοριστικοί για την
ένταξη και την οικονομική τους πρόοδο (get ahead) στην κοινωνία υποδοχής. Στα δίκτυα
αυτά, που εντοπίζονται στο χώρο της ΚτΠ (συνδικαλιστικές ενώσεις, ΜΚΟ, διάφοροι σύλλογοι, κ.ά.), οι μετανάστες μετέχουν για λόγους αναγνώρισης και άντλησης κοινωνικού κεφαλαίου, αν και συχνά αδυνατούν να αξιοποιήσουν (τουλάχιστον άμεσα) τους διαθέσιμους
πόρους, αφενός διότι «μπορεί να έχουν περιορισμένη κοινωνική επάρκεια να ενεργοποιήσουν
λήνων και Ιταλών μεταναστών στην Αυστραλία, ως αποτέλεσμα της ικανότητας που είχε η πρώτη γενιά αυτών
να αναπτύξει κοινωνικά δίκτυα, μέσα από το σχηματισμό εθνοτικών κοινοτήτων, χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς κοινωνικούς και οικονομικούς πόρους. Οι πόροι αυτοί «προμηθεύουν τη δεύτερη γενιά με την κατάλληλη
οικονομική και ηθική υποστήριξη που είναι απαραίτητη για την κοινωνική κινητικότητα» (Giorgas, 2000, p. 12).
Στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα καταλήγει και ο Gans (1967, όπ. αναφ. στο Johnson, Headey & Jensen, 2005)
για τους Έλληνες και Ιταλούς μετανάστες στις ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας τον όρο «γκέτο της ελπίδας» (ghettoes of
hope) για να χαρακτηρίσει τις οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εντός των εθνοτικών κοινοτήτων και οδηγούν στην οικονομική επιτυχία των μεταναστών δεύτερης γενιάς.
1

Πρόκειται για περιπτώσεις μεταναστευτικών κοινοτήτων στις οποίες η αλληλεγγύη ενισχύεται από μια κοινή
εμπειρία αντιπαλότητας και αντίθεσης στην κοινωνία υποδοχής. Σε αυτές τις περιστάσεις η ατομική επιτυχία
θεωρείται πως υπονομεύει τη συνοχή της ομάδας, επειδή ακριβώς αυτή (η συνοχή) είναι δομημένη στην υποτιθέμενη αδυναμία να συμβούν τέτοια περιστατικά επιτυχίας.
2

Οι Portes & Rumbaut (όπ. αναφ. στο Hu & Salazar, 2005) αναφέρουν χαρακτηριστικά παραδείγματα ατόμων
που αποσκιρτούν από τα δίκτυά τους με σκοπό την αναζήτηση καλύτερων ευκαιριών και την «απόδραση» από
τις αρνητικές συνέπειες του δικτύου. Μολονότι συχνά τέτοιες κινήσεις χαρακτηρίζονται ως τυχαίες και αποσπασματικές απέναντι στην καταπιεστική οντότητα ενός στατικού μεταναστευτικού δικτύου, οι Hu & Salazar
τις θεωρούν ως δυναμικές αλλαγές «έμφυτες στη φύση των κοινωνικών δικτύων. Όταν το εξωτερικό περιβάλλον
αλλάζει, τα δίκτυα θα υποστούν αλλαγές σε διάφορες διαστάσεις» (Hu & Salazar, 2005, p. 3).
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το δικό τους κοινωνικό κεφάλαιο» και αφετέρου διότι ενδεχομένως «φοβούνται μήπως απορριφθούν από τους γηγενείς 1 » (May, 2004, p. 2).

3.4.3 Προοπτικές και προβλήματα αξιοποίησης του κοινωνικού κεφαλαίου
Η αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου σε σχέση με τη διαδικασία ένταξης των μεταναστών αντιμετωπίζει την κριτική και τους περιορισμούς της ίδιας της έννοιας, ωστόσο
ταυτόχρονα αναδεικνύεται ως ένα χρήσιμο συμπλήρωμα άλλων εργαλείων και πολιτικών
ένταξης.
Η κριτική περιλαμβάνει επιστημολογικά και μεθοδολογικά ερωτήματα σχετικά με
την ίδια την έννοια (De Filippis, 2001), τις πολλαπλές εννοιολογήσεις της 2 , όσο και τη νομιμοποίηση εφαρμογής της θεωρίας στο επίπεδο της μελέτης των μεταναστευτικών δικτύων 3 .
Επίσης, συνάδοντας με τμήμα της κριτικής για την ΚτΠ σε πολιτικό – ιδεολογικό επίπεδο,
αντιμετωπίζει την πρόσφατη διεύρυνση εφαρμογής της έννοιας και την υποστήριξή της από
διεθνείς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΟΟΣΑ, εντός του πεδίου του τρίτου
χώρου, εκεί όπου η κρατική πρόνοια αντικαθίσταται από την κοινωνική πρόνοια, σε μια μεταμοντέρνα κοινωνική τάξη όπου τα κοινωνικά προβλήματα φαίνεται να λύνονται με την
αξιοποίηση αξιών του παρελθόντος, κυρίως όμως χωρίς οικονομικό κόστος (ή τουλάχιστον
με τη μετάθεση του κόστους αυτού από το κράτος στην κοινωνία).

1

Ειδικά οι μετανάστες που στερούνται εθνοτικών κοινοτήτων επιδιώκουν ενεργά να υπερνικήσουν το σκεπτικισμό των γηγενών και να θεμελιώσουν σχέσεις με κάποιους από αυτούς. Αυτό γίνεται σχετικά ευκολότερα στο
επίπεδο της γειτονιάς, αν και τα επακόλουθα αυτής της μορφής κοινωνικού κεφαλαίου ομοιάζουν περισσότερο
με τα πλεονεκτήματα που συνοδεύουν τους ισχυρούς δεσμούς που αναπτύσσονται εντός ομογενών εθνοτικά
δικτύων, ενώ οι συγκεκριμένοι δεσμοί είναι μάλλον ασθενείς. Το εμπόδιο ωστόσο της ενεργού συμμετοχής
των μεταναστών και της αναγνώρισής τους εντός μιας οργάνωσης της ΚτΠ είναι σημαντικά υψηλότερο, όπως
βέβαια υψηλότερα είναι και τα οφέλη για τους μετανάστες που το επιτυγχάνουν (May, 2004b)
2

Χαρακτηριστικά η Ponthieux (2004), συγκεφαλαιώνοντας τα ερωτήματα που περιλαμβάνει η δημόσια συζήτηση σχετικά με την εννοιολόγηση του κοινωνικού κεφαλαίου, αναφέρει: «(είναι) πολιτισμικό και εξωγενές, ή
συσχετιστικό και ενδογενές… [π]άντα θετικό για ολόκληρη την κοινωνία ή δυνητικά επιβλαβές;..[ε]δραιωμένο
στη συλλογικότητα της συμμετοχής η οποία παράγει εμπιστοσύνη, ή εδραιωμένο στην εμπιστοσύνη η οποία επιτρέπει στους ανθρώπους να συναναστρέφονται;… εξακριβώνεται από συμπεριφορές ή εξακριβώνεται από αντιλήψεις,… ποσοτικό ή ποιοτικό,…αγαθό της ομάδας ή δημόσιο αγαθό, γνώρισμα ατομικό ή γνώρισμα ομάδων και
κοινοτήτων;» (p. 8)
3

Η κριτική αυτή εγείρει ερωτήματα ως προς τη συνάφεια της θεωρίας του κοινωνικού κεφαλαίου με το πλαίσιο
λειτουργίας των μεταναστευτικών κοινοτήτων, καθώς η μελέτη του Putnam περιλάμβανε εθελοντικές ενώσεις
ατόμων που ήταν ήδη ενταγμένα σε μια ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα.
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Επιπλέον πολλές από τις ισχύουσες εφαρμογές της θεωρίας τείνουν να υπερτονίζουν
τα θετικά της αποτελέσματα 1 και να εστιάζουν σε ένα επιφανειακό – λειτουργικό επίπεδο,
αγνοώντας το γεγονός πως οι κοινότητες των μεταναστών είναι κατά πολύ συνθετότερες από
ό,τι η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου μπορεί να συλλάβει (Zetter et al. 2006), καθώς η
ανάπτυξή και τα αποτελέσματά του δεν επηρεάζονται μόνο (ούτε ως επί το πλείστον) από τα
ενδογενή χαρακτηριστικά της κοινότητας των μεταναστών αλλά από ένα σύνολο συνιστωσών και παραγόντων 2 που παρέχουν και το διευρυμένο πλαίσιο ανάλυσής του, όπως αποτυπώνεται στο σχήμα 3.

Ευρύτερο πλαίσιο
Πολιτισμικό

Πολιτικό
Συμπληρωματικοί Πόροι
Άλλες μορφές κεφαλαίου
π.χ. ανθρώπινο, οικονομικό,…

Κοινωνικό

Προσδιοριστικοί
παράγοντες
Ατομικό Επίπεδο
ηλικία, φύλο,
στάσεις, εμπιστοσύνη,..
Ομαδικό Επίπεδο
ηγεσία κοινότητας,
φήμη, έμπειρα και
καταρτισμένα μέλη,
εμπιστοσύνη, ..

Κοινωνικά Δίκτυα
(κοινωνικό κεφάλαιο)
Δομή Δικτύου
μέγεθος, ποικιλομορφία,
πυκνότητα, …
Δυναμική Δικτύου
φύση των αλληλεπιδράσεων εντός του δικτύου:
πρότυπα, εμπιστοσύνη, …

Πόροι & Υποστήριξη
υλικά αγαθά, πληροφόρηση,
συναισθηματική υποστήριξη, ενθάρρυνση θετικών
συμπεριφορών, παροχή
υπηρεσιών, συνεργασία,
συντονισμός,..

Συγκεκριμένο Πλαίσιο
Επιτρέπει το πλαίσιο την
επίτευξη συγκεκριμένων
αποτελεσμάτων;

Νομικό

Αποτελέσματα
απασχόληση,
κοινωνική εμπλοκή,
εμπιστοσύνη,
κοινωνική συνοχή,
…

Οικονομικό

Θεσμικό

Σχήμα 3. Το πλαίσιο ανάλυσης του κοινωνικού κεφαλαίου
Πηγή: PRI, 2006 , p. 10 (προσαρμογή)

Ωστόσο, πέρα από τους περιορισμούς του, το κοινωνικό κεφάλαιο μας προσφέρει ένα
ικανοποιητικό αναλυτικό εργαλείο για τη μελέτη της ένταξης των μεταναστών για δύο λόγους: πρώτον, διότι εστιάζει περισσότερο στη διαδικασία και όχι μόνο σε συγκεκριμένα και
1

Για παράδειγμα οι ισχυροί δεσμοί εντός της μεταναστευτικής κοινότητας οδηγούν αναμφίβολα στην παραγωγή κοινωνικού κεφαλαίου και στην προώθηση της ένταξης, ωστόσο οι ίδιοι δεσμοί εντός της κοινότητας των
γηγενών (της κοινωνίας υποδοχής) μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη διάκριση μεταξύ δικών και ξένων
(insiders/ outsiders) και την υιοθέτηση πολιτικών αποκλεισμού των μεταναστών.
2

Κυρίαρχος παράγοντας αναδεικνύεται το ευρύτερο συστημικό πλαίσιο, εντός του οποίου οι κοινότητες λειτουργούν και το οποίο απαγορεύει, ενθαρρύνει ή απλώς ανέχεται την ύπαρξή τους, παρέχοντας ή στερώντας
τους ανάλογα τους κατάλληλους πόρους που χρειάζονται για να λειτουργήσουν στην κατεύθυνση της ένταξης.
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μετρήσιμα αποτελέσματα και δεύτερον, διότι η έμφαση στο μικρο-επίπεδο της συλλογικής
δραστηριότητας και των σχέσεων εντός της κοινότητας τονίζει τη σημασία της καθημερινής
ζωής και των αλληλεπιδράσεων εντός και μεταξύ των διάφορων ομάδων.
Την ώρα που οι κυρίαρχες προσεγγίσεις μπορεί να ορίζουν και να ενισχύουν την όψη
μιας κοινωνίας συνοχής με όρους κυρίως οικονομικού ινστρουμενταλισμού, η προοπτική του
κοινωνικού κεφαλαίου ενισχύει την αναπόφευκτη ποικιλομορφία και πολυπλοκότητα του
κοινωνικού χώρου, εντός του οποίου οι κοινότητες των μεταναστών και των γηγενών αλληλεπιδρούν. Ειδικότερα, μέσα από την προοπτική του κοινωνικού κεφαλαίου (Zetter et al.
2006, p. 23- 25):
•

Υπογραμμίζεται η πολυπλοκότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ισχύος, των διαδικασιών και των πρακτικών μέσω των οποίων οι κοινότητες διαμορφώνονται και διατηρούν τη συνοχή τους.

•

Αποδίδεται έμφαση σε μαλακές μεταβλητές (soft variables), όπως τα κοινωνικά δίκτυα, ο ρόλος της ηγεσίας και η εμπιστοσύνη ως η βάση μιας διαφορετικής πολιτικής κοινωνικής συνοχής που κατανοεί τον τρόπο με τον οποίοι οι
διάφορες ομάδες δομούν και διαμορφώνουν τις ταυτότητες, με βάση τις οποίες συνδέονται με την υπόλοιπη κοινωνία.

•

Αναγνωρίζεται η σημασία παροχής στις κοινότητες ενός δημόσιου χώρου,
μέσα στον οποίο θα αναπτυχθούν, θα εξελιχθούν και θα εκπροσωπηθούν.

•

Ενισχύεται ο αμφίδρομος χαρακτήρας της διαδικασίας της ένταξης, μέσω της
ανάπτυξης δικτύων γεφύρωσης και διασύνδεσης που εμπλέκουν γηγενείς και
μετανάστες.

•

Αποκαλύπτεται πώς οι κοινότητες μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσο συνηγορίας και πολιτικού ακτιβισμού 1 .

•

Υπογραμμίζεται η σχέση της κοινωνικής συνοχής με την πολιτική για τη μετανάστευση, υποδεικνύοντας πως μια περιοριστική μεταναστευτική πολιτική
ή μια επιθετική ρητορική απέναντι στον «άλλο» μπορεί να δημιουργήσει κοινωνικό κεφάλαιο αποκλεισμού και όχι συνοχής.

1

Αυτό φαινομενικά αντιβαίνει στην πορεία ένταξης και κοινωνικής συνοχής. Ωστόσο αυτές είναι οι συμβατικές
πολιτικές διαδικασίες μέσω των οποίων οι διάφορες κοινωνικές ομάδες συμμετέχουν στη διαβούλευση, τη διαμόρφωση και την κύρωση των πολιτικών που τις αφορούν. Συνεπώς, μέσα από αυτή την προοπτική, αυτές είναι
διαδικασίες που οδηγούν στην κοινωνική εμπλοκή των μεταναστών και όχι στο διαχωρισμό.
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3.5 Μεταναστευτικές κοινότητες: πλαίσιο λειτουργίας και καθεστώτα ένταξης
Οι μεταναστευτικές κοινότητες αποτελούν χαρακτηριστική μορφή συνεκτικών (bonding) μορφών συλλογικής οργάνωσης στη βάση της εθνοτικής καταγωγής, του πολιτισμού ή
της θρησκείας. Είναι το αποτέλεσμα του μετασχηματισμού των άτυπων μορφών οργάνωσης,
στηριγμένων στη συγγένεια ή την εθνοτοπική καταγωγή, τις οποίες αναπτύσσουν οι μετανάστες κατά την αρχική φάση της εγκατάστασής τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις απαιτήσεις προσαρμογής στις κοινωνίες υποδοχής.
Μετά από την αρχική φάση κατά την οποία οι συλλογικές δραστηριότητες έχουν κυρίως πολιτισμικούς προσανατολισμούς, οι κοινότητες αρχίζουν να επιδιώκουν τη συλλογική
επιβεβαίωση της ομάδας μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο καθώς επίσης και την ενεργό συμμετοχή και την αντιπροσώπευσή της στις κοινωνικοπολιτικές δομές της χώρας υποδοχής. Η
μετάβαση αυτή από την πλευρά των κοινοτήτων εξυπηρετεί δύο στόχους: α) την άμεση υποστήριξη της διαδικασίας ένταξης, μέσω της οικοδόμησης εντός της κοινότητας του απαραίτητου κοινωνικού κεφαλαίου και β) την ανάδειξη των κοινοτήτων σε ομάδες συμφερόντων,
ικανές να εξασφαλίσουν διαύλους επικοινωνίας που θα τους επιτρέψουν την προώθηση των
κοινών τους συμφερόντων, τη μεγιστοποίηση δηλαδή του κοινωνικού και πολιτικού τους
οφέλους, μέσα από τον επηρεασμό της εξουσίας.
Ωστόσο, ο σημαντικότερος παράγοντας αυτού του μετασχηματισμού είναι οι πολιτικές ένταξης (incorporation regimes) που εφαρμόζουν οι χώρες υποδοχής, οι οποίες καθορίζουν τόσο το θεσμικό πλαίσιο εμπλοκής των κοινοτήτων στη διαδικασία ένταξης όσο και τα
χαρακτηριστικά της ίδιας της λειτουργίας τους, μέσω κυρίως της εξασφάλισης σε αυτές των
απαραίτητων υλικών μέσων που επιτρέπουν την αποτελεσματική τους δράση. Έτσι, σε χώρες
όπως η Σουηδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι πολιτικές της μετανάστευσης είχαν πολυπολιτισμικό προσανατολισμό, η συμμετοχή των μεταναστών στις δικές τους οργανώσεις θεωρήθηκε ως κάτι θετικό προς τη διαδικασία ένταξης και για το λόγο αυτό υποστηρίχθηκε
θεσμικά και οργανωτικά, ενώ στηρίχτηκε και οικονομικά (Benito, 2005 · Duvell, 2005). Αντίστοιχα σε άλλες χώρες με περισσότερο αφομοιωτικές πολιτικές, όπως η Αυστρία, η Γαλλία, ή η Γερμανία 1 , η ίδρυση μεταναστευτικών οργανώσεων αντιμετωπίστηκε με περισσότε1

Π.χ. στη Γαλλία το δικαίωμα σύστασης μεταναστευτικών οργανώσεων δόθηκε μόλις το 1981, μετά την άνοδο
στην προεδρεία του F. Mitterand, και συνδέθηκε με τη λειτουργία των τοπικών μεταναστευτικών συμβουλίων
(Schuerkens, 2005). Παρά το γεγονός πως επρόκειτο για μια μεταναστευτική χώρα, η σύσταση οργανώσεων
ξένων είχε απαγορευτεί από τις παραμονές του Β’ παγκόσμιου πολέμου (το 1939) και διατηρήθηκε επι μακρόν,
με σκοπό κυρίως την παρεμπόδιση ίδρυσης οργανώσεων από τους Αλγερινούς εθνικιστές κατά τη διάρκεια του
πολέμου της ανεξαρτησίας (Wayland, 1995). Αντίθετα στη Γερμανία οι αλλοδαποί πολίτες ήταν ελεύθεροι να
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ρο σκεπτικισμό και επιφύλαξη, αν και δεν έλειψαν και εκεί οι υποστηρικτικές δομές που τελικά ενθάρρυναν τη συλλογική δραστηριοποίηση (Cyrus et al. 2005).
Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη ο δημόσιος λόγος σχετικά με τις μεταναστευτικές κοινότητες στράφηκε γύρω από το δυνητικό τους ρόλο στη διαδικασία ένταξης. Η σκεπτικιστική
θεώρηση πήγαζε από τον αυξημένο φόβο ότι η θεσμική και οικονομική ενίσχυση των κοινοτήτων θα οδηγούσε στην απομόνωση και το σχηματισμό της λεγόμενης «παράλληλης κοινωνίας», ειδικά σε εκείνες τις συνεκτικές κοινότητες με έντονα χαρακτηριστικά εσωστρέφειας
και με ισχυρές θρησκευτικές αναφορές 1 . Η θεώρηση όμως που σε γενικές γραμμές επικράτησε αντιμετώπισε τις κοινότητες ως εν δυνάμει μεσολαβητές στη διαδικασία της ομαδικής
όσο και της ατομικής ένταξης των μελών τους. Τα εμπειρικά στοιχεία απέδειξαν πως τα
δραστήρια μέλη των μεταναστευτικών κοινοτήτων είχαν καλύτερες γλωσσικές ικανότητες,
περισσότερες επαφές με τους γηγενείς και τους θεσμούς της χώρας υποδοχής, γνώριζαν περισσότερους τρόπους για να επιλύσουν τα προβλήματα που τους παρουσιάζονταν και γενικώς ήταν ενταγμένα σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τα μη μέλη (Cyrus, 2005).
Επίσης ο σταδιακός μετασχηματισμός (ή έστω η επιδίωξη) των κοινοτήτων σε παράγοντες προώθησης των συλλογικών συμφερόντων των μεταναστών, και η στροφή τους στις
πολιτικές διεκδικήσεις, έγινε παράλληλα με την ίδρυση σε πολλές χώρες τοπικών μεταναστευτικών συμβουλίων (immigrant councils). Τα συμβούλια αυτά είχαν διττό σκοπό: την εμπλοκή των μεταναστών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τουλάχιστον σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, όσο και την εξοικείωση του γηγενούς πληθυσμού με την ιδέα της συμμετοχής των ξένων στην πολιτική ζωή (Schuerkens, 2005). Αναμενόταν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διατύπωση προτάσεων και υποδείξεων για την ένταξη των μεταναστών καθώς και στη συγκεκριμενοποίηση των προτεινόμενων μέτρων παρέμβασης σε τοπικό επίπεδο, λειτουργώντας ως ενδιάμεση δομή μεταξύ των τοπικών / εθνικών θεσμών και
του μεταναστευτικού πληθυσμού / οργανώσεών του, παράγοντας εν τέλει το τόσο επιθυμητό
συστήνουν οργανώσεις, ακόμα και με σκοπό πολιτικές δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ενημέρωσης των
αρχών για τα ονόματα των μελών, το ποσό και την προέλευση των οικονομικών πόρων. Οι ειδικές αυτές προϋποθέσεις έγιναν αυστηρότερες μετά το 2002, ως απάντηση στα γεγονότα της 9ης Σεπτεμβρίου 2001, σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να μπορεί να ελέγχει αποτελεσματικότερα και να απαγορεύει, κατά το δοκούν, τη σύσταση οργανώσεων αλλοδαπών (Cyrus, 2005). Αντίστοιχες τροποποιήσεις της νομοθεσίας (κυρίως ως προς
τον έλεγχο των οικονομικών των οργανώσεων) έγιναν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τον ίδιο λόγο.
1

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της δημόσιας συζήτησης στη Γερμανία σχετικά με την κοινότητα των
Τούρκων. Η συζήτηση αυτή ξεκινά ήδη από τη δεκαετία του 1980 με διιστάμενες απόψεις (π.χ. Elwert και
Esser) που συνηγορούν αντίστοιχα υπέρ και κατά της ενταξιακής προοπτικής των τουρκικών οργανώσεων
(Vogel & Triandafyllidou, 2005) και συνεχίζεται αμείωτη και ατελέσφορη μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του
1990 με τον επιστημονικό χώρο (π.χ. Tranhardt και Diehl) να συμμερίζεται αντίστοιχα τους ίδιους προβληματισμούς (Cyrus, 2005).
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για την ένταξη κοινωνικό κεφάλαιο γεφύρωσης (bridging) και διασύνδεσης (linking). Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέρχονται από τις αναφορές του προγράμματος POLITIS 1 , τα συμβούλια αυτά στην πλειονότητά τους αξιοποιήθηκαν ως μέσο για το πέρασμα στη
μεταναστευτική κοινότητα των αποφάσεων και των στόχων των εθνικών και των τοπικών
αρχών και ως υποκατάστατο της πολιτικής συμμετοχής των μεταναστών στη λήψη των αποφάσεων, δίνοντας συχνά την εντύπωση στις κοινότητες «πως χρησιμοποιούνται από τα τοπικά συμβούλια και ότι προσκαλούνται μόνο για να λύσουν προβλήματα όταν αυτά προκύπτουν»
(Wal, 2005, p. 16).
Το θεσμικό αυτό πλαίσιο και οι οικονομικές επιχορηγήσεις των κρατών υποδοχής
έδωσαν αρχικά τη δυνατότητα στις μεταναστευτικές κοινότητες να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ένταξης των μελών τους, κυρίως μέσω της ανάπτυξης εντός των
δικτύων τους του απαραίτητου κοινωνικού κεφαλαίου. Ωστόσο, βαθμιαία, οι οικονομικές
επιχορηγήσεις στις κοινότητες περιορίστηκαν, αφενός διότι κατευθύνθηκαν σε άλλους στόχους (όπως η ένταξη των προσφύγων από τη δεκαετία του 1980 και εξής) αφετέρου ως εν
γένει αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της απομάκρυνσης του κράτους από την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Παράλληλα το θεσμικό πλαίσιο σε αρκετά κράτη έγινε αυστηρότερο κάτω από τον φόβο της ανάπτυξης και λειτουργίας τρομοκρατικών οργανώσεων
συγκαλυμμένων εντός των δικτύων των μεταναστευτικών κοινοτήτων.

3.5.1

Εμπόδια στη λειτουργία των μεταναστευτικών κοινοτήτων
Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, οι κοινότητες, στο μέτρο που το διαφοροποιημέ-

νο θεσμικό πλαίσιο κάθε χώρας τους επιτρέπει, δραστηριοποιούνται σε δύο επίπεδα: στο
πρώτο επίπεδο λειτουργούν με σκοπό την κάλυψη των άμεσων αναγκών των μελών τους,
αναπτύσσοντας μια εσωστρεφή δράση, ενώ στο δεύτερο επίπεδο λειτουργούν ως ενδιάμεσοι
μεταξύ των τοπικών/εθνικών θεσμών και του πληθυσμού των μεταναστών, με σκοπό την κινητοποίηση των μελών τους για την προάσπιση των δικών τους δικαιωμάτων. Στην προσπάθειά τους όμως αυτή αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, που προέρχονται τόσο από
εσωτερικές οργανωτικές τους αδυναμίες όσο και από το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο
οποίο λειτουργούν.

1

European research project POLITIS. Interdisciplinary Center for Education and Communication in Migration
Processes (IBKM), Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg. www.uni-oldenburg.de/politis-europe
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Η πρωταρχική αδυναμία των μεταναστευτικών κοινοτήτων είναι ο κατακερματισμός
τους. Το γεγονός ότι προέρχονται από διαφορετικά φυλετικά, πολιτισμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, που οριοθετούν διαφορετικές ιεραρχήσεις 1 , έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκολία
συγκρότησης μιας βιώσιμης και συντονισμένης συλλογικής μορφής έκφρασης απέναντι
στους κρατικούς φορείς. Ο κατακερματισμός αυτός δεν περιορίζεται μόνο στον δια-εθνοτικό
διαχωρισμό αλλά περιλαμβάνει και τους ίδιους τους εθνοτικούς πληθυσμούς, που είναι διασπασμένοι σε επί μέρους κοινότητες με κριτήρια είτε εθνοτοπικά είτε πολιτικά 2 . Αν σε αυτό
συνυπολογίσουμε και το γεγονός πως, σύμφωνα με τα εμπειρικά δεδομένα, η πλειονότητα
των μεταναστών δεν μετέχει στις κοινότητες, τότε αυτή η πολυδιάσπαση στερεί από τις μεταναστευτικές κοινότητες τόσο τα ποιοτικά όσο και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά που θα
τους επέτρεπαν την αποτελεσματικότερη παρέμβαση.
Το δεύτερο σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη επαρκών οικονομικών πόρων. Αν
και οι περισσότερες κοινότητες προσπαθούν να βασιστούν στις εισφορές των μελών τους,
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης, όπως φιλανθρωπικά
ιδρύματα, θρησκευτικές οργανώσεις, τις χώρες προέλευσης και, το κυριότερο, διάφορους
θεσμούς και ιδρύματα της χώρας υποδοχής 3 . Η οικονομική εξάρτηση υποσκάπτει τη αυτονομία των κοινοτήτων, καθώς, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση, οι σκοποί
1

Η σύνθεση των μεταναστευτικών ομάδων (ως προς το φύλο, την ηλικία, τους λόγους της μετανάστευσης)
προσδιορίζει και τις ανάγκες που η κοινότητα καλείται να καλύψει. Συνεπώς είναι διαφορετικές οι ιεραρχήσεις
που θέτουν π.χ. οι Κούρδοι στην Ελλάδα (οι οποίοι μετανάστευσαν κυρίως για πολιτικούς λόγους) από αυτές
που έχουν οι οικονομικοί μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη. Ομοίως διαφορετικές είναι οι ιεραρχήσεις
που θέτει μια μεταναστευτική κοινότητα αποτελούμενη κυρίως από νέους άντρες χωρίς οικογένεια (όπως π.χ. οι
μετανάστες από το Μπαγκλαντές) σε σχέση με μετανάστες που έχουν εγκατασταθεί οικογενειακά (π.χ. Αλβανοί).
2

Στην περίπτωση αυτή πρόκειται συνήθως για μεταφορά πολιτικών αντιπαραθέσεων προερχόμενων από τις
χώρες προέλευσης. Ο πολιτικός αυτός διαχωρισμός είναι απόρροια του θεωρούμενου ως προσωρινού χαρακτήρα της μετανάστευσης και της πίστης ότι οι μετανάστες θα επιστρέψουν σύντομα στις χώρες προέλευσης. Αποτέλεσμα είναι οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας προέλευσης να δημιουργούν μηχανισμούς, ώστε να εξασφαλίσουν την επιρροή τους στους μετανάστες, ενισχύοντας έτσι την πολιτική τους διαφοροποίηση. Συνέπεια του
διαχωρισμού αυτού είναι αφενός πολλές φορές οι κοινότητες να μη γίνονται αποδεκτές ως συνομιλητές, και σε
καμιά περίπτωση ως οι μόνοι εκπρόσωποι, εκ μέρους των υπηρεσιών της χώρας υποδοχής, αφ΄ ετέρου δε οι
ανένταχτοι πολιτικά μετανάστες να διστάζουν να ενταχθούν σε αυτές (Δαμανάκης, 1993). Σε πιο ακραίες δε
περιπτώσεις (όπως στην περίπτωση των Ελλήνων μεταναστών στις χώρες της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της
δικτατορίας) οι διαφοροποιημένες πολιτικά κοινότητες που πρόσκεινται στις κυβερνώσες ομάδες των χωρών
προέλευσης χρησιμοποιούνται από αυτές (μέσω των διπλωματικών αρχών) ως μέσο εκφοβισμού, διάσπασης
ακόμα και βίαιης κατάπνιξης των εκδηλώσεων των υπόλοιπων οργανώσεων (Βεντούρα, 1999).
3

Η σημασία της κρατικής χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των κοινοτήτων φαίνεται χαρακτηριστικά στο
παράδειγμα του Βελγίου. Η απουσία της κυβερνητικής χρηματοδότησης προς τις κοινότητες των μεταναστών
για ένα μεγάλο διάστημα κατά τη δεκαετία του 1980 λειτούργησε αποτρεπτικά για τη δημιουργία ισχυρών μεταναστευτικών κοινοτήτων και παρακίνησε την ένταξη των μεταναστών στις ήδη υπάρχουσες (βελγικές) θρησκευτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η εκτεταμένη χρηματοδότηση (από τη Φλαμανδική κυβέρνηση)
που ακολούθησε μετά το 1993 οδήγησε με τη σειρά της στην απότομη αύξηση των μεταναστευτικών κοινοτήτων (Bousetta, Gsir & Jacobs, 2005)
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και οι δραστηριότητές τους συχνά προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των χρηματοδοτών. Έτσι
αναγκάζονται να υιοθετήσουν ένα μοντέλο κοινωνικής παρέμβασης, το οποίο διογκώνει τη
γραφειοκρατική υποδομή τους και εξασθενεί το οργανωτικό τους προφίλ, με αποτέλεσμα η
κοινότητα να παύει να κινητοποιεί τα μέλη της και αντί αυτού να επαγγελματοποιεί τις υπηρεσίες της (Gonzales- Enriquez, 2005). Ο αναπόφευκτος κίνδυνος αυτής της κατάστασης συνίσταται στο ότι εξασθενούν οι ισχυροί συνεκτικοί δεσμοί με τα μέλη της κοινότητας, οι οποίοι νομιμοποιούν τη θέση της ως διαπραγματευτή με τους κρατικούς θεσμούς.
Σημαντικά προβλήματα προκύπτουν επίσης από τις πελατειακές σχέσεις και το πατρονάρισμα που θεμελιώνεται μεταξύ των κοινοτήτων και της πολιτείας και συχνά οδηγεί
στην «υφαρπαγή» των ηγεσιών τους. Η επαφή και η χρηματοδότηση από την πολιτεία συχνά
θεωρείται από την κοινότητα ως ένδειξη ένταξης, αποδιδόμενη στην αποτελεσματικότητα
της ηγεσίας της. Αυτοί οι ηγέτες μακροπρόθεσμα επιδιώκουν πολιτική καριέρα η κατευθύνονται σε διοικητικές θέσεις δομών σχετικές με τους μετανάστες. Μολονότι αυτό συνιστά
σαφώς μια διαδικασία ένταξης, περιορίζεται αποκλειστικά σε μια ελίτ ατόμων, η οποία μέσω
αυτού του επαγγελματισμού αποκόπτεται από την εθνοτική της βάση, στερώντας παράλληλα
την κοινότητα από τις ικανότητές της.
Τέλος, πολλές κοινότητες χαρακτηρίζονται από συγκεντρωτισμό και έλλειψη εσωτερικής δημοκρατίας. Συχνά η εξέλιξη της κοινότητας στα αρχικά κυρίως στάδια εξαρτάται
από το έργο ενός ατόμου ή μιας μικρής ομάδας, κάτι που ενθαρρύνει την ανάπτυξη αυταρχικών μηχανισμών εξουσίας. Ως αποτέλεσμα αυτού οι μετανάστες αντιλαμβάνονται τις κοινότητες ως μέσο για την κοινωνική προώθηση των ηγετών τους, κάτι που συνιστά έναν ακόμη
λόγο για την περιορισμένη συμμετοχή τους σε αυτές (Gonzales- Enriquez, 2005).
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

4.1 Οριοθετώντας το πλαίσιο της εμπειρικής έρευνας
4.1.1

Η προϋπάρχουσα έρευνα στο πεδίο
Η έρευνα για τη μετανάστευση στην Ελλάδα επικεντρώνεται στην περιγραφή της ε-

ξέλιξης του φαινομένου κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες, έχοντας πια αποκτήσει ξεκάθαρους θεωρητικούς προσανατολισμούς 1 που καλύπτουν το θέμα στο σύνολο σχεδόν των διαστάσεών του (οικονομική, κοινωνιολογική, ανθρωπολογική, οικονομική, νομική και πολιτική). Ωστόσο, η πραγματιστική απεικόνιση ενός δημόσιου λόγου εκφερόμενου σχεδόν αποκλειστικά από την πολιτική εξουσία (κυβέρνηση, κόμματα) και δευτερευόντως από ερευνητικούς φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα), απομάκρυνε το επιστημονικό ενδιαφέρον από τη μελέτη και άλλων πιθανών παραγόντων που εν δυνάμει επηρεάζουν τη μεταναστευτική πολιτική.
Ως επακόλουθο αυτού, είναι εξαιρετικά περιορισμένα τα ερευνητικά δεδομένα, τα
οποία απεικονίζουν τους μετανάστες ως δρώντα υποκείμενα που κατασκευάζουν δυναμικά
την ταυτότητά τους και διεκδικούν τη συμμετοχή τους στο δημόσιο λόγο, μέσω των κοινωνικών δικτύων που δημιουργούν και στα οποία εντάσσονται. Αντίστοιχα, ακόμη πιο περιορισμένη είναι η έρευνα πάνω στα δίκτυα που δραστηριοποιούνται εντός του χώρου της ΚτΠ
και στο ρόλο που διαδραματίζουν στα διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση 2 (Gropas & Triandafyllidou, 2005).
Ο προβληματισμός του επιστημονικού χώρου για το ρόλο που εν δυνάμει μπορούν να
διαδραματίσουν τα κοινωνικά αυτά δίκτυα στην προώθηση των δικαιωμάτων των μεταναστών εμφανίζεται την περίοδο που τα μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ελλάδα βρίσκονται
στην κορύφωσή τους, ενώ παράλληλα εμφανίζονται τα πρώτα δείγματα κινητικότητας και
ευαισθητοποίησης των υπαρχουσών οργανώσεων στη χώρα. Η διαπίστωση της δυναμικής
1

Σε αντίθεση με τον επιστημονικό λόγο που προσπάθησε να περιγράψει το μεταναστευτικό φαινόμενο στην
πρώτη φάση της εξέλιξής του, κατά το α΄ μισό της δεκαετίας του 1990, αντιμετωπίζοντάς το ως κάτι προσωρινό και αποκομμένο από τις ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις (Πετρονώτη & Τριανταφυλλίδου,
2003).
2

Η έλλειψη ερευνών στο πεδίο αυτό αντανακλά την κυριαρχία του κράτους και τον αποκλεισμό όλων των λοιπών παραγόντων και δε συνδέεται μόνο με το πρόσφατο της μετανάστευσης στην Ελλάδα, αφού σε άλλες χώρες με ανάλογα χαρακτηριστικά μετανάστευσης (Ισπανία, Πορτογαλία, Φινλανδία) καταγράφονται αναλυτικές
όσο και συγκριτικές έρευνες για το ρόλο των μεταναστευτικών κοινοτήτων (βλ. Dahlstedt, I., Melve, J. &
Saksela, S., 2003) και των ΜΚΟ.
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των αναπτυσσόμενων αυτών δικτύων αντιπροσώπευσης και υποστήριξης «για την προώθηση
των δικαιωμάτων των μεταναστών, ιδιαίτερα εκείνων που δε χαίρουν καμιάς σχεδόν προστασίας και των οποίων η μοίρα, […] δεν θα καλυτερεύσει στο μέλλον» (Σταυροπούλου, 1994, σ.
219- 220), οδηγεί στις πρώτες μελέτες του χώρου.
Μία από τις πρώτες μελέτες του κοινωνικού χώρου που δημιουργείται από τα δίκτυα
των ΜΚΟ και των οργανώσεων των μεταναστών, ιδιαίτερα στο επίπεδο της πόλης των Αθηνών, πραγματοποιείται από την Petronoti, με αφορμή το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Πολυπολιτισμικές πολιτικές και μορφές υπηκοότητας στις ευρωπαϊκές πόλεις» (Petronoti, 1999). Στη
μελέτη αυτή επιχειρείται η καταγραφή των μεταναστευτικών οργανώσεων, γίνεται σύντομη
αναφορά στις πολιτικές δομές και τα χαρακτηριστικά της δράσης τους, ενώ τονίζεται η αδυναμία τους να δράσουν πολιτικά, ως συλλογικά υποκείμενα, με σκοπό την έκφραση και την
επίλυση των προβλημάτων των μελών τους, με αποτέλεσμα τελικά να περιορίζονται στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Παράλληλα, η παρατηρούμενη ανάπτυξη ενός σημαντικού αριθμού ΜΚΟ «που ενεργούν ως μεσολαβητές μεταξύ των μεταναστών και των αρχών
και ενεργούν με πολλαπλούς τρόπους (συνήγοροι, ελεγκτές της δημόσιας διοίκησης, σύμβουλοι)» (ό.π. σ. 82) αποδίδεται στον περιοριστικό χαρακτήρα του νομικού πλαισίου και την
απουσία των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών που θα ασχοληθούν με τα προβλήματα των μεταναστών. Ωστόσο, διαφαίνεται ήδη η αναποτελεσματικότητα των δικτύων αυτών να ασκήσουν θεσμική παρέμβαση τόσο άμεσα, αφού αποκλείονται από τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, όσο και έμμεσα, ασκώντας επιρροή με σκοπό την τροποποίηση των νόμων.
Μια επόμενη μελέτη της Petronoti αποτυπώνει λεπτομερέστερα τη δυναμική της εθνοτικής κινητοποίησης των μεταναστών, ο αποκλεισμός των οποίων από τα κοινά τούς οδηγεί «στη διαμόρφωση κοινωνικών δικτύων, την ίδρυση εθνοτικών οργανώσεων, όπως επίσης και την εξάρτησή τους από μη κυβερνητικές και αντιρατσιστικές οργανώσεις» (Petronoti,
2001, p. 46). Ο ρόλος των εθνικών και διεθνών ΜΚΟ αναδεικνύεται σημαντικός στην αντιπροσώπευση και την κάλυψη των άμεσων αναγκών των μεταναστών, ωστόσο τονίζεται ο
πελατοκεντρικός και πατερναλιστικός χαρακτήρας της δράσης τους, που αφήνει άθικτη τη
μεταναστευτική πολιτική, ενδυναμώνει τη δομή των ίδιων και ενισχύει την ταυτότητα των
μεταναστών ως περιθωριακών στο δημόσιο λόγο. Παράλληλα δίνεται έμφαση στη διαμόρφωση των μεταναστευτικών οργανώσεων ως βάση της πολιτικής κινητοποίησης των μεταναστών αλλά και ως μέσο ελέγχου τους από τις κρατικές αρχές.
Σε έρευνα - μελέτη του Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος & Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου (ΙΑΠΑΔ, 2002), γίνεται επίσης αναφορά στις κυριότερες
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ΜΚΟ που παρέχουν υπηρεσίες σε μετανάστες, με την επισήμανση ωστόσο πως η παροχή
τους, «πραγματοποιείται με μεγάλες δυσκολίες και μέσω προβλημάτων, με τρόπο που να είναι
αναποτελεσματική και ατελέσφορη» (ΙΑΠΑΔ, 2002, σ. 88).
Στη λειτουργία των μεταναστευτικών οργανώσεων ως ομάδων συμφερόντων επικεντρώνεται η μελέτη της Σούμπερτ (2004), η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι ομάδες
των μεταναστών αποτελούν ομάδες συμφερόντων στο αρχικό τους στάδιο, οι οποίες, όταν
ισχυροποιηθούν, θα εξαναγκάσουν το κράτος να τις αναγνωρίσει. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δομής και της λειτουργίας τους αναλύονται μέσα από την ποιοτική έρευνα έξι οργανώσεων και τονίζεται, σε συμφωνία και με τις μελέτες της Petronoti (1999 · 2001), ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος των ηγετών των οργανώσεων αυτών.
Η δυναμική των κοινωνικών δικτύων στο χώρο της μετανάστευσης (με εστίαση όμως
στους πρόσφυγες) αναφέρεται επίσης από τις Papadopoulou (2002) και Rozakou (2005). Η
Papadopoulou, αξιοποιώντας την έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου, μελετά τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και τις δράσεις που αναπτύσσουν τα οργανωμένα (πολιτικά) δίκτυα των
Κούρδων πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα και το ρόλο τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της μετανάστευσης αλλά και στη διευθέτηση ζητημάτων που συνδέονται με τον
τόπο προέλευσής τους. Η Rozakou αναφέρεται ιδιαίτερα στην «ερμηνεία» που αποκτούν οι
εθελοντικές πρακτικές των ΜΚΟ εντός του διακριτού πολιτισμικού πλαισίου, γηγενών εθελοντών / εξυπηρετούμενων προσφύγων, και στον τρόπο με τον οποίο (συνειδητά ή όχι) οι
μεν πρώτοι «επιβάλλουν» τα πολιτισμικά τους μοντέλα, ενώ οι δεύτεροι «προσπαθούν να κάνουν τους εθελοντές προστάτες (patrons) τους» (Rozakou, 2005, p. 5).
Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μελέτη του ρόλου των ΜΚΟ, εντασσόμενη εντός του
θεωρητικού πλαισίου της ΚτΠ, επιχειρείται από τον Καρακατσάνη (2004). Αν και το αντικείμενο της έρευνας περιορίζεται σε θέματα που αφορούν εσωτερικούς μετανάστες, προερχόμενους από τη Δυτική Θράκη, αποτυπώνονται σε αυτήν οι αντιφάσεις της γενικότερης ρητορικής γύρω από την ΚτΠ και της παρέμβασης των ΜΚΟ στο μειονοτικό χώρο. Μέσα από
μια ποιοτική προσέγγιση, βασισμένη σε ανοικτές συνεντεύξεις και επιτόπια έρευνα, ο συγγραφέας καταλήγει στην αποδόμηση της δράσης των ΜΚΟ, αναδεικνύοντας πτυχές που
«μπορεί να αποκρύπτονται από την πρώτη θέαση ή να μην γίνονται αντιληπτές ακόμα και από
τους ίδιους τους δρώντες» (Καρακατσάνης, 2004, σ. 75), όπως την προβολή στοιχείων απολιτικού χαρακτήρα ή τους αποκλεισμούς που συνειδητά ή ασυνείδητα οι ΜΚΟ συντηρούν.
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Η πιο πρόσφατη αναφορά στο ρόλο των κοινωνικών δικτύων που υποστηρίζουν τη
συμμετοχή των μεταναστών στο δημόσιο λόγο γίνεται από τους Gropas & Triandafyllidou
(2005), οι οποίοι επιβεβαιώνουν τον περιορισμένο πολιτικό ακτιβισμό (civic activism) των
μεταναστών, αναζητούν τα βασικά πεδία στα οποία αυτός εκδηλώνεται καθώς και τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται μεταξύ των μεταναστευτικών ομάδων στις μορφές και την
έκταση της κινητικότητάς τους.

