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Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου θα είστε σε θέση


Να διακρίνετε τις διαφορές ανάμεσα στους μετανάστες και τους πρόσφυγες



Να χρησιμοποιείτε τις έννοιες της φιλοξενίας, αποδοχής, ασύλου, ενσωμάτωσης,
ιθαγένειας



Να εντοπίζετε κρίσιμα ζητήματα και προβληματισμούς που αφορούν τις παραπάνω
έννοιες
Λέξεις-Κλειδιά

φιλοξενία, σύνορα, ενσωμάτωση, υποδοχή, άσυλο, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες
άσυλο, ιθαγένεια, κέντρα φιλοξενίας

Εισαγωγή

Στόχος της παρούσας ενότητας είναι να εξετάσει τις κατηγορίες της φιλοξενίας, της
αποδοχής και της ενσωμάτωσης των προσφύγων. Η φιλοξενία αποτελεί έναν κοινωνικό και
πολιτισμικό θεσμό, ο οποίος απαντάται σε διαφορετικούς λαούς και περιοχές από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα και πρόκειται να παρακολουθήσουμε ορισμένα βασικά
χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ιστορικής και πολιτισμικής διαδρομής. Η αποδοχή
των προσφύγων αναδείχθηκε σε σημαντικό θέμα στις απαρχές του 20ού αιώνα, ειδικά στην
Ευρώπη, γεγονός που οδήγησε τόσο στη δημιουργία μια παγκόσμιας κοινότητας (Κοινωνία
των Εθνών, Ηνωμένα Έθνη) όσο και στη Σύμβαση της Γενεύης για την προστασία των
προσφύγων. Αυτή η ενότητα θα παρουσιάσει συνοπτικά βασικές έννοιες που σχετίζονται με
τη θεσμική και κοινωνική έννοια της αποδοχής. Η ενσωμάτωση αποτελεί μία πολυδιάστατη
διαδικασία που εμπλέκει διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές με την καθημερινότητα των
προσφύγων και της κοινωνίας υποδοχής. Τα παραδείγματα και οι δραστηριότητες που
ακολουθούν στοχεύουν στο να αναδείξουν τις σύνθετες πτυχές των διαδικασιών φιλοξενίας,
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αποδοχής και ενσωμάτωσης με έμφαση σε επίκαιρα περιστατικά και συναφείς μελέτες.
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Ι. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

1.Διαπολιτισμικά Παραδείγματα Φιλοξενίας

Ο άνθρωπος ταξίδεψε πριν ανακαλύψει τη φωτιά, πριν καλλιεργήσει τη γη, πριν
μιλήσει τις γλώσσες. Ταξίδεψε για να βρει τροφή, νερό, συντρόφους, αλλά κυρίως για να δει,
να μάθει και να ονειρευτεί. Οι αποστάσεις όμως ήταν τεράστιες, οι κίνδυνοι πολλοί και τα
μέσα λίγα. Οι ταξιδιώτες έπρεπε να βρουν μέρος για να ξαποστάσουν οι ίδιοι και να ταΐσουν
τα ζώα τους. Η ανάγκη αυτή οδήγησε στη διαμόρφωση ενός πλαισίου χορήγησης
στέγασης, τροφής και προστασίας προς αγνώστους, το οποίο ονομάστηκε φιλοξενία. Η
φιλοξενία έγινε αναπόσπαστο κομμάτι των ανθρώπινων κοινωνιών και πολιτισμών. Κάθε
κοινωνία ανέπτυξε ένα πλαίσιο κανόνων που αφορούσαν τόσο τον πάροχο της φιλοξενίας
(οικοδεσπότη) όσο και τον αποδέκτη (φιλοξενούμενο). Αυτό το πλαίσιο θεωρούνταν
απαραβίαστο και για τους δυο. Κάθε απόπειρα να ξεφύγουν από αυτό τιμωρούνταν
αυστηρά από τους ανθρώπινους αλλά και από τους θεϊκούς νόμους.
Όταν ο Κρόνος αποφάσισε να τρώει τα παιδιά του για να μην του κλέψουν την
εξουσία, η γυναίκα του, η Ρέα, έκρυψε ένα παιδί της σε μια σπηλιά του Ψηλορείτη. Ο Δίας
δεν ξέχασε το άσυλο που βρήκε εκεί, όταν έγινε αρχηγός στον Όλυμπο. Μετατράπηκε σε
Ξένιο, προστάτη των ταξιδιωτών: αγγελιοφόρων, εμπόρων αλλά και των κατατρεγμένων,
εξόριστων και προσφύγων. Για παράδειγμα, ο Οδυσσέας στον δεκάχρονο Νόστο, το ταξίδι
του προς την Ιθάκη, χρειάστηκε να γίνει ικέτης πολλές φορές. Μία περίπτωση ήταν όταν
έφτασε στο νησί των Φαιάκων και συνάντησε τη Ναυσικά:
Eσύ είσαι η πρώτη που απαντώ,
έτσι φριχτά βασανισμένος·
άλλον δεν ξέρω
στους ανθρώπους
που κατοικούν αυτή τη γη κι αυτή την πόλη.
Kαι σου ζητώ την πόλη να μου δείξεις, κι ένα κουρέλι να σκεπαστώ,
αν έχεις φέρει εδώ μαζί σου κάποιο πανί, να με τυλίξει.
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(Οδύσσεια, ραψωδία Ζ, στίχοι 215-220)
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Όμως δεν είναι μόνο ο φιλοξενούμενος που έχει να κερδίσει από τη φιλοξενία. Έχει και
ο οικοδεσπότης πολλαπλό όφελος. Πρώτα

απ’ όλα δημιουργούνταν ένας άρρηκτος

δεσμός, ανάλογος με εκείνον του αίματος, ο οποίος κληροδοτούνταν και στους απογόνους
του

οικοδεσπότη/φιλοξενούμενου.

Απόρροια

αυτής

της

σχέσης

ήταν

οικονομικά

πλεονεκτήματα, που συμβολικά αποδίδονταν με τις ανταλλαγές δώρων, κάτι που έχει
απομείνει ως συνήθεια μέχρι σήμερα στις διεθνείς σχέσεις (η ανταλλαγή δώρων μεταξύ
αρχηγών κρατών). Ταυτόχρονα όμως αυτές οι ανταλλαγές είχαν τη δυνατότητα να
εξελιχθούν σε

μεγαλύτερα δίκτυα σχέσεων μεταξύ οικογενειών, ομάδων, κοινοτήτων.

Παράλληλα η φιλοξενία δημιουργούσε ένα δίκτυο ενημέρωσης. Οικοδεσπότης και
φιλοξενούμενος είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες για τον τρόπο ζωής τους,
τη νοοτροπία, τα έθιμα, σε εποχές που τα κανάλια επικοινωνίας ήταν περιορισμένα.
Εξάλλου, έμφαση στη φιλοξενία δεν έδινε μόνο η αρχαιοελληνική παράδοση. Στις
άνυδρες εκτάσεις της Μέσης Ανατολής, οι νομαδικοί πληθυσμοί αναγκάζονταν να
διανύουν μεγάλες αποστάσεις σε ερήμους για να βρουν νερό. Έτσι η φιλοξενία αποτέλεσε
για αυτούς τρόπο επιβίωσης. Σε αυτές τις συνθήκες, όταν ο Αβραάμ είδε τρεις άνδρες να
προσφεύγουν στις σκηνές του, δε δίστασε ούτε μια στιγμή να τους καλοδεχτεί,
προσφέροντάς τους νερό και τροφή (Γένεσις 18,1-18,15). Δεν τους ρώτησε καν ποιοι ήταν.
Τους έπλυνε τα πόδια και έδωσε εντολή στον υπηρέτη του να σφάξουν ένα ζώο και να τους
ταΐσουν. Εκείνοι φεύγοντας προέβλεψαν την εγκυμοσύνη της συζύγου του, Σάρας,
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υποδεικνύοντας τη θεϊκή τους προέλευση.
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Η σύνδεση της φιλοξενίας με το θείο σε όλη την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου
ταυτίστηκε σταδιακά με τη λεγόμενη παράδοση της Ανατολής. Για παράδειγμα, στη Γεωργία,
μία από τις ανεξάρτητες δημοκρατίες του Καύκασου, μία δημοφιλής παροιμία υπογραμμίζει
ότι ο «φιλοξενούμενος είναι Θεός». Αντίστοιχα, στην Ιορδανία οι Βεδουίνοι ονομάζουν το
φιλοξενούμενο βασιλιά. Μεγάλο μέρος αυτής της παράδοσης σχετίζεται με την πολιτική και
κοινωνική οργάνωση αυτών των περιοχών, όπου μικρότερες, διακριτές ομάδες/κοινότητες
συνενώνονται/συμμαχούν σε ένα μεγαλύτερο σχηματισμό, όταν υπάρχει ανάγκη ή
συμφέρον (τμηματοποίηση). Για τη συνένωση αυτή οι κατηγορίες του φίλου και του ξένου,
του Εμείς και οι Άλλοι, παίζουν κεντρικό ρόλο.
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η παροχή φιλοξενίας είναι μια πράξη στενά
συνδεδεμένη με οικονομικά, πολιτικά και πολιτισμικά δεδομένα. Εμφανίζεται σε διαφορετικούς
ιστορικούς χρόνους και περιοχές αλλά παίζει σημαντικό ρόλο στην νοτιοανατολική Ευρώπη
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και τη Μέση Ανατολή.
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2. Κοινωνικές και Πολιτισμικές προσεγγίσεις της φιλοξενίας

Στις

προβιομηχανικές

κοινωνίες,

ελλείψει

χρηματοοικονομικών

σχέσεων,

λειτουργούσαν εθιμοτυπικοί κανόνες που βασίζονταν στην αμοιβαιότητα και εμπιστοσύνη. Ο
οικοδεσπότης θεωρούσε δεδομένο ότι η απόδοση φιλοξενίας θα του ανταποδοθεί, όταν ο
ίδιος βρεθεί στη θέση του φιλοξενούμενου. Για αυτό και συχνά υπερέβαλλε στην επίδειξη
γενναιοδωρίας (άλλη μια έννοια που ενώνει την οικονομία με κοινωνικοπολιτιστικές
αντιλήψεις), ώστε να ικανοποιήσει τον φιλοξενούμενο. Την ίδια στιγμή όμως αυτή η υπερβολή
αύξανε το κοινωνικό του κύρος στην κοινωνία υποδοχής και δημιουργούσε μεγαλύτερη
υποχρέωση στον φιλοξενούμενο για ανταπόδοση.
O οικοδεσπότης είναι εκείνος που έχει πρόσβαση στις αντιλήψεις και τα έθιμα της
περιοχής και έτσι είναι εκείνος που ενορχηστρώνει τη διαδικασία της φιλοξενίας στην οποία
μυεί

τον

φιλοξενούμενο. Η

θέση του είναι

προνομιακή, αλλά

παράλληλα

ενέχει

προβληματισμό. Δε γνωρίζει τις προθέσεις και την ταυτότητα του φιλοξενούμενου. Μία
ακραία εκδοχή της φιλοξενίας εμφανίζεται σε ένα ποίημα του Βάζα Πσάβελα (1861-1915),
Γεωργιανού ποιητή. Στο ποίημα «Οικοδεσπότης/Φιλοξενούμενος», περιγράφει τη σχέση ενός
μουσουλμάνου Τσετσένου της Γεωργίας (Κίστι) και ενός Γεωργιανού χριστιανού. Οι δυο τους
συναντιούνται στο κυνήγι. Ο Γεωργιανός προσφέρεται να μοιραστεί το κυνήγι του με τον
Τσετσένο ενώ ο δεύτερος τον προσκαλεί να τον φιλοξενήσει χωρίς να αντιληφθεί ότι
πρόκειται για έναν γνωστό πολεμιστή, ο οποίος έχει σκοτώσει πολλούς Τσετσένους. Όταν οι
ομοεθνείς του Τσετσένου αντιλαμβάνονται τι έχει γίνει, ζητούν από τον οικοδεσπότη να τους
παραδώσει το φιλοξενούμενό του. Εκείνος αρνείται λέγοντας ότι προτιμάει το θάνατο παρά
να προδώσει του κανόνες της φιλοξενίας.

Δραστηριότητα
Δείτε μία διασκευή μικρού μήκους του φιλμ «H Παράκληση» [(1967), Τένγκιζ
Αμπουλάτζε],

η

οποία

βασίζεται

στο

παραπάνω

ποίημα
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https://www.youtube.com/watch?v=YKbyaHH6pWE
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Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το πλαίσιο της φιλοξενίας

«επιβεβαιώνει

τη

συμμετοχή των δυο μερών σε ένα προσωρινό αξιακό καθεστώς που αντανακλά την
κοινωνία υποδοχής και συναρτά τον κάθε ρόλο με άτυπες και άνισα κατανεμημένες
υποχρεώσεις και δικαιώματα» (Παπαταξιάρχης 2006, σ. 3). Ο χρόνος της φιλοξενίας
μετατρέπεται

σε ένα χρόνο γεφύρωσης του Εγώ και Εμείς (οικοδεσπότης/κοινωνία

υποδοχής) με το ξένο, το Άλλο (φιλοξενούμενος). Έτσι η φιλοξενία δεν είναι μόνο ένα πεδίο
ανταλλαγών αλλά και μια συμβολική πράξη συμβίωσης σε συγκεκριμένο χώρο και για
συγκεκριμένο χρόνο. Η συμβίωση αυτή δεν είναι εξισωτική. Αντίθετα, είναι βαθιά
ιεραρχημένη. Είναι δυνατόν να οδηγήσει στην «αδρανοποίηση της πολιτιστικής ταυτότητας»
του φιλοξενούμενου (Ιbid., σ. 3), γεγονός που έχει σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο που
αντιμετωπίζεται πολιτικά, δηλαδή ως υποκείμενο με δικαιώματα και όχι μόνο υποχρεώσεις.
Αυτή η αδρανοποίηση θα δούμε ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη χρήση του όρου φιλοξενία
στην περίπτωση των προσφύγων σήμερα, επειδή ζητάει από τον Άλλο να προσαρμοστεί
στους κανόνες του Εμείς για να γίνει ανεκτός.
Η φιλοξενία διασταυρώνεται, όπως φαίνεται από τα παραπάνω, με διαφορετικές
πολιτισμικές πολιτικές και οικονομικές ιστορίες. Είναι βασικός μηχανισμός κοινωνικής
συμπερίληψης και αποκλεισμού του Άλλου. Είναι ενδιαφέρον να συγκρίνετε πώς ο Έλληνας
σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς χρησιμοποιεί τις διαφορετικές όψεις της φιλοξενίας στην ταινία
του «Παράδεισος στη Δύση» (2009) <https://www.youtube.com/watch?v=adlunG3nxds>,
όπου κάτω από το όνομα της φιλοξενίας παρουσιάζεται η υποδοχή του ξένου στην
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περίπτωση του τουρισμού (βιομηχανία της φιλοξενίας) και αυτή του πρόσφυγα.
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Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 1
Βάσει όσων έχετε διαβάσει επιλέξτε τη σωστή απάντηση κ αι έπειτα
ανατρέξτε στο κεφάλαιο για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.

1. Η φιλοξενία είναι…….. φαινόμενο
Α. καινούργιο

Β. παλιό

Γ. ελληνικό

Δ. ανατολίτικο

2. Ο Αβραάμ δέχτηκε να φιλοξενήσει τρεις αγνώστους γιατί ήταν…..
Α. βασιλιάδες

Β. Θεοί

Γ. συντοπίτες Δ. ταξιδιώτες

3. Ο οικοδεσπότης είναι γενναιόδωρος γιατί…..
Α. επιδεικνύει τον πλούτο του Β. φοβάται την οργή του Θεού Γ. αυξάνει το
κοινωνικό του κύρος Δ. ελπίζει στην ανταπόδοση της φιλοξενίας
4. Η φιλοξενία είναι σχέση….
Α. ισότητας Β. φιλίας

Γ. αγάπης Δ. ιεραρχίας

5. Η πολιτιστική ταυτότητα του φιλοξενούμενου στη διάρκεια της φιλοξενίας
Α. υπερτονίζεται

Β. έχει αυξημένη σημασία Γ. αδρανοποιείται Δ. δε γίνεται
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γνωστή
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3. Φιλοξενία στην εποχή του εθνικού κράτους

Στο προηγούμενο μέρος υπογραμμίστηκε ότι, αν και συναντάμε την πράξη της
φιλοξενίας σε πολλούς διαφορετικούς ιστορικούς χρόνους και γεωγραφικές περιοχές, αυτή
δεν έχει το ίδιο περιεχόμενο ούτε ακολουθεί τις ίδιες πρακτικές. Η φιλοξενία σε όλες τις
περιπτώσεις διαμεσολαβούσε τις κατηγορίες του φίλου και του ξένου σε ένα περιβάλλον,
όπου οι σύγχρονοι μηχανισμοί διακυβέρνησης ήταν συχνά στα σπάργανα ή και
ανύπαρκτοι. Εδώ θα αναφερθούμε σε κάποιους από αυτούς τους μηχανισμούς, όπως τη
διαμόρφωση συνόρων, εθνικής ταυτότητας και τεχνολογίες ελέγχου, όπως παραδείγματος
χάριν τα διαβατήρια. Ας εξετάσουμε τρεις ιστορίες από το παρελθόν.
Ο Λεωνίδας Χριστόπουλος γεννήθηκε το 1927 σε ένα χωριό έξω από τη Φλώρινα. Ο
ίδιος αυτοπροσδιοριζόταν ως Έλληνας-Μακεδόνας. Για να το αποδείξει έγραψε ένα
πολύτομο έργο με αυτοβιογραφικές σημειώσεις για τη δική του ζωή και εκείνη της οικογένειάς
του. Σε αυτές τις σημειώσεις το περιεχόμενο των ταυτοτήτων, δηλαδή του Έλληνα και του
Μακεδόνα, μοιάζει να μην είναι αυτονόητο. Η περιγραφή της οικογενειακής ιστορίας του
Λεωνίδα

σε αυτές τις σημειώσεις ορίζεται μέσα από ένα δίπολο, εκείνο της γενιάς του

πατέρα του και αυτό της μητέρας του. Στο πρώτο ο Λεωνίδας ξεχωρίζει το Στέφανο Τσίοτσο,
ο οποίος σπούδασε στο Φανάρι. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ελληνικότητα του
Λεωνίδα σύμφωνα με τον ίδιο. Παρόλα αυτά ο ίδιος ο Λεωνίδας έμαθε ελληνικά στο σχολείο
τη δεκαετία του 1930 ενώ η μητρική του γλώσσα ήταν, όπως λέει ο ίδιος, ένα κράμα
τούρκικων και βουλγάρικων χωρίς γραμματική, αποτέλεσμα των κατακτήσεων που
υπέστησαν

