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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- Χαιρετισμός του Πρωθυπουργού κ.Κώστα Σημίτη
- Πρωινή Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης 

«Προώθηση και Ενθάρρυνση της Διαφορετικότητας»
Συντονιστής: Καθ. Νικηφόρος Διαμαντούρος,
Συνήγορος του Πολίτη 
Εισηγητής: Καθ. Dietrich Thranhardt,
Ινστιτούτο για τη Μεταναστευτική Πολιτική, Πανεπιστήμιο του Munster

- «Πώς μπορεί να ενθαρρυνθεί η πολιτιστική πολυμορφία και ο 
κοσμοπολιτισμός και πώς να διασφαλιστεί η εθνική και θρησκευτική 
διαφορετικότητα;»

- «Πώς να προστατεύσουμε και πώς να προωθήσουμε τα δικαιώματα των 
αυτοχθόνων πληθυσμών;»

- Διάλειμμα
- Συζήτηση

- Απογευματινή Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης
«Διεθνή κινήματα εργασίας, ασύλου, ενσωμάτωσης μεταναστών»
Συντονιστής: Καθ. Γεώργιος Παπαδημητρίου, Νομικός Σύμβουλος του 
Πρωθυπουργού
Εισηγητής: Καθ. Patrick Weil, Διευθυντής Έρευνας στο Εθνικό Κέντρο 
Επιστημονικών Μελετών - Μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Ενσωμάτωσης, Γαλλία

- «Πώς να προσαρμοστούν οι πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου στις 
νέες πληθυσμιακές τάσεις;»

- Διάλειμμα
- «Πώς να ελαττωθεί η παράνομη εργασία και να υιοθετηθούν οικονομικά, 

κοινωνικά και πολιτικά μέτρα για την ενσωμάτωση των μεταναστών;»
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ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ

Π.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, 
αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φιλοξενούμενοι, με ιδιαίτερη χαρά 
σας καλωσορίζω εκ μέρους του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών 
στη σημαντική αυτή συνάντηση, που πραγματοποιείται στα πλαίσια της 
διαδικασίας για την προοδευτική διακυβέρνηση.

Το ΕΚΕΜ καθώς ξεκινά μια νέα περίοδο δραστηριοτήτων, χαίρεται 
που έχει συμβάλλει στην οργάνωση της συνάντησης αυτής. Το θέμα της 
συνάντησής μας «Προώθηση της ανεκτικότητας και του σεβασμού 
απέναντι στην πολιτιστική, εθνική και θρησκευτική διαφορετικότητα», είναι 
ένα κρίσιμο θέμα για τη δημοκρατική συγκρότηση των κοινωνιών στον 21° 
αιώνα, στο παγκόσμιο και παγκοσμιοποιημένο διεθνές σύστημα.

Είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει όλες τις χώρες, αναπτυγμένες και 
αναπτυσσόμενες. Είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει την Ελλάδα, η οποία έχει 
κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή τα τελευταία χρόνια. 
Ένα θέμα που ενδιαφέρει την περιοχή που βρισκόμαστε, τα Βαλκάνια. 
Ουσιαστικά το πρόβλημα των Βαλκανίων είναι πρόβλημα ανεκτικότητας. 
Είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ετοιμάζεται 
να υποδεχθεί τις νέες χώρες απ’ την Ανατολική Ευρώπη και σχεδιάζει 
κοινές πολιτικές για το άσυλο και τη μετανάστευση, είναι δηλαδή ένα θέμα 
που έχει κρίσιμο ενδιαφέρον για το μέλλον των κοινωνιών.

Το θέμα αυτό οφείλομε να το πλησιάσουμε από την οπτική της 
Προοδευτικής Διακυβέρνησης. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ιδιαίτερη χαρά, 
ότι ο Πρωθυπουργός ο κ. Κώστας Σημίτης θα ανοίξει τις εργασίες αυτής 
της συνάντησης. Μετά το τέλος της ομιλίας του Πρωθυπουργού, ο 
Καθηγητής Claude HAGEGE, θα ήθελα να λάβει το λόγο για ένα λεπτό. 
Θα ακολουθήσει διάλειμμα ενός λεπτού, στο οποίο σας παρακαλώ να 
μείνετε στην αίθουσα και ευθύς μετά θα αρχίσουμε τις εργασίες μας. 
Παρακαλώ τον Πρωθυπουργό τον κ. Κώστα Σημίτη να λάβει το λόγο.
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Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Τα νέα μέσα που προσφέρει η τεχνολογία της επικοινωνίας 
μεταβάλλουν τον πλανήτη μας από έναν αχανή χώρο με απρόσιτους 
ορίζοντες σε μια παγκόσμια γειτονιά. Συγχρόνως, η οικονομική 
δραστηριότητα σε μια χώρα επιδρά ταχύτατα σε άλλες, ακόμη και 
απομακρυσμένες, ενώ η σταδιακή κατάργηση συνόρων και εμποδίων 
εντείνει την παγκοσμιοποίηση.

Οι πολιτικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών σε παγκόσμιο 
επίπεδο, καθώς και οι βίαιες συγκρούσεις που εκτυλίσσονται σε πολλά 
σημεία του πλανήτη, βρίσκονται στη βάση των μεγάλων μεταναστευτικών 
ρευμάτων της εποχής μας. Άνθρωποι διαφορετικών λαών και 
πεποιθήσεων έρχονται, μαζικά και ατομικά, σε επαφή μεταξύ τους.

Πώς θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν με σεβασμό ο ένας για το 
πρόσωπο του άλλου; Πώς οι διαφορές τους θα λειτουργήσουν 
δημιουργικά και δεν θα γίνουν αιτία τριβών και συγκρούσεων;

Σ’ αυτά τα μεγάλα προβλήματα της εποχής καλείται να δώσει 
απάντηση η προοδευτική διακυβέρνηση.

Η διασφάλιση της διαφορετικότητας σε έναν κόσμο που αλλάζει με 
ραγδαίους ρυθμούς αποτελεί καίριο αίτημα για την προοδευτική 
διακυβέρνηση. Το αίτημα αυτό ανταποκρίνεται στην ανάγκη της διαρκούς 
ενίσχυσης των δικαιωμάτων καθενός σε μια ανοικτή κοινωνία ελευθερίας 
και αλληλεγγύης.

Η διαφορετικότητα συνδέεται άρρηκτα τόσο με την υπόθεση των 
δικαιωμάτων όσο και με την κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτό το μήνυμα 
πρέπει να περάσουμε. Ο σεβασμός του «άλλου» σε μια κοινωνία με 
δικαιώματα και αλληλεγγύη δεν είναι «παραχώρηση»: είναι ζωτικός όρος 
για την ύπαρξή της, και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι.

Η διαφορετικότητα φαίνεται να απειλείται στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης με την ομογενοποίηση των επικοινωνιακών πρακτικών 
και προτύπων που συνοδεύουν την τελευταία. Αρκεί να σκεφθούμε τη
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διάδοση ενιαίας γλώσσας, ενιαίων κωδίκων και κοινών προτύπων σε 
βάρος των ιδιαιτεροτήτων κάθε πολιτισμού.

Η σχέση αντιπαράθεσης “διαφορετικότητα εναντίον 
παγκοσμιοποίησης” δεν είναι ωστόσο μονόδρομος. Μπορεί να αλλάξει και 
να μετατραπεί σε αρμονική σχέση, αν ιδίως προβάλλουμε ένα κρίσιμο 
στοιχείο: Η επικοινωνία αποδεικνύεται σήμερα κατ’ εξοχήν δημιουργική 
διεργασία, όταν συνδέει τους διαφορετικούς, όσους δηλαδή έχουν 
αναπτύξει ιδιαίτερες ταυτότητες και στυλ ζωής και έχουν να “δώσουν” κάτι 
από τη διαφορετικότητά τους στον άλλο. Η επικοινωνία στο πλαίσιο μιας 
ισοπεδωτικής ομοιομορφίας θα οδηγούσε σε μια μηχανιστική κοινωνία, 
στην οποία η αυτονομία του ατόμου δεν θα είχε πια θέση. Η 
διαφορετικότητα αποτελεί ανάχωμα σε μια ισοπεδωτική επικοινωνία.

Η σκέψη αυτή οδηγεί στο εξής συμπέρασμα: ενώ στο παρελθόν η 
διαφορετικότητα ήταν αποτέλεσμα του απομονωτισμού, σήμερα αποτελεί 
προνομιακό αντικείμενο πολιτικής. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η 
νεοφιλελεύθερη πολιτική ευνοείται από την καταθλιπτική ομοιομορφία του 
Ιτοπιο economicus, μια ομοιομορφία ξένη προς την ιδιαιτερότητα των 
πολιτισμικών προτύπων. Η προοδευτική πολιτική αναδεικνύει τη 
διαφορετικότητα.

Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι μια γραμμική διαδικασία 
ισοπέδωσης της διαφορετικότητας. Ενώ η παγκοσμιοποίηση στο σύνολό 
της συνιστά μια αυθόρμητη και ασυντόνιστη διαδικασία που προωθείται 
από τις δυνάμεις της αγοράς, οι επιμέρους όψεις της, οι “περιφερειακές 
ολοκληρώσεις”, συνιστούν ελεγχόμενα πολιτικά φαινόμενα. Το γεγονός 
αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για τη διατήρηση της διαφορετικότητας.

Πρέπει, εξάλλου, να συνεκτιμήσουμε δύο θετικά και ένα αρνητικό 
στοιχείο στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και να δράσουμε ανάλογα. 
Τα θετικά στοιχεία είναι:

α) Η τάση ενίσχυσης των αποκεντρωμένων πρωτοβουλιών σε 
τοπικό επίπεδο που ευνοείται σημαντικά από τις νέες τεχνολογίες.
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β) Η εύκολη αξιοποίηση στοιχείων διαφορετικής κουλτούρας, 
χάρις στην δυνατότητα πρόσβασης σε ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών που 
προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.

Απέναντι σε αυτά τα δύο θετικά στοιχεία προβάλλει ως αρνητικό η 
εύκολη μετατροπή της διαφορετικής κουλτούρας σε απλή “μόδα”. Στοιχείο 
που υιοθετείται κάποτε πρόσκαιρα με επιφανειακό τρόπο, χωρίς να οδηγεί 
όμως σε πραγματική ενίσχυση της διαφορετικότητας μέσα σε ένα κοινό 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Η διαφορετικότητα πρέπει να υπηρετεί την ουσιαστική επικοινωνία 
που διαφέρει από μια απλή μετάδοση πληροφοριών, στο πλαίσιο ενός 
κοινού χώρου συμβίωσης. Την υπερασπιζόμαστε λοιπόν, γιατί εμπλουτίζει 
τη γνώση και την εμπειρία μας για τον κόσμο, γιατί μας ανοίγει νέες 
δυνατότητες και όχι για να χωρίσουμε από τον “άλλο”.

Η ένταση και η πίεση των μεταναστευτικών ρευμάτων σε 
παγκόσμιο επίπεδο οφείλεται στην ανάγκη για επιβίωση και στην 
αναζήτηση καλύτερων όρων ζωής μακριά από την πατρική γη. Η 
πραγματικότητα αυτή δημιουργεί μία εκρηκτική δημογραφική, κοινωνική 
και πολιτική δυναμική.

Κάθε μεταναστευτική πολιτική πρέπει εν πρώτοις να λαμβάνει 
υπόψη τις αιτίες που προκαλούν και εντείνουν το φαινόμενο. Έτσι, η 
αναδιάταξη των οικονομικών λειτουργιών που έφερε η παγκοσμιοποίηση 
μέσω της κατάργησης των συνόρων στην κυκλοφορία των αγαθών και 
των κεφαλαίων αποτελεί βασική αιτία της έντασης του φαινομένου. 
Αλλεπάλληλα κύματα μεταναστών κατευθύνονται έτσι προς τις χώρες 
όπου συγκεντρώνεται η οικονομική δραστηριότητα και ο πλούτος.

Άλλη βασική αιτία είναι η πολιτική αστάθεια και οι διεθνείς κρίσεις 
που προκαλούν έξοδο μεγάλου αριθμού πολιτικών προσφύγων, οι οποίοι 
καταλήγουν τις περισσότερες φορές εκ των πραγμάτων να γίνουν 
μετανάστες. Αυτοί συγκεντρώνονται συνήθως στις χώρες του πλανήτη 
που παρέχουν περισσότερα εχέγγυα ασφάλειας, ελευθερίας και 
ευημερίας.

Το φαινόμενο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της
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εποχής μας ιδίως για τις ανεπτυγμένες χώρες. Μία πρόκληση, η οποία 
αναμένεται να προσλάβει ολοένα και πιο έντονες διαστάσεις τα χρόνια 
που έρχονται. Ελπίζω βέβαια να μην φθάσουμε -όπως προσφυώς λέγεται- 
στο σημείο άλλοι άνθρωποι να μην τρώνε και άλλοι να μην κοιμούνται.

Πρώτη μέριμνα είναι η αντιμετώπιση της παράνομης
μετανάστευσης αλλά και των παράνομων δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με αυτήν, όπως η λαθρεμπορία και η εμπορία ανθρωπίνων 
όντων. Για το σκοπό αυτό είναι επιβεβλημένη η συνεργασία με τις χώρες 
προέλευσης.

Είναι απαράδεκτη η επανεμφάνιση στις μέρες μας της ανθρώπινης 
δουλείας, τη στιγμή μάλιστα που η προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων αποτελεί οικουμενικό αίτημα, να υπάρχουν άνθρωποι που 
στερούνται τη δυνατότητα να ορίσουν τον ίδιο τον εαυτό τους. Η πολιτική 
μας πρέπει λοιπόν να αποσκοπεί σταθερά στη δημιουργία οργανωμένων 
και νομίμων διαύλων μετανάστευσης.

Μια προοδευτική διακυβέρνηση πρέπει να αποβλέπει στην 
ανθρωποκεντρική αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Η μετανάστευση 
αποτελεί άλλωστε για κάθε σύγχρονη κοινωνία μία στιγμή δοκιμασίας. 
Πρέπει, γι’ αυτό, η πολιτεία και η κοινωνία να είναι εξοπλισμένες με 
πρόσφορους μηχανισμούς για να διευθετούν απρόβλεπτες αλλαγές, 
εντάσεις και ανατροπές στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και τελικά 
πολιτικό ιστό μιας χώρας.

Η απόδοση των δεινών μιας κοινωνίας, από την έκπτωση των 
ηθών έως την αύξηση της εγκληματικότητας, στους ξένους αποτελεί 
εκδήλωση ξενοφοβική, κάποτε μάλιστα και ρατσιστική. Για τους λόγους 
αυτούς ορισμένοι πιστεύουν ότι οι ξένοι συνιστούν απειλή. Η ενσωμάτωσή 
τους αποδεικνύεται έτσι διεργασία εξαιρετικά δυσχερής, σύνθετη και όχι 
απαλλαγμένη κινδύνων. Όμως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι πια εδώ, ζουν 
ανάμεσά μας. Χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα για την επιβίωση και την 
προκοπή τους.

Το κύριο διακύβευμα για μια προοδευτική διακυβέρνηση
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συνίσταται στη διαμόρφωση μίας κατάλληλης πολιτικής για την 
ενσωμάτωση των αλλοδαπών στην κοινωνία μιας χώρας και την εγγύηση 
ενός minimum καθεστώτος απόλαυσης δικαιωμάτων για τους μετανάστες.

Ζωτικοί παράγοντες για την επιτυχία της μεταναστευτικής 
πολιτικής είναι:

οι βιώσιμες συνθήκες και η ανεκτική συμπεριφορά των 
πολιτών της φιλοξενούσας χώρας, καθώς και

- η θετική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων μιας πλουραλιστικής 
κοινωνίας εκ μέρους των πολιτικών ηγετών και των διαμορφωτών της 
κοινής γνώμης.

Τέλος, η μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων και τα
μεταναστευτικά ρεύματα μπορούν με προσεκτική αντιμετώπιση να 
μετατραπούν σε σημαντικό εφαλτήριο περιφερειακής οικονομικής αλλά και 
κοινωνικής ανάπτυξης τόσο των χωρών προέλευσης όσο και των χωρών 
υποδοχής.

Προκειμένου να συγκρατήσουν το μεταναστευτικά ρεύμα φυγής, οι 
χώρες προέλευσης, οι οποίες είναι συνήθως αναπτυσσόμενες, έχουν 
ανάγκη σύντονης και βιώσιμης αναπτυξιακής ώθησης. Οι άνθρωποι θα 
κρατηθούν έτσι στον τόπο τους. Γι’ αυτό απαιτούνται κίνητρα. Ορισμένες 
φορές θα αρκούσαν μάλιστα ακόμη και στοιχειώδη.

Οι χώρες υποδοχής, έχοντας αποσπάσει τη συναίνεση εκ μέρους 
των ντόπιων κοινωνικών εταίρων για ενσωμάτωση, μπορούν να 
απαντήσουν ικανοποιητικά σε ανάγκες της αγοράς εργασίας για 
ειδικευμένο και ανειδίκευτο προσωπικό. Μπορούν ακόμη να
δημιουργήσουν ευπρόσδεκτες ευκαιρίες επικοινωνίας σε ένα
πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Αυτό ακριβώς είναι και το τελικό ζητούμενο για μια προοδευτική 
διακυβέρνηση: με ποιές πολιτικές επιλογές θα δημιουργήσουμε ευνοϊκές 
προϋποθέσεις για ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής 
κουλτούρας και πώς θα μετατρέψουμε τις αιτίες σύγκρουσης σε αφορμές 
δημιουργίας.
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Σε ένα κόσμο που κινδυνεύει από ισοπεδωτική ομοιομορφία 
κοινών προτύπων και απειλείται από αλλεπάλληλα κύματα 
μετανάστευσης, καλούμαστε να ανταποκριθούμε, έχοντας στο κέντρο του 
σχεδιασμού μας και της δράσης μας τον άνθρωπο και την ειρηνική 
προκοπή των κοινωνιών μας.