4.1.2

Τα ερευνητικά ερωτήματα
Η ανασκόπηση του περιορισμένου αριθμού ερευνών που έχουν γίνει στο πεδίο αυτό

αποτυπώνει έναν κοινωνικό χώρο (μεταναστευτικές κοινότητες και ΜΚΟ) τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του οποίου, αφενός δεν μπορούν να αγνοηθούν, αφετέρου μεταβάλλονται διαρκώς. Απώτερος στόχος της εμπειρικής έρευνας είναι να διερευνηθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δράσης και της αλληλεπίδρασης αυτών των παραγόντων, ως προς τη διαδικασία ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα (βλ. σχήμα 4).

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Κοινων. Κεφάλαιο

Εσωστρέφεια
Bonding Social
Capital

ΜΚΟ
Κοινωνία Πολιτών

Εξωστρέφεια
Bridging & Linking
Social Capital

Συνηγορία

Επιχειρησιακή
Παρέμβαση

ένταξη
;
Σχήμα 4. Δράση και αλληλεπίδραση των παραγόντων της ένταξης
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Αναλυτικότερα, ο στόχος αυτός μπορεί να επιμεριστεί στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα 1 (Αθανασίου, 2000, σ. 70 – 71 · Παρασκευόπουλος, 1993, τ. Α΄, σ. 83 – 84 & 88 –
91):
i.

Αναπτύσσεται κοινωνικό κεφάλαιο εντός των μεταναστευτικών κοινοτήτων;
Κάτω υπό ποιες συνθήκες αυτό συμβαίνει (εφόσον συμβαίνει) και ποια είναι
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του; 2 (απηχεί την τυπολογία του Putnam;)

ii.

Το κοινωνικό κεφάλαιο, που αναπτύσσεται εντός των μεταναστευτικών κοινοτήτων, συμβάλλει στην προώθηση της ένταξης ή ενδυναμώνει την εθνοτική
περιχαράκωση και συντελεί στο διαχωρισμό;

iii.

Οι κοινότητες των μεταναστών μπορούν να ασκήσουν επιρροή στην κεντρική
εξουσία, να λειτουργήσουν δηλαδή ως ομάδες συμφερόντων;

iv.

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συνηγορίας και της επιχειρησιακής παρέμβασης των ΜΚΟ;

v.

Πώς αξιολογείται ο ρόλος των ΜΚΟ στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών; Συνιστούν μορφή διεκδίκησης και πάλης ενάντια στη διάκριση ή πολιτική οργανωμένης φιλανθρωπίας;

4.2 Ο σχεδιασμός της εμπειρικής έρευνας
4.2.1

Η ανάγκη χαρτογράφησης του ερευνητικού πεδίου
Ο σχεδιασμός της έρευνας, από τη φάση ακόμα της διερεύνησης και της αξιοποίησης

της σχετικής βιβλιογραφίας, έθεσε εξαρχής το θέμα του προσδιορισμού του ερευνητικού πεδίου, το οποίο εννοιολογικά ήταν σαφές, ωστόσο ήταν δυσχερές στην λεπτομερή καταγραφή
του. Πρώτα από όλα λοιπόν απαιτήθηκε η όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή του ερευ1

Σύμφωνα με τα εγχειρίδια μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας (βλ. Αθανασίου, 2000 · Παπαναστασίου,
1996 · Παρασκευόπουλος, 1993) οι στόχοι της έρευνας διατυπώνονται υπό μορφή απλών διερευνητικών ερωτημάτων, όταν τα δεδομένα της βιβλιογραφίας και η φύση του θέματος δεν επιτρέπουν τη διατύπωση εύλογων
προβλέψεων για τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πράγματι, η περιορισμένη βιβλιογραφία σχετικά με το ρόλο
των υπό μελέτη παραγόντων στην Ελλάδα δεν επαρκεί για να εικαστούν με σχετική ασφάλεια τα ευρήματα της
έρευνας, ώστε να διατυπωθούν υπό μορφή ερευνητικών υποθέσεων. Ωστόσο, στοιχεία που αντλήθηκαν από
αντίστοιχες έρευνες στο εξωτερικό, επιτρέπουν κάποιες προρρήσεις για τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι οποίες όμως, λόγω κυρίως του διαφορετικού κοινωνικού και θεσμικού πλαισίου από το οποίο αντλούνται, δεν
μπορούν να σταθούν ακόμα ως ερευνητικές υποθέσεις, αλλά εμπλουτίζουν τα διερευνητικά ερωτήματα, κατευθύνοντας έτσι εν μέρει τους ερευνητικούς σκοπούς.
2

Η παρατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κοινωνικού κεφαλαίου έγινε με βάση το εννοιολογικό
πλαίσιο που προτείνει το Policy Research Initiative (PRI, 2005). Βλ στα Παραρτήματα Χαρακτηριστικά Παρουσίας & Λειτουργίας Κοινωνικού Κεφαλαίου.

79

Κεφάλαιο 4. Μεθοδολογία της εμπειρικής έρευνας

νητικού πεδίου ( η χαρτογράφηση δηλαδή των μεταναστευτικών κοινοτήτων και των ΜΚΟ),
ώστε στη συνέχεια να καταστεί δυνατή μια πρώτη ανάλυση των χαρακτηριστικών τους, που
θα οδηγούσε στην επιλογή του είδους της έρευνας (ποσοτική / ποιοτική), του δείγματος και
των μέσων συλλογής των δεδομένων.
Η χαρτογράφηση του ερευνητικού πεδίου αποδείχθηκε δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, για τους ακόλουθους λόγους:
•

Στο σύνολο της βιβλιογραφίας που ήταν διαθέσιμη, η αναφορά στις μεταναστευτικές κοινότητες και στις ΜΚΟ ήταν συνήθως ενδεικτική, αντικρουόμενη
και σε καμία περίπτωση εξαντλητική 1 .

•

Κανένας δημόσιος φορέας δεν έχει καταγεγραμμένο το σύνολο των ΜΚΟ 2 ,
πολλές από τις οποίες λειτουργούν ως άτυπες (μη καταστατικά θεμελιωμένες)
ομάδες ή κάτω από τη ρύθμιση διάφορων νομικών διατάξεων 3 , επιτείνοντας
τη σύγχυση γύρω από τον αριθμό τους.

•

Η δυναμική του χώρου (ιδιαίτερα αυτού των μεταναστευτικών κοινοτήτων)
βρίσκεται στην πλήρη ανάπτυξή της, με νέες μορφές οργάνωσης να «ξεφυτρώνουν» (mushrooming) συνεχώς.

•

Αρκετές από τις ήδη καταγεγραμμένες οργανώσεις του χώρου έχουν αναστείλει, διαφοροποιήσει ή σταματήσει τη λειτουργία τους.

•

Στο χώρο των ΜΚΟ η εξειδίκευση στα θέματα των μεταναστών είναι η εξαίρεση, καθώς οι περισσότερες δεν αναπτύσσουν δράσεις στοχευμένες αποκλειστικά σε αυτούς. Η εξάρτηση δε πολλών εξ αυτών των δράσεων από την

1

Η αντικρουόμενες αναφορές οφείλονται κυρίως στην έλλειψη αντικειμενικών κριτηρίων για το τι συνιστά μια
οργάνωση μεταναστών ή μια ΜΚΟ. Π.χ. σε ορισμένες καταγραφές συμπεριλαμβάνονται οι μικτές οργανώσεις
μεταναστών – γηγενών (π.χ. Ελληνοσουδανικός Σύνδεσμος Φιλίας), τις οποίες άλλοι αποκλείουν, συμπεριλαμβάνοντας μόνο τις αποκλειστικά εθνοτικές οργανώσεις.
2

Ο συνολικός αριθμός των ΜΚΟ στην Ελλάδα δεν είναι γνωστός. Στοιχεία υπάρχουν μόνο από έρευνες- καταγραφές των ΜΚΟ ορισμένων μόνο κλάδων. Χαρακτηριστικό είναι πως ο χώρος της Κοινωνικής Φροντίδας
(Παναγιωτίδου, 1999), στον οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι ΜΚΟ που ασχολούνται με τους μετανάστες, όπως και οι μεταναστευτικές κοινότητες, αριθμούσε το 1999 περίπου 3.000 οργανώσεις, ενώ την ίδια
περίοδο μια ερευνητική ομάδα του Υπουργείου Εξωτερικών κατέγραψε 31.585 «Μη Κρατικά Υποκείμενα» (Λιοναράκης, 2005), που ανέπτυσσαν δράση στο χώρο των διεθνών σχέσεων. Βέβαια ο αριθμός των οργανώσεων
που παρουσιάζουν σταθερή και σημαντική δράση είναι κατά πολύ περιορισμένος, ωστόσο τα στοιχεία αυτά,
πέρα από ένδειξη της δυναμικής του χώρου, αποτελούν και ένδειξη της αταξίας που τον χαρακτηρίζει, η οποία
οδηγεί και τις ίδιες τις υπηρεσίες της πολιτείας να «προσφεύγουν σε ανεπίσημες ερευνητικές καταγραφές για να
διαπιστώσουν τον πραγματικό αριθμό των ελληνικών Μ.Κ.Ο.» (ΟΚΕ, 2005, σ. 26).
3

Η νομική μορφή των ΜΚΟ είναι συνήθως αυτή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, του Συλλόγου /
Σωματείου ή της Ένωσης Προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 107
του Αστικού Κώδικα.
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εξασφάλιση εθνικών η ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων οδηγεί στη συχνή διαφοροποίηση του επωφελούμενου πληθυσμού, ανάλογα με τη στόχευση των
προγραμμάτων αυτών.
Αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία, επιχειρήθηκε η χαρτογράφηση του ερευνητικού
πεδίου, όπως καταγράφεται στον Κατάλογο 1 & 2 του Παραρτήματος, η οποία όμως, για τους
λόγους που προαναφέρθηκαν, σε καμιά περίπτωση δεν είναι εξαντλητική.

4.2.2

Ανιχνεύοντας τα χαρακτηριστικά του πεδίου: η επιλογή του δείγματος
Η αρχική εκτίμηση των στοιχείων που συνθέτουν το ερευνητικό πεδίο οδήγησε στα

ακόλουθα συμπεράσματα σχετικά με τις οργανώσεις των μεταναστών. Καταγράφηκε ένας
μεγάλος αριθμός μεταναστευτικών οργανώσεων (111 οργανώσεις) 1 , η πλειονότητα των οποίων εδρεύει στην Αθήνα, που αντιστοιχούν στις 46 από τις 215 χώρες προέλευσης μεταναστών στην Ελλάδα (ΕΣΥΕ, 2001). Ορισμένες μεταναστευτικές εθνότητες εκπροσωπούνται
από περισσότερες από μία οργανώσεις, ενώ εντοπίστηκαν και ορισμένες μικτές (οργανώσεις
γηγενών – μεταναστών). Καταγράφηκαν επίσης ορισμένα οργανωτικά σχήματα υπερεθνοτικής αντιπροσώπευσης (π.χ. Παναφρικανική Ένωση), σχήματα οργάνωσης με βάση το φύλο
(Δίκτυο Γυναικών Μεταναστριών Ελλάδας), μικτές μορφές οργάνωσης (Ένωση Αφρικανών
Γυναικών) και τέλος οργανωτικές δομές συλλογικής έκφρασης των μεταναστών (Φόρουμ
Ελλήνων Μεταναστών, Δίκτυο Μεταναστών Ελλάδας).
Η μελέτη του συνόλου των οργανώσεων αυτών ξεπερνούσε τόσο τις ανάγκες όσο και
τις δυνατότητες της εργασίας αυτής, πρωτίστως λόγω του μεγάλου τους αριθμού και δευτερευόντως λόγω της σχετικής διασποράς τους στη χώρα. Για την εξασφάλιση της, κατά το
δυνατόν, καλύτερης αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος (Αθανασίου, 2000, σ. 88 - 89 ·
Παπαναστασίου, 1996, σ. 105 κ.εξ. · Παρασκευόπουλος, 1993, σ. 10 κ.εξ.) τέθηκαν τα ακόλουθα κριτήρια:
•

Ο πληθυσμός των μεταναστευτικών ομάδων στην Ελλάδα, σε φθίνουσα διάταξη (κριτήριο τάξης μεγέθους). Το σκεπτικό ήταν πως οι μεγαλύτερες αριθμητικά εθνότητες θα εμφανίζουν πιο κρυσταλλωμένες και αποτελεσματικές
μορφές συλλογικής αντιπροσώπευσης.

1

Στη συνέχεια της εργασίας αυτής, και όπου γίνεται αναφορά στους μετανάστες, οι όροι κοινότητα και οργάνωση χρησιμοποιούνται εναλλακτικά με το ίδιο περιεχόμενο. Ο όρος οργάνωση τονίζει τον επίσημο χαρακτήρα της συγκρότησης, ενώ η κοινότητα την κοινή εθνοτική καταγωγή.
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•

Η παρουσία μεταναστών από τρεις διαφορετικές ηπείρους 1 (κριτήριο περιοχής προέλευσης). Το σκεπτικό αυτού του κριτηρίου ήταν να καλυφθούν οι τυχόν υπάρχουσες διαφοροποιήσεις που το ευρύτερο πολιτισμικό - φυλετικό
πλαίσιο δημιουργεί.

•

Η ύπαρξη διάφορων οργανωτικών σχημάτων (οργανωτικό κριτήριο). Με το
κριτήριο αυτό επιδιώχθηκε να μελετηθούν και άλλα οργανωτικά σχήματα αντιπροσώπευσης, πέρα από το κυρίαρχο της εθνοτικής καταγωγής.

Με βάση αυτά τα κριτήρια το δείγμα της έρευνας που αφορούσε στις μεταναστευτικές κοινότητες ήταν το εξής 2 :
1. Σύλλογος Νεολαίας Αλβανών Μεταναστών στην Ελλάδα.
2. Βουλγαρική Κοινότητα
3. Ουκρανική Κοινότητα «Η Γη του Πελαργού» 3
4. Ένωση Αιγυπτίων Εργαζομένων στην Ελλάδα- El Rapta 4
5. Ένωση Εργαζομένων Μεταναστών Μπαγκλαντές Ελλάδας 5
6. Κοινότητα Γυναικών από το Αφγανιστάν 6
7. Δίκτυο Γυναικών Μεταναστριών Ελλάδας
8. Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών 1
1

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί μετανάστες από 215 χώρες όλων των ηπείρων. Με δεδομένο όμως τον ορισμό
της έννοιας μετανάστης που υιοθετήθηκε σε αυτήν την εργασία, αποκλείονται οι προερχόμενοι από την Ωκεανία
(9.065 άτομα). Επίσης η έρευνα δε συμπεριέλαβε τις χώρες της κεντρικής και λατινικής Αμερικής (5.177 άτομα) για τις οποίες δεν υπάρχουν αμιγείς εθνοτικές οργανώσεις, παρά μόνο τρεις πολιτιστικοί σύλλογοι και μία
μικτή οργάνωση.
2

Πρόκειται για το δείγμα που διαμορφώθηκε τελικά με βάση την ανταπόκριση που έδειξαν οι υπεύθυνοι των
οργανώσεων και τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους (βλ. την επόμενη σημείωση και στη συνέχεια το κεφάλαιο 5.2.2 Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν).
3

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Καταλόγου 1 του Παραρτήματος , οι Αλβανοί αποτελούν τη πολυπληθέστερη
κοινότητα μεταναστών στην Ελλάδα (438.036) και ακολουθούν οι Βούλγαροι (35.104) και οι Ουκρανοί
(13.616). Οι μετανάστες από τη Γεωργία και τη Ρωσική Ομοσπονδία, που υπερέχουν αριθμητικά της Ουκρανίας, δεν έχουν ιδρύσει αμιγώς εθνοτικές οργανώσεις, ενώ δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με την οργάνωση
των μεταναστών από τη Ρουμανία. Οι ομάδες αυτές θεωρούνται αντιπροσωπευτικές του 83% του συνολικού
μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ελλάδα, που προέρχεται από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες.
4

Οι Αιγύπτιοι (7.448) αποτελούν την μεγαλύτερη κοινότητα Αφρικανών μεταναστών.

5

Οι μετανάστες από το Μπαγκλαντές (4.854) αποτελούν την τρίτη πιο πολυάριθμη ομάδα από την Ασία, μετά
τους Πακιστανούς (11.130) και τους Ινδούς (7.216), με τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η συνεργασία στα
πλαίσια της έρευνας (βλ. στη συνέχεια κεφ. 5.2.2 Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν).
6

Η επιλογή της Κοινότητας των Αφγανών γυναικών έγινε με σκεπτικό να ερευνηθεί μια εθνοτική ομάδα που
ήρθε στην Ελλάδα πολύ πρόσφατα και βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης μορφών συλλογικής αντιπροσώπευσης.
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Η εξαγωγή συμπερασμάτων από τα στοιχεία του Μη Κυβερνητικού χώρου και η επιλογή ενός, όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικού, δείγματος αποδείχθηκε αρκετά πιο περίπλοκη. Το εύρος του ορισμού που υιοθετήθηκε (βλ. κεφ. 3.3) συμπεριέλαβε πολλές οργανώσεις με ετερόκλιτα στοιχεία, που εκτείνονταν από δομές με κυρίαρχη την προνοιακή παροχή (π.χ. ΚΑΡΙΤΑΣ), μέχρι άλλες αμιγώς πολιτικές και διεκδικητικές (π.χ. Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης), ή από άτυπα δίκτυα συνηγορίας ορισμένων ατόμων (π.χ. Ομάδα Δικηγόρων), έως διεθνείς πολυπρόσωπους οργανισμούς επιχειρησιακής παρέμβασης (Ερυθρός
Σταυρός).
Η επιλογή των ΜΚΟ πραγματοποιήθηκε με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
•

Το εύρος και το είδος των δράσεων που αναπτύσσουν (συνηγορία/ επιχειρησιακή παρέμβαση).

•

Τα οργανωτικά τους χαρακτηριστικά (τυπική/ άτυπη οργάνωση).

•

Τη θέση τους στο χώρο της ΚτΠ 2 .

Με βάση αυτά τα κριτήρια οι ΜΚΟ που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας, ήταν οι
ακόλουθες:
1. PRAKSIS – Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής
Συνεργασίας
2. Γιατροί του Κόσμου 3
3. Μεταβατικό Κέντρο MOSAIC
4. ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 4
5. ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ- Προσφυγικό Έργο 5
1

Το Δίκτυο Γυναικών Μεταναστριών Ελλάδας επελέγη ως διαφοροποιημένη μορφή συλλογικής οργάνωσης
στη βάση του φύλου, ενώ το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών αποτελεί τη στιγμή αυτή το πιο προβεβλημένο
δίκτυο εκπροσώπησης των μεταναστευτικών οργανώσεων, έχοντας εξασφαλίσει θέση επίσημου συνομιλητή με
τις αρχές για τα ζητήματα της μετανάστευσης.
2

Η θέση των ΜΚΟ στο χώρο της ΚτΠ προσδιορίστηκε με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας
τους ή της σχέσης τους (άμεσης ή έμμεσης) με φορείς, όπως η Εκκλησία, τα πολιτικά κόμματα ή οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.
3

H PRAKSIS (www.praksis.gr) και οι Γιατροί του Κόσμου (www.mdmgreece.gr) επιλέχτηκαν ως οι πιο αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εφαρμογής και υλοποίησης προγραμμάτων ιατρικής και ανθρωπιστικής δράσης.
4

Η ΑΡΣΙΣ (www.arsis.gr) και το MOSAIC (www.kethea.gr) επιλέχτηκαν ως αντιπροσωπευτικές μορφές παρέμβασης με σκοπό την ψυχοκοινωνική υποστήριξη μεταναστών (και άλλων αποκλεισμένων κοινωνικά ομάδων), για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης και τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης.
5

Η επιλογή της ΚΑΡΙΤΑΣ (www.caritas.gr) είναι αντιπροσωπευτική των οργανώσεων της ΚτΠ που υποστηρίζονται από την (καθολική) εκκλησία. Στο αρχικό δείγμα περιλαμβάνονταν και οργανώσεις συνδεόμενες με την
ορθόδοξη εκκλησία (Αλληλεγγύη- ΜΚΟ της Εκκλησίας της Ελλάδος και Χριστιανική Ένωση Νέων- ΧΕΝ), με τις

83

Κεφάλαιο 4. Μεθοδολογία της εμπειρικής έρευνας

6. Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Ατόμων & Οικογενειών - Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ)
7. Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης ΕΕΣ 1
8. Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) 2
9. Ελληνοαλβανικός Σύλλογος Φιλίας (ΕΑΣΦ)- Σωκράτης 3
10. Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Μεταναστών και Προσφύγων 4
11. Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών 5
12. Γραφείο Υποστήριξης Μεταναστών και Προσφύγων Εργατικού Κέντρου Αθήνας 6
4.2.3

Η επιλογή της μεθόδου
Η μεθοδολογική προσέγγιση της εμπειρικής μελέτης ήταν ποιοτική, τόσο για πρακτι-

κούς λόγους όσο κυρίως για λόγους σχετικούς με το γενικότερο στόχο της έρευνας, τα διερευνητικά ερωτήματα που είχαν τεθεί και το είδος των στοιχείων που αναμενόταν να συγκεντρωθούν. Πιο συγκεκριμένα, ο ποιοτικός χαρακτήρας της έρευνας επελέγη για τους παρακάτω λόγους:
•

Τα χαρακτηριστικά που έδωσε η καταγραφή του πεδίου (μεγάλος αριθμός οργανώσεων) και οι αρχικές διερευνητικές προσπάθειες για την εξασφάλιση της

οποίες, παρά τις επανειλημμένες επαφές και την αρχική συμφωνία, δεν στάθηκε δυνατό να πραγματοποιηθεί
εγκαίρως η συνέντευξη.
1

Ο Ερυθρός Σταυρός (www.redcross.gr) είναι ο μεγαλύτερος Μη Κυβερνητικός Οργανισμός στην Ελλάδα (σε
εύρος δραστηριοτήτων, οικονομικών, υλικών και ανθρώπινων πόρων).
2

Το ΙΜΔΑ (www.mfhr.gr) αποτελεί αντιπροσωπευτική μορφή αυτοχρηματοδοτούμενης δομής που δραστηριοποιείται στο χώρο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, με ειδική συμβουλευτική σχέση με διεθνείς οργανισμούς
όπως ο ΟΗΕ και η UNESCO. Η δραστηριότητά του σχετικά με τους μετανάστες περιλαμβάνει οργάνωση συνεδρίων & διαλέξεων, ανάπτυξη δικών του ερευνητικών προγραμμάτων, λειτουργία κέντρου τεκμηρίωσης και
παροχή νομικής βοήθειας.
3

Η επιλογή του ΕΑΣΦ-Σωκράτης αποτελεί δείγμα ΜΚΟ που αναπτύσσει στοχευμένες εθνοτικά δράσεις, αλλά
και συνολική δραστηριότητα στο χώρο των μεταναστών με την παροχή νομικής βοήθειας, έκδοση περιοδικού
και λειτουργία ενημερωτικής δικτυακής πύλης (portal) (www.diavatirio.net).
4

Πρόκειται για αντιπροσωπευτική μορφή άτυπης εθελοντικής οργάνωσης με σκοπό την παροχή νομικών συμβουλών σε μετανάστες και μεταναστευτικές κοινότητες και την παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο για τα ζητήματα μεταναστών και προσφύγων.
5

Εθελοντική πρωτοβουλία Ελλήνων και μεταναστών προσανατολισμένη κυρίως σε εκπαιδευτικές αλλά και
πολιτιστικές και αντιρατσιστικές δραστηριότητες συλλογικής διεκδικητικής δράσης.
6

Το γραφείο αυτό αποτελεί δομή υποστήριξης, ενταγμένη σε ένα ευρύτερο δίκτυο ανάλογων δομών, που περιλαμβάνει μεταναστευτικές κοινότητες, ΜΚΟ και εργατικά συνδικάτα, με έμφαση στα εργασιακά δικαιώματα
των μεταναστών.
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διαθεσιμότητας των υπευθύνων (κυρίως των μεταναστευτικών οργανώσεων)
έδειξαν πως ήταν αδύνατο 1 να εξασφαλιστεί ένα αξιόπιστο πλαίσιο δειγματοληψίας, που να εγγυάται με έναν αυστηρό τρόπο την αντιπροσωπευτικότητα του ερευνητικού πεδίου.
•

Η φύση του στόχου της έρευνας και η πρόθεση να μελετηθούν κοινωνικές διαδικασίες με έμφαση στο μικρο- επίπεδο της συλλογικής δραστηριότητας,
καθιστούσαν ακατάλληλη την ποσοτική έρευνα. Επιδίωξη της ποιοτικής προσέγγισης ήταν να μελετηθούν οι μαλακές μεταβλητές 2 , οι δομικές αιτιότητες
(το «τι» και «πώς» της λειτουργίας των συγκεκριμένων σχημάτων αντιπροσώπευσης) και το λανθάνον πλέγμα σχέσεων και εξαρτήσεων που καθορίζει
τις μεμονωμένες ή συλλογικές στρατηγικές των μεταναστευτικών οργανώσεων.

Η ποιοτική προσέγγιση έγινε εις γνώσιν των περιορισμών της σε σχέση με τη γενίκευση των συμπερασμάτων και τις δυσκολίες που χαρακτηρίζουν τη διαπολιτισμική έρευνα,
εξαιτίας της διάκρισης δικών/ ξένων (insiders/ outsiders) και των σχέσεων ισχύος (power relations) που ενδεχομένως ενυπάρχουν μεταξύ ερευνητή και αυτών που συμμετέχουν στην
έρευνα (Iosifides, 2003).

4.2.4

Τα μέσα συλλογής του ερευνητικού υλικού
Το βασικό μέσο συλλογής του ερευνητικού υλικού ήταν η συνέντευξη (Αθανασίου,

2000, σ. 147 – 167 · Cohen & Manion, 1997, σ. 373 – 410 · Παπαναστασίου, 1996, σ. 74 –
80 & 170 – 171 · Παρασκευόπουλος, 1993, σ. 126 – 133). Η επιλογή αυτή έγινε, διότι αφενός εξασφάλιζε τη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών 3 που συνέθεταν τη δομή
και τα χαρακτηριστικά των υπό μελέτη οργανώσεων, αφετέρου έδινε τη δυνατότητα της εις
βάθος διερεύνησης του θέματος, κυρίως μέσω της ανάδειξης των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων (σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο) εντός και μεταξύ αυτών των δομών. Με αφετηρία τα διερευνητικά ερωτήματα, ορίστηκαν οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους εκτυλί1

Με βάση τους δεδομένους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, που μπορούσαν να κινητοποιηθούν για την
εν λόγω μελέτη.

2

Βλ. κεφ. 3.4.3

3

Η άμεση και προσωπική επικοινωνία, ιδιαίτερα με τους εκπροσώπους των μεταναστευτικών κοινοτήτων, εξασφάλισε την ευελιξία στον τρόπο δόμησης των ερωτήσεων και την υπέρβαση του φραγμού που η διαφορετική
γλώσσα θέτει, ιδιαίτερα σε έννοιες όπως η ένταξη, που εννοιολογικά είναι ασαφείς.
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χθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις, ο σκελετός των οποίων βασίστηκε σε προκαθορισμένες
ανοικτές ερωτήσεις 1 . Μέσω ανοικτών ερωτήσεων τύπου « χωνί» (Cohen & Manion, 1997,
σ. 381), η διαδικασία στόχευε βαθμιαία στη διατύπωση πιο εξειδικευμένων ερωτήσεων, οι
απαντήσεις στις οποίες θα αποτελούσαν τη βάση για τη βαθύτερη διερεύνηση των υπό μελέτη θεμάτων, ενώ ο ανοικτός χαρακτήρας της διαδικασίας εξασφάλιζε τη δυνατότητα να αναδειχθούν και πτυχές του θέματος που αρχικά δεν είχαν προβλεφθεί η δεν είχαν αξιολογηθεί
ως σημαντικές.
Η επιλογή της συνέντευξης ως ερευνητικής τεχνικής έθεσε εξαρχής τα προβλήματα
εγκυρότητας και αξιοπιστίας που σχετίζονται με αυτή (Αθανασίου, 2000, σ. 167 · Cohen &
Manion, 1997, σ. 387 – 390 · Παπαναστασίου, 1996, σ. 80 · Παρασκευόπουλος, 1993, σ. 129
– 130). Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του μέσου, έγινε προσπάθεια να επιτευχθεί
η μεγαλύτερη δυνατή εγκυρότητα και αξιοπιστία και να ελαχιστοποιηθούν οι μεροληψίες 2 .
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια ορισμένων συνεντεύξεων με εκπροσώπους μεταναστευτικών κοινοτήτων, η χαλάρωση των στοιχείων ελέγχου της συνέντευξης βοήθησε στο να αισθανθούν
οι ερωτώμενοι πιο άνετα και να αναδειχθούν σημαντικά στοιχεία για τη λειτουργία της οργάνωσης, συμβάλλοντας έτσι στην αυξημένη εγκυρότητά της, έστω και σε βάρος της αξιοπιστίας της (βλ. Kitwood, 1997, όπ. αναφ. στο Cohen & Manion, 1997, σ. 388 – 389).
Στο τμήμα της εμπειρικής έρευνας που αφορούσε τις μεταναστευτικές κοινότητες, η
επιδίωξη να αποτυπωθεί το μικρο-επίπεδο της συλλογικής δραστηριότητας και οι σχέσεις και
οι αλληλεπιδράσεις ατόμων και ομάδων εντός της κοινότητας, οδήγησε στην επιλογή της
παρατήρησης ως συμπληρωματικής μεθόδου συλλογής του ερευνητικού υλικού. Καθώς η
παρατήρηση όλων των υπό μελέτη κοινοτήτων ήταν αδύνατη για πρακτικούς λόγους, επιλέχθηκε να παρατηρηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια της εμπειρικής έρευνας, οι εβδομαδιαίες συναντήσεις των μελών του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών. Η διαδικασία αυτή, εκτός του
ότι εμφάνισε την ιδιαίτερη δυναμική της δικτύωσης των μεταναστευτικών κοινοτήτων, αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα αποδοχής του ερευνητή, κάτι το οποίο στην πορεία συνέβαλε
στη διευκόλυνση των επαφών για την εξασφάλιση των συνεντεύξεων.

1

Βλ. στα Παραρτήματα, Το Πλαίσιο της Συνέντευξης Ι & ΙΙ.

2

Μεροληψίες που πηγάζουν από τη σχέση ερευνητή – αντικειμένου έρευνας. Η μελέτη των μεταναστευτικών
ομάδων από έναν ερευνητή της κυρίαρχης εθνοτικά ομάδας, με χρήση μάλιστα μιας τεχνικής που απαιτεί την
άμεση προσωπική επικοινωνία, απαιτεί ενσυναίσθηση της θέσης του «άλλου». Με βάση τις αναπαραστάσεις
που υπάρχουν για τον «άλλο», ο ερευνητής μπορεί να λάβει θέση εξουσίας ή ακόμα και συνηγορίας για αυτόν.
Αντίστοιχα ο μετανάστης «άλλος» μπορεί να προβάλλει στο πρόσωπο του ερευνητή την άρνηση, ως εκπροσώπου της κυρίαρχης πραγματικότητας, ή ακόμα και το αίτημα της συνηγορίας του.
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Παράλληλα με το υλικό που προέκυπτε από τις συνεντεύξεις και την παρατήρηση,
πηγή άντλησης σημαντικών πληροφοριών αποδείχθηκαν οι ιστοχώροι των οργανώσεων αυτών, η γκρίζα βιβλιογραφία (εσωτερικά σημειώματα, αναφορές, ενημερωτικά φυλλάδια) και
οι άτυπες συνεντεύξεις – συζητήσεις, που πραγματοποιήθηκαν από τον ερευνητή με μετανάστες και γηγενείς που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις με θέμα τη μετανάστευση (π.χ. κατά το
11ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, σε συνέδρια και ημερίδες σχετικές με το θέμα), οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της εμπειρικής έρευνας.

4.3 Η υλοποίηση της εμπειρικής έρευνας
4.3.1

Η διαδικασία συλλογής δεδομένων
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Μάρτιος 2006 – Ιανουάριος 2007. Με

βάση τα στοιχεία της χαρτογράφησης του εμπειρικού πεδίου προσεγγίστηκαν οι οργανώσεις
που αρχικά είχαν επιλεγεί. Κατά το διάστημα Μαρτίου- Απριλίου 2006 πραγματοποιήθηκε η
πρώτη διερευνητική επαφή με τις ΜΚΟ, όπου έγινε προφορική έκθεση του θέματος και ζητήθηκε η συμμετοχή τους. Η ενέργεια αυτή είχε ως στόχο τη διερεύνηση της διαθεσιμότητας
και της προθυμίας να παρασχεθούν οι συνεντεύξεις και αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική,
καθώς άνοιξε δίοδο προσωπικής επικοινωνίας με τους υπεύθυνους των οργανώσεων αυτών.
Τη διερευνητική αυτή επαφή ακολούθησε επίδοση ή αποστολή ενυπόγραφου αιτήματος για
την παραχώρηση της συνέντευξης 1 , κάτι που ήταν απαιτητό σε ορισμένες από τις οργανώσεις. Στη διάρκεια της φάσης αυτής προσεγγίστηκαν περισσότερες οργανώσεις από αυτές
που περιλαμβάνει το τελικό δείγμα, οι οποίες τελικά δεν εξετάστηκαν, είτε διότι το εύρος
των δράσεών τους ήταν πολύ περιορισμένο σε σχέση με το αντικείμενο της έρευνας, είτε διότι, μέχρι και την ολοκλήρωση της φάσης συλλογής του υλικού, δεν οριστικοποιήθηκε από
μέρους τους η συνάντηση για την πραγματοποίηση της συνέντευξης.
Η επιλογή των ατόμων που θα παραχωρούσαν τις συνεντεύξεις καθορίστηκε από τις
ίδιες τις οργανώσεις και επρόκειτο για άτομα που γνώριζαν τόσο τα οργανωτικά χαρακτηριστικά των ΜΚΟ όσο και τα χαρακτηριστικά της δράσης τους. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο τον ερευνητή 2 στους χώρους των ΜΚΟ, ενώ από τις 12 οργανώσεις

1

Βλ. στα Παραρτήματα, Το Πλαίσιο της Συνέντευξης ΙΙ.

2

Κατά την προετοιμασία της συνέντευξης λήφθηκε σοβαρά υπόψη η μεθοδολογική οδηγία, σύμφωνα με την
οποία «δε συνιστάται ο ερευνητής να είναι ταυτόχρονα και συνεντευκτής» (Παπαναστασίου, 1996, σ. 171), εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου υποκειμενικότητας και μεροληψίας, ως αποτέλεσμα των απόψεων και των στά-
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του δείγματος παραχώρησαν συνολικά συνέντευξη 16 άτομα, οι απαντήσεις των οποίων, με
τη σύμφωνη βέβαια γνώμη τους, μαγνητοφωνήθηκαν.
Ανάλογη διαδικασία ακολουθήθηκε και κατά την επαφή με τις κοινότητες και τις οργανώσεις των μεταναστών. Και σε αυτή την περίπτωση το αρχικό δείγμα ήταν διαφοροποιημένο μερικώς σε σχέση με το τελικό, καθώς δεν κατέστη δυνατή είτε η επικοινωνία είτε η
συνεργασία με ορισμένες από τις οργανώσεις αυτές. Οι εκπρόσωποι ήταν μέλη των διοικητικών συμβουλίων των μεταναστευτικών κοινοτήτων – οργανώσεων, με καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, χαρακτηριστικό που αποδείχθηκε σημαντικό για την επιτυχία της συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία των κοινοτήτων ή σε χώρους όπου οι κοινότητες φιλοξενούνταν, και στο σύνολό τους σχεδόν 1 καταγράφηκαν σε μαγνητόφωνο.