οι

Έλληνες-Μακεδόνες,

από

τους

Ρωμαίους,

τους

Βυζαντινούς,

τους

Οθωμανούς και τους Βούλγαρους, πάλι σύμφωνα με τη δική του ερμηνεία της ιστορίας.
Η ελληνικότητά του υπογραμμίζεται και από το γεγονός ότι αρκετοί συγγενείς από την
πλευρά της μητέρας του (το γένος Γκάτσου) έπαιξαν σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια του
Μακεδονικού Αγώνα (1904-1908) και μάλιστα έχασαν τη ζωή τους. Αντίθετα, τα μελανά, για
το Λεωνίδα, σημεία της οικογενειακής του ιστορίας ταυτίζονται με την οικογένεια του πατέρα
του, όταν η γιαγιά του Σταυρούλα (το γένος Τσιότσου) παντρεύεται με τον Χρίστο
Χριστόπουλο. Εκείνος θεωρείται από τους συγχωριανούς του Βούλγαρος, εντάσσεται στον
ΕΛΑΣ στην διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου και καταφεύγει στο ανατολικό μπλοκ, όταν ο
Εμφύλιος τελειώνει. Από την άλλη, ο αδελφός του πατέρα του, ο Γιώργος Χριστόπουλος,
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κατέφυγαν σε διπλανό χωριό. Το σπίτι τους όμως βομβαρδίστηκε. Το νοσοκομείο του
Αμύνταιου δε δέχτηκε τη μητέρα του, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά, επειδή την θεώρησαν
Βουλγάρα. Ο ίδιος ο Λεωνίδας αναρωτιέται ποιος μπορεί να θεωρείται πιο Έλληνας από τον
ίδιο, αφού είχε προπάππο Φαναριώτη, θείο ήρωα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ενώ οι ρίζες
του ως Μακεδόνα φτάνουν στην αρχαιότητα και το Μέγα Αλέξανδρο. Παρατηρεί επίσης ότι
την ταυτότητα του Έλληνα Μακεδόνα τη διατήρησε, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες
Μακεδόνες, παρά τις κατακτήσεις που υπέστησαν από Σλάβους και Τούρκους. Επίσης
έμειναν στη γη τους και δεν ήταν νεόφερτοι, όπως οι πρόσφυγες του 1922 (Vereni 2000, σ.
47-68).
Κατά την ίδια περίοδο, το 1990, η Ελεονώρα ήταν συνταξιούχος δασκάλα στην ιταλική
πόλη

της

Τεργέστης

(σύνορα

Ιταλίας-Σλοβενίας).

Ήταν

γεννημένη

στη

γειτονική

παραθαλάσσια πόλη του Παρέντζο/Πόρετς, που σήμερα ανήκει στη Σλοβενία. Για την
Ελεονώρα το Παρέντζο ήταν πάντα Ιταλικό, έως ότου το κατέλαβαν οι Αψβούργοι το 1797. Το
1920 επέστρεψε στην Ιταλία, αλλά μόνο για λίγο, αφού μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο «οι
Σλάβοι το έκλεψαν ξανά», σύμφωνα με την Ελεονώρα. Το σχόλιο της γυναίκας αναφέρεται
στην ενσωμάτωση της πόλης στη σοσιαλιστική ομοσπονδία της Γιουγκοσλαβίας. Η
οικογένεια της Ελεονώρας αναγκάστηκε να καταφύγει στη γειτονική Τεργέστη. Μετά τη
συνθήκη ειρήνης μεταξύ Ιταλίας και Γιουγκοσλαβίας (1947), η Ελεονώρα και η οικογένειά της
απέκτησαν την ιταλική ιθαγένεια, αλλά μέχρι να τακτοποιηθούν έζησαν σε ένα στρατόπεδο
προσφύγων για τέσσερα χρόνια. Η Ελεονώρα ακόμα και σήμερα είναι μέλος του συλλόγου
των εξόριστων από την Ίστρια (η συνοριακή περιοχή Ιταλίας-Σλοβενίας), οι οποίοι ζουν στην
Τεργέστη. Για χρόνια αυτή και οι γονείς περίμεναν τις ηλιόλουστες μέρες για να μπορούν να
δουν από την Τεργέστη το αγαπημένο τους Παρέντζο, τη χαμένη πατρίδα (Ballinger 2003, σ.
9-11).
To 1948 δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ. Αυτό δημιούργησε πλήθος
Παλαιστίνιων προσφύγων. Κάποιοι Παλαιστίνιοι όμως αποφάσισαν να μη μετακινηθούν και
επέλεξαν να ζήσουν ως πολίτες του Ισραήλ έχοντας παλαιστινιακή εθνοτική ταυτότητα. Αυτοί
χρειάζεται να περάσουν καθημερινά από διάφορα ‘σύνορα’. Ο Φαρίς είναι Παλαιστίνιος
που μεγάλωσε και ζει στην Ιερουσαλήμ. Έχει μια δική του εταιρία με ηλεκτρονικά προϊόντα για
την οποία ταξιδεύει καθημερινά από την Ιερουσαλήμ στη Χεβρώνα, ένα ταξίδι 30 χλμ., που
όμως για τον Φαρίς γίνεται περιπέτεια κάθε φορά που μιλάει αραβικά στο κινητό του ή
χρειάζεται να επιδείξει την ταυτότητα που καταγράφει την παλαιστινιακή του καταγωγή και
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Δραστηριότητα
Συγκρίνετε πώς σχολιάζει με σαρκαστικό τρόπο ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης
Ελιάς Σουλειμάν
Ισραήλ,
αντίστοιχο

(«Divine Intervention», 2002)

το θέμα των ελέγχων στο

<https://www.youtube.com/watch?v=ICkLnlDnOIk>
σημείο

στο

«Μετέωρο

Βήμα

του

Πελαργού»

με

το

(Θεόδωρος

Αγγελόπουλος, 1992) <https://www.youtube.com/watch?v=Ax6bXXIQG7U>.
Στις παραπάνω ανθρώπινες ιστορίες υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά, παρά τη
χρονική και γεωγραφική διαφορά. Από τις απαρχές του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα άνθρωποι
σαν τον Λεωνίδα, την Ελεονώρα και τον Φαρίς

βρέθηκαν, πολλές φορές χωρίς να

μετακινηθούν οι ίδιοι, σε συνθήκες προσφυγιάς, αμφισβήτησης και ελέγχου της ταυτότητάς
τους. Παράλληλα οι τρεις αυτοί άνθρωποι χρειάστηκε να αποδείξουν αυτήν την ταυτότητα με
επίσημα στοιχεία, όπως για παράδειγμα έγγραφα ταυτότητας, ιθαγένεια κτλ. Την ίδια στιγμή,
στοιχεία, όπως η γλώσσα, το παρουσιαστικό, η οικογενειακή ιστορία και η μνήμη γίνονται
διακριτά χαρακτηριστικά που τους απομονώνουν από ομάδες που μέχρι πρότινος έμοιαζαν
να τους συμπεριλαμβάνουν.
Τι είναι τα σύνορα και πότε έγιναν τόσο σημαντικά; Σύνορα με την έννοια ενός υλικού
στοιχείου που διαχωρίζει δύο σημεία στο χώρο πάντα υπήρχαν. Συνήθως ήταν γεωφυσικά
στοιχεία, όπως ένα ποτάμι, ένα βουνό, μια έρημος, τα οποία μετατρέπονταν μέσα από
ιστορικές συγκρούσεις και παραδόσεις σε νοητές γραμμές που διαχώριζαν ομάδες,
κοινότητες ή φυλές. Όμως οι γραμμές αυτές ήταν πάντα προϊόντα διαπραγμάτευσης
ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες και όχι καθορισμένα από διεθνείς συμβάσεις όρια. Αυτό δε
σημαίνει ότι η παραβίασή τους ήταν πιο εύκολη. Στην ταινία «Λόρενς της Αραβίας» (Ντέιβιντ
Λην, 1963), η οποία αφηγείται τη ζωή του Βρετανού εξερευνητή, στρατιωτικού και διπλωμάτη
Τόμας Έντουαρντ Λόρενς (1888-1935), υπάρχει μια σκηνή, όπου ο ίδιος και ο οδηγός του
στην έρημο μετά από μέρες ταξιδιού βρίσκουν ένα πηγάδι. Ο οδηγός τρέχει να πιει νερό αλλά
πριν το κάνει, εμφανίζεται απροσδόκητα ένας καβαλάρης και τον σκοτώνει. Όπως εξηγεί
αυτός ο καβαλάρης στον Λόρενς, το πηγάδι ανήκε στη δική του φυλή και το έδαφός της,
πράγμα που θα έπρεπε να γνωρίζει ο νεαρός οδηγός πριν δοκιμάσει να πιει νερό.
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Φωτογραφία 2. Βεδουίνος στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου

Τα πράγματα αλλάζουν, τουλάχιστον για την Ευρώπη κατά το 19ο αιώνα και μέχρι το
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πώς έγινε αυτή η σταδιακή αλλαγή στην κατανόηση των συνόρων
από ανεπίσημες γραμμές πολιτισμικής διαπραγμάτευσης σε μόνιμες πολιτικοστρατιωτικές
ζώνες ελέγχου; Πρόκειται για μια σταδιακή αλλαγή στην οποία συνετέλεσαν η εφεύρεση της
τυπογραφίας (15ος αιώνας) και η αύξηση του εγγραμματισμού, η συστηματοποίηση των
γλωσσών και η διαμόρφωση ενός ενιαίου εκπαιδευτικού συστήματος. Επίσης, η μετάβαση
από τη γεωργική οικονομία στην εκβιομηχάνιση (17ος αιώνας) έθεσε τις βάσεις για μια σειρά
κοινωνικών αλλαγών, όπως η μετακίνηση στις πόλεις ενός διαφοροποιημένου (γλωσσικά,
πολιτισμικά) ανθρώπινου δυναμικού το οποίο άρχισε να ομογενοποιείται.
Δραστηριότητα
Δείτε την ταινία «Βαβυλωνία» (Γιώργος Διζικιρίκης, 1970) και συγκρίνετε πόσο
έχει αλλάξει και ομογενοποιηθεί η ελληνική γλώσσα και ταυτότητα. Πόσο οι
αλλαγές που συζητήθηκαν παραπάνω έχουν επηρεάσει την εξέλιξή της;
Προσπαθήστε να δώσετε την απάντησή σας σε 150 λέξεις.
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μεσαιωνικές καστροπολιτείες, ένιωθαν να ανήκουν στην ίδια κοινότητα. Μιλούσαν την ίδια
γλώσσα, διάβαζαν τις ίδιες εφημερίδες, είχαν τους ίδιους προγόνους, γιορτές, φαγητά. Αυτές
οι φαντασιακές, με τη έννοια όχι του ψέματος αλλά της ιστορικά διαμορφωμένης
πεποίθησης, κοινότητες αποτέλεσαν τα έθνη (Άντερσον 1997), ενώ η εθνική ταυτότητα έγινε
κυρίαρχη κατηγορία αναγνώρισης πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων.
Αυτό σήμαινε όμως ότι κράτη που διαμορφώθηκαν εκείνη την εποχή και μέχρι τότε
αποτελούνταν

από

διαφορετικές

εθνοτικές1

ομάδες,

ίσως

θεωρούσαν

αυτή

τη

διαφορετικότητα εχθρική. Συχνά μάλιστα πρέσβευαν ότι προσφέρουν ανοχή και φιλοξενία
στους διαφορετικούς πληθυσμούς και πολιτισμούς.
Αν και έθνη υπήρχαν από την αρχαιότητα, μέσα σε αυτούς τους αιώνες ταυτίστηκαν
με συγκεκριμένα εδάφη (εδαφική κυριαρχία) και απέκτησαν διακριτά και κατά το πλείστον
ομογενοποιημένα χαρακτηριστικά (γλώσσα, θρησκεία, έθιμα και παραδόσεις). Τα τελευταία
υποστηρίζονταν από μηχανισμούς διαμόρφωσης και αναπαραγωγής (σχολεία, ΜΜΕ,
εκκλησίες, πανεπιστήμια, ακαδημίες τέχνης αλλά και χάρτες, απογραφές πληθυσμών),
προστασίας και αντιπροσώπευσης (σύνταγμα, κοινοβούλια αλλά και στρατό, τελωνεία,
αστυνομία). Αυτός ο συνδυασμός εδαφικής κυριαρχίας, στρατιωτικής δύναμης και
πολιτισμικής ομοιογένειας διαμόρφωσε τα σύγχρονα έθνη-κράτη.
Τα έθνη-κράτη θεωρούνταν κοιτίδες δημοκρατίας, όπου όλοι είχαν τα ίδια δικαιώματα
και υποχρεώσεις (κληρονομιά της Γαλλικής Επανάστασης του 1789). Έτσι, ταυτίστηκαν με
κινήματα αφύπνισης των λαών εναντίον τυραννικών καθεστώτων, όπως για παράδειγμα οι
λαοί των Βαλκανίων εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή η θεώρηση όμως
παρέβλεπε το ρόλο των πιο ισχυρών κρατών στη χάραξη των συνόρων. Χαρακτηριστική
είναι η περίπτωση της χάραξης συνόρων στη Μέση Ανατολή. Η διάλυση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας και η παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων (Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας)
που είχαν οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή (εμπορικοί δρόμοι, πετρέλαιο), οδήγησαν
σε μια αυθαίρετη χάραξη συνόρων, όπου διαφορετικά έθνη πολλές φορές αναγκάστηκαν
να συγκατοικήσουν χωρίς να νιώθουν ότι έχουν πολλά κοινά. Την ίδια στιγμή η δημιουργία
των εθνικών κρατών μετασχημάτισε κατηγορίες, οι οποίες μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν από
τους λαούς για να περιγράψουν την ταυτότητά τους (γλώσσα, θρησκεία, έθιμα κτλ.) σε
αναλλοίωτα και παγιωμένα κριτήρια, βάσει των οποίων προσδιοριζόταν το αν κάποιος
ανήκει σε ένα έθνος και θεωρείται πολίτης του ενώ άλλοι αποκλείονταν. Αυτοί οι αποκλεισμοί
Δεν υπάρχουν αυστηροί διαχωρισμοί ανάμεσα στο εθνικός (national) και εθνοτικός (ethnic) ενώ η
βιβλιογραφία είναι τεράστια επί του θέματος. Συνήθως το πρώτο αναφέρεται σε ταυτότητες που
εκφράζονται και μέσα από την εδαφική αναγνώριση, ενώ στο δεύτερο αυτό το στοιχείο δεν είναι
απαραίτητο.
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στις αρχές του 20ού αιώνα οδήγησαν σε πληθώρα βίαιων ή μη μετακινήσεων, η έκταση των
οποίων ήταν τέτοια που οδήγησε στη δημιουργία της Κοινωνίας των Εθνών (1921-1939),
προάγγελο των Ηνωμένων Εθνών, όπως θα εξεταστεί στην επόμενη ενότητα.
Αφήνοντας την πατρίδα τους, αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να καταγραφούν και να
τους δοθούν έγγραφα, ώστε να μπορούν εργαστούν ή να ταξιδέψουν. Η Κοινωνία των
Εθνών αποφάσισε να δώσει σε αυτούς τους πρόσφυγες διαβατήρια, τα λεγόμενα
διαβατήρια Νάνσεν (από το Νορβηγό ύπατο αρμοστή Φρέντριχ Νάνσεν). Η λύση ήταν μια
καινοτομία αλλά και μια νίκη για αυτό που σήμερα ονομάζουμε ανθρώπινα δικαιώματα.
Ήταν η πρώτη φορά που όχι ένα κράτος, αλλά το σύνολο των εθνών, αναγνώρισε ότι η
ανθρώπινη ζωή πρέπει να προστατεύεται, ακόμη και αν έχει χαθεί η ιδιότητα του πολίτη ενός
συγκεκριμένου κράτους.

Φωτογραφία 3. Διαβατήριο Νάνσεν

Δραστηριότητα
Συγκρίνετε ιστορίες ανθρώπων που χρειάστηκαν αυτό το διαβατήριο
<http://stories.unhcr.org/nansen-passport-p34721.html>
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κοινότητες, στο πλαίσιο των οποίων άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους ένιωθαν
μια πολιτισμική συγγένεια. Από την άλλη μεριά, η δημιουργία των εθνικών κρατών
δημιούργησε προβλήματα και αποκλεισμούς σε ανθρώπους που θεωρήθηκαν διαφορετικοί
(άλλη θρησκεία, γλώσσα, εθνότητα). Οι τελευταίοι συχνά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν
τις πατρίδες τους. Για να συνδράμει η διεθνής κοινότητα τους ανθρώπους αυτούς
δημιουργήθηκε η Κοινωνία των Εθνών, που χορήγησε τα πρώτα έγγραφα διεθνούς
προστασίας.
Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 2
Βάσει όσων έχετε διαβάσει επιλέξτε τη σωστή απ άντηση και έπειτα
ανατρέξτε στο κεφάλαιο για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.
1. Τα έθνη-κράτη δημιουργήθηκαν…
Α. τον 14ο αιώνα
Β. τον 16ο αιώνα
Γ. τον 21ο αιώνα
Δ. τον 19ο αιώνα
2. Πότε τα σύνορα στην Ευρώπη γίνονται πιο αδιαπέραστα;
Α. τον Μεσαίωνα
Β. στη Βιομηχανική Επανάσταση
Γ. τον Διαφωτισμό
Δ. τον 20ό αιώνα
3. Τα έθνη είναι….
Α. κοινότητες αίματος
Β. κοινότητες οικονομικού συμφέροντος
Γ. φαντασιακές κοινότητες
Δ. σταθερές κοινότητες
4. Στις αρχές του 20ού αιώνα δημιουργήθηκε….
Α. Η Κοινωνία των Εθνών
Β. ο ΟΗΕ
Γ. η ΕΕ
Δ. το ΝΑΤΟ
5. Τα πρώτα πενήντα χρόνια του 20ού αιώνα…. οι προσφυγικές ροές
Α. μειώθηκαν
Β. αυξήθηκαν
Γ. έμειναν σταθερές
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ΙΙ. ΑΠΟΔΟΧΗ
1. H αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών στον 20 ό αιώνα

Η φιλοξενία στην προεθνική εποχή έπαιξε το ρόλο ενός φίλτρου, όπου ξένοι μεταξύ
τους άνθρωποι, ομάδες, κοινότητες μετασχηματίζονταν σε φίλους καλλιεργώντας σχέσεις
συνεργασίας σε εποχές που ούτε η επικοινωνία ούτε η συγκοινωνία ήταν εύκολες. Στην
εποχή των εθνικών κρατών αυτό αλλάζει. Σε αυτήν την ιστορική εποχή παγιώνονται
κατηγορίες και κριτήρια για το ποιος ανήκει στην εθνική ομάδα, το έθνος, και ποιος
αποκλείεται. Μάλιστα αυτός ο αποκλεισμός στιγμάτισε, περιθωριοποίησε και συχνά οδήγησε
σε ηθελημένη ή/και βίαιη μετακίνηση. Οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, που σφράγισαν τις
απαρχές του 20ού αιώνα οδήγησαν σε μαζικές πληθυσμιακές μετακινήσεις και ανθρώπους
χωρίς πατρίδα. Το σύνολο των μεταπολεμικών εθνών αναγνώρισε την ανάγκη προστασίας
των ανθρώπων αυτών και κατέληξε στη Σύμβαση της Γενεύης (1951).
Δραστηριότητα
Διαβάστε τη συνοπτική απόδοση της Σύμβασης και αναλύστε τη διαφορά
ανάμεσα στους πρόσφυγες και στους εσωτερικά εκτοπισμένους
<https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/General/Geneva1951faq.pdf>.