Π.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: Ευχαριστώ βαθύτατα τον Πρωθυπουργό κ. Κώστα 
Σημίτη για το λόγο του και για την άποψή του. Ο K.CIaude HAGEGE, 
Professeur au College de France, έχει το λόγο.
C. HAGEGE: Θα ήθελα να πω μερικές λέξεις για να σας ευχαριστήσω εξ 
ονόματος της Γαλλικής Αντιπροσωπείας και εξ ονόματος όλων μας, για 
την φιλοξενία σας σ’ αυτή την πολύ ωραία χώρα.
r

Π.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: Μετά, λοιπόν, την παρέμβαση του Πρωθυπουργού 
νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε στις εργασίες μας τις δικές μας. Ο 
Καθηγητής κ. Διαμαντούρος, ο Έλληνας Ombudsman θα αναλάβει το 
συντονισμό της συνάντησης.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Ν.ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ): Ευχαριστώ πολύ Τάκη. Κυρίες και 
κύριοι σας καλωσορίζω και επιτρέψτε μου να περάσουμε κατευθείαν στο 
πρόγραμμα που έχετε μπροστά σας, στην ημερήσια διάταξη. Έχω το 
πολύ εύκολο και ευχάριστο καθήκον να συντονίσω τις εργασίες μας. Και 
αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να ζητήσω από τον Καθηγητή κ. 
Dietrich Thranhardt από το Πανεπιστήμιο του Munster να λάβει το λόγο.

D. THRANHARDT: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Την 
τελευταία φορά που ήμουνα στην Ελλάδα ήτανε το 72. Τότε η Ελλάδα 
ήτανε μία κλειστή χώρα, τότε μπορούσε κανείς απ’ τον Πειραιά να δει τα 
σκάφη των Αμερικανών που είχανε αγκυροβολήσει στον Πειραιά. Από τότε 
άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα. Η Ελλάδα έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τώρα πια δεν χρειάζεται να επιδείξει κανείς διαβατήριο στα 
σύνορα. Τότε βέβαια ήταν απολύτως απαραίτητο.

Τώρα πλέον βλέπει κανείς εδώ και στην Ελλάδα μια έντονη 
φυλετική πολυμορφία. Ως εκ τούτου, η μετανάστευση είναι μία μεγάλη
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πρόκληση, αλλά όπως και πολλά άλλα πράγματα στη ζωή, η 
μετανάστευση δημιουργεί και πολλά προβλήματα. Έχουμε, λοιπόν, την 
ευρωπαϊκή πανευρωπαϊκή μετανάστευση, η οποία παλαιότερα αφορούσε 
μόνο στο Βορά, τώρα όμως αφορά και στο Νότο και ως εκ τούτου πλέον 
αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα και μπορούμε να μιλήσουμε πάνω 
στην ίδια βάση για όλα αυτά.

Η λέξη diversity, η λέξη πολυμορφία που εισήχθη από την Αμερική 
είναι λιγάκι περίεργη για εμάς τους Ευρωπαίους. Η νέα Αμερικανική 
κυβέρνηση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι ποικιλόμορφη, γιατί 
περιλαμβάνει έγχρωμους, ισπανόφωνους και πολλούς άλλους. Εμείς 
όμως στην Ευρώπη, εξετάζοντας όλα αυτά, θεωρούμε ότι παρόλα αυτά 
κάτι δεν πάει καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες 
έχουμε πάρα πολλούς άστεγους, κυρίως ανάμεσα στους έγχρωμους. 
Θεωρούμε, λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να 
προσπαθήσουμε, γιατί η ποικιλομορφία δεν μπορεί να σημαίνει να έχουν 
όλοι τις ίδιες ευκαιρίες, ποικιλομορφία σημαίνει εξίσου ότι θα πρέπει να 
υπάρχει και κάποιο κοινό υπόβαθρο.

Κατά το παρελθόν μιλάγαμε για την ένταξη στις κοινωνίες, ένταξη 
των μεταναστών, την μεγαλύτερη ισότητα και νομίζω ότι πρέπει να 
συνεχίσουμε να μιλάμε για όλα αυτά στο μέλλον, διότι οι νέοι μετανάστες 
κυρίως δεν εντάσσονται στις κοινωνίες με ικανοποιητικό τρόπο. 
Αναφέρομαι κυρίως στους μετανάστες του Νότου. Δεν εντάσσονται 
ικανοποιητικά στις κοινωνίες, με την έννοια ότι δεν έχουν όλοι τις ίδιες 
ευκαιρίες.

Γνωρίζουμε, λοιπόν, ότι σε ορισμένους τομείς εκτός Ευρώπης, 
δηλαδή στην Ιαπωνία και τη Μέση Ανατολή, έχουμε συστήματα 
μετανάστευσης, τα οποία είναι αποκλειστικά, αποκλείουν, δηλαδή, άτομα 
και βλέπουμε ότι οι μετανάστες σ’ αυτές τις περιοχές βρίσκονται στο 
περιθώριο της κοινωνίας, δηλαδή οι μετανάστες δεν εντάσσονται στις 
κοινωνίες, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Ως εκ τούτου, λοιπόν, 
πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σωστά το θέμα της ποικιλομορφίας; 
Πώς μπορούμε να εντάξουμε όλες τις ομάδες και όλα τα άτομα, να τους 
προσφέρουμε τη δυνατότητα να επιλέγουν μόνοι τους τον τρόπο ζωής
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τους;

Θεωρώ ότι αυτό έχει άμεση σχέση με την ισότητα και με τη\ 
κοινωνία, η οποία λειτουργεί σωστά. Μία κοινωνία η οποία δε' 
διαχωρίζεται από φυλετικά σύνορα ή από διαφορετικούς πολιτισμούς, κάτ 
το οποίο προβάλλουν ως στερεότυπο οι μετανάστες.

Στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί μία κρίση τη< 
πολυπολιτισμικής κοινωνίας, με την έννοια ότι η πολυπολιτισμική κοινωνί( 
πολύ σωστά σήμαινε το σύνολο ομάδων και η κάθε ομάδα ήτανι 
υποτίθεται ομοιογενής και όλες αυτές οι ομάδες ζούσαν στην ίδια χώρα 
Π.χ. στην Ολλανδία αυτό που απασχολεί περισσότερο είναι r 
συμπερίληψη και μάλιστα πλέον θεωρείται ότι ο κάθε νέος μετανάστη< 
πρέπει να μάθει την Ολλανδική γλώσσα και να έχει τη δυνατότητα vc 
εργαστεί, να του προσφέρονται όλες οι ευκαιρίες εργασίας, κάτω απ( 
οποιοδήποτε πρίσμα της ολλανδικής ζωής. Δεν υπάρχει πλέον κανενό< 
είδους ρομαντισμός απέναντι στις μειονότητες. Πρέπει, λοιπόν, να δούμι 
πως μπορούμε να τα εναρμονίσουμε όλα αυτά με την έννοια τη< 
ποικιλομορφίας.

Θα ήθελα να σας παρουσιάσω δύο εμπειρίες της Γερμανίας, π 
τελευταία είκοσι χρόνια. Τη μία εμπειρία την βιώσαμε στα σχολεία και r 
άλλη εμπειρία έχει σχέση με τη συμμετοχή. Μοιάζει περισσότερο μι 
πείραμα αυτό που θα σας αναφέρω. Στη δεκαετία του 70, στα διάφορε 
Ομόσπονδα κράτη, υπήρχανε και διαφορετικές απόψεις. Η Bauapic 
επέλεξε ένα τέτοιο σχολικό σύστημα, όπου οι μετανάστες θα μπορούσα' 
να έχουν τα δικά τους σχολεία, δηλαδή Τούρκικα σχολεία, Ελληνικ( 
σχολεία, Ισπανικά σχολεία και ούτω καθεξής. Και η ιδέα ήταν ότι έπρεπι 
όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να επανέλθουν στις πατρίδες τους 
ένα σύστημα της παλιννόστησης. Αυτό το σύστημα οι Έλληνες το ήθελα' 
πάρα πολύ, γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν πάντα να έχουν τη' 
ευκαιρία να επανέλθουνε στην πατρίδα τους.

Μία άλλη ιδέα για την μετανάστευση είχε σχέση περισσότερο με τη' 
Βόρειο Γερμανία, το Βερολίνο και τη Βόρειο Ρηνανία Βεστφαλία. Εκε 
λοιπόν βιώσαμε τις εξελίξεις και το μοντέλο της Βαυαρίας είχε κάποκ
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ελκυστικότητα. Παλαιότερα κανείς δεν γνώριζε τι θα κάνουν οι μετανάστες, 
κατά πόσον οι μετανάστες θα παραμείνουν στη Γερμανία, πόσοι θα 
επανέλθουν και πόσοι όχι. Όμως, αν δούμε λιγάκι τα αποτελέσματα της 
πολιτικής αυτών των δύο σχολικών πειραμάτων, θα διαπιστώσουμε ότι 
υπήρξανε πολύ αρνητικές εξελίξεις στη Βαυαρία και μάλιστα προέκυψε μία 
κατάσταση, δεν θα έλεγα, μ’ αυτή που μοιάζει στη Αλαμπάμα, αλλά εν 
πάση περιπτώσει παρεμφερή κατάσταση.