4.3.2

Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν
Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας το μόνο ουσιαστικό πρόβλημα που αντιμε-

τωπίστηκε ήταν η εξασφάλιση της επικοινωνίας και της διαθεσιμότητας των ατόμων που θα
παραχωρούσαν τις συνεντεύξεις. Σε ό,τι αφορούσε τις μεταναστευτικές κοινότητες η δυσκολία πήγαζε από το γεγονός ότι τα στοιχεία επικοινωνίας που ήταν διαθέσιμα (συχνά μόνο ένα
κινητό τηλέφωνο) δεν ήταν πρόσφατα ενημερωμένα. Αποτέλεσμα ήταν τα αιτήματα που
απεστάλησαν με το ταχυδρομείο να μην απαντηθούν, οδηγώντας το αρχικό δείγμα στην αναθεώρησή του 2 . Άρνηση στη συνεργασία αντιμετωπίστηκε από τρεις κοινότητες (η μία εξ αυτών με σημαντική οργανωτική δομή), ενώ η συνεργασία με μια ακόμα κοινότητα δεν κατέστη έγκαιρα δυνατή, λόγω εσωτερικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας.
σεών του αναφορικά με το υπό μελέτη θέμα. Ωστόσο οι περιορισμένοι πόροι της έρευνας (οικονομικοί και
ανθρώπινοι) κατέστησαν αυτό το συνδυασμό αναγκαίο. Για την ελαχιστοποίηση αυτών «των διαπροσωπικών
αλληλεπιδράσεων που παρεμβαίνουν» ( Cohen & Manion, 1997, σ. 380), ακολουθήθηκαν τα εξής:
• Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν, ώστε να μην υπάρχουν σφάλματα στην καταγραφή των απαντήσεων,
όπως: παραλείψεις, αξιολογικές αλλοιώσεις ή αντιμεταθέσεις (Παπαναστασίου, 1996, σ. 80 · Παρασκευόπουλος, 1993, τ. Β’ , σ. 132 – 133)
• Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν μόνο αδρομερώς για το θέμα, τους σκοπούς και τη σπουδαιότητα της
έρευνας, έτσι ώστε να μην επηρεαστούν από τις απόψεις του συνεντευκτή και οι απαντήσεις τους να
έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα και εγκυρότητα (σε αυτό συνέβαλλε και η διαβεβαίωση για την τήρηση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων).
1

Πλην μίας, η οποία έγινε τηλεφωνικά, λόγω αυξημένων προσωπικών υποχρεώσεων του εκπροσώπου.

2

Είναι χαρακτηριστικό πως από τις επτά επιστολές που στάλθηκαν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μόνο δύο
αποδείχθηκαν να έχουν ενεργούς παραλήπτες, χωρίς όμως να απαντηθεί καμιά από αυτές. Ανάλογη δυσκολία
υπήρξε και με ορισμένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας, τα οποία δεν ήταν πια σε χρήση.
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Οι επαφές με το χώρο των ΜΚΟ ήταν επιτυχέστερες. Η πρώτη διερευνητική επαφή
έτυχε καλής αποδοχής και συμφωνίας για συνεργασία από όλες τις οργανώσεις που προσεγγίστηκαν. Ωστόσο αυτή δεν επιτεύχθηκε με ορισμένες, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις
προς αυτές, για λόγους άγνωστους στον ερευνητή 1 . Επίσης το μεσοδιάστημα των καλοκαιρινών διακοπών και απρόοπτα γεγονότα που απαιτούσαν άμεση αντιμετώπιση 2 μετέθεσαν
χρονικά ή και ανέβαλαν την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων.

1

Ένας λόγος που μπορεί να εικαστεί είναι η ισχυρή γραφειοκρατική δομή κάποιων ΜΚΟ, που θέτει προς έγκριση αιτήματα τέτοιας μορφής στα ανώτερα κλιμάκια. Είναι γεγονός πως στις περισσότερες περιπτώσεις που
η επαφή έγινε με κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο μέσα στην οργάνωση αυτή ήταν επιτυχής, ενώ και στις τρεις
περιπτώσεις όπου το αίτημα διαβιβάστηκε ιεραρχικά δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση της συνέντευξης.
2

Η κρίση στο Λίβανο το καλοκαίρι του 2006 αποτέλεσε αιτία για τη δικαιολογημένη αναβολή της συνεργασίας
με δύο οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της επιχειρησιακής παρέμβασης και της ανθρωπιστικής
βοήθειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
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5

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

5.1 Οι μεταναστευτικές κοινότητες στην Ελλάδα
5.1.1

Η κατανομή των κοινοτήτων στο χώρο
Η καταγραφή των μεταναστευτικών κοινοτήτων εμφάνισε τα χαρακτηριστικά της

γεωγραφικής τους κατανομής, η οποία ακολουθεί την πληθυσμιακή κατανομή των αλλοδαπών τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ) στην ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα, από τις 111 οργανώσεις κάθε είδους που καταγράφηκαν, οι 101 βρίσκονται στην περιοχή των Αθηνών, ενώ
υπάρχουν 6 στην Θεσσαλονίκη και 4 σε πόλεις της Κρήτης. Αυτό αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά της πληθυσμιακής κατανομής των μεταναστών, σύμφωνα με την οποία η μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στο Δήμο της Αθήνας, με 132.000 μετανάστες, που αποτελούν το 17% του συνολικού πληθυσμού, ενώ ακολουθεί η Κρήτη και η Θεσσαλονίκη με ποσοστό περίπου 8% και 7% αντίστοιχα (ΜΠΜ, 2004, σ. 8). Η μικρή (τόσο αριθμητικά όσο
και ποσοστιαία) συγκέντρωση των μεταναστών στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας εμφανίζεται να είναι αποτρεπτική για τη σύσταση οργανώσεων, ωστόσο σε αρκετές περιοχές λειτουργούν άτυποι πυρήνες οργάνωσης, στη βάση της κοινής εθνοτικής καταγωγής, οι οποίοι
διατηρούν σχέσεις με τις κεντρικές οργανώσεις, στις οποίες στηρίζονται για ενημέρωση και
οργανωτική υποστήριξη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος μιας κοινότητας:
«Έχω τμήματα στην Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη και το Άργος, όμως αυτοί δεν δουλεύουνε κανονικά. Μόνο στη Ρόδο κάτι κάνει, το έφτιαξα εγώ ο ίδιος, πήγα εκεί και μάζεψα κόσμο».
(Σ. 10, με το Ρ., πρόεδρο κοινότητας)

Ανάλογη με τη γεωγραφική τους κατανομή στο μακρο- επίπεδο της ελληνικής επικράτειας είναι και η κατανομή των κοινοτήτων στο μικρο-επίπεδο της πόλης της Αθήνας,
καθώς τείνουν να είναι συγκεντρωμένες στο κέντρο και σε περιοχές που υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση μεταναστών, όπως: Κυψέλη, Πατήσια, Αμπελόκηποι, Παγκράτι.

5.1.2

Οργανωτικά χαρακτηριστικά

5.1.2.1 Γενικές πληροφορίες οργανωτικού προφίλ
Οι κοινότητες που μελετήθηκαν, όπως και η πλειοψηφία των μεταναστευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα, είναι σχετικά νέες, με τις πρώτες από αυτές να συστήνονται στα τέλη
της δεκαετίας του 1990, ενώ μέχρι και τις μέρες μας εξακολουθούν να εμφανίζονται και-

90

Κεφάλαιο 5. Τα ευρήματα της εμπειρικής έρευνας

νούργιες. Το δείγμα της έρευνας περιλάμβανε μεταξύ των άλλων μία οργάνωση που ιδρύθηκε μόλις το Μάιο του 2006, ενώ μια άλλη βρισκόταν ακόμα σε προπαρασκευαστικό στάδιο,
λειτουργώντας άτυπα, μέχρι να εξασφαλιστούν οι συνθήκες (ικανός αριθμός μελών, οικονομικά μέσα και οργανωτική βοήθεια) που θα τις επιτρέψουν την επίσημη σύσταση.
Η οργανώσεις των μεταναστών στην Ελλάδα είναι αναγνωρισμένες κρατικά ως σωματεία 1 , η ίδρυση και η λειτουργία των οποίων διέπεται από τον Αστικό Κώδικα (ΑΚ), οι
διατάξεις του οποίου 2 , όπως και οι διατάξεις του Συντάγματος 3 , εξασφαλίζουν τη συμμετοχή
των αλλοδαπών στην κοινωνική ζωή του τόπου και προστατεύουν τη διάδοση των στοχασμών και των ιδεών τους, προφορικώς, γραπτώς ή διά του τύπου 4 . Πολλές από τις οργανώσεις έχουν τον τίτλο του σωματείου εργαζομένων (π.χ. Ένωση Αιγυπτίων Εργαζομένων στην
Ελλάδα, Ένωση Εργαζομένων Μεταναστών Μπαγκλαντές Ελλάδας), χωρίς ωστόσο τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και οι σκοποί τους να είναι αποκλειστικά τέτοιοι και χωρίς παράλληλα να υπάρχει το νομικό πλαίσιο που θα τα χαρακτηρίζει ως σωματεία ισότιμα με τα αντίστοιχα ελληνικά, επιτρέποντας τη «νομιμοποιημένη συμμετοχή τους στην Κοινωνία των Πολιτών, παρόλο που κατά γενική ομολογία τα προβλήματα των μεταναστών – εργαζομένων οξύνονται ραγδαία και η ανάγκη διαλόγου με τους κρατικούς φορείς είναι εμφανής» (Σούμπερτ,
2004, σ. 25).
Ο καταστατικός ορισμός της λειτουργίας των μεταναστευτικών κοινοτήτων προβλέπει την ύπαρξη διοικητικών συμβουλίων, που εκλέγονται από τα μέλη τους σε τακτά χρονικά
διαστήματα (συνήθως κάθε δύο χρόνια). Η πραγματοποίηση των τακτικών εκλογών αποτελεί
ένδειξη εσωτερικής δημοκρατίας των κοινοτήτων και νομιμοποιητικό στοιχείο της εκπροσώπησης των ηγεσιών τους προς τα έξω. Ενδεικτικό είναι το απόσπασμα που καταγράφηκε
σε μια από τις συνεντεύξεις:

1

Σωματείο: «Ένωση προσώπων, που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό, αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί
σε ειδικό δημόσιο βιβλίο (σωματείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί σωματείο
χρειάζονται είκοσι τουλάχιστον πρόσωπα» (Αστικός Κώδικας, άρθρο 78).
2

Πρβλ. άρθρο 4 του ΑΚ, «Ο αλλοδαπός απολαμβάνει τα αστικά δικαιώματα του ημεδαπού».

3

Πρβλ. άρθρο 14, § 1 του Συντάγματος, «Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και
δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Κράτους».
4

Ωστόσο οι διατάξεις του Συντάγματος που αφορούν στη συλλογική δράση (είτε αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα, όπως είναι η συνάθροιση είτε είναι μονιμότερη, όπως η σύσταση σωματείων) αναφέρονται ρητώς μόνο
στους Έλληνες πολίτες, παρέχοντας στην ερμηνεία του νόμου τη δυνατότητα περιορισμού του δικαιώματος
αυτού ως προς τους αλλοδαπούς. Πρβλ άρθρο 11, §1 «Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και
χωρίς όπλα» και άρθρο 12, § 1 του Συντάγματος «Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη
κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους, …».
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«Την επόμενη Κυριακή έχουμε γενικές εκλογές. Εκλογές γίνονται κάθε δύο χρόνια. Τώρα θα
γίνουν εκλογές με κανονικό ψηφοδέλτιο[…]Φέτος δεν είμαι υποψήφιος, γιατί δεν πήγαμε
καλά. Στις εκλογές θα είναι δύο ομάδες υποψήφιοι. Εγώ δεν είμαι υποψήφιος, γιατί υπήρχε
πρόβλημα […] αυτό που θέλαμε δεν το καταφέραμε, και δε συμφωνήσαμε, και αφήσαμε ελεύθερο να προσπαθήσουν οι επόμενοι[…] Φέτος έχουμε κάνει (εκλογές) με κάρτα, εκλογικό βιβλιάριο».
(Σ. 15, με το Σ., μέλος ΔΣ κοινότητας)

Άλλοτε πάλι οι εκλογικές διαδικασίες επαναλαμβάνονται συντομότερα, αν υπάρχει
κρίση στο εσωτερικό της κοινότητας ή και καθυστερούν, όταν η λειτουργία της κοινότητας
για κάποιους λόγους έχει ατονήσει.
«Εκλογές κάνουμε κάθε δύο χρόνια, όμως εδώ που έγινε αυτό (διάσπαση με αποχώρηση
μελών του διοικητικού συμβουλίου) και φύγανε, κάναμε συνέχεια τρεις - τέσσερις εκλογές
για αυτό το πράγμα».
(Σ. 10, με το Ρ., πρόεδρο κοινότητας)

Και από μια άλλη κοινότητα:
«Εκλογές κάνουμε κάθε δύο χρόνια. Τώρα είχαμε τρία χρόνια, και κάναμε εκλογές σε ένα
καφενείο».
(Σ. 11, με το Λ., πρόεδρο κοινότητας)

Τα έσοδα των κοινοτήτων προέρχονται από τις συνδρομές των μελών τους, οι οποίες
όμως είναι περιορισμένες και όχι τακτικές. Η καταβολή της ετήσιας ή μηνιαίας συνδρομής
προβλέπεται από τα καταστατικά ίδρυσης και λειτουργίας, ωστόσο είναι μια υποχρέωση την
οποία δεν εκπληρώνουν όλα τα μέλη, εκτός από τις περιπτώσεις των εκλογών, οπότε ο κανόνας είναι να απαιτείται η καταβολή της συνδρομής ως προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Η οικονομική κατάσταση της κοινότητας εξαρτάται άμεσα και από
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σύνθεσης των μελών της και το είδος της εργασίας τους. Η
προσωρινότητα της εργασίας, οι συχνές μετακινήσεις και ο περιορισμένος χρόνος είναι ανασταλτικοί παράγοντες για την καταβολή των συνδρομών.
«Δεν υπήρχαν συνδρομές, ο ένας έβαζε τόσο, ο άλλος έβαζε άλλο. Δε ζούσαμε από συνδρομές, γιατί οι άνθρωποι είναι προσωρινοί […] οι περισσότερες δουλεύουν στα σπίτια και
βγαίνουν μόνο Κυριακές και δεν πλήρωναν συνδρομή».
(Σ. 8, με τη Λ., πρόεδρο κοινότητας)

Ανασταλτικός παράγοντας για την καταβολή των συνδρομών αναδεικνύεται επίσης η
στόχευση των μεταναστών να μαζέψουν χρήματα, άρα να περιορίσουν όσο το δυνατόν τα
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έξοδά τους, όσο και η έλλειψη εμπιστοσύνης για τη διαχείριση των χρημάτων αυτών από την
ηγεσία της κοινότητας.
«Εμείς έχουμε πρόβλημα με το γραφείο, με τα έξοδα, γιατί είναι δύσκολο να πάρεις από τον
καθένα το ένα ευρώ. Είναι δύσκολο γιατί […] η ψυχολογία του μετανάστη απ’ την ώρα που
έρχεται είναι να μαζέψει χρήματα […] Είναι ζήτημα εμπιστοσύνης, θα πει “γιατί τα πήρες
εσύ;” Είναι λίγοι αυτοί που δίνουν (τη συνδρομή) και το καταλαβαίνουν».
(Σ. 17, με τον Η., πρόεδρο κοινότητας)

Πέρα από τις συνδρομές εναλλακτική πηγή εσόδων των κοινοτήτων είναι η συμμετοχή τους σε διάφορα φεστιβάλ, όπου εκθέτουν και πωλούν χειροτεχνήματα ή παραδοσιακά
φαγητά και γλυκά. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν καταφέρει να λειτουργήσουν
τμήματα εκμάθησης μητρικής γλώσσας για τα παιδιά της εθνοτικής κοινότητας, από τα δίδακτρα των οποίων εξασφαλίζονται κάποια, περιορισμένα συνήθως, ποσά. Τέλος, ένας περιορισμένος αριθμός κοινοτήτων, που συμμετέχουν σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, εξασφαλίζει σχετική χρηματοδότηση, η οποία όμως γίνεται
εφάπαξ και αφορά συγκεκριμένες λειτουργίες (συνήθως την προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για την υποστήριξη της οργανωτικής τους λειτουργίας). Η οικονομική δυσπραγία συχνά
έχει ως αποτέλεσμα την προσωπική επιβάρυνση των μελών της διοίκησης, για την κάλυψη
των άμεσων αναγκών (ενοίκια, λογαριασμοί), ενώ σαφώς λειτουργεί ανασταλτικά στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των δράσεων της κοινότητας.

5.1.2.2 Τυπολογία οργανώσεων
Σε ένα σύνολο 46 διαφορετικών εθνοτικών ομάδων καταγράφονται 97 οργανώσεις,
δίνοντας ένα μέσο όρο περίπου 2 οργανώσεων ανά εθνοτική ομάδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως (π.χ. μετανάστες από Αλβανία, Πακιστάν, Φιλιππίνες) παρατηρείται η ύπαρξη περισσοτέρων οργανώσεων. Οι οργανώσεις αυτές είτε διαφέρουν στον αρχικό σκοπό της ίδρυσής τους (π.χ. πολιτιστικοί σύλλογοι, μικτές οργανώσεις Ελλήνων - μεταναστών, αμιγώς μεταναστευτικές κοινότητες, ενώσεις εργαζομένων), είτε έχουν εθνοτοπικά χαρακτηριστικά,
συγκροτούνται δηλαδή από μετανάστες προερχόμενους από μία συγκεκριμένη περιοχή της
χώρας προέλευσης. Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο εξηγείται το φαινόμενο
αυτό για την περίπτωση των Αλβανών μεταναστών:
«Κάθε χωριό, κάθε πόλης της Αλβανίας έχουν φτιάξει από ένα σύλλογο. Είναι τοπικοί σύλλογοι, η Κορυτσά […], η Λούσια […], η Φίερι , άλλη πόλη, έχουν το δικό τους, Αργυρόκαστρο το ίδιο…».
(Σ. 17, με τον Η., πρόεδρο κοινότητας)
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Εκτός από το κριτήριο της κοινής εθνοτικής καταγωγής, καταγράφηκαν δύο οριζόντια οργανωτικά σχήματα εκπροσώπησης, με κριτήρια φύλου, που είναι το Δίκτυο Γυναικών
Μεταναστριών 1 και η Ένωση Αφρικανών Γυναικών. Σκοπός των οργανώσεων αυτών να
φέρουν στο φως τη ζωή και τα προβλήματα της γυναίκας μετανάστριας:
«Οι χώρες προέλευσής μας είναι διάφορες. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τις συνθήκες
που χαρακτηρίζουν την εμπειρία των γυναικών μεταναστριών στην Ελλάδα και τις δυνατότητες για κοινή δράση στα πλαίσια των διεκδικήσεων του μεταναστευτικού κινήματος και των
γυναικείων διεκδικήσεων γενικότερα».
(Σ. 12, με τη Δ., μέλος συντονιστικής επιτροπής κοινότητας)

Παρατηρήθηκαν επίσης και ομοσπονδιακού τύπου οργανώσεις, όπως η Παναφρικανική Ένωση, το Φόρουμ Αλβανών Μεταναστών ή η Ομοσπονδία Αλβανικών Συλλόγων 2 . Η
τελευταία περιλαμβάνει αντιπροσώπους από τις επίσημα ιδρυμένες αλβανικές οργανώσεις
όσο και από άτυπες οργανώσεις που έχουν συσταθεί σε διάφορα μέρη της χώρας. Πρόκειται
για:
«…ένωση 23 – 24 συλλόγων που υπάρχουν τώρα σε όλη την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη,
Λάρισα, Βόλο […] λειτουργεί σαν ομπρέλα των συλλόγων. Οι κινήσεις που έχουν γίνει είναι
πιο πολύ της ομοσπονδίας παρά ξεχωριστών συλλόγων. Τις αποφάσεις και τις κινήσεις προς
τα έξω τις παίρνει η ομοσπονδία. Σαν μια οικογένεια που ο πατέρας αναλαμβάνει (να εκπροσωπήσει) προς τα έξω. Και στη Βουλή, όταν έγινε μια συζήτηση για το νόμο των μεταναστών, αυτόν που είχαν καλέσει ήταν ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, δεν καλέσανε εμάς ή
κάποιον άλλο σύλλογο».
(Σ. 17, με τον Η., πρόεδρο κοινότητας)
1

Το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών στην Ελλάδα είναι άντρες (77% όσων υπέβαλλαν δικαιολογητικά
για έκδοση πράσινης κάρτας). Ωστόσο παρατηρείται σημαντική διακύμανση στα ποσοστά των δύο φύλων, ανάλογα με την υπηκοότητα. Ορισμένες υπηκοότητες αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες. Π.χ. οι
μετανάστες από το Μπανγκλαντές είναι άνδρες σε ποσοστό 99,7%, της Ινδίας 98,5%, οι Σύριοι κατά 97,6%, οι
Αιγύπτιοι κατά 96,5% και οι Αλβανοί άντρες αποτελούν το 87,1% του συνολικού αριθμού των μεταναστών από
τη χώρα αυτή. Αντίθετα σε άλλες εθνότητες παρατηρείται ασύμμετρη κατανομή γυναικών, όπως η Φιλιππινέζικη κοινότητα, που στο 84% αποτελείται από γυναίκες, η Ουκρανική κατά 80,2%, η Ρωσική στο 74,1%, η Μολδαβινή με 72,1% και η Γεωργιανή με 61,5% του συνολικού πληθυσμού των Γεωργιανών στην Ελλάδα (Καβουνίδη 2002, όπ. αναφ. στο Καβουνίδη, 2003, σ. 23 - 24).
2

Η πολυδιάσπαση των μεταναστών από τη Αλβανία ξεπερνά τα εθνοτοπικά κριτήρια και προχωρά ακόμα και
στις οργανώσεις – ομπρέλα που επιδιώκουν να λειτουργήσουν ως μαζικότεροι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης. Έτσι εμφανίζονται τουλάχιστον 2 τέτοιες οργανώσεις, το Φόρουμ Αλβανών Μεταναστών και η Ομοσπονδία Αλβανικών Συλλόγων. Ο κατακερματισμός της εθνοτικής αυτής κοινότητας, επικουρούμενος και από τις
προσωπικές φιλοδοξίες πολλών ατόμων να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους εντός της κοινότητας αποτυπώνεται
χαρακτηριστικότατα στα λόγια ενός μέλους του Φόρουμ Αλβανών Μεταναστών: «Όταν λέμε ότι οι Αλβανοί
οργανώθηκαν, δεν εννοούμε ότι οι χιλιάδες Αλβανοί που βρίσκονται στην Ελλάδα ενώθηκαν στο Φόρουμ. Οι Αλβανοί ενωμένοι!!! Πλάκα μου κάνεις; Είναι ουτοπία. Απλά ελάχιστοι από αυτούς, συγκεκριμένα ένας αριθμός 20
– 30 ατόμων, ενώθηκαν για να προβάλουν την καλή πλευρά των Αλβανών μεταναστών και να πείσουν τους Έλληνες ότι δεν είναι εγκληματίες» (Μαρβάκης, Παρσανόγλου & Παύλου, 2001, σ. 365 – 366).
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Τέλος τη συλλογική αντιπροσώπευση όλων των μεταναστευτικών κοινοτήτων και
οργανώσεων επιχειρούν να εκφράσουν δευτεροβάθμια οργανωτικά σχήματα όπως το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών (ΕΦΜ - http://www.migrant.gr), η Συντονιστική Επιτροπή Μεταναστευτικών Κοινοτήτων και το Δίκτυο Μεταναστών Ελλάδος (http://www.dmeorg.org).
Με βάση τα στοιχεία της εμπειρικής έρευνας, βιβλιογραφικές αναφορές αλλά και έγγραφα
κρατικών υπηρεσιών, το ΕΦΜ αποτελεί για την ώρα το μαζικότερο φορέα συλλογικής εκπροσώπησης των μεταναστών στην Ελλάδα.
«Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών είναι ένα άτυπο Δίκτυο Μεταναστευτικών Οργανώσεων και Κοινοτήτων. Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο 2002 από 9 Κοινότητες. Τα μέλη του σήμερα
είναι 38 οργανώσεις. Κύριος στόχος του ΕΦΜ είναι να συμβάλλει στη δύσκολη και μακρά
διαδικασία της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία. Η ιδέα αυτή
βασίζεται στην πεποίθηση ότι η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την
εμπλοκή της ίδιας της ομάδας στόχου, δηλαδή των μεταναστών. Από την άλλη όμως αυτό
σημαίνει ότι οι μετανάστες θα πρέπει να αντιληφθούν ότι έχουν χρέος να αναλάβουν τις ευθύνες τους» (Άχμεντ, 2006).

Οι οργανώσεις που μελετήθηκαν εμφάνισαν μια ποικιλία μεγέθους ως προς τον αριθμό των μεταναστών που μετέχουν σε αυτές. Η παρουσία πολλών οργανώσεων εντός της ίδιας
εθνοτικής ομάδας οδηγεί σε διαφοροποιημένα ποσοστά οργανωτικής πυκνότητας 1 . Κοινό
χαρακτηριστικό σε όλες όμως είναι ο μικρός σχετικά αριθμός των μεταναστών που συμμετέχουν. Τα βιβλιογραφικά δεδομένα που εμφάνιζαν μια τάξη μεγέθους μεταξύ 300 και 4.000
μεταναστών ανά οργάνωση (Petronoti, 2001, p. 48) επιβεβαιώθηκαν μερικώς 2 , ωστόσο σημαντική είναι η διαφορά μεταξύ του αριθμού των μεταναστών που είναι καταχωρημένοι ως
μέλη της οργάνωσης και αυτών που πληρώνουν τακτικά τη συνδρομή τους ή ακόμα περισσότερο συμμετέχουν ενεργά στηρίζοντας τη λειτουργία της κοινότητας. Ενδεικτικές είναι οι
ακόλουθες αναφορές από τις συνεντεύξεις:
«…(στην οργάνωση μετέχουν) κανονικά 160, αλλά μερικές φορές μπορούμε να μαζευόμαστε παραπάνω. Αλλά αυτά τα 160 , πώς να σου πω, μπορεί να βρεις μία φορά τα μισά , άλλη

1

Η οργανωτική πυκνότητα υπολογίζεται από τον τύπο: αριθμός οργανώσεων εθνοτικής ομάδας x 1.000
συνολικός πληθυσμός εθνοτικής ομάδας.

2

Καθώς με βάση τα στοιχεία του Καταλόγου Ι του Παραρτήματος, υπάρχουν τουλάχιστον 16 εθνοτικές ομάδες, που έχουν συστήσει μορφές συλλογικής οργάνωσης, με συνολικό καταγεγραμμένο πληθυσμό κάτω των
300 ατόμων, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δε μπορούν να στηρίξουν οργανώσεις της τάξης των 300 ατόμων η
καθεμιά.
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φορά τα άλλα μισά κ.τλ.».
(Σ. 11, με το Λ., πρόεδρο κοινότητας)

«Είναι γραμμένοι 3.000 άτομα, όμως πληρώνουνε μόνο 30 – 40 κάθε μήνα».
(Σ. 10, με το Ρ., πρόεδρο κοινότητας)

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους που συμμετείχαν στην έρευνα, ένας από τους βασικότερους λόγους μη συμμετοχής στις οργανώσεις φαίνεται πως είναι η απογοήτευση για την
πιθανότητα να πετύχουν κάτι μέσω της δικής τους δράσης:
«Οι μετανάστες δεν συμμετέχουνε στην κοινότητα, είναι απογοητευμένοι. Πολύ ελάχιστα άτομα πιστεύουν ότι (κάτι) μπορεί να αλλάξει, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό πιστεύει ότι δε θα
γίνει τίποτα […] καθένας κοιτάει την πάρτη του. Δε θα χάσουμε χρόνο να πάμε διαδηλώσεις
και τέτοια,[…] έχει (η κοινότητα) ένα τεράστιο πρόβλημα […] ο άλλος λέει: “εγώ θέλω τη
δουλειά μου να φάω, όχι να πάω να φτιάξω πανό, να φτιάξω φυλλάδιο, τι θα κερδίσω; Δε
θα χαλάω χρόνο, σε τι θα μας βοηθήσει;”».
(Σ. 15, με το Σ., μέλος ΔΣ κοινότητας)

Η συμμετοχή φαίνεται πως συνδέεται και με το είδος των δραστηριοτήτων που κάθε
φορά αναπτύσσει η κοινότητα, αλλά κυρίως επηρεάζεται αρνητικά από το φόβο της ενδεχόμενης σύλληψης, ιδιαίτερα στις εκδηλώσεις εκείνες όπου οι δραστηριότητες έχουν έντονο το
χαρακτήρα της διεκδίκησης, κατά συνέπεια και της ορατότητας.
«Εμείς για γιορτή μαζεύονται, στις εκδηλώσεις για δρόμο δεν μαζεύονται. Δε θέλει να χάσει
τη δουλειά του […] ήρθε εδώ για λεφτά, δεν τον νοιάζει να βγει στο δρόμο. Εδώ (στην κοινότητα) θα μιλάει, όμως δε θα έρθει στο δρόμο […] Όποιος είναι νόμιμος δε θέλει να βγει
στο δρόμο, όποιος είναι παράνομος φοβάται […] Γίνονται συνέχεια σκούπες 1 και παίρνουν
ξένους».
(Σ. 10, με το Ρ., πρόεδρο κοινότητας)

Και στο ακόλουθο απόσπασμα η έλλειψη νόμιμων εγγράφων παραμονής αναδεικνύεται σε αποτρεπτικό στοιχείο συμμετοχής στη ζωή της κοινότητας:
«Οι καινούργιοι (μετανάστες) φοβούνται ακόμα. Αφού δεν μπορούν να έρθουν εδώ στην
Ομόνοια, γιατί φοβούνται μην τους πιάσουν. Τους λες: “Ελάτε εδώ”, και εδώ απέναντι είναι
η Ένωση Αστυνομικών Αττικής, τι να τους πεις; “Ελάτε στο σύλλογο, να σας πιάσουν εδώ
μέσα;” Εντάξει, δεν τους πιάνει κανένας εδώ, αλλά και μόνο που…».
(Σ. 17, με τον Η., πρόεδρο κοινότητας)

1

Σκούπες: Αστυνομικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας που οδηγούν στη μαζική σύλληψη και απέλαση αλλοδαπών χωρίς νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα.
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Σημαντικός παράγοντας αναδεικνύεται επίσης και η έλλειψη του απαραίτητου ελεύθερου χρόνου αλλά και εθελοντικής συνείδησης για την προσφορά στην κοινότητα:
«Οι κοινότητες είχαν πάντα και από μέσα προβλήματα, λόγω οικονομικών δυσκολιών και
του χρόνου. Για έναν μετανάστη ο χρόνος δεν είναι κάτι σταθερό στη ζωή. Ο μετανάστης
μπορεί να μπει στη δουλειά 6 ώρα το πρωί και να γυρίσει σπίτι στις 9 η ώρα το βράδυ. Πού
μπορεί κάποιος να κάτσει να σκεφτεί κάτι;».
(Σ. 11, με το Λ., πρόεδρο κοινότητας)

«Η κοινότητα δουλεύει εθελοντικά, κανείς δε θέλει να δουλεύει χωρίς λεφτά, τσάμπα, να
πληρώνει και από την τσέπη του».
(Σ. 10, με το Ρ., πρόεδρο κοινότητας)

Πέραν όμως από την αναφορά όλων αυτών των παραγόντων, που δρουν ανασταλτικά
στην επίτευξη αποτελεσματικότερων μορφών συλλογικής εκπροσώπησης και διεκδίκησης,
χαρακτηριστικοί είναι οι λόγοι, εξ’ αιτίας των οποίων κάποιες κοινότητες μεταναστών φαίνεται πως επιτυγχάνουν αυτόν ακριβώς το σκοπό: να συσπειρώσουν δηλαδή σε αυτές τους
ομοεθνείς τους και να συστήσουν οργανωμένες μορφές συλλογικής εκπροσώπησης. Το παράδειγμα των Κούρδων (πολιτικών προσφύγων) και των Φιλιππινέζων, που αναφέρθηκε στις
συνεντεύξεις, δείχνει τη σημασία του θρησκευτικού στοιχείου όσο και του πολιτικού ακτιβισμού, ως συνδετικού ιστού της ζωής των κοινοτήτων:
«Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπάρχει, σπάνιες είναι οι κοινότητες που είναι ενωμένες και
αυτό, (όταν) θα γίνει, θα υπάρχει κάποιος λόγος. Παράδειγμα η φιλιππινέζικη οργάνωση έχει σχολείο, οι Φιλιππινέζοι, η νοοτροπία τους είναι πάντα μαζεμένοι, ίδια θρησκεία, όλοι
καθολικοί, πάνε στην ίδια εκκλησία, όλοι πηγαίνουν τα παιδιά τους στο δικό τους σχολείο,
για αυτό βρίσκονται, ενώ σε άλλες κοινότητες αυτός που μπορεί να έρθει σήμερα δε μπορεί
να έρθει την επόμενη εβδομάδα, αλλά μπορεί να έρθει την παρ’ άλλη βδομάδα».
(Σ. 11, με το Λ., πρόεδρο κοινότητας)

«Στην Ελλάδα ως σύλλογος – κοινότητα, εγώ σέβομαι τους Φιλιππινέζους, είναι πρώτη
γραμμή […] Κάνουνε πολλή δουλειά. Καταφέρανε να φτιάξουνε ένα σύλλογο δυνατό, φτιάξανε σχολείο, βοηθήσανε πάρα πολύ και είμαστε ακόμα στο δρόμο […] όπου ακούμε φτιάχνουμε και αντιπολεμικά (συλλαλητήρια) κατεβαίνουμε και στα αντιρατσιστικά».
(Σ. 15, με το Σ., μέλος ΔΣ κοινότητας)
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«Οι Κούρδοι είναι μαζεμένοι, αυτοί πληρώνουν το μήνα (τη συνδρομή τους) και βοηθάνε
πολύ […] είναι μαζεμένοι και βοηθάνε ο ένας τον άλλο στην κοινότητα […] Πρώτον είναι
μουσουλμάνοι, το δεύτερο ότι είναι Κούρδοι, ότι πρέπει να βοηθάνε, το τρίτο ότι παλεύουνε
και στην Τουρκία και εδώ».
(Σ. 10, με το Ρ., πρόεδρο κοινότητας)

5.1.3

Λειτουργικά χαρακτηριστικά
Το πρωταρχικό χαρακτηριστικό που ερευνήθηκε σε σχέση με τη λειτουργία των με-

ταναστευτικών κοινοτήτων ήταν ο σκοπός και η αφορμή της σύστασής τους. Η περίοδος κατά την οποία εντοπίζεται η ίδρυση των περισσότερων κοινοτήτων (τέλη δεκαετίας 1990) διακρίνεται για δύο βασικά χαρακτηριστικά: α) τη σχετική παγίωση και αριθμητική ενδυνάμωση των μεταναστευτικών πληθυσμών, που καθιστά δυνατή τη δημιουργία εθνοτικών ομάδων και β) την έναρξη των διαδικασιών νομιμοποίησης, που αναγκάζει τους μετανάστες να
στραφούν στα δικά τους δίκτυα πληροφόρησης, προκειμένου να αντισταθμίσουν την απουσία ενημέρωσης από τις επίσημες υπηρεσίες.
Η ανάγκη επιβεβαίωσης της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και η διατήρηση της εθνικής τους ταυτότητας ήταν μία από τις βασικές προτεραιότητες για τη συγκρότηση των
πρώτων μεταναστευτικών κοινοτήτων:
«Όταν στην (εφημερίδα) Ομόνοια, τότε που δεν υπήρχε κοινότητα έγραψε κάποιο μέλος της
κοινότητάς μας, ποιήματα με τίτλο «Άνεμος από την Πατρίδα» […] από τότε ξεκινήσαμε οι
άνθρωποι κάπως να οργανωθούμε, ήτανε το πρώτο βήμα που μας έσπρωξε να νιώσουμε ότι,
παρά που είμαστε ξένοι και μακριά από την πατρίδα μας, μας έχει μείνει κάτι δικό μας. Αυτό ήταν το 1996 […] Αφορμή ήταν η νοσταλγία».
(Σ. 8, με τη Λ., πρόεδρο κοινότητας)

Αποτέλεσμα αυτού είναι η προσπάθεια ίδρυσης και λειτουργίας σχολείων διδασκαλίας της γλώσσας προέλευσης 1 , η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο εορτασμός των
εθνικών και θρησκευτικών τους επετείων, και γενικά καθετί που μπορεί να λειτουργήσει συνεκτικά, τονίζοντας την πολιτισμική διαφορετικότητά τους.
«Φτιάξαμε σχολείο, φτιάξαμε ορχήστρα, παιδική χορωδία, μαζέψαμε κόσμο στην πλατεία
Κοτζιά (σε συναυλία) και τότε ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται».
(Σ. 10, με το Ρ., πρόεδρο κοινότητας)
1

Ορισμένα από τα σχολεία αυτά είναι αναγνωρισμένα, τόσο από το Υπουργείο Παιδείας όσο και από τις αρχές
των χωρών προέλευσης (Πολωνικό και Λιβυκό), άλλα λειτουργούν ως κοινοτικοί παιδικοί σταθμοί (Munting
Nayon – Φιλιππίνες, Σιέρα Λεόνε), ενώ αρκετά λειτουργούν άτυπα στα πλαίσια των κοινοτήτων, παρέχοντας
μαθήματα τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα (π.χ. το σχολείο της Βουλγαρικής Κοινότητας, της κοινότητας του Μπαγκλαντές, κ.ά.).
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«Οι πιο πολλοί είναι πολιτιστικοί σύλλογοι. Μαζεύονται μαζί, να προχτές εμείς είχαμε τις
εθνικές γιορτές, κάναμε μια εκδήλωση με μουσική και τραγούδια. Πιο πολύ σε αυτό το επίπεδο […] Είναι ένας άλλος σύλλογος, οι συγγραφείς, αυτοί έχουν ένα διαγωνισμό με ποιήματα, να κρατάνε τη γλώσσα, τα έθιμα τα δικά τους».
(Σ. 17, με τον Η., πρόεδρο κοινότητας)

«Στην αρχή στηρίξαμε ομαδικά (η κοινότητα) ένα σχολείο, που μαθαίνουνε τα παιδιά τη δικιά μας γλώσσα […] Δεν είναι πολύ μεγάλο κάτι, αλλά είναι καμιά 15αριά μαθητές που πηγαίνουνε εκεί και μαθαίνουνε».
(Σ. 15, με το Σ., μέλος ΔΣ κοινότητας)

Βαθμιαία όμως, κάτω υπό την πίεση των διαδικασιών της νομιμοποίησης και της διαφαινόμενης μακροχρόνιας ή και μόνιμης παραμονής των μεταναστών στην Ελλάδα, παρατηρείται μεταστροφή από τους αρχικούς πολιτισμικούς προσανατολισμούς προς την κατεύθυνση της ενεργότερης συμμετοχής τους στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι, με σκοπό την
προώθηση της προσαρμογής των μελών τους στο νέο κοινωνικό, πολιτιστικό και εργασιακό
περιβάλλον.
«Η κοινότητα ιδρύθηκε το 2001 […] στόχοι της είναι η ομαλή ένταξη των μελών της στην
ελληνική κοινωνία και η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, όπως εργασία, νομιμοποίηση, κοινωνικά, γλωσσικά […] Ξεκινήσαμε εμείς να κάνουμε μία
ομάδα, γιατί βρήκαμε που ήτανε τα πράγματα πολύ σκληρά, μόλις ήταν ο 2910, και έπρεπε
να κάνουμε κινήσεις, και εγώ ήμουνα […] γιατί είχα συμμετέχει σε κάποιες οργανώσεις και
τέτοια και εγώ από τη φύση μου ήθελα να βοηθήσω ανθρώπους, γιατί είχα άδεια παραμονής
μία ζωή και άλλοι δεν είχανε άδεια παραμονής και είχανε προβλήματα».
(Σ. 11, με το Λ., πρόεδρο κοινότητας)

Ιδιαίτερα η πίεση των διαδικασιών της νομιμοποίησης υπήρξε καθοριστικός παράγοντας, που σε πολλές περιπτώσεις μονοπώλησε τη λειτουργία των κοινοτήτων:
«Κάποια προβλήματα με τον 2910 δεν έχουν ξεκαθαριστεί μέχρι τώρα, οπότε και οι οργανώσεις που φτιάχνονται δεν μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο εκτός από το να μπορούν να
λύσουν τα προβλήματα των μελών τους σχετικά με το νόμο και τη νομιμοποίηση […] Πριν
το 2001 τη δουλειά (σχετικά με τη νομιμοποίηση) την αναλάμβαναν μερικοί μετανάστες,
που είχαν χαρτιά που είχαν άδεια παραμονής ,[…] αυτοί κινούνταν και κάνανε την ίδια
δουλειά όπως κάνουμε τώρα, ήταν τα πράγματα πιο καλύτερα, παρόλο που δεν υπήρχε νόμος
για τη νομιμοποίηση».
(Σ. 11, με το Λ., πρόεδρο κοινότητας)

99

Κεφάλαιο 5. Τα ευρήματα της εμπειρικής έρευνας

Η μεταστροφή του προσανατολισμού της ζωής των κοινοτήτων επιβεβαιώνεται και
από καταγραφές που έχουν γίνει πέρα από αυτές της παρούσας έρευνας. Χαρακτηριστικό
είναι το ακόλουθο απόσπασμα εκπροσώπου αφρικανικής κοινότητας: «Οι Σουδανοί είναι
πάρα πολύ δεμένοι μεταξύ τους και αυτό ενισχύεται με τις συναντήσεις και τις συγκεντρώσεις
της Κοινότητάς μας. Η διαδικασία νομιμοποίησης δεν βοήθησε σε αυτό, βοήθησε όμως στο να
επαναλειτουργήσει η Κοινότητα» (Μαρβάκης, Παρσανόγλου & Παύλου, 2001, σ. 341).
Σημαντική είναι επίσης η αλληλοβοήθεια που αναπτύσσεται εντός των κοινοτήτων,
με σκοπό τη στήριξη των ομοεθνών τους που πρόσκαιρα βρίσκονται σε καταστάσεις ιδιαίτερης ανάγκης (ασθένεια, φυλάκιση, νεοαφιχθέντες χωρίς έγγραφα, εύρεση εργασίας).
«Κάθε μέρα έρχεται και ένα καράβι που έχει 50 -60 [ομοεθνείς]. Τους πιάνουνε, τους πάνε
σε φυλακές χωρίς ρούχα, χωρίς χρήματα. Φέρνουμε εμείς, φέρνουμε ρούχα, κάρτες, φαγητά,
το ένα, το άλλο …».
(Σ. 11, με το Λ., πρόεδρο κοινότητας)

«Όταν είχαμε άλλο κτίριο, έρχονταν κάποιοι γιατροί [ομοεθνείς] κάθε Κυριακή, χωρίς να
παίρνουν χρήματα από τις γυναίκες, και κάποια ρούχα (δίναμε), άμα κάποια κοπέλα πέρασε
από το βουνό και δεν είχε ρούχα».
(Σ. 8, με τη Λ., πρόεδρο κοινότητας)

«Άλλος θέλει δουλειά. Εδώ γράφουμε στο τετράδιο ποιος ζητάει δουλειά, πόσων χρονών είναι, τηλέφωνα και άμα (μάθουμε ότι) έχει δουλειά πάει[…] Μέχρι τώρα 600 άτομα έχουν
βρει έτσι δουλειά και στα νησιά και στη Θεσσαλονίκη και επαρχία».
(Σ. 10, με το Ρ., πρόεδρο κοινότητας)

Για ειδικότερες περιπτώσεις, όπως των γυναικών μεταναστών που απασχολούνται ως
εσωτερικές οικιακές βοηθοί καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οι επαφές στην κοινότητα
αναδεικνύονται ως σημαντικός τρόπος ενημέρωσης, εκτόνωσης και ψυχολογικής ηρεμίας.
«Άμα αυτή η γυναίκα που δουλεύει μέσα μιλάει όλη τη βδομάδα ελληνικά, αυτή όταν έρχεται
στην κοινότητα δε σταματάει να μιλάει […] Κάποιος να την ακούει, τι πέρασε όλη την εβδομάδα […] Η ψυχολογική βοήθεια που κάνει η κοινότητα είναι μεγαλύτερη. Ούτε είχαμε
σκοπό που θα γίνει τόσο […] Όταν είχαμε το χώρο και το τηλέφωνο, έπαιρνε να σου πει
πάρα πολλά, αυτά που πονά και σκέφτεται και να ρωτήσει τι γίνεται με τα χαρτιά, με το νόμο».
(Σ. 8, με τη Λ., πρόεδρο κοινότητας)
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5.1.4

Κοινωνική δικτύωση
Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν την εμπειρική έρευνα ήταν η ανάδειξη του

πλαισίου των κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσεται τόσο εντός των κοινοτήτων - μεταξύ
των μελών τους, όσο και εκτός, στις σχέσεις τους με τις άλλες κοινότητες, τις ΜΚΟ, τα κόμματα, το κράτος και το εθνικό τους κέντρο.