Η Σύμβαση ήταν η πρώτη διεθνής προσπάθεια ορισμού του πρόσφυγα αλλά και της
αναγνώρισης του δικαιώματος της μη επαναπρoώθησης αυτών των ανθρώπων σε χώρες,
όπου η ζωή τους θα βρισκόταν σε κίνδυνο. Με βάση τη Σύμβασή αυτή πρόσφυγας δεν ήταν
μόνο εκείνος που οδηγούνταν σε φυγή από τη χώρα του λόγω πολέμου ή πολιτικών και
ιδεολογικών διώξεων αλλά και οποιοσδήποτε είχε την υποψία δίωξης εξαιτίας συμμετοχής σε
κάποια ομάδα (εθνοτική, θρησκευτική, σεξουαλική, γλωσσική κτλ.), όπως θα συζητηθεί σε
επόμενη ενότητα. Αργότερα προστέθηκαν και οι οικολογικοί πρόσφυγες, δηλαδή άνθρωποι
που ξεριζώνονται για περιβαλλοντολογικούς λόγους, όπως η καταστροφή από το τσουνάμι
στην Ταϊλάνδη το 2004. Το δικαίωμα προστασίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση, δίνει στον
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αριθμού των προσφύγων λόγω των πολέμων αλλά και η κατάσταση της κατεστραμμένης
ευρωπαϊκής ηπείρου δημιούργησαν ένα πρόβλημα φιλοξενίας. Έτσι, προτιμήθηκε η λύση της
μετεγκατάστασης σε χώρες εκτός Ευρώπης, όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία
(Βουτυρά 2010).

Φωτογραφία 4. Ρώσοι πολιτικοί εξόριστοι σε στρατόπεδο προσφύγων στις Φιλιππίνες (1949-1950)

Η οικονομική ανάπτυξη και η ανοικοδόμηση που ακολούθησε τους δύο Πολέμους,
αλλά και η σταδιακή διαμόρφωση μηχανισμών διαφύλαξης της παγκόσμιας ειρήνης, όπως
η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δημιούργησε την αίσθηση ότι, τουλάχιστον για τη
Δύση, το ζήτημα των προσφύγων αποτελούσε παρελθόν. Ατομικές περιπτώσεις πολιτικών
προσφύγων, οι οποίοι αυτομολούσαν από χώρες της Ανατολικής (σοσιαλιστικής) Ευρώπης
και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενέτειναν κατά την περίοδο του Ψυχρού πολέμου την
εντύπωση ότι ο δυτικός, συχνά αυτοαποκαλούμενος «ελεύθερος», κόσμος δεν θα
αντιμετώπιζε ξανά προσφυγικό πρόβλημα.
Παράλληλα, άρχισε να διαφαίνεται και μια νέα λύση για την αντιμετώπιση
προσφύγων: το στρατόπεδο. Η λύση αυτή προέκυψε όταν οι συνεχιζόμενες εντάσεις και
κρίσεις στη Μέση Ανατολή, ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους, δημιούργησαν
προσφυγικές ροές. Η λύση του στρατοπέδου δεν απομάκρυνε σημαντικά τους πρόσφυγες
από τις εστίες τους και έδινε στο πρόβλημα έναν χαρακτήρα προσωρινότητας που όμως
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στρατόπεδα. Τα τελευταία άρχισαν να θεωρούνται σταδιακά χώροι παρανομίας και
πολιτικής αντίστασης. Έτσι αρχίζει να προωθείται η λύση του επαναπατρισμού. Όπως
υποστηρίζει η Βουτυρά (Ibid., σ. 35), η ιδέα αυτή βασίζεται στην παραδοχή ότι κάθε άτομο
έχει ρίζες σε μια χώρα και εκεί είναι φυσικό να κατοικεί (‘εδραία φύση’). Επίσης συνδέεται με
προγράμματα

ανάπτυξης

που

εφαρμόζονται

στις

περιοχές

επαναπατρισμού

και

δημιουργούν ευνοϊκές οικονομικές ευκαιρίες για τις χώρες που συμμετέχουν. Η δεκαετία του
1990 όμως είναι καταλυτική για μια νέα φάση στη διαμόρφωση του παγκόσμιου οικονομικού
και πολιτικού σκηνικού. Η πτώση του τείχους του Βερολίνου (1989) σηματοδότησε ραγδαίες
παγκόσμιες εξελίξεις: διάλυση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κατάρρευση των καθεστώτων
του υπαρκτού σοσιαλισμού, διαμόρφωση νέων συνόρων, άνοδος του εθνικισμού,
μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Ειδικά για την Ευρώπη, η περίοδος αυτή αποτέλεσε
την απαρχή μεγάλων αλλαγών.
Η πρώτη περίπτωση προσφυγικού ζητήματος που απασχόλησε την ΕΕ τη δεκαετία
του 1990 ήταν οι πρόσφυγες από τους πολέμους που ξέσπασαν στην πρώην
Γιουγκοσλαβία, ειδικά εκείνους από τον πόλεμο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (1992-1995) και
αργότερα από το Κόσοβο (1998-1999). Η περίπτωση αυτών των πολέμων προκάλεσε πολλές
συζητήσεις για τα σύνορα και την ταυτότητα της Ευρώπης, αφού υπενθύμισε ότι καμιά
περιοχή δεν μπορεί να θεωρείται απρόσβλητη κατά την περίοδο εμπόλεμων συρράξεων. Ο
πόλεμος που ξέσπασε συντάραξε την κοινή γνώμη της ηπείρου, ενώ προκάλεσε συζητήσεις
για τις ενδημικές αιτίες που κατέστησαν τα Βαλκάνια πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης, όπως η
θρησκεία, οι εθνοτικές ταυτότητες και τα ολοκληρωτικά καθεστώτα (έτσι μεταφράστηκαν στη
Δύση πολλά καθεστώτα του υπαρκτού σοσιαλισμού). Προκάλεσε όμως και για πρώτη φορά
μια παγκόσμια ένοπλη αντίδραση για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως θεωρήθηκε η εμπλοκή
του ΝΑΤΟ στους πολέμους της περιοχής. Έτσι, σαράντα χρόνια μετά τη διαμόρφωση ενός
νομικού πλαισίου με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα τελευταία χρησιμοποιήθηκαν σε μια
σύρραξη.
Οι πόλεμοι αυτοί, πέρα από τις ανθρώπινες και υλικές απώλειες, ήταν σημαντικοί,
επειδή προκάλεσαν πλήθος προσφυγικών ροών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ξεκίνησε ως
εμπορική ένωση (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα 1952, Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότητα 1958), εξελίχθηκε σε πολιτική (Ευρωπαϊκή Ένωση 1993). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο,
η ελεύθερη μετακίνηση στα σύνορά της αφορούσε για δεκαετίες εργατικό δυναμικό από τα
κράτη μέλη. Στα τέλη του 1990 (1999-2005) άρχισε η προσπάθεια διαμόρφωσης ενός κοινού
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διαφορετικών ‘τύπων’ προσφύγων και η διαφοροποίησή τους από τους ‘εσωτερικά
εκτοπισμένους’» (Ibid., σ. 36).
Η υπογραφή της Σύμβασης της Γενεύης δημιούργησε ένα διεθνές πλαίσιο
αντιμετώπισης των προσφύγων. Αυτό το περιβάλλον όμως σχετίζεται σε κάθε περίοδο με
συγκεκριμένα πολιτικά ή οικονομικά συμφέροντα, τα οποία επηρεάζουν τις προτεινόμενες
λύσεις για το προσφυγικό, όπως τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή προγράμματα
επαναπατρισμού.
Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 3
Βάσει όσων έχετε διαβάσει επιλέξτε τη σωστή απάντηση και έπειτα
ανατρέξτε στο κεφάλαιο για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.

1. Μετά το 1950 το προσφυγικό ζήτημα….
Α. λύθηκε Β. μειώθηκε Γ. μεταφέρθηκε εκτός Ευρώπης Δ. αυξήθηκε
2. Η λύση των στρατοπέδων ως χώρων συγκέντρωσης προσφύγων επιλέχθηκε…..
Α. για όσους επέζησαν από το Ολοκαύτωμά Β. για τους κομμουνιστές Γ. για τους
εγκληματίες πολέμου Δ. για τους Παλαιστίνιους
3. Ο πόλεμος στη Βοσνία ήταν σημαντικός, γιατί απέδειξε ότι το προσφυγικό ήταν
και…
Α. ευρωπαϊκό ζήτημα Β. τελειωμένο ζήτημα Γ. αμερικάνικο ζήτημα Δ. βαλκανικό
ζήτημα
4. Τα προγράμματα επαναπατρισμού είχαν περισσότερα οικονομικά οφέλη για…
Α. τους πρόσφυγες Β. τους ξένους επενδυτές Γ. τις χώρες επαναπατρισμού Δ.
όλους όσοι συμμετείχαν
5. Το 1999 …. άρχισε η διαμόρφωση ενός κοινού συστήματος ασύλου
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2. Το σύστημα υποδοχής της ΕΕ

2.1 Μετανάστης ή πρόσφυγας;
Η προηγούμενη συζήτηση ανέδειξε τη σημαντικότητα της έννοιας του ασύλου.
Σημειώνουμε ότι, ενώ σταδιακά ο αριθμός των αιτούντων άσυλο αυξάνεται, ο αριθμός των
αναγνωρισμένων προσφύγων μειώνεται στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή όλο και περισσότερο
το άσυλο και η προσφυγική κρίση αρχίζουν και συσχετίζονται με τη μεταναστευτική πολιτική
κρίση. Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό, η διάκριση ανάμεσα σε μετανάστες (συχνά
αναφέρονται ως οικονομικοί μετανάστες) και πρόσφυγες (συχνά πολιτικοί μετανάστες)
βασίζεται στο λόγο που επιτάσσει τη μετακίνηση και στη διάκριση ανάμεσα στην επιθυμία για
τους πρώτους και την ανάγκη για τους δεύτερους.
Οικονομικοί μετανάστες είναι τα πρόσωπα που εγκαταλείπουν την χώρα τους
προσβλέποντας σε καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, στις χώρες τελικού
προορισμού τους. Πρόσφυγες, αντίθετα, είναι εκείνοι που φοβούνται για τη ζωή τους λόγω
της φυλής, της θρησκείας, των πολιτικών τους πεποιθήσεων κτλ. Οι οικονομικοί μετανάστες
έχουν καταρχήν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους όποτε το θελήσουν, σε
αντίθεση με τους πρόσφυγες, που δεν μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια μέχρι να
αλλάξει εκεί η κατάσταση που επέβαλε τον εκπατρισμό τους2.
Όπως υπογραμμίζει ο Αλεξάντερ Μπετς, διευθυντής του Κέντρου Προσφυγικών
Μελετών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, η διάκριση ανάμεσα σε μετανάστη και
πρόσφυγα δεν ξεκαθαρίζει «αν δικαιούται κάποιος να διασχίσει ένα σύνορο ή το αν θα
έπρεπε να δικαιούται. Πολλοί πιστεύουν ότι ο όρος [μετανάστης] ανέπτυξε πρόσφατα
αρνητικούς συνειρμούς. Τον μεταχειρίζονται εννοώντας ’όχι πρόσφυγας’» (Βήμα 2015). Ας
εξετάσουμε παρακάτω ένα παράδειγμα.
Η Τζούλια καθόταν απέναντι από το γαμπρό της και την αδελφή της. Είχαν μόλις
φτάσει από τη νότια Ρωσία, όπου είχαν εγκατασταθεί από τα μέσα του 1990. Η οικογένεια
ήταν Πόντιοι που εγκαταστάθηκαν στη Γεωργία στις αρχές του 20ού αιώνα με την άνοδο του
τουρκικού εθνικισμού και τις διώξεις των εθνικών μειονοτήτων που ζούσαν στην υπό
κατάρρευση Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Τζούλια και η αδελφή της γεννήθηκαν στο
Ουζμπεκιστάν, όπου εκτοπίστηκαν οι γονείς τους στα μέσα της δεκαετίας του 1930 κατά τη
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σπούδασαν στην Τασκένδη αλλά τη δεκαετία του 1960 επέστρεψαν στη Γεωργία. Εκεί
άρχισαν να δουλεύουν ως φιλόλογοι. Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και η
ανεξαρτητοποίηση της Γεωργίας βρήκε την οικογένεια σε ένα αστικό κέντρο της Γεωργίας,
όχι πολύ μακριά από την πρωτεύουσα Τιφλίδα. Ο γαμπρός της Τζούλια ξεφύσησε καθώς
έριξε μια ματιά έξω από το παράθυρο σε ένα κτίριο που ανοικοδομείται. «Γι’ αυτό μας
έδιωξαν, για να χτίσουν τα δικά τους», είπε ο ηλικιωμένος άνδρας. «Δεν μας έδιωξαν»,
απάντησε η Τζούλια, «εμείς φύγαμε». Ο γαμπρός της κοκκίνισε από θυμό. «Εμείς; Δεν μας
έδιναν ψωμί, αν δε μιλούσαμε γεωργιανά. Δε μπορούσαμε να βρούμε δουλειά. Πώς να
μέναμε;» (Σιδέρη, επιτόπια έρευνα στη Γεωργία, 2003-2004). Η οικογένεια κατέφυγε στην
Ελλάδα αρχικά και μετά στη Ρωσία. Η Τζούλια παρέμεινε στη Γεωργία, αφού ήταν παντρεμένη
με Γεωργιανό.
Η αφήγηση αυτή φέρνει στην επιφάνεια όχι μόνο την πολυπλοκότητα της εμπειρίας
με βάση τη μετακίνηση αλλά και τη συναισθηματική της ένταση. Επίσης, η παραπάνω
αφήγησή υπογραμμίζει και κάτι άλλο: το ότι τη δεκαετία του 1990 η περίπτωση των μαζικών
ροών από την πρώην Σοβιετική Ένωση προς την Ελλάδα αντιμετωπίστηκε με βάση την
κατηγορία του ομογενή. Όπως γίνεται κατανοητό από τη σύνθεση της λέξης, πρόκειται για
μια κατηγορία που δίνει έμφαση στη συγγένεια αίματος (ίδιο γένος/αίμα). Η διάλυση της
Σοβιετικής Ένωσης ήταν η αφορμή να αποκαλυφθούν πολλές κοινότητες που θεωρήθηκαν
διασπορικές, όπως οι Έλληνες, οι Γερμανοί, οι Εβραίοι. Σε αυτές τις κοινότητες μπορούσε να
τεκμηριωθεί ιστορικά μια πολιτισμική σχέση με έναν άλλο γεωγραφικό χώρο ή κράτος, όπως
η Ελλάδα, η Γερμανία ή το Ισραήλ. Οι ένοπλες συγκρούσεις, ο εθνικισμός και τα μεγάλα
οικονομικά προβλήματα έκαναν πολλά από τα μέλη αυτών των κοινοτήτων να θέλουν να
φύγουν από τη Σοβιετική Ένωση. Η γνώση της γλώσσας αλλά και η αναγνώρισή τους από
τις ιστορικές πατρίδες βοήθησαν τη λεγόμενη επιστροφή τους σε αυτές, αν και στις
περισσότερες περιπτώσεις η λέξη επιστροφή ήταν ψευδής. Επρόκειτο μάλλον για άφιξη.
Η αναγνώριση αυτή συμπεριλάμβανε ένταξη στην εκπαίδευση, πρόσβαση σε
επιδόματα, άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια για στέγαση καθώς και πολιτική αναγνώριση,
δηλαδή επίσημα έγγραφα (δελτίο ομογενούς) που τους έδιναν δικαίωμα για διαμονή και
εργασία. Οι κοινωνικές αυτές πολιτικές, που θα τις εξετάσουμε πιο αναλυτικά στην επόμενη
υποενότητα, δεν έγιναν αποδεκτές αμέσως από την ελληνική κοινωνία. Αυτό όμως που
διαφαίνεται είναι ότι είχαν ως βάση, όχι την αυθαίρετη διάκριση ανάμεσα σε πρόσφυγες και
μετανάστες, αλλά τη διάκριση ανάμεσα σε ελληνικής καταγωγής και αλλοεθνείς μετανάστες.
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ταυτότητας (γλώσσα, θρησκεία κτλ.). Αυτό δεν ήταν πάντα εύκολο να στοιχειοθετηθεί,
πράγμα που οδήγησε σε πληθώρα παρεξηγήσεων, υποψιών αλλά και σκανδάλων.
Δραστηριότητα
Συγκρίνετε αυτή την υποδοχή με την περίπτωση της αποκατάστασης των
Μικρασιατών προσφύγων: www.slideshare.net/gioulialex/1-3211607.