Αυτά, λοιπόν, τα σχολικά συστήματα δεν είναι αρκετά 
ανταγωνιστικά με το ευρύτερο, το γενικότερο σχολικό σύστημα της 
Γερμανίας. Ως εκ τούτου πολλές από τις μειονότητες, πολλά από τα παιδιά 
των μειονοτήτων, ουσιαστικά δεν προωθούνται και ένα στοιχείο όλης 
αυτής της διαδικασίας είναι ότι τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να έχουν το 
δικό τους δίκτυο αργότερα, έτσι ώστε να έχουν τις δικές τους επαφές, να 
αποκτήσουνε καλές δουλειές στην κοινωνία, να έχουνε ενδιαφέρουσες 
θέσεις εργασίας.

Αυτό, λοιπόν, το πείραμα πρέπει να πούμε ότι τελικά αποδείχθηκε 
επιτυχία στη Βόρειο Γερμανία, όχι όμως στη Βαυαρία. Φτάνω λοιπόν στο 
συμπέρασμα ότι θα πρέπει να υπάρχουνε ίσες ευκαιρίες για όλους στα 
πλαίσια μιας πολιτικής μετανάστευσης. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ανοιχτό 
σύστημα, μία ανοιχτή κοινωνία, όπου να μπορούν να συμμετέχουνε όλα 
τα παιδιά.

Η δεύτερη εμπειρία που βιώσαμε είχε σχέση με τη συμμετοχή. Το 
1972 κρίθηκε απαραίτητο να ανοίξουνε τα Εργοστασιακά Συμβούλια στη 
Γερμανία για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για όλους τους 
πολίτες, τους Ευρωπαίους πολίτες θα λέγαμε σήμερα. Το Κοινοβούλιο 
αποφάσισε να ανοίξει τα Εργοστασιακά Συμβούλια για όλους τους 
μετανάστες. Έκτοτε, λοιπόν, όλοι οι μετανάστες μπορούν να ψηφίσουνε 
για τα Εργοστασιακά τους Συμβούλια και έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή 
στα συνδικάτα, μεγαλύτερη συμμετοχή των μεταναστών, γιατί πάρα 
πολλοί μετανάστες εργάζονται σε εργοστάσια ή σε άλλους χώρους.

Από την άλλη πλευρά υπήρξε και ένα άνοιγμα στον πολιτικό 
χώρο. Γνωρίζετε ότι μόλις πριν από δύο χρόνια, εισήχθη το σύστημα όπου
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κάθε παιδί που γεννιέται στη Γερμανία, γίνεται αυτόματα Γερμανός. Και τα 
τελευταία χρόνια, παρά αυτό το γεγονός, εξακολουθούν να υπάρχουνε 7 
εκατομμύρια αλλοδαποί στη Γερμανία, οι οποίοι οι περισσότεροι απ’ 
αυτούς ζούνε πολλά χρόνια στη Γερμανία.

Σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να σας πω ότι κάναμε μία πολύ 
αρνητική εμπειρία, γιατί οι περισσότεροι μετανάστες αποκλείστηκαν από 
τις εκλογές. Βεβαίως όταν υπήρχε κρίση ήτανε πολύ εύκολο να 
καταφύγουν αυτοί που θέλανε υποστήριξη στο ατού των μεταναστών, 
δηλαδή να απευθυνθεί ένας πολιτικός σε κάποια μειονότητα, είτε στους 
Τούρκους, είτε σε κείνους που ζητούν άσυλο. Θεωρούμε ότι ένα τέτοιο 
είδος πολιτικής, το να παίζει κανείς, δηλαδή, το ατού της μειονότητας, αυτό 
ήτανε ένα στοιχείο της κυβέρνησης Κολ. Όποτε υπήρχε κρίση οι 
Χριστιανοδημοκράτες κατέφευγαν σε αυτήν την επιλογή και έτσι κατέληγαν 
σε ένα πολύ αρνητικό κλίμα στη Γερμανία.

Και η Γερμανία δυσφημείται, δυστυχώς, στο εξωτερικό. Αυτό, 
λοιπόν, το σύστημα, το σύστημα του αποκλεισμού, είχε πολύ αρνητικές 
συνέπειες. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε στα Εργοστασιακά Συμβούλια 
ότι υπήρξε το αντίθετο, όχι αποκλεισμός αλλά συμπερίληψη, συμμετοχή. 
Βλέπουμε ότι στα Εργοστασιακά Συμβούλια έχουμε τους αιρετούς, έχουμε 
περίπου 100 Προέδρους Εργοστασιακών Συμβουλίων που είναι 
αλλοδαποί. Ως εκ τούτου βλέπουμε ότι η συμπερίληψη λειτουργεί όταν 
δίνει κανείς στους μετανάστες τα ίδια δικαιώματα.

Οι μετανάστες μπορούν κατ’ ιδίαν να έχουνε το δικό τους τον 
πολιτισμό, όμως στο χώρο εργασίας οι μετανάστες δεν αντιμετωπίζονται 
ως αλλοδαποί, οι Τούρκοι, οι Έλληνες, οτιδήποτε, αλλά αντιμετωπίζονται 
περισσότερο ως αυτό που λέμε στα γερμανικά Arbeitnehmer, ως 
αποδέκτες εργασίας. Εδώ, λοιπόν, νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι πρέπει 
να υπάρχει ένα είδος κοινού μετώπου, μία μορφή κινητοποίησης, αν θέλει 
κανείς να σημειώσει επιτυχία. Αν θέλουν οι εργαζόμενοι να είναι 
επιτυχημένοι απέναντι στους ιδιοκτήτες μιας επιχειρήσεις και να 
συνεργαστούν και μαζί τους.

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα κοινό
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υπόβαθρο, ίσα δικαιώματα, συμπερίληψη στο σύστημα της χώρας 
μετανάστευσης. Οι μετανάστες πρέπει να έχουνε όλες τις δυνατότητες, να 
μπορούν να διατηρήσουν την ταυτότητά τους. Πρέπει όμως να πω ότι 
αυτό είναι περισσότερο και θέμα ιδιωτικής ζωής. Να μπορούν, λοιπόν, να 
διατηρήσουν την ταυτότητά τους, όμως να είναι και σε θέση να 
συμμετάσχουν.

Βεβαίως σε κάθε χώρα μετανάστευσης έχουμε και πολιτιστικά 
στοιχεία. Όλα αυτά εξελίσσονται δυναμικά και αρκεί να πάει κανείς σε ένα 
εστιατόριο, στις περισσότερες Δυτικές χώρες σήμερα, για να δει τι ακριβώς 
συμβαίνει, να δει το δυναμισμό που υπάρχει. Έχουμε, λοιπόν, επιρροές 
και επίσης έχουμε και έναν πολιτισμό που αλλάζει σε μεγάλο βαθμό. Όλα 
αυτά πρέπει να τα δουλέψει κανείς, να τα εντάξει στην Ευρώπη και στον 
πολιτιστικό τομέα.

Θα έλεγα, λοιπόν, ότι η ανοιχτή κοινωνία, με τη συμπερίληψη 
όλων, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής πολιτιστικής παράδοσης, 
αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να χαράξει κανείς και για το μέλλον. 
Βιώνουμε να υπάρχουνε πολλές συγκρούσεις, υπάρχει μία ευμετάβλητη 
κοινή γνώμη, η κοινωνία των μεταναστών δεν είναι εύκολη, γιατί προκαλεί 
όλο και περισσότερες συγκρούσεις. Για να αντιμετωπίσει όμως κανείς τις 
συγκρούσεις, πρέπει να προσφέρει στους μετανάστες τις ίδιες ευκαιρίες, 
όπως και στους αυτόχθονες. Πρέπει, επίσης, να δημιουργηθεί και μια 
ατμόσφαιρα όπου υπάρχουνε κοινά συμφέροντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καθηγητή 
Thranhardt για την παρέμβασή του και για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε 
τη συζήτηση, θα ήθελα από την παρέμβαση του Καθηγητού να επισημάνω 
τέσσερα σημεία. Μου άρεσε ιδιαίτερα η αναφορά του στην Ολλανδία, στο 
τέλος της εποχής του ρομαντισμού σε σχέση με τις μειονότητες, γιατί 
πράγματι είναι πάντα πολύ επικίνδυνο το να αντιμετωπίζει κανείς την 
πραγματικότητα με ένα ρομαντικό τρόπο.