5.1.4.1 Ενδο-κοινοτικά δίκτυα σχέσεων: ο ρόλος της ηγετικής ομάδας
Στο εσωτερικό των κοινοτήτων σημαντικό αναδεικνύεται το πλαίσιο των σχέσεων
που δημιουργούνται μεταξύ των μελών και της ηγετικής ομάδας της κοινότητας. Είναι χαρακτηριστικό πως σε όλες τις υπό μελέτη κοινότητες τα ιδρυτικά μέλη εξακολουθούν να παραμένουν σε θέσεις της διοίκησης ή να επηρεάζουν τις εξελίξεις με την παρουσία ή και την απουσία τους. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, η οποία ωστόσο δεν είναι η επικρατέστερη, τουλάχιστον στο δείγμα που μελετήθηκε, πρόκειται για ομαδώσεις εσωτερικής αντιπολίτευσης
που αναδεικνύονται εντός της κοινότητας, έπειτα από εκλογικές διαδικασίες ή εσωτερικές
αντιπαραθέσεις.
«Αυτές (που ήταν πριν στην ηγεσία της κοινότητας) από τότε που έγινα πρόεδρος δεν μπορούσανε να κλέβουνε, και για να μην κλέβουνε εγώ έκανα καλό κοντρόλ, και τότε άρχισαν
να μιλάνε ότι εγώ κλέβω […] Φύγανε από εδώ και αρχίσανε να δουλεύουνε εναντίον μας».
(Σ. 10, με το Ρ., πρόεδρο κοινότητας)

Το πλαίσιο και το είδος των σχέσεων που αναπτύσσονται φαίνεται να επηρεάζεται
έντονα από το προφίλ της ηγετικής ομάδας των κοινοτήτων. Κατά κανόνα τα ηγετικά μέλη
έχουν αρκετά χρόνια παραμονής στην Ελλάδα, είναι περισσότερο πολιτικοποιημένα, γνωρίζουν ικανοποιητικά τη γλώσσα και έχουν πετύχει υψηλότερα επίπεδα ένταξης (αναγνωρισιμότητα εντός της εθνοτικής ομάδας, καλύτερη δουλειά και επίπεδο διαβίωσης, σχέσεις με
τους ημεδαπούς). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα διαφοροποιημένο κοινωνικό στάτους:
«Όταν πήγαμε στο φεστιβάλ της νεολαίας [πολιτικού κόμματος] είχαμε ένα τραπέζι με παραδοσιακά φαγητά, κοσμήματα και τέτοια […] έχει έρθει ο [αρχηγός κόμματος] κάτσαμε σε
ένα τραπέζι […] ο άλλος ο [ομοεθνής] όταν έμαθε ότι είναι αρχηγός κόμματος έχει τρελαθεί. Αύριο μπορεί να έχουμε ένα πρόβλημα, μπορεί να σου λύσει το πρόβλημά σου, μπορεί
να σε βοηθήσει. Οπότε σέβεται τον πρόεδρο (της κοινότητας) που μπήκε μέσα στην ελληνική
κοινωνία […] Εμένα γιατί με σέβεται πολύς κόσμος; Εγώ έχω Ελληνίδα γυναίκα. Έτσι όταν
πάμε στο στέκι για τους μετανάστες υπάρχει άλλος σεβασμός πάνω μου».
(Σ. 15, με το Σ., μέλος ΔΣ κοινότητας)
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Η αξιοποίηση αυτού του κοινωνικού στάτους εξαρτάται αποκλειστικά από την ακεραιτότητα του ατόμου που το κατέχει, καθώς το ευρύτερο πλαίσιο της λειτουργίας των κοινοτήτων επιτρέπει την ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων:
«Ξέρεις πόσος κόσμος φύγανε από μένα που μου ζητάγανε δουλειά; Εγώ (τους είπα) “δε
μπορώ να σου δώσω δουλειά. Αν έχετε ένα σοβαρό πρόβλημα με απέλαση και τέτοια, εγώ
μπορώ να κάνω επερώτηση στη βουλή, (να το παλέψουμε) πολιτικά”[…] Ο άλλος, ο απλός
μετανάστης, που δεν έχει τη μόρφωση, δεν ξέρει πολλά πράγματα, δε γνωρίζει Έλληνες πολύ,
όταν βλέπει ότι ο [όνομα προέδρου άλλης κοινότητας] όπου και να πάει είναι 50 Έλληνες
μαζί του, του μιλάνε, είναι [όνομα κόμματος], έχει δικηγόρους δωρεάν, μπορούν να σε εξυπηρετήσουν. Με αυτόν τον τρόπο πολλοί πρόεδροι των κοινοτήτων και συλλόγων εκμεταλλεύονται το πολιτικό κέρδος […] (Κάποιοι) πρόεδροι γνωρίζουν κάποιους δικηγόρους και
πιάνουν φιλία μαζί τους, κάνουν συμφωνία ότι οτιδήποτε θα μου στείλεις, είτε χαρτιά είτε
στήριξη, για κάθε πελάτη θα παίρνεις ένα ποσοστό».
(Σ. 15, με το Σ., μέλος ΔΣ κοινότητας)

Αυτό το πλαίσιο σχέσεων δεν υφίσταται φυσικά στην πλειοψηφία των κοινοτήτων, ή
τουλάχιστον δεν κατέστη δυνατή η διαπίστωσή του κατά την παρούσα έρευνα. Αυτό που κατά πλειοψηφία διαπιστώθηκε ήταν ο ουσιαστικός ρόλος των ηγετικών μελών, με καταβολή
εθελοντικής δουλειάς και πολύ συχνά δικών τους οικονομικών πόρων για την επίλυση των
προβλημάτων της κοινότητας συνολικά αλλά και μεμονωμένων μελών που προσφεύγουν σε
αυτήν.
«Εμείς στο σοσιαλισμό είχαμε να βοηθάς τον κόσμο, όχι να παίρνεις. Εγώ έμαθα να βοηθάω
τον κόσμο και τώρα δεν μπορώ να το κάνω ανάποδα, να γίνω έμπορος και να βγάζω λεφτά.
Εγώ βάζω λεφτά από την τσέπη μου, γιατί δε μαζεύονται […] Είναι σαν Δον Κιχώτης».
(Σ. 10, με το Ρ., πρόεδρο κοινότητας)

Σε κάθε περίπτωση ο ισχυρός ρόλος της ηγετικής ομάδας, ιδιαιτέρως του προέδρου,
αναδεικνύεται αποφασιστικός για την εύρυθμη και αποτελεσματική ζωή της κοινότητας:
«Ήταν 3-4 κοινότητες, όμως η κοινότητα (εξαρτάται) αναλόγως από τον πρόεδρο: έχει καλό
πρόεδρο, έχει κοινότητα, δεν έχει καλό πρόεδρο, τελειώνει η κοινότητα. Φύγανε οι πρόεδροι,
ο ένας πήγε Ιταλία ο άλλος [χώρα προέλευσης] και πεθάνανε (οι κοινότητες). Μείνανε μόνο
στα χαρτιά».
(Σ. 10, με το Ρ., πρόεδρο κοινότητας)

«Η Ομοσπονδία, έχουν τώρα 2 -3 μήνες που ο πρόεδρος έχει πάει στην Αμερική, έχουν πέσει
σαν δραστηριότητα».
(Σ. 17, με τον Η., πρόεδρο κοινότητας)
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5.1.4.2 Δια-κοινοτικά δίκτυα σχέσεων
Η άμεση δικτύωση και επικοινωνία μεταξύ των κοινοτήτων εμφανίζεται περιορισμένη. Η διαφορετική εθνοτική, φυλετική και πολιτισμική προέλευση δε βοηθά στην ανάπτυξη
των μεταξύ τους σχέσεων.
«Υπάρχουν και άλλα προβλήματα, μετανάστες με μετανάστες, χώρα με χώρα […] Διαφορετική θρησκεία, διαφορετική εθνικότητα, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα […] ακούς: “Εκεί
μιλάει ο Αλβανός, δε θα πάω”. Έτσι πάει το πράγμα. Είναι τεράστιο πρόβλημα».
(Σ. 15, με το Σ., μέλος ΔΣ κοινότητας)

«Σχέσεις με άλλες κοινότητες δεν υπάρχει, γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε μαζί».
(Σ. 17, με τον Η., πρόεδρο κοινότητας)

Συχνά οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ των ηγετικών μελών διαφόρων κοινοτήτων αποτελούν τη βάση ανάπτυξης των δια-κοινοτικών σχέσεων, ενώ ακόμα και εντός των ορίων
της ίδιας εθνοτικής ομάδας δεν υπάρχουν κατ’ ανάγκη άμεσες σχέσεις μεταξύ των διαφόρων
οργανώσεων 1 , ενώ διαπιστώθηκε και μια περίπτωση όπου σύλλογοι της ίδιας εθνοτικής ομάδας βρίσκονταν σε δικαστική διαμάχη.
Δια-κοινοτικές σχέσεις αναπτύσσονται κυρίως εντός του δικτύου του ΕΦΜ, καθώς
και στα πλαίσια λειτουργίας ορισμένων ΜΚΟ.
«Το Φόρουμ έχει χτιστεί σε μορφή πυραμίδας, δηλαδή οι εκπρόσωποι των οργανώσεων συναντιούνται κάθε εβδομάδα, ενημερώνονται, ανταλλάσσουν απόψεις και κάθε εκπρόσωπος
έχει το χρέος να ενημερώσει τη δική του κοινότητα, με τα δικά του μέσα» (Άχμεντ, 2005, σ.
23).

Στο ΕΦΜ επιδιώκεται η αυτοοργάνωση και η συνεργασία των μεταναστευτικών κοινοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται με την υποστήριξη της εσωτερικής οργάνωσης των κοινοτήτων
μέσω σεμιναρίων κατάρτισης (π.χ. σε θέματα όπως: παραπομπές σε δημόσιες υπηρεσίες, σύνταξη και υποβολή υπομνημάτων 2 ), την παραχώρηση του χώρου του για τη φιλοξενία οργανώσεων που δεν έχουν δικό τους χώρο, την οργάνωση συζητήσεων και εκδηλώσεων για θέ-

1

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα δύο συλλόγων της ίδιας εθνοτικής ομάδας που στεγάζονται στο ίδιο
κτίριο, χωρίς να έχουν καμία μεταξύ τους άμεση σχέση.
2

Π.χ. Ειδικό Σεμινάριο για Εκπροσώπους Κοινοτήτων, που διοργανώθηκε από τη γραμματεία του ΕΦΜ
http://www.migrant.gr
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ματα που απασχολούν τους μετανάστες. Παράλληλα μέσω του ΕΦΜ επιχειρείται η συλλογική εκπροσώπηση των μεταναστών:
«Οι μετανάστες ακόμα είναι ανοργάνωτοι […] να μας εκπροσωπήσει το Φόρουμ (ΕΦΜ),
εγώ δεν έχω αντίρρηση και ό,τι μπορώ θα τους υποστηρίξω. Και εγώ ζητάω την υποστήριξή
τους».
(Σ. 17, με τον Η., πρόεδρο κοινότητας)

Ωστόσο η δυναμική αυτή για την ώρα περιορίζεται κυρίως στις 38 κοινότητες μέλη
του, ενώ αρκετές κοινότητες (ορισμένες μάλιστα με σημαντικές οργανωτικές δομές) επιλέγουν να απέχουν, ή τουλάχιστον να μη συμμετέχουν ενεργά. Σε κάθε περίπτωση όμως, και
πέρα από τις οργανωτικές αδυναμίες ή τις επιφυλάξεις που μπορεί να υπάρχουν για τη λειτουργία του ΕΦΜ, αυτό αποτελεί τη σημαντικότερη προσπάθεια αυτοδύναμης συσπείρωσης
των μεταναστευτικών κοινοτήτων, πέρα από τις πελατειακές εξαρτήσεις των κομμάτων και
των ΜΚΟ.
«Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές οι υποψήφιοι τότε […] ζητήσανε να μιλήσουνε με
τους μετανάστες και μας καλέσανε σαν κοινότητες. Πηγαίναμε και κάτσαμε μαζί τους, συζητάγαμε και τέτοια, είχαμε και κάποιες συναντήσεις […] και είπαμε […] “δεν μπορούμε
εμείς να βοηθήσουμε τον εαυτό μας; Δεν πάμε να κάνουμε μία ομάδα που να το πούμε ελληνικό φόρουμ; Το κάνουμε; […] Το κάνουμε. Οπότε, όπως είναι σήμερα, Πέμπτη 7 η ώρα,
κάθε Πέμπτη (θα συγκεντρωνόμαστε)” και μας φιλοξένησε η φιλιππινέζικη κοινότητα για
πολύ καιρό και σιγά σιγά έγινε και βρήκαμε κάποιο χώρο».
(Σ. 11, με το Λ., πρόεδρο κοινότητας)

5.1.4.3 Η δικτύωση κοινοτήτων και ΜΚΟ
Η σχέση των μεταναστών με τις ΜΚΟ αρχίζει κατά την περίοδο των πρώτων μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα, όταν οι ΜΚΟ κλήθηκαν να διαχειριστούν μια κατάσταση που το κράτος αδυνατούσε να αντιμετωπίσει, λόγω της έλλειψης των απαραίτητων
μηχανισμών και της σχετικής διοικητικής ευλυγισίας. Κατά το διάστημα αυτό, και ελλείψει
ακόμα οργανωμένων δομών υποστήριξης των ίδιων των μεταναστών, η παρέμβαση των
ΜΚΟ επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών τους (περίθαλψη, παροχή
τροφής και στέγης). Βαθμιαία όμως, και παράλληλα με την ενδυνάμωση των ίδιων των μεταναστευτικών κοινοτήτων, οι μετανάστες στράφηκαν προς τις ΜΚΟ για την εξασφάλιση
υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης, καθώς και την ανάληψη εκ μέρους των ΜΚΟ
του ρόλου του «διαμεσολαβητή ανάμεσα στο κράτος και τις μεταναστευτικές οργανώσεις»
(Σούμπερτ, 2004, σ. 36), λόγω του θεσμικού αποκλεισμού των μεταναστών από το δημόσιο
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λόγο και τη χάραξη των πολιτικών για τη μετανάστευση (Petronoti, 2001). Μέσω αυτής της
«έμπρακτης αλληλεγγύης» (Άχμεντ, 2004, σ. 5) οι μετανάστες άντλησαν χρήσιμες πληροφορίες και πόρους που τους βοήθησαν στη συλλογική τους οργάνωση, την ενημέρωση σε κρίσιμα θέματα όπως η νομοθεσία, ενώ παράλληλα πέτυχαν σε σημαντικό βαθμό να αναθεωρήσουν την εικόνα που τα ΜΜΕ είχαν δημιουργήσει για αυτούς στις συλλογικές αναπαραστάσεις του ελληνικού κοινού.
«Υπάρχουν όμως κάποια όργανα και κυβερνητικές οργανώσεις που βοηθάνε το μετανάστη
πραγματικά. Για παράδειγμα το [όνομα οργάνωσης . Είναι πρωτοφανές, δηλαδή όχι να διδάσκουνε την ελληνική γλώσσα στο δήμο, στο υπουργείο παιδείας δεν θα είναι ποτέ έτσι […]
Η διαφορά είναι ότι βρίσκεται ο άνθρωπος σε ένα περιβάλλον που δεν έχει σύνορα, που (υπάρχει) όλη η καλοσύνη και η αλληλεγγύη, που πάει ο παράνομος και μαθαίνει ελληνικά ενώ
στα άλλα σχολεία πρέπει να έχει άδεια. Εκεί δε μαθαίνουνε μόνο τη γλώσσα, μαθαίνουνε τα
έθιμα του Έλληνα, μαθαίνουνε την ιστορία του Έλληνα, το χορό του Έλληνα. Είναι πραγματική ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και τα κάνουνε άνθρωποι με εθελοντισμό, χωρίς αμοιβή, χωρίς να περιμένουν ούτε ευχαριστώ. Το κάνουνε γιατί έχουν ιδεολογία,
που αυτός ο άνθρωπος, ο γιος του θα είναι μαζί αύριο στο σχολείο, παιδιά των καθηγητών
και παιδιά των μεταναστών».
(Σ. 11, με το Λ., πρόεδρο κοινότητας)

«Αυτές είναι κινήσεις προς τα έξω καλές, εμένα με ζεσταίνουν, γιατί καθημερινά εμείς ζούμε
με το φόβο του ρατσισμού, ενώ βρίσκουμε και πέντε Έλληνες που μιλάνε ελληνικά και μας
υποστηρίζουν».
(Σ. 17, με τον Η., πρόεδρο κοινότητας)

Την ίδια στιγμή όμως οι ίδιοι οι μετανάστες φαίνεται πως αναγνωρίζουν τα περιορισμένα όρια παρέμβασης των ΜΚΟ:
«Και αυτοί δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Πολιτική δεν μπορούν να κάνουν. Απλά βρίσκεις ένα χώρο που σε καταλαβαίνουν. Να πεις ένα παράπονο, να σε ακούνε τουλάχιστον, να βγάλεις αυτόν τον καημό. Και αυτοί δεν έχουν μάλλον τη δύναμη να κάνουν κάτι
άλλο».
(Σ. 17, με τον Η., πρόεδρο κοινότητας)

«Είχαμε πάει στο [όνομα ΜΚΟ] αλλά δε λάβαμε βοήθεια […] Είναι κάτι δωρεάν, άμα είναι δωρεάν, το βάζουνε στην τελευταία θέση και δεν έφτασε ακόμα η ώρα, που περιμένουμε
πάνω από ένα χρόνο […] Έτσι εγώ καταλαβαίνω, ότι είναι δωρεάν, δωρεάν περιμένεις».
(Σ. 8, με τη Λ., πρόεδρο κοινότητας)
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«Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις υπάρχουνε, ο καθένας κάνει διαφορετική δουλειά, αλλά δεν
μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, να εξυπηρετήσουν κάποιον άνθρωπο […] μία ένεση, μία
ασπιρίνη, αυτό…».
(Σ. 15, με το Σ., μέλος ΔΣ κοινότητας)

Τέλος, δε λείπουν οι εκτιμήσεις εκ μέρους των μεταναστών για τη βαθμιαία αποδυνάμωση της λειτουργίας ορισμένων ΜΚΟ ή ακόμα και τη δραστηριοποίηση άλλων με κυρίαρχο στόχο το δικό τους κέρδος:
«Το [όνομα οργάνωσης] είναι πολύ δυνατό, έχει κάνει πολύ δουλειά, όμως εδώ και ένα χρόνο λειτουργεί σαν γραφειοκρατία […] Δεν είμαι εναντίον τους, αλλά όταν έμαθε ο κόσμος
διάφορα πράγματα μερικοί φύγανε».
(Σ. 15, με το Σ., μέλος ΔΣ κοινότητας)

«Είναι και κάτι άλλο ακόμα, πρέπει να πούμε ότι συνήθως δε μας βοηθάνε οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αλλά το αντίθετο, μας χρησιμοποιούν, για να κάνουνε τη δουλειά τους, για
να εισπράξουνε τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να βάλουνε βιτρίνα εμάς».
(Σ. 11, με το Λ., πρόεδρο κοινότητας)

«Όλες οι ΜΚΟ λειτουργούν με τη νοοτροπία του μαγαζιού: είμαστε εντάξει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουμε τα χαρτιά, παίρνουμε τα λεφτά και τέρμα. Δεν πάει αυτή η δουλειά, που
μπορεί να είναι πολύ καλή, (στους μετανάστες). Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο [όνομα
ΜΚΟ], όμως εγώ τόσα χρόνια δεν το ήξερα. Δεν βγαίνει στον κόσμο (η δουλειά που γίνεται)».
(Σ. 12, με τη Δ., μέλος συντονιστικής επιτροπής κοινότητας)

5.1.4.4 Η δικτύωση κοινοτήτων και πολιτικών κομμάτων
Ο θεσμικός αποκλεισμός των μεταναστών από το δημόσιο λόγο και η προσεκτική αντιμετώπισή τους εκ μέρους των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, στην προσπάθειά τους να
μην προκαλέσουν τις ισχύουσες δομές κοινωνικής και εθνικής ομοιογένειας (Avramopoulou,
Karakatsanis & Pavlou, 2005), κράτησε για ένα μεγάλο διάστημα τα κόμματα εξουσίας μακριά από τους μετανάστες. Το κενό αυτό έσπευσαν να καλύψουν αρχικά τα κόμματα της αριστεράς, ακολουθούμενα στη συνέχεια και από τα δύο κόμματα εξουσίας, καθώς άρχισε να
διαφαίνεται το ενδεχόμενο της συμμετοχής των μεταναστών στις εκλογικές διαδικασίες 1 .

1

Βλ. κεφ. 2.6 Το ελληνικό καθεστώς μετανάστευσης και ένταξης
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Η δικτύωση μεταναστευτικών οργανώσεων και κομμάτων δεν ήταν άμεση, αλλά επιτεύχθηκε μέσω της σύστασης συντονιστικών ομάδων 1 , ελεγχόμενων ή επηρεαζόμενων από
αυτά, όπως και από την φιλοξενία των μεταναστευτικών οργανώσεων σε χώρους που τα
κόμματα διέθεταν άμεσα ή έλεγχαν έμμεσα, μέσω συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η σχέση
που αναπτύχθηκε βοήθησε αρχικά τις κοινότητες να οργανωθούν, ωστόσο ταυτόχρονα δημιούργησε εξαρτήσεις, επιλεκτικές συνεργασίες και οδήγησε ακόμα και στην εσωτερική διάσπαση ορισμένων κοινοτήτων.
«Δεν είχαμε υποστήριξη από πουθενά και μας φιλοξενήσανε κάποιες οργανώσεις που ακολουθούν κάποια κόμματα και μας αναγκάζανε να προχωράμε σε αυτή τη γραμμή. Αλλά και
αυτό, όχι μας αναγκάζανε για να είμαι ειλικρινής, ζητήσανε τη συμμετοχή μας μαζί τους και
αυτοί όμως μας βοηθάγανε […] σε πορείες και τέτοια. Αυτοί (ήταν) που μας φωτίσανε τι έχει ο νόμος, γιατί εμείς δεν είχαμε την εμπειρία να ξέρουμε από νόμους και τέτοια. Αλλά
όμως σε κάποια φάση δεν μπορούσες να βγεις από κει, για παράδειγμα αν ερχόμουνα στο
Φόρουμ θα ήταν πρόβλημα. Δεν είχαμε εμείς κυριαρχία».
(Σ. 11, με το Λ., πρόεδρο κοινότητας)

«Κάποτε συνεργαστήκαμε μαζί με [όνομα κόμματος], προσπαθήσαμε να βρούμε μια λύση να
κάνουμε ένα δυνατό σύλλογο. Αυτό ήταν το 2000. Και τότε μας καλέσανε επίσημα από [όνομα ΜΚΟ] στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ. Όταν γινότανε κάποια συζήτηση πάντα ήταν ένα
άτομο [του κόμματος], καθόταν δίπλα, εκεί που μας είχανε δώσει χώρο και μιλάγαμε. Εμείς
είπαμε να πάμε συλλογικά. Όταν αποφασίσαμε αυτό, κάνει παρένθεση το στέλεχος [του κόμματος] και λέει: “Παιδιά [όνομα ΜΚΟ] είναι έτσι, είναι αυτό, καλό είναι να απαντήσετε ότι
έχουμε δουλειά και τέτοια, να πάτε ατομικά” […] Μετά είπε: “Εμείς είμαστε αυτό, όσοι είσαστε μαζί μας θα παραμείνετε μαζί, δεν θα πάνε πουθενά. Άμα θέλει κάποιος παραμένει,
άμα θέλει φεύγει. Οπότε [όνομα κοινότητας] διασπάστηκε […] εμείς φύγαμε 110 άτομα,
και μετά φτιάχτηκε ο άλλος σύλλογος».
(Σ. 15, με το Σ., μέλος ΔΣ κοινότητας)

Οι μετανάστες αντιλαμβάνονται φυσικά τον κίνδυνο της εκμετάλλευσής τους από τα
κόμματα, διαβλέπουν όμως ταυτόχρονα σε αυτά προοπτικές επίλυσης προβλημάτων που
τους απασχολούν:
«Θα έρθει κάποια στιγμή που ένα κόμμα θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί, γιατί είναι
ένα 7% του πληθυσμού που είναι γραμμένοι και ένα 3% που δεν είναι γραμμένοι, και αυτοί
είναι ένα κομμάτι που παίζει μεγάλο ρόλο στις εκλογές […] Τα κόμματα παίζουν με ένα πο-

1

Η συλλογική εκπροσώπηση μεταναστευτικών κοινοτήτων και ΜΚΟ εκφράστηκε μέσα από το Συντονιστικό
των Μεταναστευτικών και Αντιρατσιστικών Οργανώσεων και τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταναστευτικών Κοινοτήτων.
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σοστό 3%, αν είναι και ένα 3% από τους μετανάστες, πάνε 6% τη διαφορά. Είναι ένα κομμάτι […] που είναι ακόμα καθαρό, που δεν έχει μοιραστεί, δεν έχει στρατολογηθεί, δεν έχει
πάρει γραμμή πού θα πάει».
(Σ. 17, με τον Η., πρόεδρο κοινότητας)

«Συνεργασία με [όνομα κόμματος] μπορώ να κάνω για διάφορες δουλειές, όχι ιδεολογική
πολιτική. Πολλές φορές λέω στο δικό μας σύλλογο: “Πρέπει να πάμε με [ονόματα κομμάτων] γιατί αυτά είναι μεγάλα κόμματα και μπορούν να βοηθήσουν”».
(Σ. 15, με το Σ., μέλος ΔΣ κοινότητας)

5.1.4.5 Οι σχέσεις με τις διοικητικές αρχές και τις υπηρεσίες του κράτους
Οι σχέσεις μεταναστών και κρατικών υπηρεσιών αναδεικνύονται ως ιδιαίτερα προβληματικές, τόσο στο επίπεδο του μεμονωμένου μετανάστη, που συχνά παλεύει αβοήθητος
απέναντι στο λαβύρινθο της γραφειοκρατίας, όσο και στο επίπεδο της συνεργασίας των μεταναστευτικών οργανώσεων και των υπηρεσιών / φορέων του κράτους. Ο κατακερματισμός
των μεταναστευτικών οργανώσεων και η απουσία ενός θεσμοθετημένου συλλογικού τους
οργάνου 1 , το οποίο θα αναλάμβανε την εκπροσώπησή τους στη δημόσια διαβούλευση, ενισχύουν τον ουσιαστικό παραγκωνισμό τους από την κεντρική όσο και τις περιφερειακές εξουσίες.
Οι προσκλήσεις εκ μέρους των διοικητικών αρχών και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών προς τις μεταναστευτικές οργανώσεις, με σκοπό την ενημέρωση ή την ανταλλαγή
απόψεων, είναι πια πραγματικότητα, ωστόσο εκ μέρους των μεταναστών καταγράφεται αμφιβολία για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την αποτελεσματικότητα αυτών των κινήσεων:
«Παράδειγμα ο [όνομα υπουργού], για να δείξει ότι είναι εντάξει, ότι κάνει καλά τη δουλειά
του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ό,τι έχει κάνει , μας φωνάζει μία ομάδα των μεταναστών:
“Παιδιά ο νόμος θα αλλάξει, θα είναι όμορφα πράγματα, νόμιμα” […] λίγο καφέ και ένα
κουλουράκι […] αγαπημένα […] κάτι τέτοιο και φεύγουμε. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά; Αυτά και λίγες φωτογραφίες για να δείξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εδώ κάνουμε, ότι μιλάμε, αλλά αυτό δεν είναι γεγονός».
(Σ. 11, με το Λ., πρόεδρο κοινότητας)

1

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών εξακολουθεί να παραμένει άτυπο δίκτυο των μεταναστευτικών κοινοτήτων, μη καταστατικά ορισμένο.
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«Θέλει ο [όνομα προέδρου ινστιτούτου σχετικού με τη μετανάστευση] να κάνει μία ημερίδα
που να είναι μετανάστες […] και καλεί εμάς να κάτσουμε, όπως είναι στην καρέκλα, εμείς
να ακούμε αυτά που λέει, δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Ό,τι να πούμε, (μας λένε) “όχι” ,
άλλο είπαμε (μας απαντήσανε) “όχι” , δεν βοηθιέται κανείς».
(Σ. 11, με το Λ., πρόεδρο κοινότητας)

Ενστάσεις καταγράφονται επίσης για την έλλειψη τακτικής και επίσημης ενημέρωσης
για τη μεταναστευτική νομοθεσία, η παρακολούθηση της οποίας καθίσταται δυσχερής λόγω
της έκτασης και της συχνής της τροποποίησης.
«Η ενημέρωση είναι σε ένα στενό χώρο, γιατί αυτοί έρχονται και μας λένε δυο κουβέντες,
εμείς λέμε στα μέλη μας, αλλά δεν είναι αρκετή. Αυτός που είναι στη Θεσσαλονίκη πού θα το
μάθει; Αυτός που είναι Χαλκίδα πού να μάθει; Και αυτό έπρεπε η κυβέρνηση να το φροντίζει. Έπρεπε η κυβέρνηση να το βγάλει (ενημερωτικά έντυπα) σε 2-3-4 γλώσσες. Και όταν
πήγε η κυβέρνηση να βγάλει κάποια πράγματα, ήταν αυτά που εμείς τα είχαμε γράψει πολύ
παλιά».
(Σ. 11, με το Λ., πρόεδρο κοινότητας)

Σημαντική είναι και η δυσαρέσκεια των μεταναστών για την περιθωριοποίηση και
την αγνόηση των δικών τους προτάσεων για τη μεταναστευτική διαδικασία:
«Τα μέλη των κοινοτήτων άμα δεν βλέπουν κάποια έργα να γίνονται ή κάποια βελτίωση από
τα πολλά συνέδρια, τις μελέτες, απογοητεύονται πάρα πολύ , κυρίως γιατί ό,τι πρόταση κάναμε στην κυβέρνηση την έβαλε στο καλάθι. Ό,τι είπαμε, ό,τι διορθώσεις είπαμε πριν από
πέντε χρόνια, τώρα μόλις ξεκινάνε να τα διορθώσουνε λίγο, όχι πολύ. Εμείς ως μετανάστες
είχαμε κάνει προτάσεις με υπόμνημα στη βουλή και στα κόμματα πριν να βγει ο 2910, όταν
ήταν ακόμα νομοσχέδιο […] Τώρα το Φόρουμ εκπροσωπείται, αυτό είναι ένα έργο που εμείς φτύσαμε αίμα για να συμβεί , αλλά δεν μπορούμε να πιέζουμε. Εμείς ζητάμε δέκα και
μας δίνουνε ένα».
(Σ. 11, με το Λ., πρόεδρο κοινότητας)

Από τον κύκλο της δυσαρέσκειας και της δυσπιστίας, η μόνη διοικητική αρχή που
φαίνεται πως δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στα προβλήματα των μεταναστών και αποτελεί
αποτελεσματικό θεσμό καταγγελίας και καταπολέμησης των διακρίσεων σε βάρος τους είναι
ο Συνήγορος του Πολίτη:
«Υπάρχει ακόμα και ο Συνήγορος του Πολίτη, που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλα και τεράστια έργα. Για μένα, σαν ένας απλός μετανάστης, ο συνήγορος του πολίτη ήταν το φως σε
πολύ σκοτάδι. Εκεί που κλείσανε όλα και γίνανε όλα σκοτάδι, εκεί μας βοήθαγε ο Συνήγορος
του Πολίτη για να εφαρμοστεί ο νόμος».
(Σ. 11, με το Λ., πρόεδρο κοινότητας)
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Σχετικά διαφοροποιημένη είναι η σχέση των κοινοτήτων και των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το γεγονός πως οι υπηρεσίες των δήμων είναι αυτές που καλούνται να
διαχειριστούν τα περισσότερα αιτήματα των μεταναστών καθιστά αναγκαία μια πιο ευέλικτη
αντιμετώπισή τους. Στα πλαίσια αυτά σε αρκετούς δήμους λειτουργούν άτυπα συμβουλευτικά σώματα 1 , μέσω των οποίων οι ίδιοι οι μετανάστες διατυπώνουν τα δικά τους αιτήματα,
ενώ παράλληλα έχουν ιδρυθεί και Γραφεία Μεταναστών, που επιλαμβάνονται όλων των θεμάτων που τους αφορούν. Στις νεοδημιουργηθείσες αυτές δομές γνωμοδοτικού χαρακτήρα οι
μετανάστες συμμετέχουν μέσω των θεσμοθετημένων ή των άτυπων συλλογικών τους οργάνων.
Παρά τη δυσπιστία όμως για το ρόλο των κρατικών φορέων, οι οργανώσεις απευθύνονται σε αυτούς για την εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων και πόρων που θα τους επιτρέψουν τη λειτουργία τους. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω της άμεσης υποστήριξης και χρηματοδότησης είτε μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των δυνατοτήτων οργάνωσης και δικτύωσης που προσφέρουν διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Διάχυτη ωστόσο είναι η άποψη
πως η συμμετοχή των κοινοτήτων σε αυτά τα προγράμματα (και η συνακόλουθη χρηματοδότηση και οργανωτική στήριξη) είναι επιλεκτική και προέρχεται κυρίως μέσα από τα προσωπικά δίκτυα επαφών και γνωριμιών των άμεσα εμπλεκομένων (μεταναστών και γηγενών) και
όχι ως αποτέλεσμα αξιολόγησης των πραγματικών αναγκών και δυνατοτήτων, ενώ ένα μεγάλο τμήμα της χρηματοδότησης το καρπώνονται οι εταιρικές ελληνικές οργανώσεις.
«Αυτοί, όταν γίνονται διάφορα προγράμματα καλούνε από τα κόμματα κάποιους μετανάστες,
αυτούς που ξέρουνε. Δεν ενημερώνουνε να γίνει μια συζήτηση, να καλέσουν αντιπροσώπους
[…] δεν το κάνουνε ποτέ. Είναι κάποιος που το άκουσε, κάποιος που είναι χωμένος εκεί πέρα, έτσι γίνεται».
(Σ. 15, με το Σ., μέλος ΔΣ κοινότητας)

«Βάζουν στα προγράμματα […] ανύπαρκτες κοινότητες μεταναστών, κάποιες που έχουν
φτιάξει κάποια χαρτιά, αλλά δεν μπαίνουν στην ουσία του πράγματος, απλώς παρουσιάζουν
στο υπουργείο [όνομα υπουργείου] κάποια χαρτιά ότι υπάρχει και συνέταιρος κάποιος [όνομα συλλόγου] σύλλογος».
(Σ. 12, με τη Δ., μέλος συντονιστικής επιτροπής κοινότητας)

1

Π.χ στο δήμο Κοζάνης έχει συγκροτηθεί από τις αρχές του 2006 τοπικό συμβούλιο μεταναστών, εκπρόσωποι
του οποίου μετέχουν με δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου (Ελευθεροτυπία,
24/3/2006). Αντίστοιχες ενέργειες έχουν κάνει και άλλοι δήμοι, όπως του Κορυδαλλού με τη δημιουργία του
Δημοτικού Συμβουλίου Μεταναστών (http://www.korydallos.gr · ΚΕΔΚΕ, χ.χ.) και της Αθήνας.
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5.1.4.6 Η σχέση με το εθνικό κέντρο
Η μακρόχρονη απουσία των μεταναστών από τις πατρίδες τους δημιουργεί την ανάγκη αναζήτησης μιας «σταθερής επαφής με την πολιτική- οικονομική – κοινωνική πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται στα εθνικά τους κέντρα» (Σούμπερτ, 2004, σ. 34). Η επαφή
αυτή θεωρητικά μπορεί να εξασφαλίσει τη θεσμική και οικονομική στήριξη των κοινοτήτων
ή ακόμα και τον έλεγχό τους σε ορισμένες περιπτώσεις (Βεντούρα, 1999).
Στην περίπτωση των μεταναστευτικών οργανώσεων που μελετήθηκαν διαπιστώθηκε
η ύπαρξη σχέσης με τα εθνικά τους κέντρα, κυρίως μέσω των πρεσβειών ή των προξενικών
αρχών τους στην Ελλάδα. Ωστόσο, το πλαίσιο των σχέσεων περιορίζεται μόνο στη διεκπεραίωση διαδικασιών διοικητικού χαρακτήρα (εκδόσεις διαβατηρίων, επικυρώσεις εγγράφων,
κ.λπ.) ή σε προσκλήσεις για τον εορτασμό εθνικών εορτών και θρησκευτικών επετείων. Σημαντικός διαφαίνεται ο προσωπικός και όχι ο θεσμικός ρόλος των υπευθύνων (πρεσβευτών,
προξένων) για την ανάπτυξη ενός ουσιαστικού πλαισίου που ενδυναμώνει τις σχέσεις αυτές
και υποστηρίζει τη λειτουργία των κοινοτήτων:
«Δεν βοηθάνε σε τίποτα. Ο πρεσβευτής που ήτανε εδώ δεν έκανε τίποτα […] Όπου είναι ο
πρέσβης καλός άνθρωπος, π.χ. στην Αμερική, βρήκε λεφτά για σχολεία, βοήθησε και με τις
επαφές που είχε βοηθούσε και μετά (όταν έφυγε). Όταν μαζευτήκαμε στη χώρα μας είδαμε
πως όποιος πρέσβης είναι άνθρωπος, είναι πατριώτης, κάνει ό,τι μπορεί. Όποιος δεν είναι
ζητάει λεφτά για τις αίθουσες (που παραχωρεί η πρεσβεία), ζητάει λεφτά για το ένα, για το
άλλο […] Αυτός ήταν έμπορος, δεν ήταν πρέσβης».
(Σ. 10, με το Ρ., πρόεδρο κοινότητας)

«Η πρεσβεία η δική μας […] δείχνει μηδέν ρόλο για να βοηθάει τους [ομοεθνείς] να ζούνε
καλά στην Ελλάδα […] Η πρεσβεία έχει κάποια διπλωματική γραμμή […] ο πρόεδρος της
(χώρας) λέει: “Παιδιά εγώ σας στέλνω για να προσέχετε τους πολίτες [όνομα χώρας], όπου
και να σας στείλω”. Αυτοί δεν τα κάνουνε και προσπαθούν τόσα χρόνια να μαζεύουν χρήματα».
(Σ. 11, με το Λ., πρόεδρο κοινότητας)

Σημαντικό είναι πως δεν καταγράφεται οικονομική σχέση μεταξύ των οργανώσεων
και των πρεσβειών, κάτι αναμενόμενο με βάση τα οικονομικά δεδομένα των περισσότερων
χωρών προέλευσης.
«Με την πρεσβεία υπάρχουν σχέσεις, αλλά δεν μας βοηθάει. Εμείς πηγαίνουμε, εκείνοι δε
μας βοηθάνε, μάλλον δεν έχουν δυνατότητα. Αυτό λένε τουλάχιστον και εμείς το πιστεύουμε.
Για να πάμε να συζητήσουμε, να μιλάμε καθαρά, μιλάμε. Όταν πάμε να ζητήσουμε να μας
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στείλουν ένα φωτοτυπικό ή δύο αλφαβητάρια για το σχολείο, λένε: “Δεν μπορούμε”».
(Σ. 17, με τον Η., πρόεδρο κοινότητας)

Πέρα από το πλαίσιο των σχέσεων που αναπτύσσεται με τις πρεσβείες, το οποίο μπορεί να μη λειτουργεί υποστηρικτικά στη ζωή των κοινοτήτων, όμως ταυτόχρονα δε δημιουργεί και εξαρτήσεις, ένας άλλος τρόπος επαφής με το εθνικό κέντρο είναι μέσω της λειτουργίας στην Ελλάδα πολιτικών ομάδων, που πρόσκεινται στα κόμματα της χώρας προέλευσης. Αυτό όμως φαίνεται να μην έχει ακόμα ιδιαίτερη δυναμική, ενώ αφορά κυρίως το μεταναστευτικό πληθυσμό γειτονικών προς την Ελλάδα χωρών, τις οποίες οι μετανάστες έχουν τη
δυνατότητα να επισκέπτονται συχνότερα, άρα και να συμμετέχουν ενεργότερα στην πολιτική
πραγματικότητα που διαμορφώνεται εκεί.