Το χριστιανικό θρήσκευμα, η φυλή αλλά και η γεωγραφική και ιστορική εγγύτητα
συνετέλεσαν στην καλύτερη αποδοχή των μεταναστών από την πρώην ανατολική Ευρώπη
και την πρώην Σοβιετική Ένωση, ακόμη και αν δεν έλλειψαν -ή δεν λείπουν- οι αρνητικές
προβολές. Αυτή η συνθήκη όμως επέτεινε τη δυσκολία αποδοχής άλλων μεταναστών και
προσφύγων που έφτασαν την ίδια εποχή στη χώρα.
2.2 Μηχανισμός υποδοχής
Γενικά, όπως υποστηρίζει η Ροζάκου (2007, σ. 65), «η φιλοξενία αυξάνεται όσο πιο
ξένος είναι ο άλλος». Έτσι ενώ η αποδοχή των ομογενών έγινε με όρους εθνικής και
πολιτισμικής εγγύτητας, η αποδοχή των ‘μη συγγενών’ ξένων βασίστηκε στη μεγαλύτερη
συστηματοποίηση και παγίωση των σχέσεων που ορίζουν τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα του εκάστοτε οικοδεσπότη και φιλοξενούμενου. Αυτή η φιλοξενία έγινε μέσα από
τη σταδιακή ‘επαγγελματοποίηση’ των μηχανισμών, χώρων και ανθρώπων που παίρνουν
μέρος στην φιλοξενία προσφύγων. Αυτοί οι χώροι, μηχανισμοί ή άνθρωποι καλύπτουν τον
ανθρωπιστικό χώρο, δηλαδή έναν ενδιάμεσο χώρο, ανάμεσα στο εθνικό πολιτικό πλαίσιο,
που είναι ανεπαρκές για να θέσει υπό την προστασία του τα συγκεκριμένα άτομα, και το
διεθνές πλαίσιο προστασίας, το οποίο δεν έχει πλήρως αποδοθεί (δεν έχουν αναγνωριστεί
ως πρόσφυγες). Αυτή η ασάφεια συνδέεται άμεσα με τη συζήτηση για την κατηγοριοποίηση
κάποιου ως πρόσφυγα ή μετανάστη. Για να κατορθώσει κάποιος να αναγνωριστεί ως
πρόσφυγας περνάει μια διαδικασία διερεύνησης της ταυτότητάς του, ώστε να διαπιστωθεί
ποιος είναι, ποιες είναι οι εμπειρίες του και εάν δικαιούται διεθνή προστασία ξεκινώντας από
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Δραστηριότητα
Παρακολουθήστε

το

ντοκιμαντέρ

«Into

the

Fire»

(2013)

<http://intothefire.org/> και αναπτύξτε σε ένα κείμενο 150 λέξεων ποια
θεωρείτε ότι είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες σε
σχέση με τη χορήγηση του ασύλου, σύμφωνα με τους ίδιους.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αιτούντες άσυλο δεν φέρουν έγγραφα που
μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητά τους, ενώ πολλές φορές τέτοια έγγραφα δεν
μπορούν καν να αναζητηθούν στη χώρα που εγκατέλειψαν. Ο αιτών άσυλο θα πρέπει να
αποδείξει ότι ζητά άσυλο ή ζητά να μην απελαθεί, γιατί φοβάται δίωξη λόγω φυλής,
θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων,
ή γιατί κινδυνεύει η ζωή του ή η αξιοπρέπειά του (κινδυνεύει με θανατική ποινή ή με
βασανιστήρια ή εξευτελιστική μεταχείριση). Είναι μια διαδικασία που έχει ως βάση την ιδέα της
εμπιστοσύνης και της καχυποψίας και από τις δυο πλευρές. Όπως υπογραμμίζει η Υπηρεσία
Ασύλου, ο αιτών θα πρέπει «να απαντήσ[ει] με πλήρη ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του
υπαλλήλου. Εάν καταθέσ[ει] αναληθή στοιχεία ή ισχυρισμούς, αυτό θα επηρεάσει αρνητικά
την κρίση επί της αίτησής [του]»3. Πρέπει λοιπόν να αναζητηθούν τρόποι που να παρέχουν
βάση στους όποιους ισχυρισμούς.
Κάποιοι από αυτούς προέρχονται από τις τεχνολογίες ασφάλειας, ελέγχου και
παρακολούθησης που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια για τη δίωξη εγκληματιών. Όταν ο
αιτών υποβάλει την αίτηση διεθνούς προστασίας, φωτογραφίζεται και λαμβάνονται τα
δακτυλικά αποτυπώματα του ίδιου καθώς και των μελών της οικογένειάς του που είναι άνω
των 14 ετών. Τα δακτυλικά αποτυπώματα εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Βάση
EURODAC και, σε περίπτωση που έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλο
κράτος της Ευρώπης που εφαρμόζει τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ»4, ενδέχεται να μεταφερθεί
εκεί για να εξετασθεί η αίτησή του. Παραδίδει τα όποια ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήριο) ή
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο έχει στην κατοχή του και είναι συναφές με την αίτησή του και την
εξακρίβωση της ταυτότητας τόσο του ίδιου όσο και των μελών της οικογένειάς του, της
χώρας προέλευσης και του τόπου καταγωγής του, καθώς και της οικογενειακής του
http://asylo.gov.gr/
Βάσει του Κανονισμού του Δουβλίνου (ΕΚ 604/2013), η πρώτη χώρα εισόδου ενός αλλοδαπού στην
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνήθως την υποχρέωση να εξετάσει την αίτηση ασύλου του. Αυτό σημαίνει
ότι όσοι εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας ως πρώτη χώρα εισόδου την Ελλάδα, ακόμη και
αν καταθέσουν αίτηση ασύλου σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, θα επιστραφούν στην Ελλάδα για να
εξεταστεί η αίτησή τους.
3
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κατάστασης. Μετά την καταγραφή και πριν εκδοθεί η απόφαση, ο αιτών λαμβάνει ένα δελτίο
διαμονής που έχει διάρκεια 6 μήνες.

Φωτογραφίες 5 και 6. Προσωρινό Δελτίο και Άδεια Διαμονής

Αν μετά από 6 μήνες η απόφαση είναι θετική, τότε η άδεια μετατρέπεται σε άδεια διαμονής.
Αν όχι, θα πρέπει να ασκήσει έφεση και να περιμένει την εκδίκασή της για αναθεώρηση της
πρώτης απόφασης ή για να τελεσιδικήσει, πράγμα που οδηγεί στην επαναπροώθησή του
στη χώρα από την οποία προήλθε. Εφόσον αναγνωριστεί το δικαίωμα για διεθνή
προστασία, ο πρόσφυγας έχει πρόσβαση σε μια σειρά παροχών (ταξιδιωτικά έγγραφα,
πρόσβαση σε εκπαίδευση, περίθαλψη, επιδόματα πρόνοιας κτλ.).

Δραστηριότητα
Επισκεφτείτε την Υπηρεσία Ασύλου για να δείτε αναλυτικά τον μηχανισμό της
διαδικασίας του ασύλου < http://asylo.gov.gr/?page_id=100 >
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επιτρόπου από την Εισαγγελία Ανηλίκων) και οδηγούνται σε κέντρα φιλοξενίας, ώστε να μην
πέσουν θύματα εκμετάλλευσης. Ποιοι είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι;
Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι κορίτσια και αγόρια κάτω των 18 ετών, αλλοδαποί που
χωρίζονται και από τους δύο γονείς τους και δεν τα φροντίζει κανένας ενήλικος, ο οποίος
από το νόμο ή από συνήθεια είναι υπεύθυνος να μεριμνά για αυτούς. Οι ασυνόδευτοι
ανήλικοι μπορεί να είναι πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, ή μετανάστες. Τα ασυνόδευτα παιδιά
είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην εκμετάλλευση. Τα δικαιώματα των ασυνόδευτων ανηλίκων
προστατεύονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 περί δικαιωμάτων των
παιδιών5.
To θέμα της επανένωσης των οικογενειών είναι επίσης σημαντικό, αν και άργησε να
κατοχυρωθεί νομικά (Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1977,
Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών Δεκέμβρης 1990). Η τελευταία σύμβαση ορίζει ότι το δικαίωμα
στην οικογενειακή επανένωση απορρέει από την αξίωση να προστατευτεί η οικογένεια,
φυσικό και θεμελιώδες στοιχείο της κάθε κοινωνίας, καθώς και το δικαίωμα σεβασμού του
οικογενειακού βίου, το οποίο προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και κυρίως από την
ευρωπαϊκή σύμβαση προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών
ελευθεριών.

2.3 Ανοιχτά ή Κλειστά Κέντρα Φιλοξενίας
Με την τελευταία προσφυγική κρίση τα κέντρα φιλοξενίας, όπως ονομάστηκαν,
άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Διακρίνονται σε ανοιχτά και κλειστά. Τα κέντρα αυτά
ουσιαστικά επιχειρούν να μετασχηματίσουν ένα δημόσιο-ανοιχτό χώρο σε χώρο εφαρμογής
κανόνων που συνάδουν με τη ρητορική της φιλοξενίας. Στο πλαίσιο αυτό η φιλοξενία δεν
ορίζεται με τον τρόπο που αναλύθηκε στην αρχή της ενότητας. Αντίθετα, διαμορφώνεται
μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων -διεθνών και εθνικών- που εφαρμόζονται από
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (εργαζόμενους, εθελοντές κτλ.). Αυτό διατηρεί την
ιεράρχηση, η οποία υπήρχε και στην πράξη της φιλοξενίας μέσα στον οίκο, αλλά τη
μεταφέρει από το πιο διαπροσωπικό, τοπικό και εθνικό πεδίο στο διεθνές, μετασχηματίζοντας
τα έθιμα σε κανόνες και κανονισμούς και τις κατηγορίες του οικοδεσπότη/φιλοξενούμενου σε
κλειστές κατηγορίες ιεραρχημένων και διακριτών ρόλων, που αποτελούν τον ‘κοινωνικό

http://www.unhcr.org/numbers-toolkit/Manuals/NJN-FINAL-EL.pdf
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υποχρεώσεις και να μετατρέπονται σε αποδέκτες προστασίας και φροντίδας, πράγμα που
περιορίζει την αυτοδιαχείρισή τους και συχνά δεν φέρνει στην επιφάνεια τις δυνατότητές τους.
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι, πέρα από τους διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς,
σημαντικό ρόλο παίζουν οι Μη Κυβερνητικές ή Εθελοντικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Η
ιδιαιτερότητα των ΜΚΟ συνίσταται στο ότι το αντικείμενο της δράσης τους μοιάζει συχνά να
αντιδιαστέλλεται

προς

τις

αντίστοιχες

δράσεις

του

κράτους

ενώ

και

οι

δύο

δραστηριοποιούνται στον λεγόμενο ανθρωπιστικό χώρο. Η κοινωνία των πολιτών, όπως
συχνά αποκαλείται ο χώρος των ΜΚΟ, δε συνδέεται με συστήματα συγγένειας ούτε με
επίσημους μηχανισμούς πρόνοιας και περίθαλψης. Στην Ελλάδα αναπτύσσεται κυρίως μετά
το 1990, αν και υπάρχουν προγενέστερες μορφές εθελοντισμού, όπως το αντίστοιχο τμήμα
του Ερυθρού Σταυρού. Σε αυτό συνετέλεσε η ανάπτυξη αντίστοιχων ευρωπαϊκών
προγραμμάτων εθελοντισμού, που ήταν συνυφασμένα με τη νεότητα αλλά και με την
εξωτερική πολιτική. Στο χώρο των ΜΚΟ και του εθελοντισμού οι γυναίκες τείνουν να
πρωτοστατούν,

ενδεχομένως

γιατί

έχουν

μεγάλη

εμπειρία

σε

έμφυλες

εκδηλώσεις

προσφοράς, φιλανθρωπίας αλλά και στην παροχή μη αμειβόμενης εργασίας.
Η Κατερίνα Ροζάκου, η οποία έκανε επιτόπια έρευνα ανάμεσα σε εθελοντές που
δούλευαν σε προγράμματα προσφύγων, καταδεικνύει πόσο αμφίσημοι είναι οι λόγοι και οι
πράξεις τους.6 Όταν πρώτη φορά έφτασε ως εθελόντρια σε κέντρο φιλοξενίας, παρατήρησε
ότι η υπεύθυνη του κέντρου έμοιαζε να έχει τη σχέση μητέρας-παιδιών με τους
‘φιλοξενούμενους’. Τους μάθαινε να γεμίζουν το πλυντήριο, ώστε να κάνουν οικονομία στο
νερό, επισκέπτονταν ένα νεογέννητο και προσπαθούσε να διδάξει στη

μάνα πως να

φροντίζει το μωρό (να βάζει τις πάνες, να του δίνει φάρμακα), ενώ η συγκεκριμένη μάνα είχε
άλλα δυο παιδιά.
Οι

ίδιοι

οι

εθελοντές

ονομάζουν

τους

πρόσφυγες

φιλοξενούμενους

ενώ

αναγνωρίζουν στον εαυτό τους το ρόλο του οικοδεσπότη. Υπογραμμίζουν ότι το έργο τους
δεν είναι η φιλανθρωπία αλλά η προσπάθεια να βοηθήσουν τους πρόσφυγες να σταθούν
στα δικά τους πόδια (ενδυνάμωση), εντούτοις οι σχέσεις που συχνά αναπτύσσονται είναι
πολλές φορές ‘μητρικές’ ή ‘αδελφικές’, ιδιαίτερα με τους ανήλικους πρόσφυγες. Αυτή η
σχέση ισχύει και για πρόσφυγες που δε ζουν σε κέντρα, αλλά σε εγκαταλελειμμένα

ή

ανοίκιαστα σπίτια, εργοστάσια και άλλους χώρους. Ακόμα και σε αυτό το μη ελεγχόμενο από το κράτος ή από εθελοντικούς οργανισμούς - περιβάλλον οι πρόσφυγες μοιάζουν να
μην αναγνωρίζονται ως ικανοί οικοδεσπότες. Ομάδες εθελοντών που τους επισκέπτονται,

Για ολόκληρη την έρευνα μπορείτε να επισκεφτείτε το <http://www.openarchives.gr/view/694783> .
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βάψουν, να τον καθαρίσουν κτλ.), κάτι που καταστρατηγεί τους κανόνες της φιλοξενίας και
προδίδει τις ιεραρχημένες σχέσεις που υπάρχουν και εκεί (Rozakou 2012, σ. 562-577).
Από όσα συζητήθηκαν παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η διάκριση ανάμεσα σε
πρόσφυγα και μετανάστη είναι πολλές φορές αυθαίρετη. Επίσης, συχνά χρησιμοποιείται ως
πρόσχημα για τα κράτη/κοινωνίες υποδοχής είτε για να μην προχωρήσουν σε αποδοχή του
μετακινούμενου ατόμου είτε για να μην το ενσωματώσουν. Ειδικά στη Ελλάδα, η είσοδος
πολλών μετακινούμενων ατόμων από την πρώην Σοβιετική Ένωση και τα Βαλκάνια έθεσε την
ελληνική κοινωνία και το κράτος μπροστά στο δίλημμα θεσμοθέτησης κριτηρίων για την
αποδοχή αυτών των ατόμων. Αρχικά η αποδοχή βασίστηκε στην ιστορική έννοια του
ομογενή, που όμως δεν μπόρεσε να προετοιμάσει την κοινωνία και τους κρατικούς
μηχανισμούς για την αποδοχή μεταναστών και προσφύγων, οι οποίοι ιστορικά δεν
σχετίζονται με την Ελλάδα. Κομβικό σημείο για την αποδοχή προσφύγων είναι η αίτηση για
άσυλο, η οποία εξελίχθηκε σε μια αυστηρά συστηματοποιημένη διαδικασία με στόχο τον
έλεγχο της ταυτότητας του αιτούντα, πράγμα που δημιουργεί ένα κλίμα καχυποψίας. Συχνά οι
αιτούντες άσυλο, ειδικά οι πιο ευάλωτες ομάδες (παιδιά, γυναίκες, οικογένειες), διαμένουν σε
κέντρα φιλοξενίας, τα οποία επαναφέρουν το ζήτημα της φιλοξενίας ως διαδικασία
ιεράρχησης της ετερότητας. Στη διαχείριση της φιλοξενίας προσφύγων κεντρικό ρόλο
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Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 4
Βάσει όσων έχετε διαβάσει επιλέξτε τη σωστή απάντηση κ αι έπειτα
ανατρέξτε στο κεφάλαιο για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.
1. Μετανάστης είναι αυτός που εγκαταλείπει τη χώρα του γιατί…
Α. κινδυνεύει
Β. το επιθυμεί
Γ. είναι άνεργος
Δ. θέλει να ταξιδέψει
2. Η διάκριση μεταξύ προσφύγων/μεταναστών είναι συχνά….
Α. αδικαιολόγητη
Β. δυσδιάκριτη
Γ. εύκολη
Δ. παράλογη
3. Ομογενής είναι αυτός που….
Α. ανήκει στο ίδιος γένος
Β. έχει το ίδιο αίμα
Γ. έχει γένια
Δ. έχει έρθει από τη Σοβιετική Ένωση
4. Ο αιτών άσυλο πρέπει…
Α. να έχει υπομονή
Β. να ξέρει πολλές γλώσσες
Γ. να αποδείξει ότι λέει αλήθεια
Δ. να μην έχει οικογένεια
5. Τα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας είναι δομές…
Α. που φιλοξενούν άστεγους
Β. ανοιχτές σε όλους
Γ. με κανόνες συμπεριφοράς και διαμονής
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ΙΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
1.Ορισμός

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία, η ενσωμάτωση είναι η διαδικασία με την οποία οι
μετανάστες και οι πρόσφυγες γίνονται αποδεκτοί στην κοινωνία. Η ενσωμάτωση συνδέεται
με την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων διαφορετικών ομάδων μέσα σε ένα υπάρχον
κοινωνικό σύστημα και τους βασικούς θεσμούς του. Συχνά η ενσωμάτωση ή η αδυναμία
ολοκλήρωσής της θεωρείται ότι αφορά μεμονωμένα