Κράτησα, επίσης, τη σημαντική αλλαγή που έλαβε χώρα στη 
Γερμανία τα τελευταία χρόνια, δηλαδή, από την μακρά παράδοση του να 
περάσουμε από τις σχέσεις αίματος, σε σχέσεις που είναι περισσότερο

13



F K E M. -ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ-ΠΡΩΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 19/3/2001

σχέσεις που προκύπτουν από το χώρο που βρίσκονται οι άνθρωποι. Αυτό 
νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και για εμάς τους Έλληνες. Κατόπιν μου 
άρεσε κι αυτό που είπε σχετικά με την inclusion, την συμπερίληψη. Αυτό 
είναι ένα βασικό στοιχείο, του να αντιμετωπίζεται η μετανάστευση και 
επίσης μου άρεσαν και όλες αυτές οι παρατηρήσεις του που έχουνε σχέση 
με τη σημασία της ποικιλομορφίας.

Όλες αυτές οι παρατηρήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για εμάς, 
αλλά είναι σημαντικές κυρίως για την Ελλάδα, για μία χώρα, η οποία κατά 
τα τελευταία 75 χρόνια, από την αρχή της δεκαετίας του ’20, ήτανε 
ιδιαίτερα ομοιογενής, 2,5% στις αρχές του αιώνα ήτανε οι μη Ορθόδοξοι 
και οι μη Έλληνες, τώρα έχει μεγαλώσει κατά πολύ το ποσοστό αυτό. Αυτό 
είναι μια μεγάλη αλλαγή για εμάς.

Ως εκ τούτου συναντηθήκαμε εδώ σήμερα και γι’ αυτό το λόγο. Για 
να ακούσουμε τις απόψεις των υπολοίπων, που έχουνε πολύ πιο μακρά 
εμπειρία από εμάς σε τέτοιου είδους θέματα και που έχουν και 
συγκεκριμένες στρατηγικές για να αντιμετωπίσουμε το όλο θέμα με 
καλύτερο τρόπο.

Από πλευράς τεχνικής, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι το 
εξής: δεν επιβάλλω κανόνες, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μη 
μακρηγορήσετε. Να πω επίσης και αυτό είναι λιγάκι επικίνδυνο, αλλά θα 
το δοκιμάσω, ότι θα ακολουθήσουμε τον κανόνα εκείνο, όπου μπορεί 
κάποιος να διακόψει μία επιχειρηματολογία, αν θέλει, βέβαια, κανείς να 
κάνει μία παρατήρηση που αφορά άμεσα στην παρέμβαση του ομιλητή. 
Αν θέλετε να θίξετε κάτι το πολύ συγκεκριμένο, σύντομα βέβαια, τότε 
μπορείτε να σηκώσετε το χέρι σας και θα σας δώσω το λόγο και έτσι θα 
ήθελα ευθύς εξαρχής να ζητήσω συγνώμη για κάποιες διαδικαστικές και 
ό,τι μπορεί να προκύψει, αλλά αυτό είναι το άχαρο έργο του συντονιστή.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Θέλω να σας πω ότι εκπροσωπώ σήμερα την κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Να επισημάνω το εξής: καταρχάς όσον αφορά στην 
πρόκληση που αντιμετωπίζουμε για την Προοδευτική Διακυβέρνηση σ’ 
αυτόν τον 21° αιώνα, ουσιαστικά όλα αυτά έχουνε σχέση και με κείνα που 
είπε ο Καθηγητής κ. Munster, σχετικά με την πολιτιστική διαφοροποίηση.
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Ως εκ τούτου πρέπει να προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε ορισμένα 
προβλήματα, δηλαδή, οι χώρες οι οποίες έχουνε πιο μακρά παράδοση και 
εδώ αναφέρομαι κυρίως στη δική μου τη χώρα. Αν επιθυμεί κανείς να 
αποφύγει τις διαφορές, αν επιθυμεί κανείς να αποφύγει τη διαφοροποίηση 
σε θέματα υγείας ή αν θέλετε να υπάρχουν λιγότερες διαφορές σε θέματα 
απασχόλησης, τότε θεωρώ ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει 
κανείς ευθύς εξαρχής να αναζητήσει προγράμματα και στρατηγικές, οι 
οποίες συρρικνώνουν αυτές τις διαφορές και επίσης προάγουν και την 
ισότητα.

Έτσι, λοιπόν, φτάνουμε σε συγκεκριμένα μέτρα και πρέπει να σας 
πω ότι ενδιαφέρομαι για την άποψη συγκεκριμένων ανθρώπων. Κάτι 
άλλο, όσον αφορά στην ορολογία. Σε διεθνές πλαίσιο πρέπει να υπάρξει 
κάποια διευκρίνιση. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για την αφομοίωση και 
την ποικιλομορφία. Να αναφερθώ πρώτα στο δεύτερο και να σας πω ότι 
το 1860 οι Αμερικανοί εισήγαγαν κάποια μέτρα για να απελευθερώσουν 
τους σκλάβους και αυτομάτως προέκυψε ποικιλομορφία, όχι όμως 
ισότητα. Όταν απελευθερώθηκε ο Μαντέλα, αυτό αφορά κυρίως στην 
πρώτη Αφρικανική κυβέρνηση, τότε πράγματι αυτομάτως προέκυψε 
ουσιαστική ποικιλομορφία, αλλά όχι ισότητα.

Γι’ αυτό, λοιπόν, η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, είναι ακριβώς 
να έχουμε κατά νου τη συμπερίληψη, γιατί πράγματι σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, έχουμε κάνει πολλές εμπειρίες και βλέπουμε ότι έχουνε εισαχθεί 
μέτρα, τα οποία προσφέρουνε την ποικιλομορφία, όχι όμως την ισότητα. 
Αυτά ήθελα καταρχάς να πω και κάτι άλλο που θέλω να υπογραμμίσω 
είναι μία θεμελιώδης διαφορά. Και πάλι σε βρετανικό τουλάχιστον πλαίσιο, 
Προοδευτική Διακυβέρνηση σημαίνει ότι μιλάμε για μειονότητες, για 
εθνικές κοινότητες πολιτών. Νομίζω, λοιπόν, ότι σε διάφορες χώρες της 
Ευρώπης, έχουμε μία διαφορετική κατάσταση. Δηλαδή, δεν μιλάμε κυρίως 
για την υπηκοότητα, δεν είναι το πρώτο θέμα αυτό που μας απασχολεί. 
Αυτό, λοιπόν, σημαίνει ότι κατά νου εξακολουθούμε να έχουμε και την 
έννοια των πολιτών transit population.

Γι’ αυτό, λοιπόν, διερωτώμαι ποιες είναι οι λύσεις εκείνες που 
μπορούν να αναζητηθούν για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτό το
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πρόβλημα. Μας ενδιαφέρει να βρούμε λύσεις στα πλαίσια μίας κοινωνίας, 
όπου συμπεριλαμβάνονται πάρα πολύ οι πολίτες. Και υπάρχουν και άλλες 
ερωτήσεις που θα ήθελα όμως να τις υποβάλλω αργότερα.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που είπατε, 
θα ήθελα να μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο στον καθηγητή κ.Τσουκαλά. 
Κ.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Δεν ξέρω κατά πόσον μπορώ να μιλήσω Ελληνικά ή 
Αγγλικά, αλλά επειδή είμαι στην Ελλάδα, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω 
Ελληνικά.

Έχω και εγώ τις ίδιες αμφιβολίες και επιφυλάξεις για το 
περιεχόμενο του όρου διαφορετικότητα, diversity. Δεν είναι σαφές τι θα πει 
ακριβώς, δεν είναι σαφές γιατί αυτή τη στιγμή, τώρα, σε όλες τις χώρες 
που είναι υπό καθεστώς προοδευτικής δημοκρατικής διακυβέρνησης 
τίθεται το θέμα τώρα και δεν είναι σαφές, ακόμα ασαφέστερο θα έλεγα, τι 
εννοούμε με κουλτούρα, τι εννοούμε με πολιτισμό.

Να θυμηθούμε ότι προ 20 ή 30 ετών, όχι περισσότερο, η 
παγκόσμια, αν θέλετε, αναπτυξιακή σκέψη επέμενε συνεχώς στο 
πρόβλημα των πολιτιστικών εμποδίων στην ανάπτυξη. Όσοι από μας 
έχουν ασχοληθεί με το πρόβλημα, ξέρουμε πόσο έντονη ήταν η συζήτηση 
γύρω απ’ τα πολιτιστικά εμπόδια, πόσο σαφέστατο υπήρξε πάντοτε το 
γεγονός ότι οι διάφοροι πολιτισμοί, οι διάφορες πολιτιστικές ομάδες και οι 
διάφορες χώρες, αντιμετώπιζαν το πρόβλημα της εξέλιξής τους και της 
ανάπτυξής τους και του μετασχηματισμού τους με τρόπους διαφορετικούς. 
Σήμερα αυτό φαίνεται να παρακάμπτεται και να φτάνουμε στο αίτημα ότι 
αξιωματικά πρέπει να προστατεύουμε την πολιτιστική ιδιαιτερότητα.