5.2 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
5.2.1

Η τυπολογία των οργανώσεων
Η καταγραφή των ΜΚΟ που αναπτύσσουν δράσεις σχετικές με τους μετανάστες εμ-

φάνισε τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής τους κατανομής, η οποία είναι ανάλογη της
πληθυσμιακής κατανομής του συνολικού πληθυσμού της χώρας, όσο και της χωρικής διασποράς των μεταναστών στην ελληνική επικράτεια. Η πλειονότητα των οργανώσεων εντοπίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, με τις περισσότερες από αυτές να βρίσκονται
στην Αθήνα, ενώ ακολουθούν οι υπόλοιπες μεγάλες πόλεις όπως Θεσσαλονίκη, Λάρισα
κ.λπ. Η διασπορά αυτή συμβαδίζει σε γενικές γραμμές με τη γενική κατανομή του συνόλου
των ΜΚΟ που υπάρχουν στη χώρα, το 80% των οποίων λειτουργεί στην Αθήνα (Αφουξενίδης, 2004). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της κατανομής είναι η σύσταση οργανώσεων σε
αρκετές νησιωτικές περιοχές (Χίος, Σάμος, Μυτιλήνη, Ζάκυνθος), οι οποίες αποτέλεσαν ή
αποτελούν ακόμα πύλες εισόδου προς τη χώρα, κυρίως για πρόσφυγες ή παράτυπους μετανάστες.
Οι ΜΚΟ που μελετήθηκαν, όπως και η πλειοψηφία των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στο χώρο του ανθρωπισμού και των δικαιωμάτων του ατόμου είναι σχετικά νέες. Από τις οργανώσεις της έρευνας, εξαιρουμένου του ΕΕΣ, που δραστηριοποιείται
στον ελληνικό κοινωνικό χώρο ήδη από το 19ο αι., του ΙΜΔΑ και της ΚΑΡΙΤΑΣ Προσφυγικό Έργο, που ιδρύθηκαν το 1977 και το 1987 αντίστοιχα, οι υπόλοιπες διανύουν μόλις τη
δεύτερη δεκαετία της ζωής τους, ενώ κάποιες από αυτές (π.χ. PRAKSIS, MOSAIC) ιδρύθηκαν τη δεκαετία που διανύουμε. Η πλέον πρόσφατη από τις οργανώσεις που μελετήθηκαν, με
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μορφή άτυπης συσσωμάτωσης ατόμων (Ομάδα Δικηγόρων), δραστηριοποιείται μόλις από το
Μάιο του 2006 1 .
Το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τη σύσταση και τη λειτουργία των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι σχετικά ασαφές 2 . Ο νόμος 2731/1999 ρυθμίζει μόνο τα
θέματα των ΜΚΟ που έχουν ως αντικείμενο την αναπτυξιακή βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ διάφορα θέματα εθελοντικών ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, ρυθμίζονται μερικώς από τις διατάξεις του νόμου
2646/1998 (Ανθόπουλος, 2002). Η απουσία ενός ξεκάθαρου πλαισίου έχει ως αποτέλεσμα
αυτές οι οργανώσεις του χώρου της ΚτΠ να λαμβάνουν διάφορες νομικές μορφές όπως: αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, μη κερδοσκοπικό σωματείο, ίδρυμα, ένωση προσώπων,
σύλλογος ειδικού σκοπού, αστικός συνεταιρισμός ή και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,
ενώ φυσικά δεν απουσιάζουν άτυπες μορφές συσσωμάτωσης.
Με βάση τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την τυπολογία των ΜΚΟ (βλ. κεφ.
3.3.2) και τα χαρακτηριστικά του δείγματος της έρευνας (βλ. κεφ. 5.1.2), οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: α) το χώρο ανάπτυξης των δράσεων τους σε διεθνείς ή εγχώριες και β) τα χαρακτηριστικά της δράσης τους σε επιχειρησιακές (operational) ή
συνηγορίας (advocacy). Στην πλειοψηφία αυτών πρόκειται για εγχώριες ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες ασχολούνται με μια σειρά από ζητήματα, χωρίς να υπάρχει θεματική εξειδίκευση ως προς τη μετανάστευση. Παράλληλα, βέβαια, υπάρχουν τα εθνικά παραρτήματα των διεθνών ΜΚΟ (π.χ. Διεθνής Αμνηστία, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης) όσο
επίσης και ορισμένες εγχώριες οργανώσεις με δράσεις στοχευμένες στη μετανάστευση (π.χ.
Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών, Ομάδα Δικηγόρων για τα
Δικαιώματα Μεταναστών και Προσφύγων, ΚΑΡΙΤΑΣ- Προσφυγικό Έργο, κ.ά.).
1

Η εμφάνιση και η λειτουργία των οργανώσεων αυτών πραγματοποιείται σε μια περίοδο αλματώδους ανάπτυξης της ελληνικής ΚτΠ, χαρακτηριζόμενη αφενός από την συνεχή αύξηση του αριθμού των ΜΚΟ και κάθε
είδους συσσωματώσεων της ΚτΠ και αφετέρου από το έντονο ενδιαφέρον που η επιστημονική κοινότητα δείχνει για τη μελέτη του χώρου αυτού (Lambropoulos, Pouliou & Sirakoulis, 2005).
2

Στην ελληνική βιβλιογραφία καταγράφονται ενστάσεις σχετικά με τη δόκιμη χρήση του όρου μη κυβερνητικές,
ως μετάφραση του αγγλικού όρου non governmental. Οι ενστάσεις εστιάζονται στο γεγονός πως στο ελληνικό
συνταγματικό πλαίσιο υφίστανται κυβερνητικά όργανα όχι όμως και κυβερνητικές οργανώσεις. Συνεπώς ο όρος
μη κυβερνητικός αποτελεί απλώς μια αρνητική διατύπωση, που δεν έχει νόημα (Ανθόπουλος, 2002 · Δεληγιάννης, 2000). Εναλλακτικά του όρου αυτού κάποιοι χρησιμοποιούν τον όρο Μη Κρατικά Υποκείμενα (Λιοναράκης, 2005b) ή Μη Κρατικές Οργανώσεις (ΟΚΕ, 2005). Ωστόσο επιλέγεται η χρήση του όρου μη κυβερνητικές
(ΜΚΟ), αφενός λόγω της επικράτησής του στη σχετική βιβλιογραφία, αφετέρου διότι είναι ο μόνος νομικά
αποδεκτός με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο.
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Στις οργανώσεις αυτές παρατηρείται μια ποικιλία διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών ανάλογα με το μέγεθος, τη γεωγραφική διασπορά των υπηρεσιών και των παραρτημάτων, το επαγγελματικό ή εθελοντικό προφίλ των συμμετεχόντων, τον τυπικό ή άτυπο χαρακτήρα της οργάνωσης, τα οικονομικά δεδομένα, τους ιδεολογικούς προσανατολισμούς, κ.λπ.
Υπάρχουν έτσι τυπικές οργανώσεις μεγάλης κλίμακας και εύρους δράσεων, που στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό και με εξασφαλισμένη (σε γενικές γραμμές) χρηματοδότηση από ίδιους πόρους, όπως π.χ. οι υπηρεσίες του ΕΕΣ, παράλληλα με άτυπες εθελοντικές
ομάδες επιχειρησιακής παρέμβασης, προσανατολισμένες σε ένα θέμα (π.χ. Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, Τα Πίσω Θρανία). Παράλληλα εντοπίζονται οργανώσεις με δικτυωμένη
δράση σε διάφορα μέρη της χώρας (π.χ. ΑΡΣΙΣ, Γιατροί του Κόσμου) την ίδια στιγμή που
υπάρχουν ομάδες περιορισμένης τοπικής εμβέλειας (π.χ. αντιρατσιστική πρωτοβουλία κάποιας επαρχιακής πόλης) και φυσικά πόρων και μέσων. Τέλος, υπάρχουν οργανώσεις και
δομές με διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες και οργανωτικά σχήματα που τις στηρίζουν, οι
οποίες προέρχονται τόσο από συγκεκριμένους ιδεολογικούς χώρους (π.χ. Δίκτυο Κοινωνικής
Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών) ή άλλα μορφώματα της ΚτΠ, όπως η εκκλησία
(Αλληλεγγύη, ΚΑΡΙΤΑΣ, ΧΕΝ) ή οι συνδικαλιστικές οργανώσεις (Γραφείο Υποστήριξης
Προσφύγων και Μεταναστών Εργατικού Κέντρου Αθήνας).
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο
στις προτεραιότητες των δράσεων που κάθε οργάνωση θέτει και αναπτύσσει, τις ιδιαίτερες
συνθήκες κάτω από τις οποίες τις πραγματοποιεί, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και φυσικά στην απώτερη στόχευση των δράσεων αυτών.

5.2.2

Οργανωτικά χαρακτηριστικά
Οι ΜΚΟ που μελετήθηκαν ιδρύθηκαν μέσα από μια ποικιλία καταστάσεων, πρωτο-

βουλιών και οργανωτικών σχημάτων, έχοντας ωστόσο έναν γενικότερο κοινό στόχο: την ανθρωπιστική προοπτική της δράσης τους, την οποία εξειδικεύουν ανάλογα με τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα και σκοπό της κάθε οργάνωσης. Δανειζόμενοι στοιχεία από τα ενημερωτικά φυλλάδια και τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν οι υπεύθυνοι από τις οργανώσεις, βλέπουμε τη
διαφοροποίηση του αρχικού πλαισίου ίδρυσης ορισμένων εξ αυτών.
Συχνά η ίδρυση οφείλεται στην «έμπνευση και το όραμα» ορισμένων ανθρώπων:
«Η ΑΡΣΙΣ ξεκίνησε ως πρωτοβουλία κοινωνικά ευαισθητοποιημένων επιστημόνων και γρήγορα αγκαλιάστηκε από ένα μεγάλο αριθμό πολιτών που θέλησαν και θέλουν να συμμετέχουν
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ενεργά στην άρση του αποκλεισμού και την βελτίωση της θέσης των νέων ανθρώπων»
(www.arsis.gr).

Άλλοτε η ίδρυση της οργάνωσης αποτελεί μετεξέλιξη και λειτουργική διαφοροποίηση προϋπαρχουσών δομών:
«Τα προγράμματα της PRAKSIS δε θεωρούνται “ξεκίνημα από το μηδέν”, καθώς είναι “ η
επόμενη μέρα” των “εντός συνόρων” προγραμμάτων που μέχρι τον Οκτώβριο του 2004 λειτουργούσαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα» (www.praksis.gr).

Ενώ δε λείπει και η ανάπτυξη της οργάνωσης εντός των πλαισίων μιας ευρύτερης
λειτουργούσας δομής:
«Το MOSAIC ξεκίνησε ως ένα από τα προγράμματα του ΚΕ.Θ.Ε.Α,(Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων), ενταγμένο στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Είναι πιλοτικό πρόγραμμα και κάποια στιγμή θα αξιολογηθεί η πορεία του. Ξεκίνησε ως πρόγραμμα που είχε ως στόχο τους μετανάστες, πρόσφυγες και παλιννοστούντες χρήστες ουσιών, αλλά στην πορεία διαμόρφωσε μια ευρύτερη προσέγγιση».
(Σ. 3, με τον Π., υπεύθυνο προγραμμάτων σε ΜΚΟ)

Το πλαίσιο ίδρυσης και τα χαρακτηριστικά της μορφής των οργανώσεων (τυπικές ή
άτυπες, αυτοδύναμες ή ενταγμένες σε άλλους φορείς) προσδιορίζουν ακολούθως τα υπόλοιπα οργανωτικά χαρακτηριστικά τους, που έχουν σχέση με τη διοίκηση, τα οικονομικά και το
οργανόγραμμα. Ως προς τα χαρακτηριστικά της διοίκησης καταγράφηκαν αυτοδιοικούμενες
οργανώσεις, με αιρετά ή προσωποπαγή διοικητικά συμβούλια, παράλληλα με συλλογικές
μορφές λήψης αποφάσεων, ενώ υπήρξαν και οργανώσεις ενταγμένες σε ευρύτερα ιεραρχικά
διοικητικά σχήματα.
Οι οικονομικοί πόροι των οργανώσεων προέρχονται από μια ποικιλία πηγών, που περιλαμβάνει τόσο ίδιους πόρους (από κληροδοτήματα ή παραγωγικές μονάδες), όσο και άμεση κρατική χρηματοδότηση, δωρεές, συνδρομές και επιχορηγήσεις στα πλαίσια εθνικών, ευρωπαϊκών ή και διεθνών προγραμμάτων. Με εξαίρεση ελάχιστες μεγάλες οργανώσεις, οι περισσότερες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, που έχουν ως αφετηρία την έλλειψη και
τη δυσκολία ανεύρεσης οικονομικών πόρων. Η πίεση στο επίπεδο της χρηματοδότησης, αφενός αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη διεύρυνση ή και τη συνέχεια των δράσεων
που αναπτύσσουν, αφετέρου αφήνει ανοικτή την πιθανότητα ανάπτυξης ανταγωνισμών και
αντιπαραθέσεων μεταξύ τους. Η εξάρτηση δε πολλών δράσεων από επιχορηγήσεις αναπτυξιακών προγραμμάτων και η ανάγκη λογοδοσίας, οδηγεί στην ασύμμετρη ανάπτυξη των οργανωτικών υποδομών σε σχέση με το λειτουργικό τους κομμάτι.
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«Υπάρχει μια τάση αυτόν τον καιρό προς όλο και πιο ποσοτικές αξιολογήσεις. Αυτό εμάς,
αλλά και πολλές άλλες ΜΚΟ, μας βρίσκει λίγο απροετοίμαστους, αλλά και αντίθετους καμιά
φορά […] ως προς το ότι πολλές φορές το να αξιολογήσεις καθαρά ποσοτικά μια δράση,
αφήνει έξω ένα πολύ μεγάλο μέρος της εικόνας […] Μπαίνουμε σε λογικές ιδιωτικών χορηγών, χρηματοδοτήσεων και σε μια λογική λίγο μάρκετινγκ και προώθησης της δουλειάς που
κάνεις, ώστε να έχει και άλλες πηγές εισοδήματος […] Εμείς έχουμε να λέμε ότι αυτό το
κομμάτι (της χρηματοδότησης) δεν το έχουμε τόσο ανεπτυγμένο, γιατί κάποιοι ηθικοί φραγμοί μπαίνουν στη μέση. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να το ισορροπήσουμε λίγο, γιατί τίθεται πια θέμα επιβίωσης».
(Σ. 5, με τον Α., ψυχολόγο, συντονιστή δράσεων υποστήριξης σε ΜΚΟ)

Ποικιλία καταγράφεται επίσης και στα χαρακτηριστικά του οργανογράμματος των
οργανώσεων και στη σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού τους, με ορισμένες από αυτές να
στηρίζονται αποκλειστικά (ή τουλάχιστον κατά το μεγαλύτερο μέρος των δράσεών τους) σε
εθελοντές, άλλες να στελεχώνονται κυρίως από έμμισθο προσωπικό και ορισμένες να έχουν
μικτές ποσοστώσεις (έμμισθων / εθελοντών). Σε γενικές γραμμές οι μεγάλες ΜΚΟ βασίζονται περισσότερο σε κλασικά εταιρικά οργανωσιακά σχήματα, ενώ όσο το μέγεθός τους μειώνεται βασίζονται όλο και περισσότερο σε εξειδικευμένους εθελοντές. Η κυρίαρχη εικόνα
είναι να απασχολούνται ορισμένοι μισθωτοί ειδικευμένοι επαγγελματίες και ταυτόχρονα, ανάλογα με την περίσταση και τις ανάγκες, να δραστηριοποιούνται εθελοντές.
«Οι ΜΚΟ προσανατολίζονται στη στελέχωση του προσωπικού τους με επαγγελματίες και όχι
με ανθρώπους που ερασιτεχνικά ή εμπειρικά μπορούν να διεκπεραιώσουν κάποιες εργασίες,
γιατί ο όγκος των αναγκών είναι τόσο μεγάλος και εξειδικευμένος, οπότε θα ήταν αδιανόητο
κάποιος να φέρει κάτι σε πέρας χωρίς να έχει το αντίστοιχο γνωστικό υπόβαθρο, που ανταποκρίνεται στην κάλυψη αυτών των αναγκών».
(Σ. 6, με τη Χ., υπεύθυνη τμήματος επικοινωνίας σε ΜΚΟ)

«Το έμμισθο προσωπικό της οργάνωσης είναι 5 άτομα, όλο το υπόλοιπο κομμάτι είναι εθελοντές. Έχουμε περίπου 80 εθελοντές την εβδομάδα Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι και αυτό
εθελοντές».
(Σ. 16, με την Α., υπεύθυνη κοινωνικής υπηρεσίας σε ΜΚΟ)

Τα διαφοροποιημένα αυτά χαρακτηριστικά δε συνθέτουν απλώς ένα θεωρητικό οργανωτικό προφίλ των ΜΚΟ, αλλά προσδιορίζουν, όπως θα φανεί στη συνέχεια, το είδος και
το εύρος των δράσεων που αναπτύσσουν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και τη
στάση τους, τόσο απέναντι στους επωφελούμενους, όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο
εντός του οποίου δραστηριοποιούνται.
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5.2.3

Λειτουργικά χαρακτηριστικά
Η πληθυσμιακή ομάδα των μεταναστών, όπως και κάθε μειονεκτούσα και κοινωνικά

αποκλεισμένη κοινωνική ομάδα, χρήζει των υποστηρικτικών εκείνων δομών που θα συνεισφέρουν στην επιτυχή ένταξή της στην πραγματικότητα της κοινωνίας υποδοχής. Η έλλειψη
θεσμοθετημένων υποστηρικτικών δομών σχεδόν σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής παρέμβασης, ιδιαίτερα κατά τα αρχικά στάδια των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα, οδήγησε τις ΜΚΟ στην ανάληψη ποικίλων πρωτοβουλιών, οι οποίες ως στόχο έχουν την παροχή
πολύπλευρης βοήθειας και υποστήριξης προς τους μετανάστες. Αποτέλεσμα είναι η λειτουργία τους να εκτείνεται σε όλο σχεδόν το φάσμα των διαδικασιών και των παραμέτρων της
ένταξης.
Το σύνολο των δράσεων των ΜΚΟ μπορεί να ταξινομηθεί σε τρεις κατηγορίες: α) επιχειρησιακές δράσεις προσανατολισμένες στο μεταναστευτικό πληθυσμό, β) παρεμβατικές
δράσεις προσανατολισμένες στους φορείς της κοινωνίας υποδοχής και γ) δράσεις διασύνδεσης μεταναστών και γηγενών.
Μια από τις βασικές λειτουργίες των ΜΚΟ είναι η προσφορά υπηρεσιών πληροφόρησης. Η πληροφόρηση εκτείνεται σε θέματα που έχουν να κάνουν με την κάλυψη πρωταρχικών αναγκών (σίτιση, στέγαση, περίθαλψη), θέματα ασφάλισης και κοινωνικών παροχών,
όσο κυρίως στην ενημέρωση για διάφορα νομικά θέματα, με κυρίαρχο τη διαδικασία νομιμοποίησης και τις τρέχουσες εξελίξεις στο σύνολο των ζητημάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση. Το κομμάτι της νομικής συμβουλευτικής αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικό
εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των μεταναστών που δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα, των
συχνών τροποποιήσεων του νομικού πλαισίου και του υψηλού κόστους των νομικών συμβουλών στην ελεύθερη αγορά, που είναι απαγορευτικό για πολλούς από τους μετανάστες. Η
νομική συμβουλευτική γίνεται τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και μέσω της διοργάνωσης εξειδικευμένων ενημερωτικών συναντήσεων με τους συλλογικούς φορείς των μεταναστών.
Για την υποστήριξη της γενικότερης πληροφόρησης αξιοποιείται κυρίως έντυπο υλικό αλλά
και υπηρεσίες ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής, όπου απευθύνονται οι μετανάστες για ζητήματα που τους αφορούν.
«Πολύ συχνά έχουμε προβλήματα ασύλου, όπου ζητούν βοήθεια για την υποβολή ή την απόρριψη στη συνέχεια του αιτήματος, ώστε να γίνει προσφυγή και να επανεξεταστεί. Είχαμε
περιπτώσεις αλλοδαπών που κρατούνταν για απέλαση, η οποία ήταν αδύνατη, με αποτέλεσμα
να παρατείνεται η κράτηση. Και διαρκώς έρχονται και άλλες μεμονωμένες περιπτώσεις,
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όπως νομιμοποίησης μεταναστών, γενικά γραφειοκρατικά ζητήματα»
(Σ. 7, με το Β. υπεύθυνο νομικού τμήματος σε ΜΚΟ)

Άλλη μια λειτουργία των ΜΚΟ είναι παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών
υπηρεσιών. Στις περισσότερες από τις οργανώσεις του δείγματος καταγράφονται τμήματα
κοινωνικών υπηρεσιών, στελεχωμένα από κατάλληλα άτομα (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς), με προτεραιότητα την ανάπτυξη της επικοινωνίας, την ενδυνάμωση και την εμψύχωση των ατόμων και των οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχοκοινωνικής
μορφής. Μέσα από τη λειτουργία των τμημάτων αυτών εξασφαλίζεται η διασύνδεση και η
παραπομπή σε υπηρεσίες της τοπικής κοινότητας, του δήμου ή και σε εξειδικευμένους φορείς ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, όταν απαιτείται. Τέλος, οι υποστηρικτικές υπηρεσίες εκτείνονται σε όλα τα θέματα που άπτονται άμεσα της καθημερινότητας των μεταναστών, καλύπτοντας κοινωνικές δεξιότητες και σενάρια πραγματικής ζωής (π.χ. μετακινήσεις με τα
μέσα μαζικής μεταφοράς, επικοινωνία με υπηρεσίες, κ.λπ.).
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε, πολύ συνοπτικά, ξεκινούν από την κοινωνική υπηρεσία, που
παρέχει συμβουλευτική, ενημέρωση, πληροφόρηση, ψυχολογική στήριξη, συνεργασία με κοινότητα, φορείς, υπηρεσίες και παραπομπές όπου χρειάζεται […] Υπάρχει η δυνατότητα (παρέμβασης) αν είναι κάτι σε τρέχοντα θέματα καθημερινότητας, που δεν είναι πολύ εξειδικευμένο, που να χρήζει ψυχιάτρου ή πολύ εξειδικευμένης παρέμβασης, όπως π.χ. κάποιος που
τυγχάνει να είναι χρήστης σε ουσίες, εκεί παραπέμπεται σε αντίστοιχο εξειδικευμένο φορέα.
Από εκεί και πέρα, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όταν χρειάζεται είτε οικογένεια είτε άτομο,
γίνεται κάτι πιο ουσιαστικό σε θέμα ψυχοκοινωνικής στήριξης.
(Σ. 4, με το Μ., υπεύθυνο κοινωνικής υπηρεσίας σε ΜΚΟ)

Παρατηρήθηκαν επίσης δράσεις προσανατολισμένες προς την εργασιακή ένταξη και
την προώθηση στην απασχόληση. Μία από τις δομές που μελετήθηκαν παρέχει στους μετανάστες εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης για εργασιακά ζητήματα, ενώ παράλληλα
προωθεί τη συμμετοχή και τη δραστηριοποίησή τους σε συλλογικές οργανώσεις και εργατικά συνδικάτα, με σκοπό την εξάλειψη της διακριτής μεταχείρισης των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα σε κάποιες από τις υπόλοιπες οργανώσεις αναπτύσσονται προγράμματα προετοιμασίας για την εργασιακή ένταξη, μέσα από ατομικό η ομαδικό επαγγελματικό προσανατολισμό, εκμάθηση τεχνικών αναζήτησης εργασίας και προσφορά γνώσεων
σχετικών με τα εργασιακά δικαιώματα.
Τώρα, ο κύριος στόχος μας είναι τα εργασιακά, αυτό είναι το βασικό, δηλαδή η υποστήριξη
στο να μπορεί κανείς να διεκδικήσει τα ένσημά του, τα δεδουλευμένα του, τις εργασιακές διαφορές. Μεσολαβούμε με τους εργοδότες, μπορούμε να τους τηλεφωνήσουμε και να τους ζητήσουμε να καταβάλουν αυτά που οφείλουν[…] Με κάποιες κοινότητες έχουμε πει να κά-
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νουμε κάποιες δράσεις μαζί, να μαζέψουν τα μέλη τους, να τους ενημερώσουμε για τα εργασιακά δικαιώματα, τι άδεια δικαιούνται, επιδόματα και λοιπά.
(Σ. 18, με την Ε., υπεύθυνη δομής στήριξης σε ΜΚΟ)

«Κοιτάμε λίγο όχι τόσο να κάνουμε κατάρτιση ή να βρούμε δουλειές, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρεις θέσεις, αλλά να προετοιμάσουμε ανθρώπους και στο πώς να ψάξουν για δουλειά
και στο πώς να μείνουν μετά στη δουλειά, δικαιώματα και υποχρεώσεις στον επαγγελματικό
χώρο, λήψη απόφασης, επαγγελματικά ενδιαφέροντα».
(Σ. 5, με τον Α., ψυχολόγο, συντονιστή δράσεων υποστήριξης σε ΜΚΟ)

Καταγράφηκαν επίσης περιπτώσεις, όπου οι ίδιες οι οργανώσεις λειτουργούν μερικώς
ως άτυπα δίκτυα εύρεσης εργασίας. Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες υπηρεσίες δεν εξασφαλίζουν την άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας, αλλά καταπολεμούν μέρος των παραγόντων που δρουν ανασταλτικά και την περιορίζουν.
«Υπάρχει το ένα κομμάτι, αυτό της εύρεσης εργασίας. Αυτό ξεκίνησε με το να έρχονται απλά
οι γυναίκες εδώ και να ζητάνε δουλειά, ό,τι δουλειά μπορούσαν να βρούν, είτε καθαριότητα,
φροντίδα ηλικιωμένων και φροντίδα παιδιών. Μέχρι τώρα έχουν πολύ συχνή παρουσία. Καθημερινά θα περάσουν γυναίκες που θέλουν να βρουν δουλειά και άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο και λένε: “Στείλτε μου έναν άνθρωπο, εσωτερική γυναίκα, για καθαριότητα
και άλλα”. Είναι ένα κομμάτι που δουλεύει».
(Σ. 2 με τη Μ., υπεύθυνη κοινωνικής υπηρεσίας σε ΜΚΟ)

«Υπάρχει πολύς κόσμος που μας παίρνει τηλέφωνο και μας λέει: “Θέλω μια γυναίκα που να
προσέχει τους γονείς μου”. Οπότε όσοι μου έχουν εκφράσει αυτή την επιθυμία τις παίρνω
τηλέφωνο. Ή θέλουν κάποιον για μια μετακόμιση εκείνη την ημέρα. Τελείως άτυπα. Σε αυτό
το επίπεδο»
(Σ. 16, με την Α., υπεύθυνη κοινωνικής υπηρεσίας σε ΜΚΟ)

«Έχει δοθεί έμφαση στην ενίσχυσή τους στο θέμα της εργασίας, όχι τόσο πολύ στην εξεύρεση
εργασίας, δε λειτουργούμε σαν γραφείο εύρεσης εργασίας που προσφέρει δουλειές, όσο κυρίως στην εκπαίδευσή τους στο πώς μπορούν να ψάξουν οι ίδιοι, στο πώς να καλυτερέψουν
τα ατού τους, τα καλά τους στοιχεία, για να μπορούν να βρουν εργασία στην Ελλάδα […]
μερικές φορές και εκτός από εκπαίδευση έχει γίνει και προώθηση στην αγορά εργασίας, έχουν γίνει και τηλέφωνα από μέρους μας σε ορισμένες επιχειρήσεις που ζητάνε ανθρώπους
και να έχουμε στείλει ανθρώπους. Το έχουμε κάνει και αυτό, δεν είναι όμως αυτός ο βασικός στόχος του κλαμπ εργασίας».
(Σ. 3, με τον Π., υπεύθυνο προγραμμάτων σε ΜΚΟ)
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Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι επίσης μια από τις πλέον παρατηρούμενες
δράσεις των ΜΚΟ. Στο πεδίο αυτό δραστηριοποιούνται τόσο αυτοτελή οργανωτικά σχήματα
με εθελοντές Έλληνες εκπαιδευτικούς, όσο και οι περισσότερες από τις μελετηθείσες οργανώσεις, οι οποίες έχουν τάξεις διδασκαλίας ελληνικών και σε ορισμένες περιπτώσεις αγγλικών και πληροφορικής.
«Η ζήτηση σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά τη δική μας προσφορά. Η πιο κλασική περίπτωση είναι τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Εκεί όσα τμήματα και να κάνεις μπορεί να μην είναι αρκετά, σε σχέση με τις αιτήσεις».
(Σ. 4, με το Μ., υπεύθυνο κοινωνικής υπηρεσίας σε ΜΚΟ)
«Αρχικά ξεκινήσαμε για να μπορούμε κάποιους ανθρώπους μετανάστες που ήτανε πολιτικοποιημένοι, να συνεννοούμαστε και να οργανώνουμε από κοινού πράγματα. Αυτή ήταν η αρχική μας ανάγκη. Στη συνέχεια και αφού έγινε μια πειραματική πρώτη χρονιά λειτουργίας με
αυτούς τους ανθρώπους, επειδή ο ένας έφερνε τον άλλο, αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε το
πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η ελληνική γλώσσα στην καθημερινότητα των ανθρώπων αυτών».
(Σ. 19 με το Θ., μέλος συντονιστικής ομάδας ΜΚΟ)

Ένας άλλος σημαντικός τομέας ανάπτυξης λειτουργικών δράσεων είναι η παροχή
υπηρεσιών υγείας. Στον τομέα αυτό δραστηριοποιούνται πρωτογενώς δύο ΜΚΟ, προσφέροντας στα πολυϊατρεία τους υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν προγράμματα street work για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (άστεγοι, παιδιά, γενικά ευάλωτες κατηγορίες στις οποίες οι μετανάστες υπεραντιπροσωπεύονται). Μία
άλλη από τις μελετηθείσες οργανώσεις αντιμετωπίζει περιπτώσεις τοξικοεξάρτησης, ενώ επιτακτικές περιπτώσεις νοσηλείας καλύπτονται μέσω της διασύνδεσης των οργανώσεων με
ιδιωτικά ή δημόσια θεραπευτήρια. Μέσω τέτοιων διασυνδέσεων μπορούν και άλλες οργανώσεις (που δεν αναπτύσσουν ιατρικές δράσεις) να συνεισφέρουν στην κάλυψη υπηρεσιών
υγείας (π.χ. καταγράφηκε ένα πρόγραμμα προληπτικών εμβολιασμών σε παιδιά, μέσω της
συνεργασίας μιας οργάνωσης με δημόσιο θεραπευτήριο).
«Συνεργαζόμαστε με τα νοσοκομεία και για διαγνώσεις και για εξετάσεις, και θεσμικά αλλά
και σε προσωπικό επίπεδο, σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Γενικότερα προσπαθούμε να είμαστε λίγο ευέλικτοι. Υπάρχουν κενά στο σύστημα και στην παροχή ιατρικής
βοήθειας για αυτούς τους ανθρώπους […] Υπάρχει ένα οργανωμένο δίκτυο, έχουμε τη χορηγία, την εθελοντική προσφορά ιδιωτών για την πραγματοποίηση εξετάσεων. Συνεργαζόμαστε
και με δημόσια νοσοκομεία, αν αυτό είναι εφικτό…».
(Σ. 6, με την Ι., υπεύθυνη κοινωνικής υπηρεσίας σε ΜΚΟ)
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Οι προσανατολισμένες δράσεις προς τους μετανάστες ολοκληρώνονται με προσπάθειες, που καταβάλλουν φιλανθρωπικές οργανώσεις, για την υποστήριξη μερίδας μεταναστών, συνήθως νεοεισερχόμενων, που στερούνται παντελώς πόρων και μέσων για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους (σίτιση, ένδυση).
«Οι δράσεις […] είναι το πρόγραμμα σίτισης […] καθημερινά λειτουργεί […] εστιατόριο
για δωρεάν σίτιση 200 περίπου ατόμων […] το πρόγραμμα διανομής τροφίμων […]σε μηνιαία βάση […] το πρόγραμμα διανομής ιματισμού […]δύο φορές την εβδομάδα».
(Σ. 16, με την Α., υπεύθυνη κοινωνικής υπηρεσίας σε ΜΚΟ)

Αποτυπώνοντας το εύρος των δράσεων των ΜΚΟ, ένα σημείο που αναδείχθηκε ως
ιδιαίτερα σημαντικό ήταν η λειτουργική ευελιξία τους. Τα ευέλικτα οργανωσιακά σχήματα
και η πελατοκεντρική (client- centered) τους προσέγγιση επιτρέπουν την άμεση επικαιροποίηση των δράσεών τους, ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της ομάδας των επωφελούμενων και την κοινωνική συγκυρία. Η ευελιξία αυτή χαρακτηρίζει τόσο το είδος των δράσεων
και των προγραμμάτων που επιλέγονται, όσο και τον εξατομικευμένο χειρισμό των επωφελούμενων.
«Έχουμε την ευθύνη να αφουγκραζόμαστε τι έρχεται ως αίτημα. Π.χ. τα μαθήματα ελληνικών δεν ήταν μια δράση που την είχαμε σχεδιάσει. Είχαν έρθει ορισμένα αιτήματα, βρήκαμε
έναν δυο εθελοντές, ξεκινήσαμε και ξαφνικά είδαμε ένα φοβερό αριθμό αιτημάτων που μας
ζητούσαν μαθήματα ελληνικών. Εμείς αυτό θέλαμε να το ακούσουμε και ας μην το είχαμε
σχεδιάσει».
(Σ. 5, με τον Α., ψυχολόγο, συντονιστή δράσεων υποστήριξης σε ΜΚΟ)

«Ως προς την πολυπολιτισμικότητα που υπάρχει (στη σύνθεση των ωφελουμένων), δε θέτουμε εμείς τα όρια στη συναλλαγή, αλλά προσπαθούμε να διευκολύνουμε την παροχή των υπηρεσιών, ακολουθώντας και σεβόμενοι πάντα την μοναδικότητα του κάθε ατόμου. Παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες από το Ιράκ δε δέχονταν να εξεταστούν από γυναικολόγο άντρα. Φέραμε γυναίκα γυναικολόγο. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις δικές τους ανάγκες και
τους πολιτισμικούς κώδικες».
(Σ. 6, με την Ι., υπεύθυνη κοινωνικής υπηρεσίας σε ΜΚΟ)

Οι παρεμβατικές δράσεις των ΜΚΟ απευθύνονται προς τους κρατικούς φορείς της
κοινωνίας υποδοχής. Συνήθως πρόκειται για τη διαχείριση και προώθηση συλλογικών αιτημάτων των μεταναστών προς τους αρμόδιους φορείς, όπως δήμους, νομαρχίες και υπουργεία.
Στις περιπτώσεις αυτές οι ΜΚΟ λειτουργούν άλλοτε ως μεσολαβητές των αιτημάτων προς
τις κρατικές υπηρεσίες, ενώ συχνά λειτουργούν ως ομάδες πίεσης, διοργανώνοντας εκδηλώσεις προβολής και διαμαρτυρίας. Άλλοτε πάλι παρεμβαίνουν σε ατομικό επίπεδο, συνοδεύο-
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ντας τους μετανάστες και κάνοντας παραστάσεις στα όργανα της διοίκησης, ζητώντας εξηγήσεις για παράτυπες πράξεις, τεκμηριώνοντας τα αιτήματα των μεταναστών, ενώ συχνός
είναι ο παρεμβατικός τους ρόλος σε χώρους όπως τα κρατητήρια αλλοδαπών, ελέγχοντας τις
συνθήκες κράτησης, συντάσσοντας υπομνήματα και επικοινωνώντας με τις αρχές.
«Εδώ και αρκετά χρόνια, είχαμε ξεκινήσει τις επισκέψεις στα κρατητήρια αλλοδαπών στην
Αμυγαλέζα […]και έχουν έναν τριπλό ρόλο. Το πρώτο κομμάτι είναι οι παροχές […]Το δεύτερο κομμάτι είναι το να μιλάμε μαζί τους […]και το τρίτο κομμάτι είναι ότι μετά από την
κάθε επίσκεψη, συνεργαζόμαστε με το προσωπικό των κρατητηρίων, μεταφέρουμε κάποια
πράγματα που είδαμε, που θα μπορούσαν να βελτιωθούν, που θα μπορούσε να γίνει κάτι για
κάποιους ανθρώπους εκεί μέσα, όπως επίσης και ετήσιες εκθέσεις […] Η δράση σε κάποιες
περιπτώσεις είναι παρεμβατική. Και από τα κρατητήρια φεύγουν εκθέσεις, από τα κέντρα
υποδοχής φεύγουν εκθέσεις».
(Σ. 2 με τη Μ., υπεύθυνη κοινωνικής υπηρεσίας σε ΜΚΟ)

«Υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου ο μετανάστης χρειάζεται παράσταση στα όργανα
της διοίκησης, όχι στα πλαίσια μίας δίκης αλλά στα πλαίσια του ότι πηγαίνεις μαζί του, για
να εξηγήσεις, να διεκπεραιώσεις, για να εξηγήσεις τι γίνεται στη διοίκηση, χωρίς όμως αυτό
να περιλαμβάνει την περίπτωση της δίκης».
(Σ. 9 με το Β., μέλος συμβουλευτικής ομάδας σε ΜΚΟ)

Το τελευταίο μέρος των δραστηριοτήτων των ΜΚΟ αναφέρεται στη διασύνδεση μεταναστών και γηγενών. Στα πλαίσια αυτού του στόχου αναπτύσσονται δράσεις ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης στα ζητήματα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.
Η υλοποίηση των δράσεων αυτών παίρνει τη μορφή αντιρατσιστικών φεστιβάλ, δρώμενων
σε πλατείες, σχολεία, αγορές, αρθρογραφία στον τοπικό και πανελλαδικό τύπο, αλλά και διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια της προαγωγής της πολυπολιτισμικότητας
και της ισότιμης συμμετοχής των μεταναστών στα πολιτιστικά δρώμενα της ελληνικής κοινωνίας. Η διασύνδεση αυτή επιτυγχάνεται επίσης από την εκπαίδευση και άσκηση εντός των
δομών των ΜΚΟ σπουδαστών σχολών ψυχοκοινωνικού προσανατολισμού, όσο και από τη
διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας.
«Σκεφτήκαμε πως αν αυτό ανοιχτεί, θέλει υποστήριξη από ένα ελληνικό κομμάτι, το οποίο
δεν το είχαμε, είπαμε το εξής: κάνουμε ένα πείραμα, να το ανοίξουμε αυτό το πράγμα και να
προσπαθήσουμε να φέρουμε και ένα ελληνικό κομμάτι, που έτσι κι αλλιώς θα έχει τέτοιου
είδους ανησυχίες, και απευθυνόμενοι και στο ελληνικό κομμάτι και στο μεταναστευτικό να
ενισχύσουμε εν τέλει και τις συλλογικότητες που παλεύουν για τα δικαιώματα των μεταναστών […] μέσα από αυτό το άνοιγμα και στους Έλληνες αντιρατσιστές και στους μετανάστες
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αυτό το πράγμα να επιστρέφει πάλι στις διεκδικήσεις, στο κίνημα για τα δικαιώματα των μεταναστών».
(Σ. 19 με το Θ., μέλος συντονιστικής ομάδας ΜΚΟ)