άτομα ή ομάδες. Αυτή η άποψη

εκφράζεται μέσα από στερεότυπα για μεταναστευτικές κοινότητες «κλεισμένες στον εαυτό
τους», ως δείγμα ότι δεν υπάρχει η πρόθεση να προσαρμοστούν στη νοοτροπία και τις
συνήθειες της χώρας υποδοχής. Έτσι, η ενσωμάτωση αποκτά ενδημικό χαρακτηριστικό,
δηλαδή είναι κάτι που κάποιες ομάδες έχουν και άλλες δεν το διαθέτουν. Με αυτόν τον τρόπο
στοχοποιούνται μεταναστευτικές κοινότητες με συγκεκριμένα πολιτισμικά χαρακτηριστικά.
Αντίθετα, παραμένουν έξω από το στόχαστρο της κριτικής οι πολιτικές ενσωμάτωσης, οι
οποίες εφαρμόζονται από τη χώρα υποδοχής (εθνικό πλαίσιο), τις τοπικές κοινωνίες (τοπικό
πλαίσιο) ή τους διεθνείς οργανισμούς (διεθνές πλαίσιο).
Το στοίχημα της ένταξης αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
σήμερα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, άλλη μεγάλη χώρα υποδοχής, που
από τις αρχές του 20ο;ύ αιώνα αποτέλεσε το μεγάλο χωνευτήρι, στην Ευρώπη η εθνική
ομοιογένεια ήταν για δεκαετίες ο κυρίαρχος στόχος. Από το 1999 (Πρόγραμμα του Τάμπερε),
η ΕΕ άρχισε να καλεί τις χώρες-εταίρους να συνεργαστούν για την ένταξη των υπηκόων
τρίτων χωρών με προγράμματα πολιτικής ένταξης εντός της ΕΕ.
Δραστηριότητα
Βρείτε κάποιες ενδιαφέρουσες απόψεις για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και
δοκιμάστε να απαντήσετε στο ερώτημα: ποια είναι τα κριτήρια που ορίζουν
την ευρωπαϊκή ιθαγένεια; < www.slideshare.net/senior.udc/european-
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identity-and-citizenship-integration-process-final >.
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Με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης (2009) έγινε ένα βήμα παραπέρα. Τα κράτη μέλη
συμφώνησαν σε ένα σύνολο βασικών δεικτών, βάσει των οποίων γίνεται επίσημα η μέτρηση
του βαθμού ενσωμάτωσης:


Απασχόληση:

το

ποσοστό

απασχόλησης,

ποσοστό

ανεργίας,

ποσοστό

δραστηριότητας


Εκπαίδευση: βασικός αλφαβητισμός (ανάγνωση, μαθηματικά και τεχνολογία),
ποσοστά εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μερίδιο της πρόωρης
εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης



Κοινωνική ένταξη: μέσο καθαρό εισόδημα, ποσοστό φτωχοποίησης, κατάσταση
της υγείας, ποσοστό ιδιοκτησίας / μη-ιδιοκτησίας



Ενεργή πολιτική συμμετοχή: μερίδιο των μεταναστών που αποκτούν ιθαγένεια,
μερίδιο των μεταναστών που κατέχουν status επί μακρόν διαμένοντος, μερίδιο
μεταναστών μεταξύ των εκλεγμένων αντιπροσώπων σε διαφορετικά επίπεδα
αντιπροσώπευσης (τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πολιτικές ενσωμάτωσης για τους μετανάστες συμπίπτουν σε
μεγάλο βαθμό με εκείνες των προσφύγων, αφού αφορούν αιτούντες άσυλο με άδεια
παραμονής ή αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Παρακάτω θα εξεταστούν πτυχές της
ενσωμάτωσης,

οι

οποίες

αφορούν

πολιτικές,

κοινωνικές

και

πολιτισμικές

όψεις

υπογραμμίζοντας τα σημεία, όπου οι διαδικασίες αυτές στην περίπτωση των προσφύγων
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διακρίνονται από εκείνες για τους μετανάστες.
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2.Πολιτική, Κοινωνική & Πολιτισμική Ενσωμάτωση

Τι σημαίνει πολιτική ενσωμάτωση; Πρόκειται για την ενσωμάτωση μέσω πολιτικής
αναγνώρισης, δηλαδή μέσω χορήγησης πολιτικών δικαιωμάτων (εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε
διαφορετικές εκλογικές διαδικασίες, τοπικές, εθνικές, μέλη συνδικάτων, δημιουργία συλλόγων
κτλ.). Είναι μια μορφή ενσωμάτωσης, η οποία πρέπει να νομοθετηθεί και να αποδοθεί στους
μετανάστες και πρόσφυγες και δεν μπορεί να κατακτηθεί μόνο με τις προσπάθειες του κάθε
ατόμου ή ομάδας. H πιο ολοκληρωμένη μορφή πολιτικής ενσωμάτωσης είναι η ιθαγένεια.
Κάθε κράτος αποδίδει την ιθαγένεια σηματοδοτώντας την πλήρη κατοχύρωση πολιτικών,
οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και την πρόσβαση σε κάθε είδους παροχές και
επιδόματα.
Υπάρχουν δύο βασικές τάσεις στον δυτικό νομικό πολιτισμό για την ιθαγένεια. Η
πρώτη βασίζεται στο αίμα. Ιστορικά προέρχεται από το ρωμαϊκό δίκαιο και βασίζεται στη
συγγένεια (δίκαιο του αίματος). Έτσι ένα παιδί που γεννιόταν από Ρωμαίο πατέρα (και μόνο)
μπορούσε να θεωρηθεί Ρωμαίος πολίτης. Αντίστοιχα, στα σύγχρονα κράτη ένα μωρό
γεννημένο από πολίτες (άνδρα και γυναίκα) ενός εθνικού κράτους είχε δικαίωμα στην
ιθαγένεια αυτού του κράτους. Η τάση αυτή κυριάρχησε με παραλλαγές στην Ευρώπη και
είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία των εθνικών κρατών. Αντίθετα, η δεύτερη τάση είχε
ως βάση το έδαφος. Με άλλα λόγια, ένα μωρό που γεννιόταν μέσα στο κυρίαρχο έδαφος
ενός κράτους (χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα) είχε το δικαίωμα να θεωρηθεί
πολίτης αυτού του κράτους (δίκαιο του εδάφους). Αυτή η μορφή ιθαγένειας ταυτίζεται με την
πολυμορφία και πολυπολιτισμικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών.

συμβαίνει δηλαδή σε ανθρώπους που δεν είναι γεννημένοι από γονείς πολίτες του
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Φωτογραφία 7. Πολιτογράφηση Μεταναστών στις ΗΠΑ
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κυρίαρχου κράτους ούτε όμως έχουν γεννηθεί στο έδαφος του; Υπάρχει μια διαδικασία που
ονομάζεται πολιτογράφηση μέσα από την οποία ένα κράτος αποδίδει ιθαγένεια σε ένα
άτομο που δεν ανήκει στις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες (αίμα/έδαφος). H διαδικασία
καλεί το άτομο που θέλει να αποκτήσει ιθαγένεια να καταθέσει μία σειρά εγγράφων, τα
οποία αποδεικνύουν τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα για ένα χρονικό διάστημα αρκετών
ετών χωρίς μεγάλα διαστήματα απουσίας, τη νόμιμη εργασία και ασφάλιση καθώς και τη
νόμιμη είσοδο στη χώρα και την απουσία καταδικαστικών αποφάσεων. Η διαδικασία
διαφέρει από χώρα σε χώρα στις επιμέρους λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα στον
αριθμό των ετών διαμονής που απαιτείται, αλλά ειδικά στην ΕΕ γίνεται μια προσπάθεια
σύγκλισης των κριτηρίων.
Παρατηρούμε επομένως ότι υφίστανται διαφορετικές κατηγορίες πολιτογράφησης, οι
οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: άτομα που μπορούν να αποδείξουν ότι
σχετίζονται με τις κατηγορίες αίματος (ύπαρξη ενός Έλληνα γονιού, πχ. ομογενείς) ή
εδάφους (γέννηση σε ελληνικό έδαφος) και αλλογενείς αλλοδαποί. Η τελευταία κατηγορία
διακρίνεται σε αλλοδαπούς που έχουν σχέση με την ΕΕ ή με χώρες που έχουν ειδική σχέση με
την ΕΕ, αλλά δεν είναι κράτη-μέλη, όπως η Νορβηγία και η Ελβετία και σε εκείνους που
προέρχονται από χώρες που δεν έχουν σχέση με την ΕΕ.
Δραστηριότητα
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών για να διαβάσετε μια
λεπτομερή ανάλυση του νομικού πλαισίου της ιθαγένειας στην Ελλάδα
<http://www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/general_directorate_ith
ageneias_migratation/diefthinsi_ithageneiasNEW/ktisi_ithageneiasNEW>

Από αυτή την επισκόπηση φαίνεται ότι η πολιτογράφηση συνδέεται στενά με
παραδοσιακές κατηγορίες αναγνώρισης, οι οποίες σχετίζονται με την έννοια της εθνικής
ταυτότητας είτε ως δικαίωμα αίματος/εδάφους είτε βάσει κληρονομικότητας (δηλαδή τους
δίδεται μέσω της καταγωγής των γονιών τους). Αντίθετα, η διαδικασία πολιτογράφησης των
αλλοδαπών σχετίζεται με τυπικές νομικές διαδικασίες και τεκμήρια

(εργασία, διαμονή,

ασφάλιση), οι οποίες, όπως θα εξετάσουμε και στη συνέχεια, δεν είναι αυτονόητες για όλες
τις ομάδες, όπως οι πρόσφυγες. Επίσης διαφαίνεται ότι οι πολλαπλές κατηγορίες ιθαγένειας
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που αρχίζουν να εμφανίζονται μετά το 1990 στην ΕΕ σχετίζονται άμεσα με τις διαφορετικές
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μορφές μετανάστευσης και τη διαμόρφωση πολυπολιτισμικών κοινωνιών, οι οποίες θα
πρέπει να ανοίξουν για να ενσωματώσουν νέους πολίτες.
Ειδικότερα για την Ελλάδα, η συζήτηση για την ιθαγένεια και την πολιτική ενσωμάτωση
των προσφύγων και μεταναστών άρχισε κυρίως μετά το 1990 με τις ροές από την πρώην
Σοβιετική Ένωση και τα Βαλκάνια. Η αναγνώριση αυτών των μεταναστών ως μέρος της
ιστορικής ελληνικής διασποράς βοήθησε στην αναγνώρισή τους και στη νομιμοποίησή
τους. Αυτή η αναγνώριση δεν ήταν απλή διαδικασία, αφού οι ομογενείς καλούνταν να
αποδείξουν την ελληνικότητά τους με όποιο μέσο μπορούσαν: έγγραφα (διαβατήρια,
εγγραφή σε προξενικά μητρώα) είτε δικά τους είτε της οικογένειάς τους σε βάθος γενεών,
γνώση της γλώσσας ή της ελληνικής ιστορίας, συμμετοχή σε συλλόγους ομογενών και
γνώση χορών ή εθίμων, επίδειξη εθνικής συνείδησης.
Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να βασίζονται για κάτι τόσο σημαντικό σε υποκειμενικά
συμπεράσματα ανθρώπων, οι οποίοι συχνά δε γνώριζαν την ιστορία τους (προξενικές
αρχές, αστυνομία, υπάλληλοι υπουργείου εσωτερικών) ή ακόμα και σε ανθρώπους με τους
οποίους ίσως να μην είχαν τις καλύτερες σχέσεις (πρόεδροι συλλόγων) ή που έβλεπαν την
ευκαιρία να αποκομίσουν οικονομικά κέρδη, αφού για παράδειγμα ζητούσαν να
χρηματιστούν για να βοηθήσουν στην διαδικασία αναγνώρισης των ομογενών. Η συζήτηση
όμως για την ενσωμάτωση των ομογενών μαζί με τις πιέσεις της ΕΕ άνοιξε το θέμα της
ενσωμάτωσης προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα.
Δραστηριότητα
Δείτε το σποτ της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
< https://youtu.be/AE7AHs_cBis >

Οι γονείς μου δεν είχαν ελληνικό διαβατήριο και λογικά δεν μπορούσαν να μας γράψουν,
αλλά τέλειωσα το σχολείο και πέρασα στα ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας. Δεν αναρωτήθηκα ποτέ
πώς. Το ότι δεν είχα χαρτιά δεν επηρέασε ποτέ τις καθημερινές μου σχέσεις με τα παιδιά, το
θέμα της υπηκοότητας το συνειδητοποίησα πολύ αργότερα, μετά τα 22. Πριν από αυτό
ήμουν στον κόσμο μου. Στη δικιά μου σφαίρα. Θεωρούσαμε τους εαυτούς μας Έλληνες
και δεν φανταζόμασταν ότι υπήρχε διαφορά ή πρόβλημα. Μετά τα 18-19 βρεθήκαμε προ

http://www.lifo.gr/mag/features/1910
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εκπλήξεως γιατί άρχισαν τα «σύννεφα»7.
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Αυτό που επισημαίνει η ιστορία του MC Yinca είναι ότι τα τεχνοκρατικά κριτήρια που
κυριαρχούσαν στη διαδικασία αναγνώρισης του ελληνικού κράτους συχνά άφηναν έξω τις
προσωπικές ιστορίες και δημιουργούσαν παράλογες καταστάσεις, ειδικά στη δεύτερη γενιά
μεταναστών ή προσφύγων. Όσο τα παιδιά της γενιάς αυτής ήταν ανήλικα, καλύπτονταν
από το status των γονιών τους, από την άδεια παραμονής κτλ. Όταν όμως ενηλικιώνονταν,
το νομικό καθεστώς του ελληνικού κράτους για χρόνια τους άφηνε έκθετους μέχρι να
πολιτογραφηθούν Έλληνες πολίτες, παρότι είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα ή φοιτήσει σε
ελληνικά σχολεία και πανεπιστήμια. Όλη αυτή η διαδικασία έπαιρνε χρόνο ενώ στο
μεσοδιάστημα κινδύνευαν με σύλληψη ή απέλαση. Το άδικο αυτό καθεστώς άλλαξε μόλις το
2015 (4332/15)8. Υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ανθρώπων που θεωρούνται
ανιθαγενείς, δηλαδή δεν έχουν καμία πολιτική αναγνώριση. Μπορείτε να διαβάσετε για τις
εμπειρίες τους στο <https://www.thepressproject.gr/article/69215/Ekeinoi-pou-den-exounpatrida>.
Tην ίδια στιγμή, επειδή η μετακίνηση και η μετανάστευση γίνονται ολοένα πιο
συνηθισμένα φαινόμενα, πολλοί άνθρωποι έχουν περισσότερες από μία ιθαγένειες. Δεν
αναγνωρίζουν όλες οι χώρες τη διπλή ή πολλαπλή ιθαγένεια (για παράδειγμα η Κίνα την
απαγορεύει) αλλά όλο και περισσότερες ακολουθούν αυτόν το δρόμο. Η Ελλάδα δέχεται τη
διπλή ιθαγένεια. Πολλοί Έλληνες ομογενείς είναι πολίτες της χώρας στην οποία διαμένουν
αλλά έχουν και την ελληνική ιθαγένεια. Ακόμη όμως και στην περίπτωση της διπλής ή
πολλαπλής ιθαγένειας, αυτή που είναι ενεργή κάθε φορά μπορεί να διαφέρει. Έτσι, ο
Έλληνας ομογενής στο Σίδνεϋ έχει ενεργή την ιθαγένεια του πολίτη της Αυστραλίας (δικαίωμα
εκπαίδευσης, υγείας, πολιτικά δικαιώματα) ενώ η ελληνική ιθαγένεια είναι ανενεργή.
Η πολιτική ενσωμάτωση είναι συχνά αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης προσπάθειας,
την οποία οι πρόσφυγες και οι μετανάστες βιώνουν στην καθημερινότητά τους και σε κάθε
πτυχή της ζωής τους. Αυτή η προσπάθεια είναι άμεσα συνδεδεμένη με διαφορετικούς φορείς
εξουσίας τόσο κρατικούς όσο και διεθνείς (ΕΕ, ΟΗΕ). Επίσης πολιτικοί φορείς, όπως τα
κόμματα, μπορούν να συνεισφέρουν στην ενσωμάτωση των προσφύγων διευκολύνοντας
τη συμμετοχή των τελευταίων σε αυτά. Οι κυριότερες μορφές ενσωμάτωσης που ξεχωρίζουν
σε αυτήν την καθημερινότητα είναι η έννοια της κοινωνικής ενσωμάτωσης καθώς και η
πολιτισμική ενσωμάτωση.
Η κοινωνική ενσωμάτωση δεν είναι καινούργια.