Αυτό δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να την προστατεύουμε, σημαίνει 
όμως ότι ξαφνικά νομίζω έχει γίνει μία ολίσθηση των σημασιών. Δηλαδή, 
όταν μιλάμε σήμερα για πολιτισμό, για πολιτιστική ιδιαιτερότητα είναι 
σαφές ότι δεν εννοούμε τα μέρη εκείνα του πολιτιστικού είναι και 
γίγνεσθαι, τα τμήματα εκείνα των ανθρωπίνων πρακτικών, που 
αναφέρονται στην οικονομία. Ξαφνικά βρισκόμαστε σε μία τομή νοηματική, 
ανάμεσα στην οικονομία και στον πολιτισμό απ’ την άλλη μεριά και 
σκεπτόμαστε το αίτημα να εκσυγχρονίσουμε, να προσαρμόσουμε τις
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ανθρώπινες συμπεριφορές όλων, επάνω στη βάση του μοντέλου του 
αναπτυξιακού, του ορθολογικού, του δημοκρατικού από τη μια μεριά και 
να διατηρήσουμε, από την άλλη μεριά, τον πολιτισμό ως υπολειμματική, 
αν θέλετε, περιφέρεια, κατηγορία, περιοχή.

Εδώ, λοιπόν, βρισκόμαστε σε μία κατάσταση και διερωτάται 
κανείς γιατί τίθεται το πρόβλημα. Είναι προφανές γιατί τίθεται, το είπανε 
ήδη οι ομιλητές. Έχουμε ένα φαινόμενο παγκοσμιοποίησης, που 
απαγορεύει πια σε οποιαδήποτε χώρα να κλείνει τα σύνορά της, με 
αποτέλεσμα να είναι προφανές όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις να 
αναδεικνύονται σε υβρίδια. Υβρίδια ανάμεσα στα παγκόσμια μοντέλα τα 
πολιτιστικά και στην επιβίωση των εθνικών ή κατά τόπους μοντέλων, τα 
οποία συναρθρώνονται μεταξύ τους, κατά ποικίλους και διαφορετικούς 
τρόπους.

Απ' την άλλη μεριά, πράγμα ακόμα σημαντικότερο, έχουμε τις 
νέες μειονότητες. Νέες μειονότητες, διότι σε αντιδιαστολή με τις ιστορικές 
μειονότητες, είναι αποτέλεσμα της κινητικότητας της παγκόσμιας της 
εργασίας στο πλαίσιο των νέων κοινωνικών δεδομένων, νέες μειονότητες 
διότι δεν είναι εγκατεστημένες και είναι αμφίβολο για το κατά πόσον θα 
μείνουνε έπ’ άπειρον στη χώρα της υποδοχής, νέες μειονότητες διότι 
αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους γηγενείς πληθυσμούς.

Ταυτοχρόνως, την ίδια στιγμή, θα έλεγα, βρισκόμαστε μπροστά σε 
ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο θα μπορούσε κανείς υπερβολικά να 
το χαρακτηρίσει σαν μία αύξηση της πολιτικής αναξιοπιστίας γενικότερα, η 
οποία με τη σειρά της οφείλεται στο γεγονός ότι το εθνικό κράτος όπως το 
ξέρουμε έχει παραιτηθεί ή έχει εξαναγκαστεί να μην μπορεί να λειτουργεί 
ως αυτόνομη πηγή εθνικής κυριαρχίας.

Έτσι, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, όπου όλες οι χώρες είναι 
υποχρεωμένες να βρούνε νέα εργαλεία, για να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα ενός πληθυσμού, που δεν είναι πια ομοιογενής, να ανατρέψουν 
δηλαδή ένα παλαιό μοντέλο εθνικής κυριαρχίας, στο οποίο συνοψίζονταν 
ακριβώς στη δημιουργία εκ των άνω ενός volkshkeit, μιας εθνικής 
ομοιογένειας, που επί 200 χρόνια υπήρξε το αποτέλεσμα συνεχών
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κρατικών παρεμβάσεων. Σήμερα δηλαδή, όλες οι κρατικές εξουσίες οι 
δημοκρατικές είναι υποχρεωμένες να αντισταθούν στην ιστορία τους, να 
επανέλθουνε στα προβλήματα τα οποία τίθενται από την ανομοιογένεια, 
ακριβώς λόγω των μεγάλων δυσκολιών που έχουν να συνυπάρχουνε 
διαφορετικού επιπέδου πληθυσμοί μορφωτικού και διαφορετικής 
πολιτιστικής προέλευσης που είναι οι πληθυσμοί.

Έτσι, θα συμφωνήσω απολύτως με αυτά που ελέχθησαν 
προηγουμένως, ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί ή να αντιμετωπιστεί 
με την αντιμετώπιση του πολιτισμού ως μιας περιχαρακωμένης 
υπολειμματικής σφαίρας. Θα έλεγα ακριβώς δε ότι το πρόβλημα της 
ανεκτικότητας, το ζήτημα της μάχης κατά της μισαλλοδοξίας, που είναι 
στοιχειώδεις προϋποθέσεις για μία Προοδευτική Διακυβέρνηση, πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με ταυτόχρονη, έντονη παρέμβαση στην κοινωνία και στην 
οικονομία, με την μορφή της άμβλυνσης της ανισότητας, της δημιουργίας 
ισότητας ευκαιριών και όλα αυτά τα οποία ελέχθησαν και ταυτοχρόνως με 
την προστασία αυτών των υπολειμματικών σφαιρών, η οποία όμως δεν θα 
πρέπει και υπογραμμίστηκε και από τον ομιλητή προηγουμένως, να 
οδηγεί σε κινδύνους γκέτο.

Με αυτή την έννοια και τελειώνω, πιστεύω ότι το να μιλάει κανείς 
απλώς για πολιτιστική διαφορετικότητα, είναι μεν απολύτως αναγκαίο μες 
στη συγκυρία τη σημερινή, είναι απολύτως αναγκαίο στο μέτρο που 
επισημαίνει τα νέα προβλήματα, τα οποία όλες οι κοινωνίες οι προηγμένες 
και οι μη προηγμένες είναι υποχρεωμένες να αντιμετωπίσουν, αλλά εάν το 
πάρει κανείς εντελώς τοις μετρητοίς, κινδυνεύει να μεταθέσει το ζήτημα 
του κοινωνικού αποκλεισμού, τα προβλήματα της ανισότητας σε ένα 
καθαρά πολιτιστικό σύστημα ιδεών, το οποίο ακριβώς με τη σειρά του δεν 
είναι σωστό, διότι προϋποθέτει ότι είναι δυνατόν τις κοινωνικές πρακτικές 
και τις ανθρώπινες πρακτικές να τις χωρίσει κανείς σε πολιτιστικές και σε 
μη πολιτιστικές.

Αυτός ακριβώς είναι ο κίνδυνος, θα έλεγα, του φετιχισμού της 
πολιτιστικής διαφορετικότητας, η οποία δεν παίρνει υπόψη της ότι ο 
πολιτισμός είναι μια περιοχή, η οποία συνδέεται συνεχώς με όλες τις 
υλικές πρακτικές κατά τρόπο αμφίδρομο μεν βέβαια, αλλά συνεχή.
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Ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ τον «.Τσουκαλά για τις παρατηρήσεις 
του, που μας δίνουν ένα πλαίσιο αναφοράς για την περαιτέρω συζήτηση. 
Ο Καθηγητής K.Munz έχει το λόγο.
R.MUNZ: Θα ήθελα να συνεχίσω απ’ αυτό που είπατε, ότι στο πολύ 
πρόσφατο παρελθόν η Ελλάδα είχε ένα ποσοστό μη Ορθοδόξων, μη 
Ελληνοφώνων της τάξεως του 2,5%. Η Γερμανία, η Αυστρία, ίσως και η 
Ολλανδία αντιμετώπιζαν το ίδιο φαινόμενο, στο τέλος της δεκαετίας του 
’40 και αρχές της δεκαετίας του ’50.

Θα πρέπει όμως για λίγο να θυμηθούμε ότι πρόκειται για το τέλος, 
για την ολοκλήρωση μιας πορείας, εν μέρει οδυνηρής πορείας, όπου 
χάθηκε η πολυμορφία μέσω της εθνικής κάθαρσης, της απομάκρυνσης 
πληθυσμών μετά τη Λοζάννη το 1923, όπου ενάμισι εκατομμύριο ή και 
περισσότεροι Έλληνες Ορθόδοξοι ή απ’ την Τουρκία και αντιστρόφους 
μετακινήθηκαν. Έχουμε, λοιπόν, τώρα μια κατάσταση που αποτελεί το 
τέλος μιας προσπάθειας να εξαλειφθεί η πολυμορφία, γιατί είχε 
καταρρεύσει η Οθωμανική και η Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία.