«Αυτό που κάνουμε με τις μικρές δυνάμεις μας είναι να μιλάμε με τον κόσμο και να βρίσκουμε συμμάχους […] η λογική μας πλέον είναι αν είμαστε περισσότεροι είμαστε καλύτερα
[…] Αρκετός κόσμος, Έλληνες, μαθαίνουνε ότι υπάρχουμε και θέλουν να βοηθήσουν κάποιο
γνωστό τους […] Αυτή είναι πολύ καλύτερη διαδικασία από το να έρθει ο μετανάστης εδώ,
γιατί φτιάχνουμε έναν ενδιάμεσο στην κοινωνία».
(Σ. 13 με το Β., μέλος συντονιστικής ομάδας ΜΚΟ)

5.2.4

Η κοινωνική δικτύωση
Μέσα από την καθημερινή λειτουργία των ΜΚΟ και την προσπάθειά τους να ικανο-

ποιήσουν τα διάφορα αιτήματα που απευθύνονται προς αυτές, αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα
σημαντική η συνεργασία και η δικτύωση, τόσο μεταξύ τους όσο και με τους υπόλοιπους θεσμικούς παράγοντες που εμπλέκονται στις δράσεις τους.
Το πρώτο επίπεδο συνεργασίας οριοθετείται μεταξύ των ίδιων των ΜΚΟ και αφορά
κυρίως τις παραπομπές που γίνονται μεταξύ τους, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των ατόμων που απευθύνονται σε αυτές. Η φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
οι μετανάστες είναι συχνά πολυσύνθετη και χαρακτηρίζεται από την ανάγκη για πληροφόρηση, στήριξη και παρέμβαση σε πολλούς τομείς, κάτι που δεν είναι δυνατό να καλυφθεί εντός μίας και μόνο οργάνωσης, αφού τα περιορισμένα οικονομικά (όσο και οργανωτικά) μεγέθη τους καθιστούν αδύνατη τη στελέχωσή τους από άτομα όλων των ειδικοτήτων. Παράλληλα, στο χώρο των ΜΚΟ παρατηρείται μια σχετική λειτουργική εξειδίκευση, με ορισμένες
οργανώσεις να προσανατολίζουν τη λειτουργία και την παρέμβασή τους σε συγκεκριμένους
τομείς (π.χ. ιατρικές υπηρεσίες, νομική συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη, κάλυψη
άμεσων αναγκών), έχοντας αποκτήσει με τον καιρό την απαραίτητη εμπειρία και την ανάλογη οργανωτική υποδομή. Αποτέλεσμα αυτών είναι να αναπτύσσεται ένα εκτεταμένο δίκτυο
συνεργασίας:
«Υπάρχει ένα πολύ οργανωμένο δίκτυο, μαζευόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα, γνωρίζουμε ο ένας τις δράσεις του άλλου, υπάρχει ανοικτή δίοδος επικοινωνίας, γιατί μόνο έτσι
μπορεί να εξυπηρετηθεί ένας άνθρωπος. Τα αιτήματα που φτάνουν είναι πολλαπλά και συνήθως δεν μπορούν να καλυφθούν μέσα σε έναν φορέα, οπότε εκ των πραγμάτων γίνονται
παραπομπές».
(Σ. 6, με την Ι., υπεύθυνη κοινωνικής υπηρεσίας σε ΜΚΟ)
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«Τα μεγέθη μας είναι τέτοια, που χωράμε όλοι»
(Σ. 13 με το Β., μέλος συντονιστικής ομάδας ΜΚΟ)

Ωστόσο η συνεργασία ή ακόμα και η επικοινωνία μεταξύ των διάφορων οργανώσεων
δεν είναι πάντα δεδομένη. Το μέγεθος και το οργανωσιακό σχήμα των ΜΚΟ αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης τόσο της δράσης τους, όσο και των σχέσεων που εν δυνάμει αναπτύσσονται μεταξύ τους.
«Ξεφυτρώνουν συνέχεια καινούργιες ΜΚΟ, που έχουν μια πολύ μικρή δομή και τους είναι
πολύ εύκολο να κάνουν πράγματα, που ο κόσμος που τα βλέπει λέει “Τι ωραία που είναι.
Βγαίνουν στο δρόμο και κάνουν ένα δρώμενο. Σε εμάς δεν είναι έτσι. Υπάρχει δομή, ιεραρχία, πρέπει να πάρεις εγκρίσεις […]. Όμως μια μεγάλη δομή έχει τις δικές της δυνατότητες.
Είναι αυτάρκης. Το μέγεθος εξασφαλίζει, όμως καμιά φορά σε κάνει και να απομονώνεσαι.
Παρακολουθούμε όλα τα δίκτυα των ΜΚΟ στην Ελλάδα, αλλά δε συμμετέχουμε υπογράφοντας τα δικά τους ψηφίσματα, όχι γιατί σνομπάρουμε, αλλά γιατί έχουμε δικό μας τρόπο λειτουργίας».
(Σ. 2 με τη Μ., υπεύθυνη κοινωνικής υπηρεσίας σε ΜΚΟ)

Το πολιτικό προφίλ ορισμένων οργανώσεων αποτελεί επίσης έναν άλλο παράγοντα
διαφοροποίησης και ανάσχεσης της δικτύωσής τους στο χώρο. Προερχόμενες κατ’ εξοχήν
από τον πολιτικό χώρο της αριστεράς, οι οργανώσεις αυτές αντιμετωπίζουν επιφυλακτικά
την άμεση συνεργασία με τις υπόλοιπες, με βάση τον κίνδυνο αλλοίωσης των δικών τους πολιτικών χαρακτηριστικών.
«Λέμε ότι συμβάλλουμε σε μια κοινή προσπάθεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χάνουμε τα
χαρακτηριστικά του καθενός, που ο καθένας θεωρεί σημαντικά και θέλει να διατηρήσει. Δεν
μπορούμε να μπούμε όλοι σε ένα μπλέντερ και να βγούμε κάτι στο περίπου».
(Σ. 19 με το Θ., μέλος συντονιστικής ομάδας ΜΚΟ)

Το δεύτερο επίπεδο συνεργασίας και δικτύωσης πραγματοποιείται με τους φορείς και
τις υπηρεσίες του κράτους. Στην περίπτωση αυτή η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει την
από κοινού πραγματοποίηση μιας δράσης ή συνηθέστερα την παραπομπή εκ μέρους των
ΜΚΟ προς τους φορείς αυτούς ορισμένων αιτημάτων, τα οποία δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν εντός του δικτύου των συνεργαζόμενων οργανώσεων 1 . Σύμφωνα με τα στοιχεία της
έρευνας αυτό το πεδίο συνεργασίας αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, που οφείλονται
στην ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου, την ελλιπή ενημέρωση των αρμόδιων κρατικών
λειτουργών, όσο και στο γεγονός πως πολλά από τα αιτήματα που απευθύνονται στους φο1

Στις περισσότερες από τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν τα αιτήματα αυτά σχετίζονταν με την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού κόστους σε άτομα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.
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ρείς αυτούς αφορούν άτομα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, η ικανοποίηση των αναγκών
των οποίων προσκρούει στις διατάξεις των νόμων.
«Πάρα πολύς κόσμος και κρατικοί λειτουργοί αγνοούν τι πάει να πει μια ΜΚΟ, ποια είναι η
θέση της στην αλυσίδα, ποιος είναι ο ρόλος της η χρησιμότητά της και λοιπά. Οπότε εκεί
κολλάμε».
(Σ. 5, με τον Α., ψυχολόγο, συντονιστή δράσεων υποστήριξης σε ΜΚΟ)
«Φυσικά εμείς προσπαθούμε και σε διοικητικό επίπεδο. Απλά έχουμε δει πως στο 99% των
περιπτώσεων που θα φύγει από εμάς, πέρα από το τηλέφωνο που πάντα είναι απαραίτητο,
θα φύγει από εμάς μια επίσημη επιστολή προς το διοικητή του νοσοκομείου, προς τον προϊστάμενο του συγκεκριμένου τμήματος, 99% θα αποτύχει».
(Σ. 1, με τη Β., υπεύθυνη προγραμμάτων σε ΜΚΟ)

Στις περιπτώσεις αυτές, όπου η συνεργασία και η δικτύωση σε θεσμικό επίπεδο αποτυγχάνουν, γίνεται προσπάθεια για την ενεργοποίηση προσωπικών δικτύων επικοινωνίας,
αξιοποιώντας διαπροσωπικές επαφές με άτομα που από τις κατάλληλες θέσεις μπορούν να
στηρίξουν ή και να υλοποιήσουν το αίτημα της οργάνωσης.
«Πολλές φορές υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με κάποιον που έχει μια θέση σε κάποιον
φορέα. Πολλές φορές μπορούμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, από κάποιον που δεν έχει
κάποια διοικητική θέση ή κάποια θέση που ο ρόλος του να επηρεάζει τους άλλους, αλλά με
το δικό του τρόπο, είναι αυτό που λέμε οι άτυποι ηγέτες, που σε βοηθάνε να υλοποιήσεις αυτό που θέλεις».
(Σ. 1, με τη Β., υπεύθυνη προγραμμάτων σε ΜΚΟ)

«Το πιο δύσκολο είναι να έχεις ένα πρόβλημα υγείας και να μην είσαι νόμιμος. Οπότε εκεί
παρακαλάς γιατρούς, παρακαλάς την Πρόνοια και είσαι στην καλή διάθεση των άλλων. Οι
κοινωνικοί λειτουργοί δεν είναι πολύ ευαίσθητοι στα νοσοκομεία, οπότε καλύτερα είναι να
μιλάς κατευθείαν με τους γιατρούς».
(Σ. 18, με τη Β., υπεύθυνη δομής στήριξης σε ΜΚΟ)

Δε λείπουν βέβαια και οι περιπτώσεις επιτυχούς συνεργασίας των ΜΚΟ με κρατικούς φορείς. Αυτό βέβαια δεν γίνεται στο επίπεδο της κεντρικής διοίκησης όσο κυρίως στο
επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Στην επιτυχή αυτή
κατάληξη συνεργεί τόσο το μέγεθος (και το συνακόλουθο κύρος) της ΜΚΟ όσο και τα περιστατικά επιτυχούς συνεργασίας κατά το παρελθόν.
«Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με τα δημοτικά ιατρεία του κέντρου της Αθήνας, γιατί κυρίως σε αυτούς παραπέμπουμε. Συνεργαζόμαστε, δε θα πω γενικά, γιατί συνεργαζόμαστε με
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τμήματα πολύ καλά, υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με το νοσοκομείο Ελπίς».
(Σ. 1, με τη Β., υπεύθυνη προγραμμάτων σε ΜΚΟ)

«Έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία με το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, σχετικά με την προληπτική ιατρική, εμβολιασμούς σε μητέρες και παιδιά μεταναστών και προσφύγων».
(Σ. 16, με την Α., υπεύθυνη κοινωνικής υπηρεσίας σε ΜΚΟ)

«Είναι κάποιοι τομείς στους οποίους (η οργάνωση) είναι πάρα πολύ αναγνωρισμένη και τυπικά και άτυπα, όπως η κράτηση στις φυλακές, αποφυλακίσεις,…. Έχουμε π.χ. μια πολύ καλή συνεργασία με τους επιμελητές ανηλίκων, με τους εισαγγελείς ανηλίκων. Σε κάποιους άλλους τομείς θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε να φωνάζουμε πιο δυνατά».
(Σ. 5, με τον Α., ψυχολόγο, συντονιστή δράσεων υποστήριξης σε ΜΚΟ)

Το τρίτο επίπεδο δικτύωσης αφορά τις σχέσεις των ΜΚΟ με τις κοινότητες των μεταναστών και είναι το πιο περιορισμένο απ’ όλα. Αν εξαιρεθούν οι εταιρικές σχέσεις ΜΚΟ
και μεταναστευτικών κοινοτήτων που αναπτύσσονται εντός των πλαισίων διάφορων αναπτυξιακών συμπράξεων 1 , οι υπόλοιπες σχέσεις τους είναι σαφώς περιορισμένες. Η βασική αιτία
για αυτό είναι πως οι μετανάστες προσφεύγουν στις ΜΚΟ πρωτίστως για να λύσουν προβλήματα που τους απασχολούν σε προσωπικό επίπεδο. Στο ευρύτερο πλαίσιο, το χαμηλό οργανωτικό επίπεδο των μεταναστευτικών κοινοτήτων αλλά και η έλλειψη στελεχών από
πλευράς ΜΚΟ κατάλληλα ενημερωμένων για τα θέματα της μετανάστευσης, συμβάλλουν
στη διατήρηση της σχέσης αυτής σε χαμηλά επίπεδα, με ευκαιριακές συνεργασίες, συνήθως
διεκδικητικού χαρακτήρα, που πραγματοποιούνται υπό την πίεση αρνητικών εξελίξεων στα
θέματα που αφορούν τους μετανάστες.
«Οι περισσότερες οργανώσεις δεν έχουν το δυναμικό να το κάνουν αυτό, γιατί είναι πάρα
πολύ δύσκολο και να το εκπαιδεύσουν, ακόμα και αν θέλουνε […] Από τον 3386 και μετά
ψηφιστήκανε 70 εγκύκλιοι, προεδρικά διατάγματα κ.λπ. Για να τα παρακολουθήσεις αυτά
πρέπει αποκλειστικά να κάνεις μόνο αυτό. Δεν μπορείς να κάνει οτιδήποτε άλλο».
(Σ. 13 με το Β., μέλος συντονιστικής ομάδας ΜΚΟ)

1

Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις είναι εταιρικά σχήματα, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν ΜΚΟ, οργανώσεις
μεταναστών, επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικές εταιρίες, κ.ά., που λειτουργούν με τη μορφή
αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών και συστήνονται αποκλειστικά για την υλοποίηση έργων της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας EQUAL. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL υλοποιείται στην Ελλάδα με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της απασχόλησης, μέσω της καταπολέμησης των παραγόντων που δρουν ανασταλτικά στην ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Εντός αυτών των πλαισίων πραγματοποιούνται επιλεκτικές παρεμβάσεις
για τη στήριξη της ισότιμης ένταξης μεταναστών, παλιννοστούντων και προσφύγων στην αγορά εργασίας και
την καταπολέμηση ρατσιστικών και ξενοφοβικών στερεοτύπων που εκδηλώνονται απέναντί τους.
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«Όταν κάναμε τη δικτύωση ξεκινήσαμε την επαφή με διάφορες κοινότητες. Με πολλές έχουμε πιο στενή σχέση, με άλλες επιφανειακές. Με κάποιες κοινότητες έχουμε πει να κάνουμε
κάποιες δράσεις μαζί, να μαζέψουν τα μέλη τους, να τους ενημερώσουμε […] Η αλήθεια είναι πως είναι πολύ δύσκολο να μαζευτούν τα μέλη τους. Εμείς βρίσκουμε πάντα εκπροσώπους, και με αυτούς τα πάμε μια χαρά, απλώς δεν ξέρουμε τι είναι από πίσω».
(Σ. 18, με την Ε., υπεύθυνη δομής στήριξης σε ΜΚΟ)

Σε ένα ευρύτερο ωστόσο επίπεδο συλλογικής αντιπροσώπευσης καταγράφονται ορισμένες επιτυχείς συνεργασίες μεταξύ μεταναστευτικών κοινοτήτων και ΜΚΟ. Μία από αυτές, με έντονα κινηματικά χαρακτηριστικά, είναι η περίπτωση του Συντονιστικού των Μεταναστευτικών και Αντιρατσιστικών Οργανώσεων 1 . Η δραστηριοποίηση του σχήματος αυτού
οδήγησε στην πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων, του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ,
διαδηλώσεων διαμαρτυρίας καθώς και στην παρέμβαση κατά το νομοπαρασκευαστικό στάδιο, μέσω της υποβολής προτάσεων με αφετηρία τις διαδικασίες εκπόνησης των προεδρικών
διαταγμάτων για τη νομιμοποίηση των μεταναστών. Ιδιαίτερα σημαντική αναδεικνύεται επίσης η τακτική συνεργασία του ΕΦΜ με την Ομάδα Δικηγόρων, τους νομικούς συμβούλους
του ΕΚΑ (Εργατικό Κέντρο Αθήνας) και το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων
και Μεταναστών. Οι Συνεργασίες αυτές προσφέρουν στο ΕΦΜ εξειδικευμένη και ενημερωμένη πληροφόρηση, όσο και οργανωτική στήριξη για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

5.2.5

Προβάλλοντας τα χαρακτηριστικά της δράσης τους: από την οργανωμένη φιλανθρωπία στις ομάδες πίεσης
Η καταγραφή των χαρακτηριστικών και των προτεραιοτήτων που κάθε ΜΚΟ θέτει

στην παρέμβασή της σε σχέση με τους μετανάστες οδηγεί στην ανάδειξη των κυρίαρχων θέσεων που απηχούν την φιλοσοφία (ή την ιδεολογία) της κάθε οργάνωσης. Οι θέσεις αυτές
μοιράζονται κάτι κοινό: όλες ξεκινούν από την ανάγκη παρέμβασης σε ένα συγκεκριμένο
πεδίο, όπου απαιτείται η ανάληψη δράσης εκ μέρους των ΜΚΟ, καθώς οι δυνατότητες αυτοοργάνωσης των μεταναστών και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του κράτους δεν επαρκούν (ή
δεν υφίστανται καν), ώστε να καλύψουν τις ανάγκες αυτές. Αποτέλεσμα αυτού είναι στον
πυρήνα των δράσεων να περιλαμβάνονται παρεμβάσεις σε όλα σχεδόν τα πεδία που ορίζουν
το πλαίσιο της ένταξης των μεταναστών (βλ. κεφ. 2.3) όπως: υγεία, εκπαίδευση, εργασία,
πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, πολιτισμός.

1

Συγκροτήθηκε το Φεβρουάριο του 1996 με πρωτοβουλία του Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων
και Μεταναστών με τη συμμετοχή 15 μεταναστευτικών κοινοτήτων και 19 αντιρατσιστικών οργανώσεων.
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Ανάλογα με το εύρος αυτών των παρεμβάσεων οι ΜΚΟ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
α) Στις οργανώσεις που περιορίζονται στο επίπεδο της επιχειρησιακής παρέμβασης,
δηλαδή την κάλυψη άμεσων αναγκών και την προσφορά υπηρεσιών. Σε αυτές αναδεικνύεται
κυρίαρχος ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας της δράσης τους, που συχνά όμως εμπεριέχει στοιχεία οργανωμένης φιλανθρωπίας.
«Δεν είναι φιλανθρωπία με την έννοια ότι σου δίνω κάτι επειδή σε λυπάμαι ή έτσι απλά επειδή το ζητάς, είναι η βοήθεια με την έννοια ότι σου δίνω κάτι με στόχο να κινητοποιήσεις
κι άλλο τις δυνάμεις σου […] να προσπαθήσεις για κάποια άλλα πράγματα που είναι σημαντικά».
(Σ. 4, με το Μ., υπεύθυνο κοινωνικής υπηρεσίας σε ΜΚΟ)

«Οι δράσεις της [ΜΚΟ] είναι το πρόγραμμα σίτισης […] 200 περίπου ατόμων, το πρόγραμμα διανομής τροφίμων […], το πρόγραμμα διανομής ιματισμού […], τα μαθήματα ελληνικών και αγγλικών».
(Σ. 16, με την Α., υπεύθυνη κοινωνικής υπηρεσίας σε ΜΚΟ)

β) Σε εκείνες τις οργανώσεις, που παράλληλα με την επιχειρησιακή τους παρέμβαση
επεκτείνουν τη δράση τους, προβάλλοντας στο δημόσιο λόγο τα προβλήματα και τις ιδιαίτερες δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες.
«Στέλνουμε κάποιες εκθέσεις προς το [Υπουργείο] με προτάσεις μας για πράγματα που θα
μπορούσαν να βελτιωθούν. Συχνά αποτελούμε και πηγή πληροφόρησης προς τα έξω […]. Η
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ ζητά τη γνώμη μας για τα κρατητήρια […]. Η δράση είναι ανθρωπιστική και σε κάποιες περιπτώσεις παρεμβατική».
(Σ. 2 με τη Μ., υπεύθυνη κοινωνικής υπηρεσίας σε ΜΚΟ)
«Να λειτουργήσουμε σαν μια ομάδα πίεσης σε σχέση με λύσεις νομοθετικές, να παρεμβαίνουμε πιο πολύ στο δημόσιο διάλογο για το μεταναστευτικό».
(Σ. 9 με το Β., μέλος συμβουλευτικής ομάδας σε ΜΚΟ)
«Εμείς θεωρούμε ότι η αντιρατσιστική δράση δεν περιορίζεται στην κοινωνική στήριξη […],
ότι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των μεταναστών είναι δουλειά και των Ελλήνων».
(Σ. 19 με το Θ., μέλος συντονιστικής ομάδας ΜΚΟ)
«Η δράση μας είναι ανθρωπιστική, καθόλου φιλανθρωπική […]. Προσπαθούμε να είμαστε
επιθετικοί […] απέναντι στο πρόβλημα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην είμαστε ο πόλος
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που καλύπτει κενά, να είμαστε ένας πόλος συμπληρωματικός, που πιέζει ώστε να καλυφθούν
τα κενά αυτά από τους αρμόδιους».
(Σ. 1, με τη Β., υπεύθυνη προγραμμάτων σε ΜΚΟ)

Αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης είναι η ανάδειξη ορισμένων ΜΚΟ σε ομάδες πίεσης για την προώθηση των δικαιωμάτων των μεταναστών. Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οργάνωσης η πίεση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές κλιμακούμενης δράσης. Σε πρώτο επίπεδο εκδηλώνεται έμμεσα, με την ΜΚΟ να υιοθετεί έναν διαπραγματευτικό ρόλο:
«Η πίεση ασκείται και με επί μακρόν συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, που πολλές
φορές είναι μια περίπτωση δούναι και λαβείν. Κάνω εγώ λίγο πίσω, κάνει ο άλλος λίγο πίσω, ώστε να βρεθούμε σε μια μέση κατάσταση».
(Σ. 1, με τη Β., υπεύθυνη προγραμμάτων σε ΜΚΟ)
«Μεσολαβούμε με τους εργοδότες, μπορούμε να τους τηλεφωνήσουμε και να τους ζητήσουμε
να καταβάλουν αυτά που οφείλουν».
(Σ. 18, με την Ε., υπεύθυνη δομής στήριξης σε ΜΚΟ)

Στο επόμενο επίπεδο η πίεση λαμβάνει τη μορφή μαρτυρίας, εμπεριστατωμένης δηλαδή αποτύπωσης του προβλήματος και κοινοποίησής του στον τύπο, ώστε να αποτελέσει
αντικείμενο του δημόσιου λόγου:
«(ο δικός μας τρόπος πίεσης) είναι οι μαρτυρίες κάποιων συγκεκριμένων περιπτώσεων
[…] Φέρνεις τη μαρτυρία, συνήθως στον τύπο, γιατί αυτό είναι ένα βασικό μέσο για να κοινοποιήσεις πράγματα στο ευρύ κοινό που δεν τα έχει στην καθημερινότητά του».
(Σ. 1, με τη Β., υπεύθυνη προγραμμάτων σε ΜΚΟ)
«Η δική μας προσπάθεια ήταν να περάσουμε το πρόβλημα των επί μακρόν διαμενόντων στις
εφημερίδες. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε με ένα μονόστηλο […] γιατί έχουμε φίλους δημοσιογράφους, αλλά θέλαμε να το κάνουμε εκτενέστερα […]. Το ρεπορτάζ έγινε με δική μας
πρωτοβουλία, γιατί οι άνθρωποι (οι δημοσιογράφοι) είναι φίλοι μας».
(Σ. 13 με το Β., μέλος συντονιστικής ομάδας ΜΚΟ)
«Μαρτυρία υπάρχει παντού και πάντα […]. Για να υπάρξει καταγγελία και να είναι εμπεριστατωμένη, πρέπει να υπάρχει μαρτυρία. Η [οργάνωση] σαφώς μαρτυρά μια κατάσταση, για
να την καταγράψει αρχικά και για την καταγγείλει στη συνέχεια, εφόσον το κρίνει απαραίτητο».
(Σ. 6, με τη Χ., υπεύθυνη τμήματος επικοινωνίας σε ΜΚΟ)
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Σε ένα πιο προωθημένο επίπεδο πίεσης αυτή ασκείται άμεσα προς τον φορέα που εκτιμάται ότι ευθύνεται για το πρόβλημα ή γίνεται καταγγελία του προβλήματος στις αρμόδιες αρχές:
«Σε σχέση με τα μαθήματα γλώσσας για τους επί μακρόν διαμένοντες έχουμε γίνει στενός
κορσές της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων […] και τους ζητάμε στοιχεία, που
δε μας δίνουν […] Είμαστε στην τέταρτη φάση επικοινωνίας μαζί τους, στείλαμε και έναν
άνθρωπο να ζητήσει τα ίδια πράγματα».
(Σ. 13 με το Β., μέλος συντονιστικής ομάδας ΜΚΟ)
«Πολλές φορές έχουμε προβεί σε καταγγελίες […] με τη βοήθεια του Συνηγόρου του Πολίτη
[…] όταν αφορούν κρατικές υπηρεσίες […]. Όταν ας πούμε έχουμε διαπιστώσει επανειλημμένως όλες αυτές τις παρατυπίες που γίνονται στο τμήμα αλλοδαπών, δεν μπορούμε να μην
το κάνουμε αυτό».
(Σ. 1, με τη Β., υπεύθυνη προγραμμάτων σε ΜΚΟ)

Το τελευταίο επίπεδο πίεσης αφορά στην υιοθέτηση πρακτικών κινηματικής δράσης,
δηλαδή τη διοργάνωση συλλαλητηρίων, διαδηλώσεων, γενικά δράσεων που συγκεφαλαιώνουν πολλούς από τους προηγούμενους τρόπους πίεσης με σκοπό την προβολή και την ικανοποίηση των αιτημάτων. Ωστόσο η επιλογή των τρόπων αυτών υιοθετείται και υποστηρίζεται κυρίως από τις οργανώσεις εκείνες με έντονο πολιτικό προφίλ, που ανήκουν στον πολιτικό χώρο της αριστεράς.
«(η πίεση) [ε]ίναι βασικά κινηματικού χαρακτήρα, και εφόσον υπάρχει αυτή τότε μπορούν
να πιάσουν τόπο και οι θεσμικές προτάσεις. Μη φανταστείς ότι λέγοντας κινηματικού χαρακτήρα δε θεωρώ ότι όταν θα γίνει μια διαδήλωση, το ότι θα πας την επόμενη μέρα στη βουλή
μια επιτροπή και θα καταθέσεις ένα υπόμνημα, αυτό εντάσσεται σε μια κινηματικού χαρακτήρα δραστηριότητα. Αυτό προκύπτει και έχει πιθανότητες, επειδή υπάρχει και το υπόλοιπο».
(Σ. 19 με το Θ., μέλος συντονιστικής ομάδας ΜΚΟ)
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

6.1 Κοινωνικό κεφάλαιο και μεταναστευτικές κοινότητες
Η μελέτη της μορφολογίας των ενδο-κοινοτικών όσο και των δια-κοινοτικών δικτύων
των μεταναστών έδωσε τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαπίστωση της παρουσίας και
των χαρακτηριστικών λειτουργίας του κοινωνικού κεφαλαίου 1 . Σύμφωνα με αυτήν τα ενδοκοινοτικά δίκτυα των μεταναστών χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Α. Ως προς τη δομή:
i.

Μικρό μέγεθος. Ο μικρός αριθμός μελών των κοινοτήτων περιορίζει τους
πιθανούς διαθέσιμους πόρους που κυκλοφορούν εντός του δικτύου 2 .

ii.

Υψηλή πυκνότητα. Η έντονη διασύνδεση μεταξύ των μελών των κοινοτήτων τις καθιστά κλειστές και περιχαρακωμένες στα δικά τους χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα δημιουργεί εκλεκτικές (exclusive) σχέσεις με αυτούς που βρίσκονται εκτός των δικτύων των κοινοτήτων 3 .

iii.

Υψηλή εθνοτική και κοινωνικοοικονομική ομοιογένεια. Όλες οι κοινότητες
των μεταναστών είναι αμιγώς εθνοτικά ή εθνοτοπικά προσδιορισμένες, με
τα περισσότερα μέλη τους στο ίδιο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο 4 .

iv.

Χαμηλή συχνότητα και ένταση των επαφών. Τα προβλήματα, που κατά κανόνα θέτουν οι απαιτητικές συνθήκες εργασίας, περιορίζουν τον αριθμό,
τη διάρκεια και την ένταση των επαφών μεταξύ των μελών της κοινότητας.

1

Βλ. στα Παραρτήματα, Χαρακτηριστικά Παρουσίας και Λειτουργίας Κοινωνικού Κεφαλαίου.

2

Η σημασία του μικρού αριθμού μελών καθίσταται ακόμα πιο σημαντική, όταν εκτιμηθεί σε σχέση με την οργανωτική πυκνότητα των κοινοτήτων, δηλαδή το συνολικό αριθμό των κοινοτήτων που αντιστοιχούν στην ίδια
εθνοτική ομάδα. Έτσι π.χ. στους 438.036 καταγεγραμμένους Αλβανούς μετανάστες αντιστοιχούν 15 οργανώσεις, δίνοντας ένα βαθμό οργανωτικής πυκνότητας της τάξης του 0,034 (0,034 οργανώσεις ανά 1.000 μετανάστες) ή αλλιώς περίπου 29.000 μετανάστες ανά οργάνωση. Ο αριθμός αυτός φυσικά απέχει κατά πολύ από τον
αριθμό των μελών που καταγράφηκαν στην έρευνα αυτή, όσο και σε άλλες προγενέστερες έρευνες (Petronoti,
2001, p. 48). Ενδεικτικά η οργάνωση που ερευνήθηκε από την Αλβανία είχε 130 μέλη. Ανάλογα είναι τα στοιχεία και για τις άλλες εθνοτικές ομάδες που ερευνήθηκαν. Π.χ. στους 7.448 μετανάστες από την Αίγυπτο αντιστοιχούν 2 οργανώσεις, με ένα βαθμό οργανωτικής πυκνότητας 0,27 ή περίπου 3.700 μετανάστες ανά οργάνωση, ενώ η οργάνωση που ερευνήθηκε είχε 160 μέλη.
3

Το χαρακτηριστικό αυτό εντοπίζεται κυρίως στις περιπτώσεις εκείνες, όπου εντός της ίδιας εθνοτικής ομάδας
αναπτύσσονται και λειτουργούν διάφορες μορφές συλλογικής εκπροσώπησης (π.χ. Πακιστανοί, Αλβανοί).
4

Με πιθανή εξαίρεση ορισμένα μέλη των ηγετικών ομάδων, τα οποία εμφανίζουν ένα διαφοροποιημένο κοινωνικό και οικονομικό στάτους.
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Β. Ως προς τη δυναμική δε, οι κοινότητες των μεταναστών χαρακτηρίζονται από:
i.

Περιορισμένη κινητικότητα πόρων. Οι πόροι που κυκλοφορούν εντός των
κοινοτήτων είναι πολύ περιορισμένοι. Αυτό οδηγεί τα μέλη τους στην ανεξαρτησία και την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων εκτός της κοινότητας.

ii.

Σχετική σταθερότητα των ενδο-κοινοτικών σχέσεων. Η συγκρότηση των
κοινοτήτων στη βάση των διαπροσωπικών σχέσεων, το μικρό διάστημα
λειτουργίας τους και η παραμονή των ιδρυτικών μελών στις θέσεις της ηγετικής ομάδας εξασφαλίζουν τη σχετική σταθερότητα που εμποδίζει την
ανάπτυξη διαπροσωπικών συγκρούσεων, οι οποίες αναδεικνύονται σε βασικό παράγοντα αδράνειας ή και διάλυσης των κοινοτήτων.

iii.

Δημοκρατικές αλληλεπιδράσεις. Η ανάδειξη των ηγετικών ομάδων μέσω
εκλογικών διαδικασιών νομιμοποιεί την εκπροσώπηση των μεταναστών.
Παράλληλα, τα κοινωνικά πρότυπα (κοινές αντιλήψεις, άτυποι κανόνες ή
συμβάσεις) σε καμιά περίπτωση δεν αναδεικνύονται ως κανονιστικά, επιτρέποντας στα μέλη των κοινοτήτων την αυτόνομη έκφρασή τους. Αποτέλεσμα αυτών είναι η ανάπτυξη υψηλών επιπέδων εμπιστοσύνης των μελών προς την ηγετική ομάδα και την κοινότητα εν γένει, στη βάση των
κοινών στόχων, των συνεργατικών δράσεων και της αμοιβαιότητας μεταξύ τους.

Γ. Ως προς το εξωτερικό πλαίσιο λειτουργίας των κοινοτήτων (βλ. σχήμα 3 κεφ.
3.4.3) διαπιστώθηκαν τα εξής: το ισχύον νομικό πλαίσιο επιτρέπει τη σύσταση των μεταναστευτικών κοινοτήτων, ωστόσο η λειτουργία τους δεν υποστηρίζεται οργανωτικά ούτε (κυρίως) οικονομικά. Συνεπώς το βάρος της ανάπτυξης των οργανωτικών δομών και της λειτουργίας τους πέφτει αποκλειστικά στους ίδιους τους μετανάστες, οι περιορισμένοι πόροι
των οποίων (ανθρώπινοι και κυρίως υλικοί) δεν επαρκούν για αυτό.
Με βάση το ίδιο πλαίσιο ανάλυσης, το κυρίαρχο δια- κοινοτικό μεταναστευτικό δίκτυο, το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, διακρίνεται με τη σειρά του από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Ι. Ως προς τη δομή:
i.

Ικανοποιητικό μέγεθος. Οι 38 μεταναστευτικές κοινότητες, που συνιστούν
το ΕΦΜ, αντιστοιχούν στο 1/3 περίπου του συνολικού αριθμού των κοι-
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νοτήτων που καταγράφηκαν, αριθμός που θεωρείται ικανοποιητικός, με
βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οργανωτικής πυκνότητας των μεταναστευτικών οργανώσεων στην Ελλάδα.
ii.

Λειτουργική διασύνδεση σχέσεων. Η πυκνότητα του δικτύου βρίσκεται σε
τέτοια επίπεδα που εξασφαλίζει τη διασύνδεση μεταξύ των κοινοτήτων –
μελών του (και τη συνακόλουθη κυκλοφορία πόρων), επιτρέποντας (και
επιδιώκοντας) παράλληλα την επικοινωνία τόσο με κοινότητες εκτός δικτύου όσο και με ελληνικές οργανώσεις.

iii.

Σχετική ετερογένεια. Με βάση τη σύνθεση των κοινοτήτων- μελών του, το
ΕΦΜ χαρακτηρίζεται από ποικιλία φυλετικών, εθνοτικών, πολιτισμικών
και θρησκευτικών χαρακτηριστικών. Αποτέλεσμα είναι τα διαφοροποιημένα επίπεδα οργανωτικής κουλτούρας και οργανωτικών υποδομών των
διαφόρων κοινοτήτων να εμπλουτίζουν και να ενισχύουν το οργανωτικό
προφίλ και την αποτελεσματικότητα του δικτύου. Τέλος, στη λειτουργία
του συμμετέχουν ενεργά ομάδες Ελλήνων εθελοντών καθώς και ελληνικές
οργανώσεις της ΚτΠ, ενώ μετέχει ως μέλος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά
του Ρατσισμού (ENAR) και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των Διακρίσεων.

iv.

Υψηλή συχνότητα και ένταση των επαφών. Οι τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις των αντιπροσώπων των κοινοτήτων εξασφαλίζουν τη βάση ανάπτυξης σχέσεων και ανταλλαγής πόρων εντός του δικτύου.

ΙΙ. Ως προς τη δυναμική, το ΕΦΜ χαρακτηρίζεται από:
i.

Ικανοποιητική κινητικότητα πόρων. Οι πόροι που είναι διαθέσιμοι εντός
του ΕΦΜ είναι ικανοποιητικοί κυρίως στους τομείς της οργανωτικής εμπειρίας και της κοινωνικής δικτύωσης. Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας
του δικτύου επιτρέπουν την πρόσβαση όλων των μελών του στους πόρους
αυτούς, ενώ σε κάθε περίπτωση η ανεξαρτησία και η λειτουργική αυτονομία των κοινοτήτων επιτρέπει την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων και
εκτός του δικτύου. Αυτό άμεσα ενισχύει τις ίδιες τις κοινότητες, εμμέσως
όμως και το δίκτυο συνολικά, αφού η εμπειρία που αποκτούν οι κοινότητες επιστρέφεται και διαχέεται, μέσω της ενεργού συμμετοχής τους, εντός
του δικτύου.
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ii.

Σχετική σταθερότητα των δια-κοινοτικών σχέσεων. Η παρουσία των οργανώσεων του αρχικού πυρήνα και η συνεχής αύξηση του συνολικού αριθμού αυτών φανερώνει αναμφίβολα μια δυναμική στην προσπάθεια της δικτύωσής τους, που ενισχύεται από την απουσία εμφανών (τουλάχιστον)
αντιπαραθέσεων. Βέβαια ορισμένες από τις οργανώσεις του δικτύου επιλέγουν μια σχετική αποστασιοποίηση, χωρίς όμως να θέτουν υπό αμφισβήτηση την ενότητά του ή να το οδηγούν σε αδράνεια.

iii.

Απουσία αυστηρού κανονιστικού πλαισίου. Η σχετική σταθερότητα των
δια-κοινοτικών σχέσεων επιτρέπει την έως τώρα λειτουργία του ΕΦΜ υπό
το καθεστώς της άτυπης συσσωμάτωσης κοινοτήτων (χωρίς καταστατική
αναγνώριση και τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής). Αυτό επιτρέπει μεν
την ισότιμη αλληλεπίδραση των κοινοτήτων μέσω της συμμετοχής τους
σε ένα συλλογικό σχήμα λήψης αποφάσεων, «μια ανοικτή λέσχη, που δοκιμάζει τις δυνάμεις της στην πράξη, στη βάση της συνεργασίας και την
προαγωγής έργου» (Άχμεντ, 2005), αφήνει όμως εκτεθειμένη τη λειτουργία του δικτύου στην κυριαρχία της ηγετικής του ομάδας, στις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει κοινή αντίληψη των θεμάτων.