Ήδη στη μεταπολεμική Ευρώπη

ion/diefthinsi_ithageneiasNEW/nomoiNEW/
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απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες την ίδια ποιότητα ζωής. Οι πολίτες που ζουν σε συνθήκες
φτώχιας έχουν μειωμένη πρόσβαση στην ιδιότητα του πολίτη. «Η πρόσβαση στην εργασία,
στην πρόνοια, στην παιδεία, στην κατοικία, δηλαδή σε ό,τι διασφαλίζει τη συμμετοχή σε μια
‘πολιτισμένη’ [με την έννοια της αξιοπρέπειας] ζωή» (Marshall, 1950 σ. 94). Αυτή η μορφή
ενσωμάτωσης ξεκινάει από τις ανάγκες ή

επιθυμίες των ίδιων των μεταναστών και

προσφύγων, δηλαδή δε τους αποδίδεται, όπως γίνεται με την ιθαγένεια. Αντίθετα είναι εφικτή
μέσα από καθημερινή προσπάθεια τόσο από τη μεριά της κοινωνίας υποδοχής όση και από
τη μεριά των προσφύγων. Από την άλλη πλευρά κρατικές πολιτικές που διευκολύνουν την
πρόσβαση των προσφύγων στην εκπαίδευση, εργασία ή στέγαση κάνουν πιο εύκολη την
κοινωνική τους ενσωμάτωση. Έτσι, η κοινωνική ενσωμάτωση είναι στενά συνδεδεμένη με την
νομιμοποίηση των μεταναστών και των προσφύγων. Η κοινωνική ενσωμάτωση κρύβει
συχνά αγώνες μέσα από τους οποίους μετανάστες και πρόσφυγες μπορεί να συνδέονται με
κινήματα που αφορούν και την κυρίαρχη κοινωνία, όπως για παράδειγμα εντατικά κινήματα.
Δημιουργούνται λοιπόν σημεία επαφής και διασύνδεσης που οδηγούν στην κοινωνική
συμμετοχή.
Η τελευταία μορφή ενσωμάτωσης, η οποία είναι εξίσου σημαντική με τις άλλες δύο,
είναι η πολιτισμική ενσωμάτωση. Πρόκειται για μια μορφή ενσωμάτωσης που ορίζεται μέσα
από πολιτικές του κράτους, όπως για παράδειγμα εκπαίδευση για πρόσφυγες ή μετανάστες,
ειδικά μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού. Από την άλλη όμως έγκειται και στη διαμόρφωση
των κοινωνικών δικτύων των ίδιων των μεταναστών και προσφύγων, λόγου χάρη
σχηματισμός ομάδων συνομήλικων, μουσικά συγκροτήματα, παροικίες κτλ. Σημαντικό
στοιχείο για την πολιτισμική ενσωμάτωση αποτελεί συχνά η πολιτισμική οικειότητα. Όσο πιο
κοντινός είναι ή θεωρείται ότι είναι ο πολιτισμός της χώρας καταγωγής με εκείνον της χώρας
υποδοχής, τόσο περισσότερο διευκολύνεται η διαδικασία της ενσωμάτωσης. Η περίπτωση
των Ελλήνων ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση υπογραμμίζει τη βαρύτητα αυτής
της πολιτισμικής εγγύτητας.
Υπογραμμίστηκε μέχρι εδώ ότι η ενσωμάτωση είναι μια μακρόχρονη και πολυδιάστατη
διαδικασία, η οποία ξεκινάει με την καθημερινότητα του μετανάστη και φτάνει μέχρι τα κέντρα
λήψης αποφάσεων, εθνικά και ευρωπαϊκά, τοπικά αλλά και διεθνή. Η ενσωμάτωση περιέχει
μορφές πολιτικής, πολιτισμικής και κοινωνικής αναγνώρισης. Συχνά τόσο το φύλο όσο και οι
διαφορετικές γενιές παίζουν σημαντικό ρόλο στις διαφορετικές μορφές ενσωμάτωσης και το
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πώς αυτή επιτυγχάνεται.
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Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 5
Βάσει όσων έχετε διαβάσει επιλέξτε τη σωστή απάντηση κ αι έπειτα
ανατρέξτε στο κεφάλαιο για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.
1. Η ενσωμάτωση είναι…
Α. όταν κάποιος γίνεται μέλος μιας ομάδας
Β. η χορήγηση διαβατηρίου
Γ. μια πολλαπλή διαδικασία
Δ. όταν κάποιος μιλάει τη γλώσσας υποδοχής
2. Η απόδοση ιθαγένειας γίνεται με βάση το ….
Α. αίμα
Β. το έδαφος
Γ. το αίμα και το έδαφος
Δ. το χρώμα
3. Ένα πρόσφυγας μπορεί να πάρει την ιθαγένεια….
Α. όταν κάνει οικογένεια
Β. όταν πιάσει δουλειά
Γ. με τη διαδικασία της πολιτογράφησης
Δ. με χρήματα
4. Οι άνθρωποι που δεν έχουν ιθαγένεια είναι…
Α. χωρίς σπίτι
Β. ανιθαγενείς
Γ. φτωχοί
Δ. παράνομοι
5. Η κοινωνική και πολιτισμική ενσωμάτωση…
Α. κατακτώνται
Β. αποδίδονται από το κράτος
Γ. δεν αποκτώνται
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Δ. μπορούν να χαθούν
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3. Διαδικασίες Ενσωμάτωσης

Στην προηγούμενη υποενότητα προσπαθήσαμε να ορίσουμε την έννοια της
ενσωμάτωσης και τις διαφορετικές μορφές της. Υπογραμμίστηκε ότι η ενσωμάτωση είναι μια
πολυδιάστατη διαδικασία, η οποία αγκαλιάζει όλες τις πλευρές της ζωής του μετανάστη και
πρόσφυγα αλλά και της κοινωνίας υποδοχής. Στη συνέχεια θα εξεταστούν διαδικασίες που
μπορούν να βοηθήσουν ή να εμποδίσουν τις διαφορετικές μορφές ενσωμάτωσης, την
πολιτική, κοινωνική ή την πολιτισμική, αναδεικνύοντας πόσο συνδεδεμένες είναι μεταξύ τους.
Στέγαση
Η στέγαση είναι ένα οριζόντιο θέμα (αφορά όλους τους πρόσφυγες), που επηρεάζει
την κοινωνική ενσωμάτωση, την υγεία, τις ευκαιρίες απασχόλησης, και επομένως παίζει
σημαντικό ρόλο για το μέλλον του πρόσφυγα και μετανάστη στην κοινωνία υποδοχής. Το
θέμα της στέγασης των προσφύγων είναι περίπλοκο και σχετίζεται με παράγοντες πέρα από
το εισόδημα. Η έξοδος από τα κέντρα φιλοξενίας και η επιλογή της στέγασης για τον
πρόσφυγα, συνδέεται συχνά με θέματα εγγύτητας (συγγένεια, εθνοτοπικές ταυτότητες) ή με
τη υποχρέωση να αποταμιευτούν χρήματα για την οικογένεια στη χώρα καταγωγής.
Ο Γάλλος σκηνοθέτης Ζακ Οντιάρ γύρισε το 2015 την ταινία «Ντίπαν: Ο άνθρωπος
χωρίς πατρίδα» (Dheepan). Ο Ντίπαν είναι πρόσφυγας από τη Σρι Λάνκα, ο οποίος φτάνει
στη Γαλλία μαζί με τη γυναίκα του και την κόρη του. Όπως όμως αποκαλύπτεται, ούτε η
γυναίκα ούτε το κορίτσι είναι συγγενείς του, όπως δεν είναι και μεταξύ τους οι δυο γυναίκες. Η
υιοθέτηση της ταυτότητας της οικογένειάς τους έγινε για να υποστηρίξουν την αίτησή τους
για άσυλο και να εγκατασταθούν στη Γαλλία. Οι αρχές τούς νοικιάζουν ένα σπίτι στα γαλλικά
προάστια (banlieue), όπου ο Ντίπαν γίνεται θυρωρός. Όπως γλαφυρά αποκαλύπτει η
ταινία, το συγκρότημα αυτών των κατοικιών είναι ένα κέντρο ένοπλων συγκρούσεων μεταξύ
ομάδων που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, κάτι που φέρνει σε δύσκολη θέση την
ιδιότυπη αυτή οικογένεια
<https://www.youtube.com/watch?v=Dio50hb4J2U&feature=youtu.be&t=50>.
Συνήθως οργανισμοί που εμπλέκονται στη διαχείριση προσφυγικών ροών, όπως η
Ύπατη Αρμοστεία ή το Ταμείο Προσφύγων της ΕΕ αποδεσμεύουν κονδύλια για τη στέγαση
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προσφύγων σε διαμερίσματα. Άλλες φορές αυτό γίνεται μέσω της μέριμνας εθνικών
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προγράμματα αυτά αποσκοπούν στην αποϊδρυματοποίηση των προσφύγων, δηλαδή στην
ένταξή τους σε κανονικές συνθήκες διαβίωσης έξω από τα κέντρα φιλοξενίας. Επίσης η
εύρεση στέγης θεωρείται σημαντική, επειδή έχει αντίκτυπο στην κυρίαρχη κοινωνία υποδοχής.
Ενισχύεται η τοπική οικονομία αλλά και η ορατότητα των προσφύγων όχι ως ομάδες αλλά
ως άτομα ή οικογένειες, και έτσι έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν και να αναπτύξουν
φιλικές και κοινωνικές σχέσεις με τη γειτονιά και την τοπική κοινωνία.
Όμως στις μεγαλύτερες πόλεις παρατηρείται ένα γενικότερο έλλειμμα στέγης και
συχνά επιλέγονται περιοχές προαστίων ή εργατικών κατοικιών που αντιμετωπίζουν μεγάλα
προβλήματα,

όπως

υψηλά

ποσοστά

ανεργίας,

ναρκωτικά,

εγκληματικότητα,

υποβαθμισμένες υποδομές (όπως υπογραμμίζει η ταινία του Οντιάρ). Η εγκατάσταση
προσφύγων σε αυτές τις περιοχές συχνά θεωρείται από τους κατοίκους τους ότι στιγματίζει
την περιοχή τους και έχει περαιτέρω αντίκτυπο στις τιμές των κατοικιών. Από την άλλη, η
ανάγκη επιβίωσης και

η ευάλωτη θέση τους κάνει τους πρόσφυγες εύκολο στόχο σε

παράνομα κυκλώματα εκμετάλλευσης.
Μια άλλη επιλογή είναι η φιλοξενία σε σπίτια φίλων ή συγγενών. Είναι ιδιαιτέρως
δημοφιλής στις περιπτώσεις ανδρών που μεταναστεύουν μόνοι τους. Αντίθετα, στις
περιπτώσεις οικογενειών αποτελεί προσωρινή λύση. Αυτή η επιλογή θεωρείται ‘ασφαλής’,
αφού βασίζεται σε δεσμούς συγγένειας, εντοπιότητας (από την ίδια πόλη ή χωριό) ή
εθνικότητας. Με αυτό τον τρόπο συντηρούνται οι δεσμοί αυτοί, καθώς και οι ταυτότητες που
εκφράζουν. Διατηρούνται επίσης οι δεσμοί με την πατρίδα μέσω της γλώσσας, των
συνηθειών, του φαγητού, της μουσικής ή του οπτικού πολιτισμού, όπως για παράδειγμα
ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται μια αίσθηση ασφάλειας
και οικειότητας που ισορροπεί του κινδύνους και την αίσθηση ανασφάλειας, η οποία συχνά
προκαλείται στους πρόσφυγες στο δημόσιο χώρο.
Από

την

άλλη μεριά

όμως αυτή

η λύση δημιουργεί

προβλήματα.

Συχνά

χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη διαμόρφωση ενός κλίματος καχυποψίας που
συμβάλλει στα αρνητικά στερεότυπα. Ειδικά για τους μουσουλμάνους πρόσφυγες και
μετανάστες και τη σύνδεσή τους συχνά με την τρομοκρατία, αυτά τα διαμερίσματα
μεταφέρονται στα ΜΜΕ ως ‘γιάφκες’. Όμως παραβλέπεται το γεγονός ότι η παροχή
στέγασης αποτελεί ευκαιρία εκμετάλλευσης, ειδικά για πρόσφυγες ή μετανάστες «χωρίς
χαρτιά»

(υψηλές

τιμές,

κακής

ποιότητας

σπίτια/διαμερίσματα,

μεγάλος

αριθμός
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συγκατοίκων).
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Δραστηριότητα
Δείτε την ταινία των Βέλγων αδελφών Νταρντέν «Η Υπόσχεση» (1996) που
αναφέρεται στις συνθήκες στέγασης προσφύγων και μεταναστών στο
Βέλγιο <https://www.youtube.com/watch?v=GqkHhfCUoK0>.
Πολλές φορές η στέγαση προσφύγων και μεταναστών σχετίζεται με τη διαμόρφωση
εθνικών γειτονιών, ένα φαινόμενο που διαμορφώθηκε τόσο στις ΗΠΑ από το 1950 και μετά
όσο και στην Ευρώπη αργότερα, όταν υποβαθμισμένες περιοχές με χαμηλά ενοίκια
εγκαταλείπονταν από τους παλιότερους κατοίκους σε νέους πληθυσμούς μεταναστών, που
συχνά μετατρέπονταν σε γκέτο.

Δραστηριότητα
Διαβάστε για τις μορφές εγκατάστασης διαφορετικών μεταναστευτικών
ομάδων στην Αθήνα κατά την περίοδο 2000-2010 (Μπαλαμπανίδης 2015)
<http://www.athenssocialatlas.gr >.

Εργασία
Η εργασία αποτελεί βασικό όρο της ενσωμάτωσης, πέρα από ένα βασικό ανθρώπινο
δικαίωμα που μπορεί να εξασφαλίσει τη διαβίωση με όρους αξιοπρέπειας. Επίσης αποτελεί
ένα σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση του πρόσφυγα, την ανάπτυξη του αισθήματος ότι
μπορεί να αυτοσυντηρηθεί και να συντηρήσει την οικογένειά του, είτε αυτή βρίσκεται μαζί του
είτε έχει μείνει πίσω. Άλλωστε η εύρεση εργασίας συνδέεται άμεσα με την απόφαση του
μετανάστη να φύγει από τη χώρα καταγωγής. Η απόκτηση του καθεστώτος του πρόσφυγα
σηματοδοτεί το νόμιμο δικαίωμα των προσφύγων να εισέλθουν στην αγορά εργασίας χωρίς
περιορισμούς. Ωστόσο, σε αυτό παρουσιάζεται μια νέα σειρά από εμπόδια, όπως η
διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας, η εξοικείωση με την τοπική αγορά εργασίας, η γνώση της
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γλώσσας και η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.
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Πολλές φορές όλα τα παραπάνω οδηγούν στην αστάθεια της απασχόλησης (συχνή
αλλαγή εργασίας), συχνή εναλλαγή μεταξύ σύντομων περιόδων απασχόλησης, ανεργίας ή
υποαπασχόλησης. Συχνά ο πρόσφυγας δέχεται μια εργασία που υπολείπεται των δεξιοτήτων
του ή της προηγούμενης εργασίας και του μορφωτικού του επιπέδου, επειδή νιώθει ότι
πρέπει να δεχτεί οποιοδήποτε είδος εργασίας ώστε να βρει στέγη και να στείλει χρήματα πίσω
στην πατρίδα ή ακόμα και να αποπληρώσει το χρέος του στους διακινητές που τον
μετέφεραν στη χώρα υποδοχής.9 Η ανάγκη για εργασία οδηγεί τους πρόσφυγες στην
πλήρωση θέσεων χαμηλών προσόντων με κακές αποδοχές, οι οποίες δεν προσελκύουν το
γενικό πληθυσμό, όπως ο τομέας της φροντίδας, καθαρισμού, τροφοδοσίας, οικοδομικών
εργασιών κ.ά. Ο ρόλος των εργατικών συνδικάτων και η ενσωμάτωση των εργαζόμενων
προσφύγων μπορεί να έχει καίρια σημασία για τα δικαιώματα των τελευταίων στο εργασιακό
τους περιβάλλον. Επίσης οι έμφυλες σχέσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο, αφού συχνά
εργασίες που συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών στους τομείς του καθαρισμού,
φροντίδας και υγείας καλύπτονται από γυναίκες, ενώ εκείνες που συνδέονται με
χειρωνακτικές εργασίες, όπως η οικοδομικές εργασίες, συνδέονται με την ανδρική εργασία.
Για την καλύτερη εργασιακή τύχη των προσφύγων και μεταναστών είναι αναγκαία η
αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας τους.
Οι νέες τεχνολογίες παίζουν καθοριστικό ρόλο για την αναγνώριση αυτή αλλά και για την
επαγγελματική αποκατάσταση των προσφύγων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το παράδειγμα
ενσωμάτωσης μέσω των νέων τεχνολογιών ενός νεαρού πρόσφυγα από τη Συρία στη
Γερμανία <http://thedomeproject.net/bureaucrazy.html >. Έρευνες που έχουν γίνει από τον
ΟΗΕ αποδεικνύουν ότι οι πρόσφυγες συχνά τα πηγαίνουν χειρότερα από ό,τι άλλοι
μετανάστες σε θέματα που αφορούν την απασχόληση. Αυτό συμβαίνει επειδή σε αυτή την
ομάδα ισχύουν ειδικά εμπόδια, εκτός από τις γενικότερες προκλήσεις που αφορούν και τους
άλλους μετανάστες, όπως για παράδειγμα η απώλεια των εγγράφων ταυτότητας και
προσόντων (πτυχία), ψυχολογικά τραύματα, το άγχος από το χωρισμό της οικογένειας και η
μακρά περίοδος αδράνειας εξαιτίας του συστήματος ασύλου.

Εκπαίδευση
Μια άλλη οριζόντια κατηγορία που επηρεάζει πολλές πτυχές της ενσωμάτωσης των
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επιτέλεση διαφορετικών μορφών ενσωμάτωσης, όπως η εργασία, τα προγράμματα
κατάρτισης, η επανεκπαίδευση. Επίσης επιτρέπει τη δικτύωση, την κοινωνική και πολιτισμική
συμμετοχή ή ακόμα και την εξεύρεση στέγης, ενώ συχνά θεωρείται από την κοινωνία
αποδοχής ως δείκτης προσέγγισης του πολιτισμού της κυρίαρχης κοινωνίας από την
πλευρά των προσφύγων.
Οι πρόσφυγες γενικά συμμετέχουν στο χαμηλότερο επίπεδο της εκπαίδευσης, όπως η
βασική γλωσσική εκπαίδευση ή τα μαθήματα πληροφορικής. Συχνά αυτά είναι ανεπαρκή ως
εφόδια για την αγορά απασχόλησης ή για την ανώτερη εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, οι
πρόσφυγες βρίσκονται προσδεμένοι σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που θα ήθελαν ή θα
τους ταίριαζαν, θυσιάζοντας συχνά το δικό τους παρόν για το μέλλον των παιδιών τους. Οι
πρόσφυγες που εισέρχονται στην ανώτερη εκπαίδευση το κάνουν συχνά με υψηλό
προσωπικό κόστος. Η ενσωμάτωση των γυναικών επηρεάζεται ιδιαίτερα από τη γλώσσα.
Όπου οι γυναίκες συμμετέχουν σε μαθήματα γλώσσας και άλλων μαθημάτων, αυτό ενισχύει
την αυτοεκτίμησή τους και τον αυτοσεβασμό τους.
Κοινωνική Ζωή
Δεν είναι εύκολο να μετρηθεί η κοινωνική συμμετοχή. Σε αντίθεση με την απασχόληση
ή τη στέγαση, η κοινωνική ενσωμάτωση ξεκινά ανεξαρτήτως της τυπικής κατάστασης. Κατά
την περίοδο του ασύλου, ιδιαίτερα ενόσω ζουν σε κέντρα υποδοχής, σχηματίζονται φιλίες
και δίκτυα με άλλους αιτούντες άσυλο είτε με τα μέλη του προσωπικού ή άλλους
επαγγελματίες που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης. Με την πάροδο
του χρόνου, η οικειότητα και οι δεσμοί με τη νέα κοινωνία μπορεί να ενισχυθούν. Αυτό οδηγεί
το άτομο στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ωθώντας το σε μια πορεία πλήρους συμμετοχής
στην κοινωνία. Η ταχύτητα και ο βαθμός στον οποίο οι πρόσφυγες