Έτσι, λοιπόν, έχουμε μια περίοδο στις αρχές του 20ου αιώνα, 
όπου η Γερμανία και η Ιταλία προσπάθησαν να διεκδικήσουν την 
ανεξαρτησία τους, υπό την έννοια της δημιουργίας ενός κράτους, όπου 
όλοι θα μιλούσαν την ίδια γλώσσα. Αυτό είναι ένα μοντέλο όπου η Σερβία, 
η Ρουμανία, η Βουλγαρία θέλησαν να μιμηθούν και έπειτα υπάρχει και η 
Γαλλία, η οποία αποτέλεσε το υπόδειγμα για την κρατική οργάνωση του 
ενιαίου κράτους.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι εδώ έχουμε το κληροδότημα της Γαλλίας, 
Γερμανίας και Ιταλίας, που αποτέλεσαν το υπόδειγμα για τις άλλες 
περιοχές της Ευρώπης και γι’ αυτό εν μέρει χάθηκε ένα μέρος της εθνικής 
πολυμορφίας σε διάφορα μέρη. Διότι η κοινωνία εκεί, είχε θέσει την εθνική 
ομοιογένεια ως βασικό στόχο. Εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε αυτό 
το φαινόμενο, όταν κοιτάμε την περιοχή την Βαλκανίων, το ανέφερε και ο 
κ. Σημίτης. Μεγάλες μη εθελούσιες μεταναστευτικές κινήσεις λόγω εθνικής 
κάθαρσης, που σκοπό έχουν τη δημιουργία ομοιογενών περιοχών.
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Αυτή η κατάσταση δεν έχει τελειώσει. Ας δούμε τι έγινε στο 
Κοσσυφοπέδιο, πριν από μόλις δύο χρόνια. Είναι μια κατάσταση που 
πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος 
είναι η ιδέα της δημιουργίας μιας μεγαλύτερης κατανόησης για την εθνική 
ποικιλομορφία. Αυτός είναι ένας τρόπος να περιοριστεί η μη ηθελημένη 
μεταναστευτική κίνηση.

Η άλλη πλευρά του νομίσματος, στην οποία αναφέρθηκαν και 
πολλοί απ' τους προλαλήσαντες, είναι ότι με το να επιτρέπουμε της 
μεγάλης κλίμακας μετανάστευση προς τις ευρωπαϊκές χώρες, η Δυτική 
Ευρώπη αντιμετωπίζει μια κατάσταση που προσομοιάζει μ’ αυτή του 
Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή πως είναι δυνατόν οι σε 
μεγάλο βαθμό ομοιογενείς ευρωπαϊκές κοινωνίες, μπορούν να 
αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση και δύο είναι οι απαντήσεις. Η πρώτη 
είναι η γαλλική απάντηση, η ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων και η 
δεύτερη είναι η βρετανική, ολλανδική, η γερμανική αντιμετώπιση, δηλαδή 
το να επιτραπεί να δημιουργηθούν εθνικές μειονότητες.

Αυτά είναι τα δύο μοντέλα που λειτουργούν στην Ευρώπη και 
αναφέρθηκε και ο προηγούμενος ομιλητής σε ένα άλλο μοντέλο, βάσει του 
οποίου οι άνθρωποι μένουν μόνοι τους σε περιθωριακούς οργανισμούς, 
σε θεσμικά όργανα, σε μια προσπάθεια να μπορούν να επανενταχθούν 
στην χώρα προέλευσής τους. Αν το δούμε πιο προοδευτικά το θέμα, τα 
δύο μοντέλα θα πρέπει να είναι: είτε η προσπάθεια ενσωμάτωσης και η 
διατήρηση της ομοιογένειας ή η δημιουργία μιας ειδικής κοινότητας.

Στον Καναδά, ας πούμε, όταν πηγαίνει κανείς, η επιλογή έχει ήδη 
γίνει. Ήταν σαφές από το 1970 προς ποια κατεύθυνση θα προχωρούσε. 
Το θέμα δεν έχει απόλυτα λήξει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συζητείται, αν 
και κατά πόσον τα Αγγλικά θα επιβάλλονται ως κοινή γλώσσα ή αν θα 
επιτραπούν και άλλες γλώσσες. Αυτό το θέμα ακόμη συζητείται στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Εξακολουθεί το θέμα να παραμένει ανοιχτό και στη 
Γερμανία, όπου δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι αν θα δώσουμε μεγαλύτερη 
έμφαση στην ενσωμάτωση, στη διδασκαλία της γλώσσας, αυτό είναι ένα 
θέμα που συζητείται πλέον στη Γερμανία. Στρεφόμαστε προς την
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Ολλανδία και λέμε ίσως η ιδέα του συμβολαίου ανάμεσα στον μετανάστη, 
«αν εσύ μάθεις Γερμανικά και ενταχθείς, τότε εμείς θα σου δώσουμε την 
υπηκοότητα».

Ίσως, αυτή είναι μία ιδέα που θα πρέπει και εδώ να συζητηθεί. 
Υπάρχει πάντοτε κέρδος και ζημία. Κερδίζουμε σε σταθερότητα, αλλά από 
την άλλη πλευρά, πρέπει να δώσουν οι άνθρωποι ένα μέρος της πολύ 
προσφιλούς τους ταυτότητας. Τα θέματα αυτά δεν έχουνε ακόμα κλείσει 
και ορισμένοι παριστάμενοι εδώ, εκπρόσωποι χωρών, όπως φέρ’ ειπείν 
και της Γερμανίας, δεν μπορούν να πουν ότι επιλέξαμε το Α ή το Β 
μοντέλο, ενώ άλλες χώρες έχουν ήδη κάνει την επιλογή τους. Ή θα ήταν, 
λοιπόν, ενδιαφέρον να συζητήσουμε τις εμπειρίες, αλλά και τα 
μειονεκτήματα της άλλης πλευράς.

Μια χώρα όπως η Γερμανία, πολλά μπορεί να μάθει από την 
εμπειρία του Καναδά ή της Ολλανδίας, όπου ήδη έχει λειτουργήσει η 
κατάσταση. Μπορείτε να μας πείτε τι να αποφύγουμε, τι να μην κάνουμε. 
Χώρες όπως η Γερμανία, επαναλαμβάνω, αλλά αντιλαμβάνομαι και η 
Ελλάδα, λένε ότι έχουμε ένα ανεξερεύνητο πεδίο ενώπιον μας και πρέπει 
να επιλέξουμε πολιτικές και πρέπει να στραφούμε, να δούμε στο εκλογικό 
σώμα και να πούμε αυτές είναι οι επιλογές που έχουν, που υπάρχουν. 
Εσείς, οι χώρες σας έχουν κάνει τις επιλογές τους το 1970, εμείς ακόμη 
πρέπει να αποφασίσουμε. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ τον Καθηγητή Munz, ο οποίος έθεσε ενώπιον 
μας τα εναλλακτικά πρότυπα που υπάρχουν και παρουσίασε τη μορφή 
τους. Επίσης μου υπενθύμισε κάτι που πολύ συχνά παραβλέπουν οι 
κοινωνικοί επιστήμονες, οι κοινωνιολόγοι, ότι αυτοί οι οποίοι φθάνουν 
καθυστερημένοι, ενδεχομένως επωφελούνται, διότι δεν χρειάζεται να 
αρχίσουν απ’ το μηδέν, αλλά μπορούν να επωφεληθούν από τη γνώση και 
την εμπειρία των άλλων.

Πριν δώσω το λόγο στον Καθηγητή WOLTON, θα πρέπει να σας 
πω το εξής: οι συζητήσεις μαγνητοφωνούνται. Στην περίπτωση που δεν 
μπορώ να διαβάσω το όνομα του ομιλητού, το οποίο βρίσκεται μπροστά 
του, σας παρακαλώ να λέτε το όνομά σας, προς χάρη της
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μαγνητοφώνησης. Επίσης η συζήτηση δεν περιορίζεται σ’ αυτούς ττζ 
βρίσκονται εδώ σ’ αυτό το βασικό τραπέζι, όλοι όσοι βρίσκονται σπ 
αίθουσα μπορούν μέσω κινητού μικροφώνου να πάρουν το λόγο.

D.WOLTON: Από το (CNRC) Centre de Recherche του Παρισιού, 6 
μιλήσω στα Γαλλικά. Θα ήθελα να σας πω πέντε πράγματα. Πρώτα α' 
όλα το θέμα της πολιτιστικής διαφορετικότητας στην Ευρώπη οφείλετ 
στο εξής: πρώτα απ’ όλα στις σχέσεις της Ευρώπης με το εξωτερικ 
Δηλαδή, κυρίως το θέμα της μετανάστευσης. Δεν είμαι ειδικός, αλλά είν 
ένα σημαντικό θέμα το οποίο συζητήσαμε ήδη σήμερα το πρωί.

Το δεύτερο, για την πολιτιστική διαφορετικότητα αφορά σπ 
αντιμετώπιση της Ευρώπης, των μειονοτήτων. Είναι ένα σημαντικό θέμι 
το οποίο συζητήθηκε, δεν είμαι όμως ειδικός. Το τρίτο πρόβλημα, όπο 
είμαι περισσότερο ειδικός, είναι η πολιτιστική συγκατοίκηση στα πλαίσ 
της Ευρώπης των 15. Δηλαδή, οι πολιτιστικές, οικονομικές, πολιτικι 
σχέσεις στα κράτη-έθνη.