ΙΙΙ. Ως προς το εξωτερικό πλαίσιο λειτουργίας, η αναγνώριση του ΕΦΜ από την πολιτική ηγεσία, τα κόμματα και τους κοινωνικούς φορείς συνιστά το θεσμικό πλαίσιο εντός
του οποίου η δράση του εντάσσεται λειτουργικά. Η οργανωτική εμπειρία από την τετραετή
του λειτουργία και η πρόσφατη οικονομική του ενδυνάμωση, μέσα από τη συμμετοχή σε
Αναπτυξιακή Σύμπραξη της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL 1 , παρέχουν αφενός τα οικονομικά μέσα για την αποτελεσματικότερη εσωτερική του λειτουργία, αφετέρου την απαραίτητη κοινωνική δικτύωση για την προώθηση των προβλημάτων των μεταναστών και των οργανώσεών τους.
Υπό το πρίσμα των στοιχείων που προαναφέρθηκαν, η απάντηση του πρώτου διερευνητικού ερωτήματος, σχετικά με το αν αναπτύσσεται κοινωνικό κεφάλαιο εντός των μεταναστευτικών κοινοτήτων, είναι θετική. Πράγματι, η σύσταση και η λειτουργία των μεταναστευτικών κοινοτήτων καθορίζει ένα χώρο αλληλεπιδράσεων εντός του οποίου διακινούνται
χρήσιμοι πόροι για τους μετανάστες. Η προσέγγιση που αναδεικνύεται κυρίαρχη στο παρατηρούμενο κοινωνικό κεφάλαιο είναι η λειτουργική, με έμφαση περισσότερο στο ρόλο των
1

Πρόκειται για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ενδυνάμωση των οικονομικών μεταναστών και προσφύγων στην
αφορά εργασίας» εντός της οποίας το ΕΦΜ λειτουργεί ως δομή υποστήριξης, εκπροσωπούμενο τυπικά (ελλείψει καταστατικής αναγνώρισης) από τον Ελληνοσουδανικό Σύνδεσμο Φιλίας.
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δικτύων και δευτερευόντως στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης και στην υιοθέτηση κοινωνικών
προτύπων. Ωστόσο, τα παρατηρούμενα επίπεδα κοινωνικού κεφαλαίου είναι μάλλον χαμηλά,
περιορισμένα στην παροχή πληροφοριών και τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας, κυρίως λόγω της έλλειψης οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς η συμμετοχή των μεταναστών στα δίκτυα αυτά είναι πολύ περιορισμένη. Η διαπίστωση αυτή καλύπτει τις περισσότερες από τις κοινότητες, όχι όμως και όλες, καθώς υπάρχουν ελάχιστες (π.χ. Φιλιππινέζοι,
Πολωνοί) που έχουν θεμελιώσει μηχανισμούς και θεσμούς υποστήριξης των μελών τους σε
πολλούς τομείς (εκπαίδευση, εργασία, κοινωνική στήριξη, κ.λπ.).
Τα χαρακτηριστικά του παρατηρούμενου κοινωνικού κεφαλαίου απηχούν την τυπολογία του Putnam, καθώς πρόκειται για συνεκτικά (bonding) κοινωνικά δίκτυα, στη βάση της
εθνοτικής (ή εθνοτοπικής) ομοιογένειας και των ισχυρών δεσμών, με σκοπό τη διευκόλυνση
των μελών τους για την κάλυψη άμεσων καθημερινών αναγκών (getting by). Εξαίρεση σε
αυτή τη διαπίστωση αποτελεί το δια- κοινοτικό δίκτυο που μελετήθηκε, το ΕΦΜ, το οποίο
λόγω της σχετικής ετερογένειας στη σύνθεσή του, της δραστηριοποίησης εντός του Ελλήνων
εθελοντών και της δικτύωσής του με ελληνικές οργανώσεις της ΚτΠ, κατορθώνει να λειτουργήσει ως δίκτυο γεφύρωσης ή διευκόλυνσης (bridging).
Η ανάδειξη των κοινοτήτων ως συνεκτικών δικτύων και ο εσωστρεφής προσανατολισμός τους σε πολιτιστικά κυρίως θέματα, ευνοεί την ανάπτυξη συνεκτικού (bonding) κοινωνικού κεφαλαίου, το οποίο φαινομενικά συμβάλλει στην ενδυνάμωση των σχέσεων εντός των
κοινοτήτων και την εθνοτική περιχαράκωση των μελών τους (βλ. και Petronoti, 2001). Ωστόσο, τα χαμηλά επίπεδα κοινωνικού κεφαλαίου που διακινούνται εντός των κοινοτήτων, η
χωροταξική ανάμιξη των μεταναστών με τους Έλληνες (απουσία περιοχών εθνοτικής συγκέντρωσης κατοικίας) και η περιορισμένη βάση της εθνοτικής οικονομίας 1 , καθιστούν το κοινωνικό αυτό κεφάλαιο ανεπαρκές, ακόμα και για τη συνεκτική του λειτουργία. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα την αναγκαστική στροφή των μελών των κοινοτήτων προς τα έξω, προς τις κυρίαρχες δομές, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Αντίθετα, στις λιγοστές εθνοτικές κοινότητες που έχουν πετύχει να εξασφαλίσουν μια σχετική θεσμική πληρότητα (in-

1

Ένας εθνοτικά προσδιορισμένος και ακμάζων οικονομικός χώρος δίνει τη δυνατότητα παράλληλης ανάπτυξης
και ενός κοινωνικού χώρου, εντός του οποίου μια μεταναστευτική ομάδα, μένοντας περιχαρακωμένη, μπορεί να
λειτουργεί παράλληλα ή στο περιθώριο των κυρίαρχων κοινωνικών διευθετήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την ελληνική πραγματικότητα συνιστούν οι μετανάστες από την Κίνα, η ορατότητα των οποίων στον
ευρύτερο κοινωνικό χώρο (πέραν των οικονομικών δραστηριοτήτων) είναι ελάχιστη. Την ίδια συμπεριφορά για
τη συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα καταγράφουν μελέτες και σε άλλες χώρες, όπως στην Ιταλία και την Ουγγαρία (βλ. Kosic & Triandafyllidou, 2005 · Sic & Zakarias, 2005).
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stitutional completeness) 1 το διακινούμενο κοινωνικό κεφάλαιο φαίνεται να λειτουργεί στην
κατεύθυνση του διαχωρισμού. Βέβαια η πίεση που ασκούν οι περιστάσεις είναι κατά κανόνα
ισχυρότερη από την εσωστρέφεια των μεταναστευτικών κοινοτήτων, αναγκάζοντάς τες σταδιακά να κάνουν ανοίγματα προς τα έξω, στην κατεύθυνση της ένταξης 2 .
Διαφοροποιημένη εμφανίζεται και ως προς αυτό το σημείο η λειτουργία του ΕΦΜ. Η
απουσία πολιτιστικών αναφορών από τους άξονες της δράσης του και η σαφής εξωστρέφειά
του, οδηγεί στην ανάπτυξη κοινωνικού κεφαλαίου γεφύρωσης- διευκόλυνσης (bridging), προσανατολισμένου κυρίως στην ένταξη. Η εξωστρέφεια αυτή φυσικά ενισχύεται από τη δικτύωσή του με καθολικές (mainstream) οργανώσεις όσο και από το θεσμικό του ρόλο στην έκφραση των συλλογικών αιτημάτων των μεταναστών.

6.2 Οι κοινότητες των μεταναστών ως ομάδες συμφερόντων
Ο αυξανόμενος αριθμός των μεταναστευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα συνιστά σίγουρα κάτι παράδοξο, με δεδομένα τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην
προσπάθεια της συλλογικής τους οργάνωσης, την έλλειψη οποιασδήποτε βοήθειας από τα
εθνικά τους κέντρα και την απροθυμία της κεντρικής εξουσίας και των τοπικών αρχών να
ενισχύσουν (θεσμικά, οργανωτικά και οικονομικά) τη λειτουργία τους. Εάν συνυπολογιστεί
δε και η αυξητική τάση του συνολικού αριθμού των μεταναστών στην Ελλάδα, αναμένεται
πως στο άμεσο μέλλον οι κοινότητες θα ενισχυθούν ως προς το πλήθος 3 και τη δυναμική των
μελών τους. Μια τέτοια κατάσταση προφανώς δεν μπορεί να αγνοηθεί από τον πολιτικό κό-

1

Δηλαδή θεσμούς και μηχανισμούς παράλληλους προς αυτούς της κυρίαρχης ελληνικής κοινωνίας, όπως παιδικούς σταθμούς, σχολεία, χώρους λατρείας, πολιτιστικά κέντρα, μεταναστευτικό τύπο, κ.λπ.
2

Χαρακτηριστικό είναι πως (εν όψει και των απαιτήσεων της διαδικασίας της νομιμοποίησης) πολλές μεταναστευτικές κοινότητες έχουν συστήσει τμήματα εκμάθησης ελληνικών. Επίσης συχνά το νομικό πλαίσιο θέτει
εμπόδια σε εσωστρεφείς δράσεις των κοινοτήτων. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του σχολείου της φιλιππινέζικης κοινότητας, το οποίο λειτουργεί ως παιδικός σταθμός, ωστόσο φοιτούν σε αυτό και παιδιά μεγαλύτερης
ηλικίας (δημοτικού) με πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της ηλικίας τους. Ωστόσο, η μη αναγνώρισή του ως πρωτοβάθμιου ξένου σχολείου δημιουργεί κώλυμα στην παραμονή των μαθητών σε αυτό, αφού το
ισχύον νομικό πλαίσιο επιβάλλει την υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών αυτών σε αναγνωρισμένα σχολεία.
Στην περίπτωση αυτή η οικονομική αδυναμία της κοινότητας να στηρίξει μια εκπαιδευτική δομή που θα εξασφαλίσει την τυπική της λειτουργία ως αναγνωρισμένο ξένο σχολείο, οδηγεί αναγκαστικά τους μαθητές στην
ένταξή τους στα ελληνικά σχολεία.
3

Καθώς οι νέοι μετανάστες θα ενταχθούν στις ήδη υπάρχουσες κοινότητες ή θα δημιουργήσουν νέες. Ο αριθμός των οργανώσεων που καταγράφονται στην Ελλάδα είναι άλλωστε από τους μικρότερους στην Ευρώπη.
Ενδεικτικά στη Φιλανδία, χώρα που παράλληλα με την Ελλάδα αποτέλεσε προορισμό μεταναστών, καταγράφονται περίπου 600 οργανώσεις (Sagne, Saksela & Wilhelmsson, 2005), στη Γαλλία μόνο κατά τη δεκαετία του
1980 – 1990 ιδρύθηκαν περίπου 4.000 οργανώσεις μεταναστών (Shuerkens, 2005), στη Σουηδία υπάρχουν περισσότερες από 2.500 (Benito, 2005) και στη Γερμανία υπολογίζονται από 20.000- 30.000 (Cyrus, 2005).
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σμο της χώρας, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ένα μεγάλο τμήμα του μεταναστευτικού πληθυσμού θα έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες (τουλάχιστον της
τοπικής αυτοδιοίκησης), δηλαδή θα έχει πολιτική δύναμη.
Ωστόσο, αν η μελλοντική ενίσχυση των μεταναστευτικών κοινοτήτων αναμένεται να
τους προσδώσει πολιτική δύναμη 1 , ποια είναι η κατάσταση που ισχύει αυτή τη στιγμή και σε
ποιο βαθμό οι κοινότητες μπορούν να επηρεάσουν την κεντρική εξουσία, διαπραγματευόμενες ή επιβάλλοντας όρους και συνθήκες ένταξης;
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι αρνητική · οι μεταναστευτικές κοινότητες στην
Ελλάδα δεν αποτελούν για την ώρα ομάδες συμφερόντων, δεν έχουν πολιτική δύναμη και
κατά συνέπεια δεν μπορούν να ασκήσουν επιρροή στην κεντρική εξουσία. Η αδυναμία αυτή
οφείλεται εν μέρει στα χαρακτηριστικά σύστασης και λειτουργίας των ίδιων των κοινοτήτων,
κυρίως όμως στις θεσμικές διευθετήσεις που έχει επιβάλει η κεντρική εξουσία.
Οι κοινότητες των μεταναστών αδυνατούν να διαδραματίσουν πολιτικό ρόλο, αφενός
διότι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στους στόχους τους 2 , αφετέρου διότι τα μέλη τους συνήθως στερούνται της απαραίτητης πολιτικής εμπειρίας 3 . Ο προσανατολισμός των κοινοτήτων είναι κυρίως πολιτιστικός και δευτερευόντως υποστηρικτικός,
με την υποστήριξη να προκύπτει ως αποτέλεσμα κοινωνικής αλληλεγγύης και όχι διεκδικη1

Σε συνδυασμό βέβαια με τη νομιμοποίηση της παραμονής τους στη χώρα, αφού η διατήρηση μεγάλου μέρους
του μεταναστευτικού πληθυσμού χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, περιορίζει εξ αρχής τη δυνατότητα της ενεργού πολιτικής τους εμπλοκής.

2

Ενδεικτικά της απουσίας πολιτικών στόχων από τις μεταναστευτικές κοινότητες είναι τα ακόλουθα αποσπάσματα, στα οποία αυτο-παρουσιάζονται δυο από τις κοινότητες- μέλη του ΕΦΜ. Ακόμα και στην περίπτωση
που οι πολιτικοί στόχοι αναφέρονται, το πλαίσιο επίτευξής τους δεν ορίζεται πολιτικά. Τα αποσπάσματα αντλήθηκαν ως έχουν από το δικτυακό τόπο του ΕΦΜ (www.migrant.gr ):
• Σκοποί[της κοινότητας]:
1. να συμβάλλει στην ενότητα των ατόμων […] καταγωγής που εργάζονται, σπουδάζουν ή κατοικούν στην
Ελλάδα, καθώς και των συζύγων τους, 2. η ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ τους 3.
να παρέχει κάθε δυνατή υλική, κοινωνική και ηθική βοήθεια στα μέλη της που έχουν ανάγκη 4. να φροντίσει για
τη μελέτη, προβολή και διατήρηση των πολιτιστικών και ιστορικών αξιών και παραδόσεων του […] λαού 5. να
συστήσει ομάδα νέων με στόχο την καλλιέργεια των παραπάνω σκοπών και την εμπέδωση των αξιών του σωματείου μέσα στη νεολαία 6. να ασχοληθεί με την εκπόνηση και υλοποίηση οικονομικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων, για την υποστήριξη των […] νέων, παιδιών καθώς και των σπουδαστών
και εργαζομένων στην Ελλάδα(Μαθήματα γλώσσας, ιστορίας, πολιτισμού κτλ.). (Κοινότητα, Α’).
• Οι στόχοι μας:
1. Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η ευημερία των […] εργαζομένων μεταναστών 2. Η διατήρηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς των […] 3. Η επαφή με πολιτισμούς άλλων λαών, κυρίως με τον ελληνικό 4. H ενότητα και το πνεύμα της συνεργασίας μεταξύ των μεταναστών 5. H ισότητα των δύο φύλων και η ενδυνάμωση των
γυναικών 6. H λειτουργία του συλλόγου ως κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των […] μεταναστών στην Ελλάδα 7. H
ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ άλλων κοινοτήτων.(Κοινότητα Β’).
3

Εξαίρεση αποτελούν οι κοινότητες των πολιτικών προσφύγων (π.χ. Κούρδων), οι οποίες ασχολούνται αφενός
με τις δυσκολίες προσαρμογής των μελών τους στην ελληνική πραγματικότητα, αφετέρου αναπτύσσουν πολιτική δράση, στοχευμένη όμως στα ζητήματα της χώρας προέλευσης.
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τικής δράσης (βλ. Petronoti, 1999 & 2001 · Σούμπερτ, 2004). Το γεγονός επίσης πως οι περισσότεροι προέρχονται από χώρες με συγκεντρωτικά πολιτικά συστήματα, τους στερεί την
εμπειρία πολιτικών χειρισμών στο ελληνικό περιβάλλον της πλουραλιστικής αντιπροσώπευσης. Ακόμα δε και στις περιορισμένες περιπτώσεις που κατορθώνουν να δραστηριοποιηθούν πολιτικά, οι κινήσεις τους δεν έχουν σημαντική δυναμική, καθώς δρουν άναρχα, ενώ η
μικρή συσπείρωση και συμμετοχή των μελών τους, όσο και ο εθνοτικός κατακερματισμός,
περιορίζει στο ελάχιστο κάθε διεκδικητική δυνατότητα (βλ. και Σούμπερτ, 2004).
Ο σημαντικότερος όμως παράγοντας που στερεί από τις μεταναστευτικές κοινότητες
την πολιτική τους δύναμη είναι οι θεσμικές διευθετήσεις της κεντρικής εξουσίας και η προσπάθεια χειραγώγησής τους από τα πολιτικά κόμματα. Η απουσία οποιασδήποτε μορφής
κρατικής στήριξης προς τις κοινότητες (οργανωτικά και οικονομικά) περιορίζει την ικανότητά τους να δράσουν πολιτικά, αφού κύριο μέλημά τους είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων
πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών 1 . Η έλλειψη θεσμικού πλαισίου επικοινωνίας και συνεργασίας, σε τοπικό επίπεδο υπό μορφή μεταναστευτικών συμβουλίων 2
και σε κεντρικό μέσω της συμμετοχής μιας οργάνωσης μεταναστών ομοσπονδιακού τύπου
σε γνωμοδοτικά όργανα, καθιστά δυσχερή την διαπραγμάτευση μεταναστών και εξουσίας 3 .
Κορύφωση του θεσμικού αποκλεισμού των μεταναστών από τη διαβούλευση των θεμάτων
που τους αφορούν και ένδειξη ξενοφοβικών αντανακλαστικών του νομοθέτη, είναι ο αποκλεισμός κάθε φορέα εκπροσώπησης των μεταναστευτικών κοινοτήτων από την προτεινόμενη σύνθεση της Εθνικής Επιτροπής για την Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών 4
1

Οι κοινότητες αντιμετωπίζουν θετικά (όχι όμως και χωρίς κάποιο σκεπτικισμό) το ενδεχόμενο της οικονομικής στήριξής τους από το κράτος. Η πιθανή χειραγώγησή τους σε μια τέτοια κατάσταση δεν δείχνει να λειτουργεί αποθαρρυντικά, κάτι που μπορεί να αποδοθεί αφενός στην έλλειψη πολιτικών προσανατολισμών (άρα και
στον αποκλεισμό του ενδεχόμενου οι κοινότητες να έρθουν αντιμέτωπες με το κράτος), αφετέρου στην οικονομική δυσπραγία που τις αναγκάζει να παραδοθούν στον έλεγχο του κράτους, προκειμένου να στηρίξουν την
(πολιτιστική κυρίως) λειτουργία τους.
2

Βλ. στα Παραρτήματα, Πίνακα 7. Αντιπροσώπευση των μεταναστευτικών κοινοτήτων σε τοπικά μεταναστευτικά
συμβούλια.

3

Μια διαπραγμάτευση που καθίσταται δυσκολότερη λόγω της συγκέντρωσης της εξουσίας στην κυβέρνηση και
ειδικά στο πρόσωπο του πρωθυπουργού, οι προθάλαμοι (lobby) των οποίων κατά κανόνα είναι κλειστοί για τα
άτομα και τις ομάδες συμφερόντων που απευθύνονται σε αυτούς (Μαρίνου, 2005).
4

Στην επιτροπή αυτή προτείνεται η συμμετοχή, «πέραν των Γενικών Γραμματέων των συναρμόδιων Υπουργείων και του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, όλων εκείνων των φορέων που εμπλέκονται στα θέματα αυτά: Πολιτικά Κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, εκπρόσωποι της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ, ένα μέλος ΔΕΠ
Πανεπιστημίου με εξειδίκευση στα θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, ένας εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.), εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ, της ΓΣΕΕ, του Σ.Ε.Β., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και της
Ε.Σ.Ε.Ε., ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ένα μέλος της Διαρκούς
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2007). Το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν έχει διαμορφωθεί, κατά την κρίση του νομοθέτη, μια θεσμικώς έγκυρη εκπροσώπηση των μεταναστών οδηγεί στη σύσταση μιας πολυμελούς επιτροπής αρμόδιας για την ένταξή τους, με τη συμμετοχή διαμεσολαβητικών συνδέ-
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(ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2006b & 2007). Όπου υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας, αυτοί είναι ευκαιριακοί, κατά κανόνα αναποτελεσματικοί και πολλές φορές αδιαφανείς, με τις αρχές να επιλέγουν ως συνομιλητές έναν μικρό αριθμό ατόμων ή κοινοτήτων, με αποτέλεσμα τα άτομα και
οι κοινότητες αυτές βαθμιαία να αποκτούν ισχύ απέναντι στους άλλους μετανάστες. Αυτό το
πλαίσιο σχέσεων οδηγεί συχνά τις ηγετικές ομάδες των κοινοτήτων να αποφεύγουν την άμεση σύγκρουση με τις αρχές και να επιλέγουν στρατηγικές συνδιαλλαγής και όχι σύγκρουσης
(βλ. και Petronoti, 2001). Στην περίπτωση αυτή ο σχηματισμός των εθνοτικών οργανώσεων,
αντί στην ουσία να ενισχύει την συλλογική διεκδίκηση των αιτημάτων των μεταναστών, καταλήγει σε μέσο χειραγώγησής τους από την κεντρική εξουσία.
Στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν συμμάχους στο πολιτικό πεδίο, ορισμένες κοινότητες στρέφονται προς τα κόμματα, ιδιαίτερα της αριστεράς, ο πολιτικός λόγος των οποίων παραδοσιακά είναι φιλικά προσκείμενος προς τους μετανάστες (βλ. και Favell, 2002 ·
Kosic & Triandafyllidou, 2005 · Kraler & Sohler, 2005). Η δικτύωση με τα κόμματα προσφέρει στις κοινότητες οργανωτική εμπειρία και προσδίδει στις δράσεις τους χαρακτηριστικά πολιτικού ακτιβισμού. Ταυτόχρονα όμως παρατηρείται εποικισμός 1 των κοινοτήτων από
τα κόμματα, που δημιουργεί εξαρτήσεις και επιλεκτικές συνεργασίες, ενώ ο εγκλωβισμός
τους στο πεδίο των κομματικών ανταγωνισμών εμποδίζει συχνά την ενιαία συλλογική έκφραση των αιτημάτων τους 2 .
Το μόνο συλλογικό μεταναστευτικό μόρφωμα το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως
ομάδα συμφερόντων είναι το ΕΦΜ. Ο σαφής πολιτικός προσανατολισμός της δράσης του 3 , η

σμων (Ι.ΜΕ.ΠΟ, ΔΟΜ) και όχι ενός φορέα άμεσης εκπροσώπησης των ίδιων των μεταναστευτικών κοινοτήτων, τη στιγμή που εκπροσωπείται η Εκκλησία της Ελλάδος, φορέας που έχει έμμεση μόνο σχέση με τη διαδικασία της ένταξης, και μάλιστα σε ένα πολύ συγκεκριμένο πεδίο αυτής.
1

Κατ’ αναλογία προς τη διαπίστωση του Habermas για τον εποικισμό της ζωής από το σύστημα (colonisation
of the lifeworld by the system).
2

Ενδεικτικό του ανταγωνισμού που υπάρχει είναι το γεγονός πως το καλοκαίρι του 2006 πραγματοποιήθηκαν
στην Αθήνα, τις ίδιες ακριβώς ημέρες, δυο εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας με θέμα τη μετανάστευση. Το 11ο
Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, με κύριο διοργανωτή το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών και το 6ο τριήμερο του ΚΚΕ για Έλληνες και μετανάστες εργάτες.
3

Σύμφωνα με τον συντονιστή του ΕΦΜ, Άχμεντ Μοαβία (2006), το ΕΦΜ δρα σε τέσσερις άξονες: 1. Προσπάθειες για τη βελτίωση των πολιτικών που αφορούν στους μετανάστες, αξιοποιώντας υπομνήματα, συνεντεύξεις,
διαδηλώσεις, συναντήσεις με τα αρμόδια υπουργεία, 2. Προσπάθειες να βελτιώσει την εικόνα του μετανάστη,
φέρνοντάς τον πιο κοντά στην ελληνική κοινωνία, 3. Ανάπτυξη δικτύου σχέσεων με οργανώσεις, συνδικάτα και
ΜΚΟ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 4. Ενθάρρυνση και υποστήριξη της αυτο-οργάνωσης των μεταναστευτικών ομάδων.
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εμπειρία των μελών της ηγετικής του ομάδας 1 και το πλέγμα της δικτύωσής του με φορείς
και οργανώσεις της ΚτΠ, το έχουν αναδείξει ως το μόνο ουσιαστικό διαπραγματευτή των
μεταναστευτικών θεμάτων, εκ μέρους των ίδιων των μεταναστών. Η περιστασιακή ακρόασή
του από θεσμικά όργανα (π.χ. Επιτροπή Μετανάστευσης της Βουλής), η συμμετοχή του σε
συμβουλευτικές επιτροπές και κυρίως η συνεχής και συνεπής υπέρ των δικαιωμάτων των
μεταναστών δράση του, έχουν επιτρέψει την προσέγγιση πολιτικών, κρατικών λειτουργών
και δημοσιογράφων και την ενεργοποίησή τους για την άσκηση έμμεσης πολιτικής πίεσης
(lobbying). Παράλληλα η ανάληψη πρωτοβουλιών πολιτικής παρέμβασης (υποβολή προτάσεων, υπομνημάτων, παραστάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες) και η συμμετοχή του σε εκδηλώσεις κινηματικού χαρακτήρα (πορείες, συλλαλητήρια) ενισχύει την αναγνωρισιμότητά του
από τους φορείς της εξουσίας ενώ συγχρόνως εξασφαλίζει την νομιμοποίηση (legitimation)
της συλλογικής έκφρασης των μεταναστών.

6.3 Ο ρόλος των ΜΚΟ στην ένταξη των μεταναστών
Η αποτύπωση των δράσεων που αναπτύσσονται από τις ΜΚΟ στο πεδίο της ένταξης
των μεταναστών ορίζει ένα χώρο κοινωνικής διάδρασης με ποικίλες δομές, αυτόνομες (και
μη) μορφές λόγου, διαφοροποιημένους τύπους παρέμβασης, πολλαπλές στρατηγικές χρηματοδότησης και φυσικά διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες. Η δράση τους εκτείνεται βασικά
σε δύο επίπεδα: το μερικό, με έμφαση στην κοινωνική παρέμβαση και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιστατικών και θεμάτων (επιχειρησιακές ΜΚΟ) και το συνολικό, με κυρίαρχη
την πολιτική στόχευση (ΜΚΟ συνηγορίας).
Στο πρώτο επίπεδο, της κοινωνικής παρέμβασης, οι δράσεις των επιχειρησιακών
ΜΚΟ εκτείνονται σε όλο σχεδόν το εύρος των θεμάτων που απασχολούν τους μετανάστες
(υγεία, εκπαίδευση, εργασία, ενημέρωση, υποστήριξη, κ.λπ.). Στο πεδίο αυτό επικεντρώνεται
η δράση των περισσότερων από τις ΜΚΟ που μελετήθηκαν, με παρατηρούμενη την τάση της
σχετικής εξειδίκευσής τους σε ορισμένους τομείς παρέμβασης. Αντίθετα στο συνολικότερο
επίπεδο της πολιτικής στόχευσης, με παρεμβάσεις στη δημόσια διαβούλευση και άσκηση
άμεσης ή παρασκηνιακής πίεσης, επικεντρώνεται η δράση σαφώς λιγότερων οργανώσεων
συνηγορίας. Παρατηρείται λοιπόν μια ετεροβαρής σχέση μεταξύ του κοινωνικού και του πολιτικού, η οποία μπορεί να ερμηνευτεί για τους ακόλουθους λόγους.

1

Προϊόν της επί μακρόν ενασχόλησής τους με τα μεταναστευτικά θέματα, όσο και της μετάγγισης πολιτικής
εμπειρίας από τη διασύνδεσή τους με τις ελληνικές πολιτικές οργανώσεις.
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Το πρόσφατο της μετανάστευσης στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την απουσία οργανωμένων πολιτικών και μέτρων ένταξης, κρατά στο κοινωνικό περιθώριο ένα μεγάλο μέρος
του μεταναστευτικού πληθυσμού. Η συνεχιζόμενη μεταναστευτική ροή εντείνει το πρόβλημα, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι αρμόδιες κρατικές δομές αδυνατούν να καλύψουν τις άμεσες και βασικές ανάγκες των νεοεισερχόμενων μεταναστών. Η παραμονή επίσης μεγάλου
μέρους του μεταναστευτικού πληθυσμού σε συνθήκες παρανομίας (χωρίς νομιμοποιητικά
έγγραφα) τους στερεί οποιαδήποτε δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες του κράτους και
αναδεικνύει τις ΜΚΟ ως το μόνο φορέα στήριξης για αυτούς. Στις συνθήκες αυτές, και μέχρι
να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προς τους μετανάστες φαντάζει επιτακτικότερη, σε σχέση με την ανάληψη πολιτικής δράσης. Η εστίαση επίσης στο
μερικό επίπεδο της επιχειρησιακής παρέμβασης, περιορίζει την πιθανότητα να βρεθούν οι
ΜΚΟ σε κριτική θέση έναντι της κρατικής εξουσίας. Αυτό αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικό, στο μέτρο που η λειτουργία τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων, ελεγχόμενες άμεσα ή έμμεσα από την κυβέρνηση, η οποία έτσι έρχεται στο
πλευρό της ΚτΠ, ενώ παράλληλα θέτει και τα όρια δράσης (και κριτικής) των ΜΚΟ (Πρβλ.
και Thouez, 2003, p. 16). Εξοβελίζοντας έτσι τα πολιτικά διακυβεύματα από το χώρο της
παρέμβασής τους και εμμένοντας στο κοινωνικό (αποσυνδέοντας αυτούς τους δυο χώρους),
επιδιώκουν να λύσουν προβλήματα κυρίως πολιτικά, που προκύπτουν από τις εγγενείς ανισότητες του συστήματος και την αδυναμία παρέμβασης των κρατικών μηχανισμών, με συναινετικές προσεγγίσεις και «λύσεις αυτοθεραπείας της κοινωνίας και όχι μέσω πολιτικών
διεκδικήσεων» (Καρακατσάνης, 2004, σ. 20).
Αντίθετα, η παρέμβαση στο πολιτικό επίπεδο είναι σαφώς δυσχερέστερη. Αυτό κατά
πρώτον οφείλεται στο ότι ο χειρισμός της μετανάστευσης (όπως και κάθε πολιτικού θέματος
στην Ελλάδα) αποτελεί ένα πεδίο πολιτικής κεντρικά ελεγχόμενο από την κυβέρνηση, που
περιθωριοποιεί κάθε άλλο παράγοντα. Δευτερευόντως, οι ΜΚΟ με πολιτικούς προσανατολισμούς στα θέματα της μετανάστευσης εμφανίζονται να έχουν εξαιρετικά περιορισμένους
συμμάχους στο χώρο της ΚτΠ 1 (βλ. και Μαρίνου, 2005), με αποτέλεσμα αφενός την έλλειψη
των απαραίτητων οικονομικών πόρων, αφετέρου την αδυναμία συσπείρωσης γύρω τους ικανού αριθμού συλλογικών και ατομικών οντοτήτων, που θα καθιστούν τη δύναμή τους υπολογίσιμη. Σε αυτό πρέπει να συνυπολογιστεί και η έντονη ιδεολογική περιχαράκωση των οργανώσεων του χώρου, κυρίως από τον πολιτικό και ιδεολογικό χώρο της αριστεράς, που τους
δημιουργεί προσκόμματα στην ανάπτυξη ευρύτερων συνεργασιών.
1

Κάτι που δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό χαρακτηριστικό, αφού απαντάται και σε κοινωνίες με ήδη εδραιωμένα πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά (βλ. και Gray & Statham, 2005).
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Από τη στιγμή όμως που καταγράφονται δράσεις και παρεμβάσεις των ΜΚΟ στο
κοινωνικό όσο και στο πολιτικό επίπεδο, είναι χρήσιμο να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις τους
στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών και να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους.
Η ευελιξία που χαρακτηρίζει τη λειτουργία των ΜΚΟ στο κοινωνικό επίπεδο διευκολύνει την ανάληψη ποικίλων πρωτοβουλιών, οι οποίες έχουν ως στόχο την παροχή πολύπλευρης βοήθειας και υποστήριξης προς τους μετανάστες σε όλα σχεδόν τα πεδία που σχετίζονται με την ένταξή τους (υγεία, εκπαίδευση, εργασία, συμβουλευτική, πολιτισμός κ.λπ.).
Ωστόσο η οικονομική αστάθεια των πηγών χρηματοδότησης αναδεικνύεται σε σημαντικό
εμπόδιο και λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας συνέχισης πολλών τέτοιων πρωτοβουλιών. Ταυτόχρονα, ο εγκλωβισμός των κρατικών φορέων σε ένα αυστηρά γραφειοκρατικό
και δυσκίνητο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας και η έλλειψη σαφούς πλαισίου λειτουργίας των οργανώσεων, καθυστερεί (ή και παρεμποδίζει) την ανάπτυξη νέων παρεμβάσεων
και την εξέλιξη των ήδη υπαρχόντων. Επιπλέον, πέρα από τα διακηρυττόμενα από τις ίδιες
τις ΜΚΟ θετικά αποτελέσματα των παρεμβάσεών τους, ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων είναι πολύ μικρός συγκριτικά με το τμήμα του μεταναστευτικού πληθυσμού που παραμένει σε συνθήκες κοινωνικής περιθωριοποίησης (κατά κανόνα νεοεισερχόμενοι και χωρίς
νομιμοποιητικά έγγραφα). Η προβολή των συμπερασμάτων αυτών σε καμία περίπτωση δεν
επιδιώκει να αποδομήσει και να θέσει υπό αμφισβήτηση τα αποτελέσματα της δράσης των
ΜΚΟ στο πεδίο αυτό, απλώς να τα περιορίσει στην πραγματική τους διάσταση (τη μερική).
Σε ένα γενικότερο επίπεδο, ως ιδιαίτερα σημαντική μπορεί να αξιολογηθεί η εμπειρία των
στελεχών των ΜΚΟ στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες, όπως οι μετανάστες, εφόσον βέβαια οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες θελήσουν να
την αξιοποιήσουν.
Στο πολιτικό επίπεδο, όπως προαναφέρθηκε, ο κυρίαρχος ρόλος της κυβέρνησης δεν
αφήνει να αναδυθούν άλλοι παράγοντες. Η κατάσταση αυτή δεν περιορίζεται βέβαια στο μεταναστευτικό ζήτημα, αλλά αποτελεί γενικευμένο χαρακτηριστικό του σχεδιασμού της πολιτικής αποκλειστικά από την κυβερνητική εξουσία και τα ισχυρά κοινοβουλευτικά κόμματα,
με περιθωριοποίηση των παραγόντων της ΚτΠ. Με δεδομένη αυτή την κατάσταση η συμμετοχή των ΜΚΟ στη δημόσια διαβούλευση είναι ελάχιστη και η ουσιαστική επιρροή τους στη
διαμόρφωση των όρων και των συνθηκών ένταξης μάλλον αμελητέα (βλ. και Avramopoulou,
Karakatsanis & Pavlou, 2005 · Lykovardi & Petroula, 2003 · Mavrodi, 2005). Η Εθνική Επι-
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τροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 1 (www.nchr.gr) που μπορεί να αποτελέσει το δίαυλο για την επικοινωνία και τη συνεργασία πολιτικής εξουσίας και ΜΚΟ 2 στο πεδίο αυτό,
συμπεριλαμβάνει τέσσερις οργανώσεις που επιλέγονται από την κυβέρνηση. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα τον εξαρχής καθορισμό των συμφερόντων που εκπροσωπούνται στη διαδικασία
παραγωγής πολιτικής, αφού «οι κυβερνήσεις συχνά δημιουργούν συμβουλευτικές επιτροπές,
αλλά μόνο οργανώσεις που συμμορφώνονται με τους ρόλους του παιχνιδιού έχουν πρόσβαση
σε αυτές» (Smith, 1993, όπ. αναφ. στο Μαρίνου, 2005). Η μέχρι τώρα θεσμική εμπλοκή των
ΜΚΟ δεν έχει αποδώσει κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα, καθώς οι προτάσεις τους έχουν αγνοηθεί 3 (βλ. και Avramopoulou, Karakatsanis & Pavlou, 2005). Οι πιέσεις των οργανώσεων
έχουν πετύχει ωστόσο την ανάπτυξη ενός διαύλου επικοινωνίας με το Ι.ΜΕ.ΠΟ, χωρίς βέβαια αυτό να καθορίζει εν δυνάμει και τη μελλοντική επιρροή τους 4 . Ελλείψει λοιπόν ικανοποιητικού πλαισίου παρέμβασης και αποτελεσματικότητας των προσπαθειών τους, πολλές
ΜΚΟ στρέφονται έμμεσα (ή και άμεσα) προς τα πολιτικά κόμματα για την προώθηση θεμάτων των μεταναστών, εντείνοντας όμως κατά αυτόν τον τρόπο το πελατοκεντρικό πολιτικό
σύστημα και συντελώντας έμμεσα στην παραπέρα αποδυνάμωση του ρόλου της ΚτΠ στο
σχεδιασμό της πολιτικής στο πεδίο αυτό.

6.3.1

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις: δίκτυα βοήθειας ή δίκτυα εξαρτήσεων;
Η δραστηριοποίηση των ΜΚΟ αντιμετωπίζεται γενικά υπό το πλέγμα μιας a priori

θετικής στάσης που ηθικοποιεί και νομιμοποιεί την παρουσία και τη δράση τους στο χώρο
της ΚτΠ. Ωστόσο, μέσα σε κάθε κοινωνικό χώρο αναπτύσσεται μια δυναμική δράσεων και
διαδράσεων, συχνά αθέατων και πολλές φορές μη σκόπιμων, το αποτέλεσμα των οποίων α-

1

Νόμος 2667/1988, ΦΕΚ 281 τ. Α΄ /18-2-1988, «Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
και Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής».

2

«Η Επιτροπή ιδίως:…Διατηρεί μόνιμη επικοινωνία και συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, παρεμφερή όργανα άλλων χωρών, καθώς και εθνικές ή διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» (Ν. 2667, άρθρο 1, § 6, χωρίο
στ.).

3

Για πρώτη φορά υπήρξε εμπλοκή των ΜΚΟ κατά το νομοπαρασκευαστικό στάδιο του Ν. 2910/2001, όπου
συμμετείχαν η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, υποβάλλοντας προτάσεις, οι οποίες όμως δε λήφθηκαν υπόψη. Ανάλογο αποτέλεσμα
είχε και η συνάντηση αντιπροσώπων ΜΚΟ, μεταναστευτικών κοινοτήτων και της ΓΣΣΕ με τον Υπουργό
ΕΣ.Δ.Δ.Α στις 31 Ιανουαρίου 2005, κατά το νομοπαρασκευαστικό στάδιο του Ν. 3386/2005.
4

Στις 3 Απριλίου 2006 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου του Ι.ΜΕ.ΠΟ με εκπροσώπους δέκα
Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται σε θέματα που αφορούν στην ένταξη των μεταναστών. Στη συνάντηση αυτή
αναφέρθηκε η προσπάθεια του Ινστιτούτου να δημιουργηθεί το θεσμικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα μπορούν
οι ΜΚΟ να συνομιλούν και να συνεργάζονται τόσο με το Ι.ΜΕ.ΠΟ όσο και με την Κυβέρνηση στα θέματα της
Μετανάστευσης (Ι.ΜΕ.ΠΟ, 2006).
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ναδεικνύει ιεραρχικές σχέσεις, σχέσεις ανισότητας και εξουσίας, που τείνουν να αποηθικοποιήσουν το ρόλο του κοινωνικά ισχυρού (Καρακατσάνης, 2004).
Ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις των ΜΚΟ στο κοινωνικό πεδίο
έντονος καταγράφεται ο κίνδυνος μετάλλαξης της βοήθειας σε πολιτική φιλανθρωπίας. Η
φιλανθρωπία ως πράξη και ιδεολογία εμπεριέχει στη διαδικασία της προσφοράς την επιβεβαίωση σχέσεων ανωτερότητας εκ μέρους αυτού που προσφέρει προς αυτόν που αποδέχεται,
ιδιαίτερα στον ελληνικό κοινωνικό χώρο, όπου υπάρχουν ήδη δομημένες αναπαραστάσεις
περί ανωτερότητας της κυρίαρχης ελληνικής ταυτότητας, απέναντι στις μεταναστευτικές
μειονότητες. Η μετάβαση από την εθελοντική ανθρωπιστική προσφορά στη φιλανθρωπία
τείνει να καθηλώσει ομάδες μεταναστών στην παθητική θέση του ωφελούμενου, ασκώντας
μια μονοκατευθυντική δράση που τελικά λειτουργεί ανακυκλωτικά, επιβεβαιώνοντας την
κυρίαρχη θέση των ΜΚΟ και την περιθωριακή των μεταναστών (βλ. και Καρακατσάνης,
2004 · Petronoti, 2001 · Rozakou, 2005).
Στο πολιτικό πεδίο, η αδυναμία των μεταναστών να αρθρώσουν τη δική τους συλλογική φωνή στο δημόσιο χώρο, οδηγεί στην υποκατάστασή τους από τις ΜΚΟ. Με αυτόν τον
τρόπο όμως πραγματοποιείται ο πολιτικός εποικισμός του χώρου των μεταναστών από τις
ΜΚΟ, αφού οι τελευταίες δεν αρθρώνουν απλώς έναν δημόσιο λόγο στο όνομα αυτών που
εκπροσωπούν, αλλά ταυτόχρονα αποκτούν τη δυνατότητα να ορίζουν, όπως αυτές αντιλαμβάνονται ή επιθυμούν, την ταυτότητα και τις ανάγκες αυτών που εκπροσωπούν, αφού οι ίδιοι
στερούνται φωνής και της δυνατότητας να αυτοπροσδιοριστούν. Έτσι οι ΜΚΟ συχνά ξεπερνούν το ρόλο του συνηγόρου και υιοθετούν το ρόλο του καθοδηγητή, προσδιορίζοντας οι ίδιες
τις ανάγκες του μεταναστευτικού πληθυσμού. Η πατερναλιστική αυτή τακτική αφενός αποκόπτει τους μετανάστες από την επιδίωξη της άμεσης πολιτικής εκπροσώπησης (βλ. και
Favell, 2002), αφετέρου τους εμπλέκει στο κομματικό πολιτικό παιχνίδι, δεδομένου πως η
ανεξαρτησία από τα κόμματα πολλών ΜΚΟ με πολιτικά χαρακτηριστικά είναι αμφισβητήσιμη.
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Στις σελίδες που προηγήθηκαν έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί ο ρόλος των μεταναστευτικών κοινοτήτων και των ΜΚΟ στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα. Ωστόσο, κάθε προσπάθεια διερεύνησης της δράσης των παραγόντων αυτών απαιτεί
πρωταρχικά την κριτική ένταξή τους στο πολιτικό πλαίσιο που ευνοεί ή όχι την ανάδυσή
τους ως παραγόντων της διαδικασίας αυτής. Καθώς ένταξη δεν μπορεί παρά να σημαίνει ισότιμη συμμετοχή, δεν διαφαίνονται ιδιαίτερες προσδοκίες για την πολιτική και κοινωνική
ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα, όσο το θεσμικό πλαίσιο αποκλείει τους μετανάστες
ως ατομικές και συλλογικές οντότητες από το πολιτικό σύστημα και το δημόσιο λόγο. Ο αποκλεισμός των συλλογικών οργανώσεων των μεταναστών από οποιονδήποτε συμβουλευτικό ή πολιτικό ρόλο και η απουσία οργανωτικής και οικονομικής στήριξής τους από το κράτος, τις οδηγεί στο να παραμένουν θραυσματικές και αυτοαναφερόμενες, περιορίζοντας τις
επαφές τους με τις κρατικές υπηρεσίες σε άτυπο επίπεδο και στην αντιμετώπιση ad hoc καταστάσεων. Αναπτύσσοντας λοιπόν, ως επί το πλείστον, εσωστρεφείς δράσεις, οι κοινότητες
των μεταναστών περιορίζονται στην κάλυψη των άμεσων αναγκών των μελών τους, αξιοποιώντας το περιορισμένο κοινωνικό κεφάλαιο που παράγεται και κυκλοφορεί εντός τους.
Σε αυτό το πλαίσιο αναδύεται σημαντικός ο ρόλος των ΜΚΟ αφενός ως φορείς που
πράττουν για αυτούς, παρέχοντας κοινωνικές υπηρεσίες, αφετέρου ως συνήγοροι που μιλούν
για αυτούς, μεσολαβώντας μεταξύ των αρχών και των μεταναστών. Στο μέτρο όμως που οι
ΜΚΟ αντιλαμβάνονται τα προβλήματα των μεταναστών ως κοινωνικά και όχι ως αποτέλεσμα του θεσμικού και ιδεολογικού τους αποκλεισμού, καθορίζουν και τη θεραπεία τους με
όρους κοινωνικούς, υπερτονίζοντας την αξία της ανθρωπιστικής κοινωνικής προσφοράς και
αποσιωπώντας τις θεμελιακές θεσμικές ανισότητες. Και στις περιπτώσεις όμως που οι
ΜΚΟ αναπτύσσουν δράση συνηγορίας, μιλώντας για αυτούς, και τονίζοντας τον αποκλεισμό
τους, δεν είναι σπάνιο να υποκρύπτονται ασύμμετρες πολιτικές και συμβολικές εξουσιαστικές σχέσεις.
Το συμπέρασμα της εργασίας δεν αποδομεί τη συμβολή των παραγόντων αυτών, απλώς προσπαθεί να την οριοθετήσει στα πραγματικά της όρια. Άλλωστε, όσο οι κυβερνητικές αρχές διατηρούν το μονοπώλιο της εξουσία και δεν προχωρούν σε καίριες αλλαγές από
τα πάνω, οι δραστηριότητες των παραγόντων αυτών από τα κάτω θα παραμένουν το μόνο
μέσο για τη διατήρηση και τη διεύρυνση ενός λόγου και μιας πρακτικής προώθησης των δικαιωμάτων των μεταναστών προς την κατεύθυνση της κοινωνικής τους εξίσωσης (ένταξης).
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Ο κίνδυνος για αποκλεισμούς και εξαρτήσεις βέβαια θα υπάρχει, ωστόσο, με τα διαθέσιμα
δεδομένα η ανάλυση κόστους/ οφέλους (cost/ benefit analysis) αυτής της κατάστασης συνηγορεί στη θετική αξιολόγηση της (περιορισμένης) δράσης των παραγόντων αυτών.