μπορούν να

ενσωματωθούν κοινωνικά, εξαρτάται εν μέρει από τις δομές της κυρίαρχης κοινωνίας και εν
μέρει από τους ίδιους τους πρόσφυγες, την επιθυμία τους και την ικανότητα να
αλληλεπιδρούν με τους άλλους. Με την πάροδο του χρόνου, οι πρόσφυγες δημιουργούν
έναν τρόπο ζωής στο πλαίσιο της νέας χώρας. Υπάρχουν βέβαια παράγοντες που μπορούν
να επηρεάσουν αυτή τη διαδικασία ενσωμάτωσης, όπως η θρησκεία, το φύλο ή η
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Θρησκεία
Ένας από τους παράγοντες που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία
ενσωμάτωσης των προσφύγων είναι η θρησκεία. Όπως έχει επισημανθεί, η θρησκεία
αποτέλεσε έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στη διαμόρφωση συλλογικών
ταυτοτήτων. Έτσι, μέχρι τον 19ο αιώνα η λέξη χριστιανός ήταν συνώνυμο του ανθρώπου σε
πολλές χριστιανικές χώρες, ειδικά στη Ρωσική Αυτοκρατορία αλλά και στον ευρωπαϊκό νότο.
Την ίδια στιγμή, όπως θα συζητηθεί σε επόμενη ενότητα, η έννοια της κοινότητας στον
μουσουλμανικό κόσμο (ούμα) είναι συνυφασμένη με την έννοια της θρησκευτικής
κοινότητας. Ο διαχωρισμός ανάμεσα στην πολιτική και θρησκευτική κοινότητα στην Ευρώπη
ήταν συνυφασμένος με πολιτικές εξελίξεις

που επέφεραν το διαχωρισμό κράτους και

εκκλησίας, κάτι που δεν συνέβη σε άλλες περιοχές του κόσμου, αλλά δεν έγινε και με τον ίδιο
τρόπο σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης.
Στην περίπτωση των προσφύγων η θρησκεία αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς
τόσο της προσωπικής τους ταυτότητας όσο και της κοινωνικής τους ζωής. Δημιουργεί
γέφυρες με την οικογένεια και την κοινότητα που άφησαν πίσω, με τις ομόθρησκες
κοινότητες σε άλλα μέρη του κόσμου (διασπορικές κοινότητες) και άρα δημιουργεί δίκτυα
που μπορούν να συντελέσουν στην εγκατάσταση ή και στη μετεγκατάσταση των
προσφύγων. Την ίδια στιγμή όμως μπορεί να βοηθήσει στην ενσωμάτωση των προσφύγων
στην κυρίαρχη κοινότητα ή, αντίθετα, στην απομόνωσή τους.
Ας εξετάσουμε μια προσωπική ιστορία ενός Πακιστανού μετανάστη στο Βόλο (Σιδέρη,
επιτόπια έρευνα στο Βόλο, 2013).Ο Μάχντι είναι πενήντα χρονών από το Πακιστάν. Έφυγε
από την πόλη του γιατί, όπως εξηγεί με τα λίγα ελληνικά που γνωρίζει, «μπουμ, μπουμ,
βόμβες». Η μικρή του πόλη συνόρευε με το Αφγανιστάν και η έκρυθμη πολιτική κατάσταση,
που ακολούθησε της αμερικανικής εισβολής το 2002, διέλυσε τη μικρή επιχείρηση χαλιών που
είχε. Έδωσε γύρω στα 5000 ευρώ σε διακινητές και έφτασε στην Αθήνα. Εκεί δούλεψε στα
χωράφια στο Μαραθώνα και μετέπειτα εγκαταστάθηκε στο Βόλο. Κατάφερε να ανοίξει μια
επιχείρηση. Η επιχειρηματικότητα συνδέθηκε στενά με τη νομιμοποίηση των μεταναστών στην
ΕΕ μετά το 2000. Στον Βόλο νοίκιασε ένα φτηνό σπίτι στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, που είναι
μια ιστορική προσφυγική γειτονιά με φτηνότερα ενοίκια σε σύγκριση με την πόλη του Βόλου.
Η επιχείρηση ήταν ένα μαγαζάκι με ασιατικά προϊόντα. Σιγά σιγά νοίκιασε και το
διπλανό μαγαζί ανοίγοντας ένα κουρείο και φέρνοντας το γιο του από το Πακιστάν για να το
δουλέψει. Το μαγαζάκι μοιάζει να έχει μετατραπεί σε στέκι. Συνήθως στέκονται απέξω πολλοί
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Μεταναστών στον Βόλο. Στο πάρτι που έκανε η τάξη τους, το φαγητό που ετοίμασε ο Μάχντι
είχε μεγάλη επιτυχία, κάτι για το οποίο ήταν πολύ περήφανος. Στο μαγαζάκι δεν μπαίνουν
πολλοί Έλληνες, αν και βρίσκεται σε πολυσύχναστη περιοχή του Βόλου. Συνήθως όσοι
μπαίνουν,

αγοράζουν κάποια προϊόντα ψιλικατζίδικου, ενώ το μάτι τους τραβάνε τα

ασιατικά προϊόντα, όπως οι κίτρινες και κόκκινες φακές, αλλά μοιάζουν σκεπτικοί και δεν
αποφασίζουν να τα αγοράσουν. Ο Μάχντι νοίκιασε ένα ακόμα διαμέρισμα και το μετέτρεψε
σε αυτοσχέδιο τζαμί. «Για να προσεύχονται τα παιδιά», λέει, εννοώντας τους λίγους
Πακιστανούς και Μπαγκλαντεσιανούς, οι οποίοι μένουν στο Βόλο. Λίγους μήνες μετά τη
συνάντησή μας, μέλη της Χρυσής Αυγής προσπάθησαν να κάψουν αυτό το τζαμί αλλά
ευτυχώς δεν τα κατάφεραν.
Η περίπτωση του Μάχντι είναι χαρακτηριστική σε σχέση με τη θρησκεία και την
ενσωμάτωση. Ο Μάχντι ακολούθησε το δρόμο της μετανάστευσης από το Πακιστάν, όπως
αρκετοί

άλλοι.

Όπως

εξηγεί

ο

Μάχντι,

η

εύφλεκτη

κατάσταση

στα

σύνορα

Αφγανιστάν/Πακιστάν δημιούργησε μια ανυπόφορη κατάσταση για τον ίδιο και την
οικογένειά του, ειδικά όταν έχασε από βομβαρδισμό και την επιχείρησή του. Η έλευση και η
εγκατάσταση στην Ελλάδα δεν ήταν εύκολη και εμπεριείχαν διάφορες μετακινήσεις και
αλλαγή εργασίας (Αθήνα-Βόλος, γεωργική απασχόληση-εμπόριο). Παρά τη μειωμένη
γλωσσική ικανότητα στα ελληνικά, ο Μάχντι διέθετε ένα οικονομικό κεφάλαιο και μια εμπειρία
στο εμπόριο, πράγμα που τον έκανε να τολμήσει να ανοίξει τη δική του επιχείρηση. Το
γεγονός αυτό υπογραμμίζει τη σταδιακή έμφαση στην επιχειρηματικότητα ως κυρίαρχο
μοντέλο της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και το ρόλο της στην ενσωμάτωση των
μεταναστών.
Μετά από αυτό το σημείο ο Μάχντι μοιάζει να τα πηγαίνει πολύ καλά, αφού όχι μόνο
συντρέχει στο να έρθουν και να εγκατασταθούν μέλη της οικογένειά του από το Πακιστάν
(αλυσιδωτή μετανάστευση) αλλά γίνεται, ο ίδιος και το μαγαζί του, πυρήνας της κοινωνικής
ζωής των νεαρών Πακιστανών στο Βόλο. Οι νεαροί αυτοί πηγαίνουν στο μαγαζί του Μάχντι
τόσο για να βοηθηθούν, αλλά συχνά και για να φιλοξενηθούν ή για να διατηρήσουν τις
κοινωνικές σχέσεις με τους ομοεθνείς τους. Η μετατροπή ενός διαμερίσματος σε τζαμί
ενισχύει τη σύσφιξη των σχέσεων της κοινότητας αλλά και ικανοποιεί τις εσωτερικές τους
ανάγκες. Στην περίπτωση του Ισλάμ, όπως θα φανεί και σε επόμενο κεφάλαιο, η απουσία
ενός ιερατείου και η συνάρτηση του χώρου προσευχής όχι από ένα συγκεκριμένο χώρο, για
παράδειγμα πατριαρχείο, εκκλησία, αλλά από μια διαμορφωμένη κοινότητα πιστών,
Παρασκευής, που έχει τη σημασία του κυριακάτικου εκκλησιασμού για τη θρησκεία του

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

43

τη δημιουργία του τζαμιού σε μια πολυκατοικία. Μετά την προσευχή της

σελίδα

διευκόλυνε

Όψεις του προσφυγικού φαινομένου
Project PRESS

Ισλάμ, συγκεντρώνονται όλοι μαζί, μαγειρεύουν και τρώνε. Έτσι, η προσευχή και το τζαμί είναι
απόλυτα συνυφασμένα με την κοινωνική ζωή, τη διαμόρφωση μια κοινότητας και τη
σύσφιξη ή τη διατήρηση των σχέσεων μεταξύ τους.
Παρόλα αυτά η σχέση της θρησκείας και των θρησκευτικών τελετών με την κοινωνική
ζωή δεν είναι συνυφασμένη μόνο με τις κοινότητες των μουσουλμάνων. Αντίστοιχες
συνήθειες εμφανίζονται και σε άλλες κοινότητες, για παράδειγμα, Φιλιππινέζες μετανάστριες
παίρνουν την άδειά τους τις Κυριακές και πηγαίνουν στην εκκλησία όλες μαζί (Τοπάλη 2006)
ή οι Έλληνες από την πρώην Σοβιετική Ένωση ιδρύουν τις δικές του εκκλησίες στην Ελλάδα
(Λέτσιου 2013), υπογραμμίζοντας τόσο τη σύνδεση με την πατρίδα που άφησαν πίσω όσο
και με τις διττές ταυτότητες της διασποράς αλλά και τις υλικές μορφές που παίρνει η έννοια
της ενσωμάτωσης (τροφή, χτίσιμο εκκλησιών). Παρόλα αυτά η σύγκριση μεταξύ αυτών των
κοινοτήτων υπογραμμίζει και κάτι άλλο, το πώς το Ισλάμ ταυτίζεται με την κοινωνική ζωή
αυτών των ομάδων όχι τόσο από τους ίδιους όσο από την κυρίαρχη κοινότητα. Ενώ στις
άλλες περιπτώσεις προσφύγων και μεταναστών η αναφορά στη θρησκεία είναι μία από τις
σημαντικές παραμέτρους, στην περίπτωση των Μουσουλμάνων η θρησκευτική ταυτότητα
γίνεται κυρίαρχη για την κοινωνία υποδοχής. Η τελευταία παραβλέπει τον κοινωνικό ρόλο της
θρησκείας και συχνά την ορίζει ως μια παγιωμένη πολιτική ταυτότητα.
Επίσης πολλές φορές η θρησκεία σηματοδοτεί μια καινούργια αρχή στην κοινωνία
υποδοχής. Οι βαφτίσεις αποτέλεσαν σημαντικό ζήτημα στην περίπτωση των Αλβανών
μεταναστών που έφτασαν στην Ελλάδα το 1990. Πολλές φορές η βάφτιση σήμαινε τη
διαμόρφωση ισχυρών σχέσεων με την χώρα υποδοχής, ισχυροποιούσε τη σχέση με τα
δίκτυα και τον πολιτισμό των Ελλήνων, αλλά βοηθούσε και στη διαδικασία νομιμοποίησής
τους. Την ίδια στιγμή δεν έλλειψε η καχυποψία για τα κίνητρα αυτής της θρησκευτικής
αλλαγής. Παρόμοια φαινόμενα συναντάμε και σε άλλες χώρες.
Δραστηριότητα
Προσπαθήστε να συγκρίνετε πώς αντιμετωπίζεται η αύξηση των βαφτίσεων
μουσουλμάνων

προσφύγων

στη

Γερμανία

<http://www.independent.co.uk/news/world/europe/muslim-refugeesconverting-to-christianity-in-germany-crisis-asylum-seekers-migrants-irana7466611.html>.
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εκκλησία ή στη διατήρηση των παραδόσεών τους. Επίσης είναι εκείνες που στο σώμα τους
φέρουν σημάδια της θρησκευτικής παράδοσης ή έτσι μεταφράζονται κάποιες συνήθειες
από την κοινωνία υποδοχής. Για παράδειγμα αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της μαντήλας
των μουσουλμάνων γυναικών. Η μαντήλα όμως μπορεί να φέρει πολλά νοήματα για τις
γυναίκες που τη φορούν, τα οποία συχνά δεν έρχονται στην επιφάνεια. Το πρόβλημα με την
μαντίλα είναι ότι είναι ένα πεδίο ετερονοηματοδότησης που δυσκολεύει την ενσωμάτωση των
γυναικών.
Αν ρωτήσει κάποιος τις γυναίκες που τη φορούν, θα πουν ότι τη φορούν από
σεμνότητα, για να προστατευτούν από σεξουαλικές παρενοχλήσεις, για να δηλώσουν μια
πολιτική ή μια πολιτισμική ταυτότητα, ή θα πουν ότι τη φορούν για να εκφράσουν την πίστη
τους. Άρα, όταν μια γυναίκα φοράει μαντίλα, μπορεί να της προσδίδει οποιοδήποτε από
αυτά τα νοήματα, ταυτόχρονα όμως δεν ελέγχει το νόημα που οι υπόλοιποι αποδίδουν σε
αυτό το ύφασμα. (Λαζρέγκ 2009).
Από την άλλη η επιλογή της θρησκείας ή η απόρριψή της από γυναίκες που έχουν
μεταναστεύσει μπορεί να επιφέρει τη ρήξη με την οικογένεια και την κοινότητα, κάτι που οι
ίδιες μπορεί να επιθυμούν και να επιδιώκουν. Συχνά αυτή η αλλαγή συνοδεύεται και με τη
δημιουργία καινούργιας οικογένειας, όπως θα δούμε παρακάτω.

Οικογένεια/Φύλο /Παραδόσεις
H Όλγα είναι στην τρίτη ηλικία. Η ίδια και η οικογένειά της είναι πρόσφυγες από το
Σοχούμι της Αμπχαζίας. Από τα τέλη του 1990 έχουν εγκατασταθεί στο Κορδελιό, έναν δήμο
της δυτικής Θεσσαλονίκης. Το σπίτι κατάφεραν να το αγοράσουν με τη βοήθεια ενός άτοκου
δανείου για ομογενείς. Τη μέρα που συναντηθήκαμε η Όλγα ήταν συγχυσμένη με τη νύφη
της, μια Ελληνίδα από την Αρμενία που ο γιος της γνώρισε σε ένα σπίτι, όπου εκείνη δούλευε
ως οικιακή βοηθός και εκείνος το επισκέφθηκε ως βοηθός υδραυλικού. Ο γιος της είχε
σπουδάσει αλλά το πτυχίο του δεν αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα και τα προβλήματα
γλώσσας καθώς και οι άμεσες ανάγκες της οικογένειας τον έστρεψαν στην αγορά
εργασίας. Τη μέρα που συναντηθήκαμε η Όλγα είχε θυμώσει, γιατί η νύφη της επέτρεψε στη
μεγάλη κόρη του ζεύγους να πάει σε ένα από τα μουσικά σόου ταλέντων που ήταν πολύ
δημοφιλή στην ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια. Η Όλγα πίστευε ότι η νύφη της
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δώσει πολλές ελευθερίες στη μικρή. Η Βάλια από την άλλη, η νύφη, έλεγε ότι η Όλγα δεν θα
έπρεπε να αναμιγνύεται τόσο στις αποφάσεις τις δικές της και του άνδρα της. Η ίδια και η
οικογένειά της στο Ερεβάν ήταν πάντα πιο μοντέρνοι σε σχέση με την οικογένεια της πεθεράς
της.
Η μικρή της κόρη έκλαιγε συνέχεια, πριν δώσουν οι δύο γονείς τη συγκατάθεση, και
φοβήθηκαν ότι θα αρρωστήσει. Άλλωστε και κάποια άλλα κορίτσια από τη γειτονιά θα
πήγαιναν. Ο γιος της Όλγας είπε ότι θα συνόδευε ο ίδιος την κόρη του, παρά τις
διαμαρτυρίες της, και έτσι δε θα υπήρχε πρόβλημα. Θεωρούσε ότι είναι ευκαιρία για το
μέλλον της. Αντίθετα, η Όλγα πίστευε ότι η μικρή θα έπρεπε να σπουδάσει μουσική, πιάνο,
όπως έκανε η ίδια, και όχι να εκτεθεί στην τηλεόραση. Η μικρή θα λάμβανε μέρος με μια
μεγάλη ξένη επιτυχία.
Όταν η μικρή δεν πέρασε, ξέσπασε άλλος καβγάς. Η Βάλια και η μικρή κατηγόρησαν
την Όλγα ότι έκανε μάγια στην εγγονή για να χάσει τη φωνή της (από το άγχος η κόρη δεν
μπόρεσε να τραγουδήσει). Μάλιστα η Βάλια ισχυρίστηκε ότι βρήκε ένα δεμένο μαντήλι με
τρίχες της μικρής κάτω από το κρεβάτι της. Η Όλγα από την άλλη είπε ότι το μαντήλι και οι
τρίχες μάλλον αποδείκνυαν ότι η νύφη της δεν κάνει σωστά τις δουλειές του σπιτιού. Πάντως
ήταν ευχαριστημένη που η μικρή δε βγήκε στην τηλεόραση, γιατί έτσι θα μπορούσε να της
βρει έναν καλό γαμπρό με καταγωγή από τον τόπο τους (Σιδέρη, επιτόπια έρευνα στη
Θεσσαλονίκη, 2008).
Η οικογένεια και η επανένωσή της είναι σημαντικό πεδίο ενσωμάτωσης για τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες. Όπως φαίνεται, οι διαφορετικές γενιές καθώς και οι
έμφυλες σχέσεις παίζουν κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των οικογενειακών σχέσεων και
την ενσωμάτωση των μελών της οικογένειας στην ευρύτερη κοινωνία. Στις περισσότερες
περιπτώσεις δεν μιλάμε για πυρηνικές οικογένειες αλλά για εκτεταμένες μορφές συγγένειας,
όπου τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας μοιράζονται τα έξοδα. Η ύπαρξη αυτής της δομής
βοηθάει την οικογένεια των προσφύγων και μεταναστών. Μοιράζονται τα έξοδα και τα βάρη,
λειτουργούν υποστηρικτικά στο μεγάλωμα των παιδιών, διαιωνίζουν τη γλώσσα και τα έθιμα
του τόπου καταγωγής. Από την άλλη μεριά, όπως φαίνεται παραπάνω, μπορούν να
λειτουργήσουν και ως εστία έντασης ανάμεσα στο ζευγάρι και να αποτελέσουν ένα
συντηρητικό μοχλό στην ενσωμάτωση της οικογένειας.
Η σχέση με την πατρίδα είναι βασικό συστατικό της οικογένειας. Στην παραπάνω
περίπτωση η νύφη ήταν από κοντινή περιοχή στον τόπο καταγωγής. Η πίστη στη φράση
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επισκέψεων -όταν αυτό καθίσταται εφικτό- είτε παλιότερα μέσω αλληλογραφίας ή και των
νέων τεχνολογιών. Η πρακτική δεν είναι καινούργια ούτε περιορίζεται σε συγκεκριμένους
πολιτισμούς. Υπογραμμίζει δε την αγωνία, ειδικά της πρώτης γενιάς να διαιωνίσει τη σχέση
με την πατρίδα μέσω του αίματος (σχέσεις συγγένειας).