Πρόταση για περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος
Σε κάθε προσέγγιση της ένταξης των μεταναστών κυρίαρχο αναδεικνύεται το ερώτημα, πώς οι μετανάστες και οι γηγενείς, ως άτομα και ομάδες, και το κράτος, μέσω των θεσμών του, συμβάλλουν ενεργά και προσαρμόζονται στις δομικές αλλαγές, ρυθμίζοντας τις
μεταξύ τους σχέσεις και διαμορφώνοντας τις ιδέες και τις αντιλήψεις που δομούν για την
πραγματικότητα. Με δεδομένο πως οι κοινωνίες της ύστερης νεωτερικότητας δε συνιστούν
κατ’ ανάγκην ένα ενιαίο σύνολο, αλλά αποτελούνται από διακριτές κοινωνικές ομάδες, με
διαφορετικό απόθεμα πόρων και δύναμης, που ενεργούν σε λειτουργικά διαχωρισμένα υποσυστήματα, η περεταίρω έρευνα οφείλει να αποτυπώσει τις διαδικασίες και τη δυναμική της
αλληλεπίδρασης αυτών των ομάδων ή των δικτύων μέσα στην ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα. Από αυτήν την άποψη, η ένταξη των μεταναστών συνιστά μια ειδική περίπτωση
της γενικής πρόκλησης των μετα-νεωτερικών κοινωνιών να συνδυάσουν τα στρωματοποιημένα δίκτυα που τις αποτελούν. Η απομονωμένη παρατήρηση των δικτύων των μεταναστών
και των ΜΚΟ είναι ανεπαρκής και διατρέχει τον κίνδυνο να παραγάγει μια διαστρεβλωμένη
εικόνα. Κατά συνέπεια, η κύρια εστίαση πρέπει να είναι στις διαδικασίες αλληλεπίδρασης
όλων αυτών των παραγόντων τόσο μεταξύ τους όσο και με τους κυρίαρχους κρατικούς θεσμούς. Η μελέτη της πολύπλοκης αυτής κοινωνικής κατάστασης με τη μέθοδο της ανάλυσης
δικτύων (network analysis) θα αποτυπώσει ασφαλέστερα, όχι μόνο την ύπαρξη των κομβικών σημείων αυτού του δικτύου σχέσεων, όσο και τις κατευθύνσεις των κινητοποιούμενων
πόρων, και θα δώσει ένα ασφαλές μέτρο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους.
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Πίνακας 6. Εκλογικά δικαιώματα υπηκόων τρίτων χωρών
στις τοπικές εκλογές κρατών μελών της ΕΕ
Τρόπος πολιτικής ένταξης
σε τοπικό επίπεδο

Χώρες

Άρνηση εκλογικών δικαιωμάτων σε τοπικό
επίπεδο

Αυστρία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας,
Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Πολωνία

Παραχώρηση δικαιώματος του εκλέγειν αλλά όχι του εκλέγεσθαι

Βέλγιο, Εσθονία

Πλήρη πολιτικά δικαιώματα, όταν εξασφαλίζονται ειδικές προϋποθέσεις

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία,
Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία,
Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

Πηγή: Cyrus, Gropas, Kosic & Vogel, 2005, p. 19

Πίνακας 7. Αντιπροσώπευση των μεταναστευτικών κοινοτήτων
σε μεταναστευτικά συμβούλια.
Αντιπροσώπευση των μεταναστευτικών
κοινοτήτων σε μεταναστευτικά συμβούλια
Αντιπροσώπευση σε κεντρικό/ ομοσπονδιακό επίπεδο
Μερική θεσμική αντιπροσώπευση σε τοπικό
επίπεδο

Καμία αντιπροσώπευση σε τοπικό επίπεδο

Χώρες
Δημοκρατία της Τσεχίας, Φινλανδία, Ιταλία,
Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία
Αυστρία, Βέλγιο, Δημοκρατία της Τσεχίας,
Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία,
Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία
Κύπρος, Εσθονία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα. Πολωνία, Σλοβενία,
Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο

Πηγή: Cyrus, Gropas, Kosic & Vogel, 2005, p. 21
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Ιδιότητες της
κοινότητας
Ιδιότητες συσχέτισης

Δυναμική της κοινότητας
Προϋποθέσεις για τη δημιουργία και την κινητοποίηση
των δικτύων, έτσι ώστε να παράσχουν στα μέλη τους
πρόσβαση σε συγκεκριμένους πόρους

Δομικά χαρακτηριστικά της κοινότητας

Χαρακτηριστικά
μελών

Εξωτερικό πλαίσιο
στο οποίο το κοινωνικό κεφάλαιο λειτουργεί

Λειτουργία κοινωνικού κεφαλαίου

Παρουσία κοινωνικού κεφαλαίου

Πίνακας 8. Χαρακτηριστικά Παρουσίας και Λειτουργίας Κοινωνικού Κεφαλαίου
Χαρακτηριστικά
Μέγεθος κοινότητας
Πυκνότητα κοινότητας

Ποικιλομορφία κοινότητας

Συχνότητα επαφών

Ένταση επαφών

Κινητοποίηση της κοινότητας
Προϋποθέσεις πρόσβασης στους πόρους
Διαφορά μεταξύ προσλαμβανόμενων και κινητοποιηθέντων πόρων.

Δίκτυο μέσα στην
κοινότητα
Αριθμός μελών κοινότητας
Επίπεδο διασυνδέσεων μεταξύ των
μελών

Δίκτυα μεταξύ κοινοτήτων
Αριθμός κοινοτήτων στο δίκτυο
Επίπεδο διασυνδέσεων μεταξύ
των κοινοτήτων

Ετερογένεια (εθνοτική, κοινωνικοοικονομική) μελών
Συχνότητα επικοινωνίας κοινοτήτων και πλήθος κοινών
(μέσω ή εντός του δικτύου)
δραστηριοτήτων
Ισχύς και φύση επαφών (συναισθηματική- οικονομική
υποστήριξη). Δεσμοί που επιτρέπουν τις επαφές
με άλλα δίκτυα

Πλήθος και έκταση
επαφών μέσα στην
κοινότητα

Αυτονομία και ανεξαρτησία μελών
Ύπαρξη ή ανυπαρξία εναλλακτικών λύσεων, αίσθημα
εξάρτησης, δυσκολίες στην αίτηση βοήθειας
Προσδοκίες σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους και
ερωτήματα για τους προσλαμβανόμενους πόρους

Συσχετιστική ικανότητα

Σταθερότητα των ενδο-κοινοτικών σχέσεων (και των
σχέσεων εντός του δικτύου) μέσα από διάφορα γεγονότα τα οποία χαρακτηρίζουν την εξέλιξη της κοινότητας
(και του δικτύου)

Εσωτερικά πρότυπα και
κανόνες της κοινότητας

Ποιότητα και δημοκρατική διάσταση των αλληλεπιδράσεων, ανοικτότητα, σεβασμός παραγόντων, κοινή
αντίληψη θεμάτων, εμπιστοσύνη στη συνεισφορά του
κάθε μέλους στην κοινότητα / δίκτυο

Δομές και θεσμικές διευθετήσεις

Τυπικές/ άτυπες διευθετήσεις οι οποίες ευνοούν / εμποδίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών

Προσαρμογή από PRI, 2005 p. 46 - 47
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Πίνακας 9. Μεταναστευτικές Οργανώσεις 1
Α/Α 2

Προέλευση

Πληθυσμός 3

Οργανώσεις
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Αλβανία

438.036

7.
8.
9.
10.
11.
12.

2.

Βουλγαρία

35.104

3.

Γεωργία

22.875

4.

Ρουμανία

21.994

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

5.

Ρωσία

17.535

6.

Ουκρανία

13.616

21.
22.
23.
24.
25.
26.

7.

Πολωνία

12.831

27.
28.
29.

Αλβανική Κοινότητα Αθήνας
Αλβανικό Φόρουμ (Ρέθυμνο)
Αλβανικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Αετός»
Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών «Velazerimi»
Ελληνο-Αλβανικός Σύλλογος «Πρόοδος»
Λέσχη Συγγραφέων Μεταναστών από την Αλβανία «Drita»
Ομοσπονδία Αλβανικών Συλλόγων
Στέκι Αλβανών Μεταναστών Ελλάδας
Στέκι Πολιτισμού Αλβανών Μεταναστών
Σύλλογος Αλβανών «Lousnia»
Σύλλογος Αλβανών «Μητέρα Τερέζα» Θεσσαλονίκη
Σύλλογος Νεολαίας Αλβανών Μεταναστών στην
Ελλάδα
Σύνδεσμος Αλβανών Νομού Θεσσαλονίκης
Σωματείο Αλβανών Μεταναστών στην Ελλάδα
Φόρουμ Αλβανών Μεταναστών
Βουλγαρική Κοινότητα (Βασίλ Λέφσκι)
Βουλγαρική Κοινότητα
Ελλληνο-Βουλγαρικός Σύλλογος Φιλίας «Κύριλλος και Μεθόδιος»
Ελληνο-Γεωργιανός Πολιτιστικός Σύλλογος
«CAUCASUS»
Ρουμανική Κοινότητα «Άγιος Στέφανος ο Μέγας»
Ρουμανική Κοινότητα
Ρωσικό Κέντρο
Σύλλογος Ελληνο-Σλαβικής Φιλίας
Ουκρανική Κοινότητα Ελλάδας- «Η ΓΗ ΤΟΥ
ΠΕΛΑΡΓΟΥ»
Αλληλεγγύη Πολωνών Εργαζομένων στην Ελλάδα
Ανεξάρτητο Κίνημα Πολωνών Μεταναστριών
Γυναικών
Πολωνική Ένωση Φιλίας και Συνεργασίας
Πολωνικός Σύλλογος Επαγγελματιών Μηχανικών και Τεχνικών στην Ελλάδα
Σύλλογος Επιστήμης και Τέχνης των εν Ελλάδι
Πολωνών

1

Για τη συμπλήρωση του πίνακα αξιοποιήθηκαν στοιχεία από τις ακόλουθες πηγές: Αντιγόνη, 2003 · Gropas &
Triandafyllidou, 2005 · ΚΕ.Μ.ΜΕ.ΠΑ.Π ΗΦΑΙΣΤΟΣ, 2004 · Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο του Φόρουμ για
την Κοινωνική Συνοχή (http://www.migrantsingreece.org), καθώς και ο κατάλογος των οργανώσεων- μελών
του ΕΦΜ (www.migrant.gr)
2

Κατάταξη σε φθίνουσα κλίμακα ανάλογα με τον πληθυσμό της εθνοτικής ομάδας.

3

Τα στοιχεία του πληθυσμού αναφέρονται στην Απογραφή του 2001 (ΕΣΥΕ, 2001).
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8.

Πακιστάν

11.130

9.

Τουρκία

7.881

30.
31.
32.
33.
34.

35.

10.

11.

Αρμενία

Αίγυπτος

7.742

7.448

12.

Ινδία

7.216

13.

Ιράκ

6.936

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.

14.

Φιλιππίνες

6.478

15.

Μολδαβία

5.716

16.

Συρία

5.552

17.

Μπαγκλαντές

4.854

18.

Νιγηρία

2.015

19.

Λίβανος

1.277

20.

Αιθιοπία

1.163

21.
22.

Νότιος Αφρική
Μαρόκο

1.073
526

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Pakistan Welfare Society
Πακιστανική Κοινότητα ALMADAD
Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας «Ενότητα»
Πολιτιστικός Σύλλογος των Πακιστανών στην
Ελλάδα «Minhaj»
Κέντρο Πολιτιστικής και Αγωνιστικής Αλληλεγγύης των λαών της Τουρκίας και της Ελλάδας –
ΚΑΠΑ
Αρμενική Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Ένωση
«HAMAZKAIN»
Αρμενικός Κυανός Σταυρός στην Ελλάδα
Αρμενικός Σύλλογος «AZATAMATART»
Εθνική Επιτροπή Αρμενίων στην Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Αρμένικη Ομοσπονδία για τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία
Κεντρική Επιτροπή Αρμενίων στην Ελλάδα
Ομοσπονδία Αρμένιων Νέων
Πολιτιστικό Κέντρο «Αρμενία»
Αιγυπτιακή Κοινότητα Ελλάδας
Ένωση Αιγυπτίων Εργαζομένων στην Ελλάδα
«El Rapta»
Ελληνο-Ινδικός Πολιτιστικός Σύλλογος
Κοινότητα Ενωμένων Αυτοχθόνων Ινδών στην
Ελλάδα (UNICOG- United Native Indian Community of Greece)
Σύλλογος Ιρακινών Μεταναστών και Προσφύγων
Bagong Samahan Ng Mga Filipinos Sa Thessalokiki
Ένωση Φιλιππινέζων Μεταναστών στην Ελλάδα
– KASAPI
Οργάνωση Φιλιππινέζων Βορείου Ελλάδας
Σύλλογος Αλληλοβοήθειας Φιλιππινέζων Γυναικών «DIWATA»
Χριστιανική Αδελφότητα Φιλιππινέζων «Αγάπη
Ελληνομολδαβικός Σύνδεσμος
Επιμορφωτικός Σύλλογος Συρίων Κούρδων
Οργάνωση Κούρδων από τη Συρία
Πανελλήνιος Ένωσις των εν Ελλάδι Ασσυρίων
Σύλλογος Σύριων Μεταναστών Κρήτης
Ελληνική Κοινότητα Μπαγκλαντές
Ένωση Εργαζομένων Μεταναστών Μπαγκλαντές
Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαγκλαντές «Shetu
Bandhan»
Νιγηριανή Κοινότητα Ελλάδας
Νιγηριανή Κοινότητα Θεσσαλονίκης
Οργάνωση Νιγηριανών Γυναικών
Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Λιβανέζων
Αιθιοπική Κοινότητα
Σύλλογος Αλληλοβοήθειας Ελληνο-Αιθιόπων
Σύλλογος Εργαζομένων Αιθιόπων
Νοτιοαφρικανικός Σύλλογος Ελλάδας
Μαροκινή Κοινότητα Ελλάδας
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23.

Γκάνα

396

24.

Αφγανιστάν

371

25.

Σουδάν

356

26.
27.
28.
29.

Σλοβακία
Σιέρα Λεόνε
Κένυα
Αργεντινή

332
274
267
264

30.

Κονγκό

231

31.
32.
33.
34.
35.
36.

231
219
196
170
121
88
72

89. Ένωση Πολιτών Ακτής Ελεφαντοστού Ελλάδας

66
45

90. Φοιτητικός Σύλλογος από την Ουγκάντα
91. Ελληνο-Παναμέζικος Πολιτιστικός Σύλλογος

42

92. Κοινότητα Μεταναστών από τη Μαδαγασκάρη

41.
42.
43.
44.

Τυνησία
Κολομβία
Λιβύη
Τανζανία
Κούβα
Ερυθραία
Ακτή Ελεφαντοστού
Ουγκάντα
Παναμάς
Μαδαγασκάρη
Σενεγάλη
Γκάμπια
Λιβερία
Γουινέα

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

37
35
22
-

45.

Παλαιστίνη

-

93. Κοινότητα Σενεγάλης «ΣΕΝΑΑΤ»
94. Κοινότητα Γκάμπιας Ελλάδας
95. Πολιτιστικός Σύλλογος Λιβερίας «LAMBERIA»
96. Κοινότητα Πολιτών Γουινέας
97. Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων
98. Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας
99. Γενική Ένωση Παλαιστινίων Φοιτητών
100. Επιτροπή Ελληνο-Κουρδικής Συμπαράστασης
101. Asclaye/ Alianza Socio-cultural Latinoamericana
102. Αραβική Κοινότητα Κρήτης
103. Δίκτυο Γυναικών Μεταναστριών
104. Δίκτυο Μεταναστών Ελλάδας
105. Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών
106. Ένωση Αφρικανών Γυναικών
107. Παναφρικανική Ένωση
108. Παναφρικανική Ένωση Β. Ελλάδας
109. Σύλλογος Αλλοδαπών Προσφύγων στην Ελλάδα
110. Συντονιστική Επιτροπή Μεταναστευτικών Κοινοτήτων 1
111. Συντονιστικό των Μεταναστευτικών και Αντιρατσιστικών Οργανώσεων

37.
38.
39.
40.

Εθνοτικές

Οργανώσεις Συλλογικής
αντιπροσώπευσης

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Ένωση Πολιτών Γκάνας στην Ελλάδα
Κοινότητα Γυναικών από το Αφγανιστάν
Κοινότητα Αφγανών
Ελληνο-Σουδανικός Σύλλογος Φιλίας
Σουδανική Κοινότητα Ελλάδας
Σύλλογος Σουδανών Γυναικών
Σύλλογος Ελληνο-Σλοβακικής Φιλίας
Ένωση Πολιτών Σιέρρα Λεόνε
Κενυατική Κοινότητα Ελλάδας
Πολιτιστικό Κέντρο «Martin Fierro»
Bisso Na Bisso NGO- Congolese Community in
Greece
Ένωση Κογκολέζων Φοιτητών Θεσσαλονίκης
Κοινότητα Κογκολέζων Ελλάδας (M.L.C)
Ένωση Τυνησίων Ελλάδας
Ελληνο-Κολομβιανός Σύλλογος
Κοινότητα Λιβύης
Κοινότητα Τανζανίας
Πολιτιστικός Σύλλογος «El sol de Cuba»
Κοινότητα Ερυθραίας Ελλάδος

1

Οι οργανώσεις υπ’ αριθμό 110 και 111 πρόκειται για μικτά μορφώματα αποτελούμενα από κοινότητες μεταναστών και Μη Κρατικούς ελληνικούς συλλογικούς φορείς.
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Πίνακας 10. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις υποστήριξης μεταναστών 1
1.
2.

Αλληλεγγύη- ΜΚΟ της Εκκλησίας της Ελλάδας
Αντιγόνη, Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη
και τη Μη-Βία

3.

Αντιρατσιστική Επιτροπή Ζακύνθου

4.

Αντιρατσιστική Κίνηση Ιωαννίνων

5.

Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης

6.
7.

Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Λάρισας
ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

8.

Γιατροί του Κόσμου

9.

Διεθνής Αμνηστία, Ελληνική Επιτροπή

10.
11.

Διεθνής Ένωση Αλλοδαπών Γυναικών (Θεσσαλονίκη)
Διεθνής Κοινωνική Εργασία

12.

Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία Ελλάδας

13.

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

14.
15.

Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών
Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών Βόλου

16.

Εθελοντική Εργασία Αθήνας

17.
18.

Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης
Εθνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης

19.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

20.

Ελληνική Φιλανθρωπική Οργάνωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Περιβάλλον «Οι
Φίλοι της Αφρικής» (Θεσσαλονίκη)

21.

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

22.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

23.

Επιτροπή Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες (Χίος)

24.
25.

Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μεταναστών
Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων

26.

Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας

27.

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

28.
29.

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ
Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Θυμάτων Κακοποίησης και Κοινωνικού Αποκλεισμού

30.

Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΠΑΔ)

31.

Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλλινοστούντων Μεταναστών

32.
33.

Κίνηση Πολιτών «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο» (Μυτιλήνη)
Κίνηση Πολιτών κατά του Ρατσισμού

34.

Κοινωνική και Εκπαιδευτική Δράση

35.
36.

Κοινωνικό Φόρουμ Αργολίδας
Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών

37.

Νεολαία Ενάντια στο Ρατσισμό στην Ευρώπη (YRE)

38.

Οδυσσέας (Θεσσαλονίκη)

39.

Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων

1

Υπό την αίρεση όσων αναφέρονται στα κεφάλαια 3.3 (ορισμός ΜΚΟ) και 5.1(δυσκολίες στη χαρτογράφηση
του εμπειρικού πεδίου), ο πίνακας περιλαμβάνει τις ΜΚΟ που αναπτύσσουν υποστηρικτικές δράσεις για τους
μετανάστες ως ειδικό πληθυσμό – στόχο ή στα πλαίσια της καθολικής τους δράσης.
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40.

Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων

41.

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στους Μετανάστες (Ρέθυμνο)

42.

ΣΟΣ Ρατσισμός Ελλάδας

43.
44.

Στέκι Μεταναστών Θεσσαλονίκης
Στέκι Μεταναστών Ρεθύμνου

45.

Στέκι Μεταναστών Χανίων

46.

Σύλλογος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Αλληλεγγύη στους Πρόσφυγες (Σάμος)

47.
48.

Τα Πίσω Θρανία
Τοπική Οργάνωση κατά του Ρατσισμού (Θεσσαλονίκη)

49.

Φεμινιστική Πρωτοβουλία Ενάντια στην Καταναγκαστική Πορνεία των Αλλοδαπών Γυναικών

50.

Χριστιανική Ένωση Νέων (ΧΕΝ)
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Το πλαίσιο της Συνέντευξης Ι
(Στάλθηκε στις μεταναστευτικές κοινότητες)
Προς: Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών- Κοινότητες μεταναστών
To:
Greek Migrant Forum- Migrant communities
My name is Nikos Arvanitis, I am a
Ονομάζομαι Νίκος Αρβανίτης, είμαι δάσκαλος και μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπι- schoolteacher and postgraduate student in Athστήμιο Αθηνών. Για την απόκτηση του master στη ens University. For the acquisition of my masδιαπολιτισμική εκπαίδευση ασχολούμαι με τις κοι- ter degree in cross-cultural education I deal
νότητες των μεταναστών και το ρόλο τους στην with migrants’ communities and their role in
ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα. Για την ο- the integration process of migrants in Greece.
λοκλήρωση της έρευνάς μου χρειάζεται να συγκε- In order to complete my research I need to colντρώσω ορισμένες πληροφορίες για το ρόλο και τη lect some information about the role and the
δράση των κοινοτήτων των μεταναστών. Τέτοιες action of migrant communities. Such information is:
πληροφορίες είναι οι ακόλουθες:
• Year of foundation
• Έτος ίδρυσης
• Number of members
• Αριθμός μελών
• Accommodation - Equipment
• Χώρος στέγασης - Εξοπλισμός
• Activities that community organises.
• Δραστηριότητες που διοργανώνει η κοινόProblems faced during its operation
τητα Προβλήματα που αντιμετωπίζει στη
λειτουργία της.
• Relations with other communities
• Σχέση με άλλες κοινότητες
• Relations with Non Governmental Organisations (NGO)
• Σχέσεις με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
• Relations with State Services
• Σχέσεις με υπηρεσίες του κράτους
• Relations with the country of origin
• Σχέσεις με τη χώρα καταγωγής
Mainly, however, I am interesting in
Κυρίως όμως με ενδιαφέρει να καταγραφεί
ο τρόπος με τον οποίο οι μετανάστες αντιλαμβάνο- itemising the way in which the migrants conνται την ένταξη και τα προβλήματα που αντιμετω- ceive the integration process and the problems
that they face.
πίζουν.
The information that will be assembled
Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν
από την κοινότητά σας, όπως και τις άλλες κοινό- from your community, as well as from other
τητες, θα είναι ανώνυμες και θα αξιοποιηθούν συ- communities, will be anonymous and will be
νολικά για την παρουσίαση της κατάστασης των used as an indicant to present the situation of
migrant communities in Greece.
κοινοτήτων στην Ελλάδα.
It would be important for this purpose
Για εμένα θα ήταν σημαντικό αν κάποιος
από την κοινότητά σας μπορούσε να μου δώσει μια if somebody from your community could give
συνέντευξη διάρκειας περίπου 30 – 40 λεπτών για me an interview (about 30 - 40 minutes).
το σκοπό αυτό. Γνωρίζοντας πως ο χρόνος σας εί- Knowing that your time is precious, this interναι πολύτιμος, η συνέντευξη αυτή μπορεί να πραγ- view can be arranged at any time and any place
ματοποιηθεί όποτε εσείς μπορείτε και οπουδήποτε convenient to you.
θελήσετε.
With appreciation
Με εκτίμηση
Nikos Arvanitis
University of Athens
Νίκος Αρβανίτης
Faculty of Philology
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Department of Philosophy, Pedagogic and PsyΦιλοσοφική Σχολή
chology.
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Διαπολιτι- Postgraduate Program: Cross-cultural Education
σμική εκπαίδευση
Tel:
Τηλ:
arvanitis@sch.gr
arvanitis@sch.gr
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(Οι ερωτήσεις που αποτέλεσαν τον κορμό της ημι-δομημένης συνέντευξης των εκπροσώπων των μεταναστευτικών κοινοτήτων)
1. Έτος ίδρυσης.
2. Περιστατικά κατά τη διάρκεια της ζωής της κοινότητας.
3. Αριθμός μελών – συχνότητα επαφών.
4. Κριτήριο συμμετοχής των μελών (εθνοτική, εθνοτοπική, κ.ά.).
5. Χώρος στέγασης - Εξοπλισμός.
6. Ηγεσία (εκλογές, χρόνια παραμονής των ίδιων ηγετών της κοινότητας).
7. Δραστηριότητες που διοργανώνει η κοινότητα – πόροι που παρέχονται.
8. Προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία.
9. Σχέση με άλλες κοινότητες.
10. Σχέσεις με ΜΚΟ.
11. Σχέσεις με υπηρεσίες του ελληνικού κράτους.
12. Σχέσεις με το εθνικό κέντρο (άμεσα ή μέσω των πρεσβειών τους).
13. Πώς αντιλαμβάνονται την ένταξη σχετικά με : εργασία, πολιτισμική ετερότητα, εκπαίδευση,
κοινωνικές επαφές, …
14. Πώς αξιολογούν τη συμμετοχή τους και την αποτελεσματικότητα της κοινότητας;
15. Διάφορα άλλα ζητήματα, προτάσεις.
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Το πλαίσιο της Συνέντευξης ΙΙ
(στάλθηκε στις ΜΚΟ)
Αρβανίτης Νίκος
Μεταπτυχιακός υπότροφος του Ι.Κ.Υ στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Πανεπιστήμιο Αθηνών- Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Φ.Π.Ψ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Θεωρία,
Πράξη & Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργουκατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Προς:

Δ/νση επικοινωνίας
25ης Μαρτίου 4- Άγ. Λουκάς
Αλιβέρι 345 00
Τηλ.
arvanitis@sch.gr

Θέμα: Διερεύνηση της δυνατότητας παραχώρησης συνέντευξης
Στα πλαίσια εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας ασχολούμαι με το θέμα της ένταξης
των μεταναστών στην Ελλάδα και το ρόλο που διαδραματίζουν σε αυτήν οι κοινότητες των μεταναστών, οι ΜΚΟ και κάθε είδους φορείς εξυπηρέτησης και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στο
χώρο αυτό με οποιοδήποτε τρόπο (παροχή υπηρεσιών, άσκηση πολιτικής πίεσης, διοργάνωση εκδηλώσεων, ενημέρωση, κ.λπ.).
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδειχθεί η κατεύθυνση των δράσεων αυτών και η σχέση τους με τις κατά καιρούς εφαρμοζόμενες πολιτικές ένταξης.
Η έρευνα έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά και το ερευνητικό της εργαλείο είναι η ημι-δομημένη
συνέντευξη. Για το σκοπό αυτό παρακαλώ να εξετάσετε το αίτημά μου για την παραχώρηση συνέντευξης από κάποιον υπεύθυνο του φορέα σας, συμβάλλοντας έτσι στην ολοκλήρωση της εργασίας
αυτής, αλλά και στον εμπλουτισμό των βιβλιογραφικών αναφορών που υπάρχουν για το μεταναστευτικό ζήτημα και τη διαχείριση της ένταξης στην Ελλάδα, ειδικότερα σε σχέση με τη λειτουργία των
ΜΚΟ και των λοιπών φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό.
Εφόσον ανταποκριθείτε στο αίτημά μου αυτό θετικά, η συνέντευξη μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όποιο χώρο και χρόνο οι συνεργάτες σας επιλέξουν (ευκταίο για μένα θα ήταν να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2006, πάντοτε όμως με γνώμονα τη διαθεσιμότητα των δικών
σας συνεργατών).
Το πλαίσιο πραγματοποίησης της συνέντευξης περιγράφεται στη σελίδα που ακολουθεί. Συνυποβάλλω επίσης βεβαίωση του επόπτη καθηγητή για το περιεχόμενο της εργασίας μου αυτής.
Με εκτίμηση

Αρβανίτης Νίκος
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Άξονες γύρω από τους οποίους θα επιθυμούσα να στραφεί η συνέντευξη
(το πλαίσιο είναι ενδεικτικό και αρκετά πλατύ λόγω του ποικίλου χαρακτήρα των οργανώσεωνφορέων στους οποίους η έρευνα απευθύνεται)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αδρομερής περιγραφή της ΜΚΟ/ Φορέα εξυπηρέτησης και υποστήριξης μεταναστών και
προσφύγων:
o Έτος/ περίοδος ίδρυσης
o Δομή λειτουργίας (π.χ έμμισθο προσωπικό, εθελοντές)
o Συνθήκες λειτουργίας (επάρκεια χώρων , εξοπλισμού, οικονομικών, …)
Δράσεις που η ΜΚΟ/ Φορέας εξυπηρέτησης αναπτύσσει γενικά.
Δράσεις που στοχεύουν ειδικά σε μετανάστες (αν υπάρχουν τέτοιες):
o Υπάρχει ειδική στόχευση σε συγκεκριμένες ομάδες μεταναστών; Ποιες είναι αυτές
και πώς ελέγχεται το ποιος δικαιούται τις υπηρεσίες που προσφέρονται;
Δράσεις που είναι στα άμεσα σχέδια να γίνουν.
Τρόποι διάχυσης/ πληροφορίας των υπηρεσιών που προσφέρονται.
Άτομα που ωφελούνται γενικά από τις δράσεις της ΜΚΟ/ Φορέα εξυπηρέτησης:
o Μετανάστες που ωφελούνται ειδικά (όχι συγκεκριμένοι αριθμοί, ενδιαφέρει απλώς η
τάξη μεγέθους)
Συνεργασία με άλλες ΜΚΟ/ Φορείς εξυπηρέτησης (αν υπάρχει ).
Συνεργασία με κρατικούς φορείς- υπηρεσίες (αν υπάρχει ).
Συνεργασία με κοινότητες μεταναστών (αν υπάρχει ).
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά τη λειτουργία της ΜΚΟ / Φορέα εξυπηρέτησης.
Πώς (αυτό) αξιολογείται η δράση της ΜΚΟ/ Φορέα εξυπηρέτησης;
Πώς γίνεται αντιληπτή η δράση αυτή (ανθρωπιστική, πολιτική, …).

Το ερευνητικό μου εργαλείο είναι η ημι-δομημένη συνέντευξη. Τα παραπάνω είναι οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα επιθυμούσα να εκτυλιχθεί. Ωστόσο το βασικό πλεονέκτημα του
μέσου αυτού είναι η δυνατότητα εστίασης σε ζητήματα που τυχόν θα αναδειχθούν κατά τη διάρκεια
της συνέντευξης. Στα πλαίσια αυτά θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για εμένα να αξιοποιήσω τις δικές
σας παρατηρήσεις για τα θέματα αυτά, ιδιαίτερα για ζητήματα που ανακύπτουν από την καθημερινή
σας εργασία με αυτή την ομάδα ατόμων και τα οποία ενδεχομένως δεν καταγράφονται βιβλιογραφικά, ώστε ο ερευνητής να έχει γνώση αυτών.
Για θέματα τα οποία εκπίπτουν της δικής σας αρμοδιότητας ή γνώσης θα ήταν καλοδεχούμενη κάθε είδους παραπομπή σε άλλο άτομο εντός της ΜΚΟ/ Φορέα εξυπηρέτησης που θα μπορούσε
να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες.
Στην παράθεση των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν κατά την έρευνα δε θα γίνει αναλυτική
περιγραφή των δράσεων που κάθε ΜΚΟ/ Φορέας εξυπηρέτησης αναπτύσσει, αλλά θα επιδιωχθεί η
σύνθεση των στοιχείων αυτών για να φανεί γενικά το είδος των δράσεων που αναπτύσσονται και οι
κατευθύνσεις αυτής της δραστηριότητας.
Προς διευκόλυνση της αποδελτίωσης των πληροφοριών της συνέντευξης και της ταχύτερης
ολοκλήρωσής της θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για εμένα αν μου επιτρέπατε την ηχογράφησή της.
Εννοείται πως η επιστημονική δεοντολογία αλλά κυρίως η ανθρώπινη ηθική καθιστά το περιεχόμενο
των συνεντεύξεων αυτών ανώνυμο και αξιοποιήσιμο μόνο στα πλαίσια της παρούσης εργασίας.
Για την ολοκλήρωση της συνέντευξης εκτιμώ πως επαρκεί χρόνος διάρκειας 30 - 40 λεπτών,
πάντοτε βέβαια με βάση το δικό σας πρόγραμμα και το διαθέσιμο χρόνο, τον οποίο βέβαια σε καμιά
περίπτωση δεν θέλω να καταχραστώ.
Αν υπάρχει διαθέσιμο έντυπο πληροφοριακό υλικό που θα μπορούσε να λειτουργήσει επικουρικά στις πληροφορίες της συνέντευξης, θα ήταν σημαντικό να εξασφαλίσω πρόσβαση σε αυτό.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη δική σας συνεργασία και συμβολή στην έρευνά μου αυτή.
Αρβανίτης Νίκος
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Συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν
-

PRAKSIS – Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας, 25/7/2006

-

Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Ατόμων & Οικογενειών - Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, 27/7/2006

-

Μεταβατικό Κέντρο MOSAIC, 3/8/2006

-

Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης και Ενσωμάτωσης Προσφύγων – Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, 15/9/2006

-

ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, 5/10/2006

-

Γιατροί του Κόσμου, 9/10/2006

-

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 18/10/2006

-

Ουκρανική Κοινότητα «Η Γη του Πελαργού», 18/10/2006

-

Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Μεταναστών και Προσφύγων, 18/10/2006

-

Βουλγαρική Κοινότητα, 25/10/2006

-

Ένωση Αιγυπτίων Εργαζομένων στην Ελλάδα- El Rapta, 27/10/2006

-

Δίκτυο Γυναικών Μεταναστριών Ελλάδας, 27/10/2006

-

Ελληνοαλβανικός Σύλλογος Φιλίας (ΕΑΣΦ)- Σωκράτης, 2/11/2006

-

Κοινότητα Γυναικών από το Αφγανιστάν, 23/11/2006

-

Ένωση Εργαζομένων Μεταναστών Μπαγκλαντές Ελλάδας, 23/11/2006

-

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ- Προσφυγικό Έργο, 30/11/2006

-

Σύλλογος Νεολαίας Αλβανών Μεταναστών στην Ελλάδα, 1/12/2006

-

Γραφείο Υποστήριξης Μεταναστών και Προσφύγων Εργατικού Κέντρου Αθήνας,
15/12/2006

-

Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, 14/1/2007
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Τίτλος
Ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα:
ο ρόλος των μεταναστευτικών κοινοτήτων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
του Νίκου Σ. Αρβανίτη
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στην Κατεύθυνση «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου»,
τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σ

ύνοψη:Τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της μετανάστευσης στην Ελλάδα κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες, συνθέτουν μια νέα κοινωνική πραγματικότητα, στην οποία αναδεικνύεται άμεση η ανάγκη
ένταξης των μεταναστών. Οι κυρίαρχες προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της ένταξης με όρους οικονομικού ινστρουμενταλισμού και μόνους παράγοντες διαμόρφωσής της το κράτος και την αγορά. Η εργασία
αυτή επιχειρεί, μέσα από το εννοιολογικό πλαίσιο της Κοινωνίας των Πολιτών και του Κοινωνικού Κεφαλαίου,
να διερευνήσει το ρόλο των κοινωνικών δικτύων (μεταναστευτικές κοινότητες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) ως παραγόντων διαμόρφωσης του κοινωνικού και πολιτικού χώρου εντός του οποίου πραγματοποιείται η
διαδικασία της ένταξης. Η θέση που αναπτύσσεται αποτυπώνει την περιορισμένη δυναμική των παραγόντων
αυτών στο πολιτικό επίπεδο καθώς και τα διαφοροποιημένα επίπεδα αποτελεσματικότητάς τους στο κοινωνικό.
Τέλος αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης αλλά και οι αποκλεισμοί
και οι εξαρτήσεις τους από την πολιτική εξουσία.

Λ

έξεις-κλειδιά: Μετανάστες, ένταξη, καθεστώτα ένταξης, κοινωνικό κεφάλαιο, εθνοτικές οργανώσεις,
ΜΚΟ, Κοινωνία Πολιτών, ομάδες πίεσης, φιλανθρωπία, συνηγορία
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S

ynopsis: The quantitative and qualitative characteristics of migration in Greece during the last two decades
compose a new social reality, in which the necessity of immigrants’ incorporation directly emerges. The
predominant approaches treat the incorporation process with terms of economical instrumentalism, considering
the state and the market as the only factors of configuration. This thesis attempts, through the conceptual frame
of Civil Society and Social Capital, to investigate the role of social networks (immigrant communities and Non
Governmental Organisations) as configuration factors of the social and political space in which inside the incorporation process is accomplished. The main idea that is developed impresses the limited dynamics of these factors in political level as well as differentiated levels of effectiveness in the social one. Finally emphasizes the
particular characteristics of their interaction as well as their exclusions from, and dependences on the political
authority

K

eywords: Immigrants, integration, incorporation regimes, social capital, ethnic communities, NGO, Civil
Society, pressure groups, charity, advocacy
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