Δραστηριότητα
Παρακολουθήστε την ταινία «Νύφες» του Παντελή Βούλγαρη (2004)
<https://www.youtube.com/watch?v=XSLfRdziVuw>.
Οι επιπτώσεις ειδικά για τις νεότερες γενιές μπορεί να είναι τραγικές. Έχουν καταγραφεί
στη Μεγάλη Βρετανία απαγωγές κοριτσιών, τα οποία χωρίς τη θέλησή τους μεταφέρονται
στην πατρίδα για να παντρευτούν. Έχει μάλιστα δημιουργηθεί μια ειδική μονάδα στη
βρετανική αστυνομία που διερευνά τέτοιους γάμους και κατά πόσο είναι νόμιμοι. Η σχέση
εθίμων που αφορούν την οικογένεια, τους τρόπους που διευθετούνται οι γάμοι, σε ποια
ηλικία αλλά και ο αριθμός συζυγών μπορεί να παίξουν κεντρικό ρόλο στην ενσωμάτωση
της οικογένειας στην κυρίαρχη κοινωνία.
Δραστηριότητα
Διαβάστε την ιστορία δύο νέων προσφύγων στη Λέσβο, τη γνωριμία και
τελικά το γάμο τους
<http://www.kathimerini.gr/870544/article/epikairothta/ellada/zeygariafganwn-giortase-ton-gamo-toy-me-nyfiko-kai-toyrta>.

Η τελευταία προσφυγική κρίση έφερε στην επιφάνεια τις διαφορές στους νομικούς
πολιτισμούς ανάμεσα στις χώρες καταγωγής και υποδοχής. Για παράδειγμα, η πολυγαμία
που υφίσταται σε χώρες που ακολουθούν το μουσουλμανικό δίκαιο ή ακόμα και η
παράδοση των γάμων μεταξύ μεγαλύτερων ηλικιακά ανδρών με ανήλικα κορίτσια
αντιμετωπίζουν προβλήματα αναγνώρισης. Ο δυτικός νομικός πολιτισμός δεν δέχεται αυτές
τις πρακτικές και αυτό σημαίνει ότι δε μπορούν να ισχύσουν οι διατάξεις για την επανένωση
των

οικογενειών.

Συνεπώς

πολλές

από

αυτές

τις

γυναίκες

και

τα

παιδιά

τους
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παράδειγμα, ανώτερος αξιωματούχος στη Γερμανία υπογραμμίζει ότι «Κανείς από αυτούς
που έρχονται στη χώρα μας δεν έχει το δικαίωμα να θέτει τις πολιτισμικές ρίζες ή την πίστη
του πάνω από τον νόμο (...) Γι’ αυτό δεν θα αναγνωριστεί καμία πολυγαμική ένωση στη
Γερμανία» (Xάικο Μάας, Bild 2016)10.
Σε πολλές περιπτώσεις η ένταση των σχέσεων ανάμεσα στην πρώτη γενιά και στην
επόμενη είναι τόσο μεγάλη που έχει επιπτώσεις στις οικογενειακές σχέσεις, όπως λόγου χάρη
την απομάκρυνση και εξοστρακισμό από την κοινότητα. Τέτοια προβλήματα έχουν
καταγραφεί σε περιπτώσεις μικτών γάμων, σε περιπτώσεις σεξουαλικών διαφοροποιήσεων
σε σχέση με ό,τι θεωρείται η νόρμα (LGBT11 πρόσφυγες) αλλά και νέων με όνειρα που
προκαλούν τις κοινότητές τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εκείνο της νεαρής
Αφγανής Σονίτα Αλιζαντέχ, η οποία ζούσε ως πρόσφυγας στο Ιράν. Το όνειρό της ήταν να
γίνει τραγουδίστρια της ραπ μουσικής σαν το πρότυπό της, τη Ριάννα, αλλά η οικογένειά της
είχε άλλα σχέδια. Η μητέρα της, η οποία είχε και άλλα παιδιά και ήταν πολύ φτωχή,
αποφάσισε να δώσει την κόρη της νύφη για 9000 δολάρια, ώστε ο μεγάλος αδελφός της
Σονίτα να μπορέσει να βρει σύζυγο. Τότε η Σονίτα άρχισε έναν αγώνα με τη βοήθεια μιας
ΜΚΟ στην Τεχεράνη αλλά και άλλων οργανώσεων στο εξωτερικό. Έγραψε ένα τραγούδι με
θέμα την προσωπική της εμπειρία και τελικά κέρδισε μια υποτροφία σε κολλέγιο των ΗΠΑ.

Δραστηριότητα
Ακούστε

το

τραγούδι

που

περιγράφει

την

δική

της

εμπειρία

<https://www.youtube.com/watch?v=n65w1DU8cGU>.
Τα παραπάνω παραδείγματα φέρουν αντιμέτωπα δυο πράγματα: το άτομο και την
ομάδα. Μοιάζει ότι τα ατομικά θέλω, όνειρα και επιθυμίες συγκρούονται στη διαδικασία
ενσωμάτωσης με τη συλλογικότητα της οικογένειας και της κοινότητας, τα πρέπει και τους
κανόνες που έχουν ταυτιστεί με την πολιτισμική ιστορία κάθε ομάδας. Οι αλλαγές που
συμβαίνουν ή φοβούνται οι μεγαλύτερες γενιές ότι θα συμβούν, εξαιτίας της εγκατάστασης
στην κοινωνία υποδοχής, συχνά θεωρούνται ότι θέτουν σε κίνδυνο τον τρόπο ζωής και την
ταυτότητά τους. Η μετατροπή της τελευταίας σε σύμβολο, το οποίο έχει αποκοπεί από την
καθημερινότητα της κοινότητας και την αλλαγή μέσα από τη διαπραγμάτευση, την έχει
περιχαρακώσει σε όρια, κανόνες και απαγορεύσεις, κάνοντάς την αβάσταχτη για νεότερες
http://www.topontiki.gr/article/173806/germaniko-stop-stoys-gamoys-anilikon
Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual: ακρώνυμο που εκφράζει τις διαφορετικές ταυτότητες/επιθυμίες
σε σχέση με το σεξουαλικό κανονιστικό ετεροφυλοφιλικό πρότυπο.
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γενιές. Επίσης αυτή η ασφυκτική συχνά κατάσταση για τις γυναίκες επιβαρύνεται από το
γεγονός ότι σε πολλές κοινωνίες η ανδρική τιμή ταυτίζεται με την προστασία της οικογένειας
και της γυναίκας. Όταν η οικονομική και κοινωνική κατάσταση που βιώνουν αυτοί οι άνδρες
δεν τους επιτρέπει, όπως θεωρούν, να επιτελέσουν αυτό το καθήκον, τότε εξαντλούν την
αυστηρότητά τους στην, κατά την αντίληψή τους, προστασία των γυναικών.
Οι διαδικασίες μέσα στις οποίες η πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική ενσωμάτωση
γίνεται εφικτή, έχουν πολλές πλευρές και διαπερνούν όλες τις πτυχές της ζωής του
πρόσφυγα (στέγαση, εργασία, εκπαίδευση, γλώσσα, θρησκεία και οικογένεια). Όπως
φάνηκε από τη συζήτηση που προηγήθηκε, η διαδικασία ενσωμάτωσης σχετίζεται με την
ηλικία/γενιά αλλά και το φύλο. Συχνά οι διαδικασίες ενσωμάτωσης είναι αμφίσημες και
εμπεριέχουν όχι μόνο στοιχεία ενδυνάμωσης αλλά και τριβής και οπισθοδρόμησης, ειδικά σε
περιπτώσεις οι οποίες θεωρείται ότι θέτουν σε κίνδυνο την ταυτότητα αυτών των ομάδων.
Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 6
Βάσει όσων έχετε διαβάσει επιλέξτε τη σωστή απάντηση κ αι έπειτα
ανατρέξτε στο κεφάλαιο για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.

1. Οι πολιτικές ενσωμάτωσης εγκαθιστούν τον πρόσφυγα…
Α. σε δικό του διαμέρισμα
Β. σε κοινωνική στέγαση
Γ. σε ξενοδοχείο
Δ. στο δρόμο
2. Οι πρόσφυγες βρίσκουν……δουλειές από τους μετανάστες
Α. χειρότερες
Β. καλύτερες
Γ. ίδιες
Δ. καμιά
3. Η γλώσσα είναι απαραίτητη….. των προσφύγων
Α. για σπουδές
Β. για την εργασία
Γ. για την κοινωνική ζωή
Δ. για όλες τις πτυχές της ζωής
4. Η θρησκεία …….. στην ενσωμάτωση των προσφύγων
Α. δε βοηθάει
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Δ. δεν έχει σημασία
5.

Οι γυναίκες-πρόσφυγες που δεν παρακολουθούν μαθήματα εισαγωγής στη

γλώσσα της χώρας υποδοχής- έχουν… εμπόδια στην πορεία ενσωμάτωσης
Α. λιγότερα
Β. περισσότερα
Γ. τα ίδια
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IV. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Στόχος της ενότητας ήταν να εξετάσει τις κατηγορίες της φιλοξενίας, της αποδοχής και
της ενσωμάτωσης των προσφύγων. Η φιλοξενία αποτελεί έναν κοινωνικό και πολιτισμικό
θεσμό, ο οποίος απαντάται σε διαφορετικούς λαούς και περιοχές από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα. Η φιλοξενία χρησιμοποιήθηκε ως γέφυρα ανάμεσα σε ανθρώπους, κοινότητες και
λαούς εκεί που δεν υπήρχαν δεσμοί αίματος ή συγγένειας. Με αυτόν τον τρόπο
δημιουργούνται δίκτυα οικονομικά, πολιτισμικά και πολιτικά. Το πλαίσιο της φιλοξενίας όμως
οργανώνεται με βάση αυστηρούς κανόνες που ορίζουν τα όρια ανάμεσα στον
φιλοξενούμενο και τον οικοδεσπότη. Έτσι, δε θα πρέπει να θεωρείται ως ένας εξισωτικός
θεσμός αλλά ως ένας θεσμός που ιεραρχεί κοινωνικές θέσεις και ρόλους. Στο πλαίσιο της
φιλοξενίας λοιπόν ο φιλοξενούμενος γίνεται αποδεκτός, αφού ουδετεροποιείται το
πολιτισμικό του κεφάλαιο, δηλαδή μπαίνει κάτω από την προστασία του οικοδεσπότη και
αποδέχεται τους όρους του τελευταίου. Αυτό το στοιχείο της φιλοξενίας συμβάλλει στο να
αποτελεί ένα σημαντικό πλαίσιο κατανόησης για την αποδοχή/φιλοξενία των προσφύγων
στις σημερινές κοινωνίες. Οι υποβόσκουσες ιεραρχήσεις του θεσμού της φιλοξενίας
δημιουργούν προβλήματα στην αποδοχή των προσφύγων σήμερα.
Η αποδοχή των προσφύγων, όπως υπογραμμίστηκε, έγινε σημαντικό θέμα στις
απαρχές του 20ού αιώνα, ειδικά στην Ευρώπη. Αυτό οδήγησε τόσο στη δημιουργία μια
παγκόσμιας κοινότητας (Κοινωνία των Εθνών, Ηνωμένα Έθνη) όσο και στη Σύμβαση της
Γενεύης

για

την

προστασία

των

προσφύγων.

Η

ανάγκη

αυτή

οδήγησε

στη

συστηματοποίηση του μηχανισμού υποδοχής των προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής.
Επισημάνθηκε ότι οι διαφορετικές ιστορικές περίοδοι και οι ανάγκες της κάθε μίας οδήγησαν
σε διαφορετικές λύσεις, όπως τη δημιουργία στρατοπέδων ή τον πολλαπλασιασμό των
ιδιοτήτων που είναι συναφείς με εκείνη του πρόσφυγα, όπως εσωτερικά εκτοπισμένοι,
αιτούντες

άσυλο

κτλ.

Η

τελευταία

κατηγορία

έχει

κομβική

σημασία

σήμερα,

αν

αναλογιστούμε την αύξηση του αριθμού τους. Η διαδικασία αίτησης αναδεικνύει τα
προβλήματα που υπάρχουν στην αποδοχή των προσφύγων, αφού βασίζεται συχνά στον
εξονυχιστικό έλεγχο της ταυτότητάς τους και έτσι ενέχει την καχυποψία απέναντι στους ίδιους.
Όμως ακόμη και η επίσημη αποδοχή τους μέσα από τη χορήγηση ασύλου δε σημαίνει από
μόνη της ενσωμάτωση.
Η τελευταία αποτελεί μία πολυδιάστατη διαδικασία που εμπλέκει διεθνείς, ευρωπαϊκές
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σημαντικότερη μορφή ενσωμάτωσης, συνδέεται στενά

με μορφές κοινωνικής και

πολιτισμικής αποδοχής και ενσωμάτωσης. Συχνά αυτό σημαίνει φιλτράρισμα των ιδεών και
των συνηθειών που φέρει ο πρόσφυγας ως κληρονομιά της κοινωνίας καταγωγής. Αυτές οι
διαδικασίες έχουν έμφυλα χαρακτηριστικά και επηρεάζονται από τις διαφορετικές γενιές
προσφύγων. Το φιλτράρισμα, εξάλλου, ενέχει διαδικασίες ενσωμάτωσης που αφορούν όλες
τις πτυχές της ζωής του πρόσφυγα, όπως η στέγαση, η εκπαίδευση/γλώσσα, η εργασία
αλλά και η θρησκεία και η οικογένεια. Ειδικά οι τελευταίες κατηγορίες παίζουν αμφίσημο ρόλο
στη ζωή των προσφύγων, αφού από τη μία διαιωνίζουν τις σχέσεις τους με το παρελθόν και
από την άλλη συνδέονται με τις απαιτήσεις του παρόντος, το οποίο συχνά δεν αποδέχεται ή
στιγματίζει αυτό το παρελθόν. Η περίπτωση των Αράβων, η οποία θα συζητηθεί σε επόμενο
κεφάλαιο, είναι ενδεικτική. Η μη αποδοχή των προσφύγων οδηγεί στην ξενοφοβία και το
ρατσισμό, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. Άλλωστε, όπως θα εξετάσουμε στην επόμενη
ενότητα του επιμορφωτικού προγράμματος, η ένταση ανάμεσα στην αποδοχή και τον
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αποκλεισμό των προσφύγων ταυτίζεται με την ιστορία του προσφυγικού φαινομένου.
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V. ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Αποδοχή

διαδικασία μέσα από την οποία η κοινωνία υποδοχής αναπτύσσει
μηχανισμούς που φιλτράρουν τους πρόσφυγες ώστε να γίνουν αποδεκτοί

Άσυλο

μηχανισμός ελέγχου της ταυτότητας των προσφύγων, ώστε να τους δοθεί
άδεια παραμονής στη χώρα υποδοχής μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή τους
και τους χορηγηθεί διεθνής προστασία (διαβατήριο πρόσφυγα) ή στην
αντίθετη περίπτωση να απελαθούν

Ενσωμάτωση

κατηγορία μέσα από την οποία οι πρόσφυγες δημιουργούν δεσμούς
και προσαρμόζονται στην κοινωνία υποδοχής χωρίς να εγκαταλείψουν
τα βιώματα ή τα πολιτισμικά στοιχεία που αποτελούν μέρος της
ταυτότητάς τους

Ιθαγένεια

κατηγορία πολιτικής αναγνώρισης του πρόσφυγα ή μετανάστη ως ίσο
μέλος/πολίτη της χώρας υποδοχής. Γίνεται με αναφορά σε δεσμούς

αίματος (γονείς) με τη χώρα υποδοχής είτε στο έδαφος (γέννηση στη χώρα
υποδοχής) ή και στα δύο. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις συντελείται μέσα από την
πολιτογράφηση, νομική διαδικασία αναγνώρισης της ιθαγένειας.
Κοινωνία Καταγωγής

η χώρα/κοινότητα/τόπος από όπου κατάγονται οι πρόσφυγες

Κοινωνία των Πολιτών

δημόσια σφαίρα που αναπτύσσεται εκτός των κρατικών
μηχανισμών και δραστηριοποιείται σε διάφορα κοινωνικά,
ανθρωπιστικά και πολιτικά θέματα μέσα από τον εθελοντισμό,
κινήματα αλληλεγγύης, μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

Κοινωνία Υποδοχής

το άτομο που μετακινείται από τη χώρα του για βιοποριστικούς λόγους
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Μετανάστης

η χώρα/κοινότητα/τόπος που υποδέχεται τον πρόσφυγα
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Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

οργανώσεις που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στον
εθελοντισμό, χωρίς αυτό να αποκλείει την έμμισθη
εργασία, και στην ενεργή συμμετοχή των μελών τους σε
ανθρωπιστικά ή κοινωνικά ζητήματα.

Ομογενής

το άτομο που έχει ιστορικούς δεσμούς (ανήκει στο ίδιος γένος) με τη
χώρα υποδοχής. Συνδέθηκε με την ελληνική διασπορά και έπαιξε
σημαντικό ρόλο στην αποδοχή των Ελλήνων από τη πρώην Σοβιετική
Ένωσης και την Αλβανία τη δεκαετία του 1990.

Πρόσφυγας

το άτομο που βίαια εγκαταλείπει την πατρίδα του εξαιτίας πολέμου,
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πολιτικής, θρησκευτικής ή άλλης καταδίωξης.
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