Το πρώτο που θα ήθελα να πω, είναι ότι υπάρχει μια αντίθεα 
ανάμεσα στη λογική της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, που είναι 
λογική του ανοίγματος της επικοινωνίας και το θέμα της πολιτικΓ 
οικοδόμησης της Ευρώπης και της πολιτιστικής διαφορετικότητας, πο 
προϋποθέτει αντιθέτως το σεβασμό των ταυτοτήτων. Εδώ βρισκόμασ 
μπροστά σε μία παγκόσμια πολιτική διένεξη, δηλαδή η αντίφαση μεταί 
της οικονομικής παγκοσμιοποίησης προϋποθέτει την κατάργηση π 
ταυτότητας και των συνόρων και την πολιτική οικοδόμηση της Ευρώπη 
που προϋποθέτει αντιθέτως το σεβασμό και την αξιοποίηση τυ 
ταυτοτήτων.

Εδώ βρισκόμαστε στο επίκεντρο αυτής της διένεξης, που είναι μ 
αντίφαση μεταξύ μιας οικονομικής διάστασης, μία ενιαία αγορά και μ 
πολιτική και δημοκρατική διάσταση, σεβασμός της ποικιλομορφίας και τι 
ταυτότητας. Το ενδιαφέρον στην πολιτική οικοδόμηση της Ευρώπης είν 
ότι πρέπει να διαχειριστεί αυτή την αντίφαση του οικονομικού ανοίγματο 
με το σεβασμό των ταυτοτήτων των 15 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωση 
αναμένοντας 22-23.
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Το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να πω σε σχέση μ’ αυτή τη 
δυσκολία, για την Ευρώπη να οργανώσει την πολιτιστική της συμβίωση. 
Από το Μάαστριχ η Ευρώπη άλλαξε λογική. Βρισκόμαστε σε μία λογική 
οικονομική, τεχνοκρατική σχετικά και από την εποχή της Συνθήκης του 
Μάαστριχ έχουμε μία δημοκρατική Ευρώπη, δηλαδή αύριο η Ευρώπη θα 
πρέπει να δημιουργηθεί με τη συναίνεση 370 εκατομμυρίων κατοίκων, 
αναμένοντας και άλλους. Αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης της 
οικονομίας, της πολιτικής, κυρίως όμως της κουλτούρας. Δηλαδή, με 15 
χώρες, 11 γλώσσες, η δημοκρατία των παλιών δημοκρατικών χωρών, 
είναι δύσκολο να οργανωθεί η πολιτισμική διαφορετικότητα, γνωρίζοντας 
ότι η κουλτούρα στην Ευρώπη εδώ και αιώνες υπήρξε ένας παράγοντας 
ειρήνης, αλλά και παράγοντας πολέμου.

Οι άνθρωποι σκοτώνονται περισσότερο για αξίες και κουλτούρες, 
από ότι σκοτώνονται για οικονομικά συμφέροντα, αντίθετα από ορισμένες 
σκέψεις. Εμείς στην Ευρώπη, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, εφόσον 
αγωνιστήκαμε για ιδεολογίες, αξίες και κουλτούρες πολύ και μπορούμε 
περισσότερο να συνεργαστούμε για την οικονομία και την πολιτική. Η 
πρόκληση της οικονομικής οικοδόμησης είναι ότι μετά απ’ το Μάαστριχ 
έχουμε πολιτική συνεργασία και φυσικά πολιτισμική συνεργασία.

Εδώ θα ήθελα να πω σε σχέση με μία συζήτηση, υπεραισιόδοξη 
που γίνεται, ότι στην Ευρώπη υπάρχει ένας κοινός χώρος, ο οικονομικός 
χώρος. Δεν υπάρχει ακόμα δημόσιος ευρωπαϊκός χώρος, επειδή οι 
γλώσσες διαφέρουν, οι πολιτισμοί διαφέρουν, οι παραδόσεις διαφέρουν 
και τίποτα πιο επικίνδυνο από το να μιλάει κανείς για τη δημιουργία ενός 
δημόσιου χώρου. Σε κάθε κράτος-έθνος χρειάστηκαν δύο ή τρεις αιώνες 
για να δημιουργηθεί ένας δημόσιος χώρος, εθνικός ή κοινοτικός. Είναι 
φανερό ότι δεν θα δημιουργήσουμε ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο ελέγχων σε 
10 ή 20 χρόνια. Και το πιο επικίνδυνο για το μέλλον από την πολιτισμική 
διαφορετικότητα, είναι να σκεφτούμε ότι υπάρχει ένας ευρωπαϊκός 
δημόσιος χώρος και αυτό δεν πρέπει. Αλλά υπάρχει ευρωπαϊκός 
πολιτικός χώρος, υπάρχει.

Υπάρχει εδώ και 50 χρόνια και είναι ευρύτερος σήμερα, είναι ένας
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περιορισμένος όμως πολιτικός χώρος. Περιορίζεται στην Ευρωπαϊ 
Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο σύνολο των 3, 5, 
χιλιάδων, 15 χιλιάδων ατόμων υπαλλήλων και επιστημόνων, π 
βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή όμως η ευρωπαϊκή πολιτι 
τάξη που είναι ένα σκαρίφημα, μία εμβρυώδης κατάσταση για τ 
ευρωπαϊκό χώρο, δεν αρκεί. Πώς να διευρύνουμε αυτό τον πολιτι 
ευρωπαϊκό χώρο που είναι πολύ περιορισμένος; Πώς σιγά-σιγά 
μπορέσουμε να οικοδομήσουμε στοιχεία ενός ευρωπαϊκού δημόσι 
χώρου, δηλαδή ενός χώρου όπου ορισμένα ελάχιστα πράγματα, μπορο 
να καταστήσουν τους Ευρωπαίους υπερήφανους για τη συνεργασία touc

Θα σας αναφέρω τρεις ενδείξεις και θα είμαι σύντομος εδ 
Πρώτα απ’ όλα αν θέλουμε πολιτισμική διαφορετικότητα στην Ευρώτι 
πρέπει πρώτα απ’ όλα, να υπερασπίσουμε τις εθνικές, πολιτισμικ 
βιομηχανίες. Δηλαδή τι εννοώ; Να φροντίσουμε ώστε στην κάθε χώρί 
κράτος να υπάρχει δυνατότητα εθνική, παραγωγής τύπου, εκδόσευ 
μουσικής, σινεμά, δηλαδή να πούμε ότι η ιδιωτική οικονομία τ 
κουλτούρας πρέπει να διατηρήσει την εθνική της ταυτότητα. Το οπ( 
προϋποθέτει ικανότητα παρέμβασης, συγκέντρωσης c 
παγκοσμιοποίησης των νέων πολιτισμικών μέσων.

Σε επίπεδο κρατών-εθνών στην Ευρώπη προϋποθέτει, ακόμα * 
αν μεταξύ μας δεν συμφωνούμε, προϋποθέτει ότι θα επαναξιολογηθεί 
ρόλος του κράτους, σε σχέση με την παιδεία και την κουλτούρ 
Βρισκόμαστε σε μία δύσκολη ιδεολογική καμπή. Γνωρίζουμε ότι τα μέ< 
έχουν εξασθενίσει απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, αλλά ενόψει τ 
ευρωπαϊκής οικοδόμησης, είναι φανερό ότι ο ρόλος των κρατών πρέπει 
ενισχυθεί, για να διατηρηθούν οι πολιτισμικές διαφορετικότητες, δηλαδή 
εθνικές πολιτιστικές ταυτότητες.

Πρώτα απ’ όλα, λοιπόν, αν θέλουμε να διατηρήσουμε τ 
πολιτιστική διαφορετικότητα χρειάζεται συντονισμός εσωτερικός και < 
πόλεμος μεταξύ των χωρών της Ένωσης. Πρέπει, λοιπόν, 
υπερασπίσουμε τους χώρους αυτούς του πολιτισμού: εκδόσεις, τύπ< 
κινηματογράφος, μουσική και όπως ξέρετε η παγκοσμιοποίηση τ 
πολιτισμικού χώρου είναι επικίνδυνη.
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Δεύτερον, εάν θέλουμε να έχουμε πολιτισμική διαφορετικότητα 
στην Ευρώπη, πρέπει να κάνουμε πράγματα πολύ απλά. Μερικές φορές 
τα συζητήσαμε, δηλαδή να ευνοήσουμε τη μάθηση τριών γλωσσών νωρίς 
και όχι μόνο της Αγγλικής γλώσσας. Να ευνοήσουμε τις σχολικές 
ανταλλαγές πολύ πιο νωρίς. Το 1/3 των σχολικών προγραμμάτων να 
ασχολούνται με τη μάθηση της ιστορίας των άλλων χωρών, να 
εξοικειωθούν τα παιδιά με τον πολιτισμό των άλλων χωρών, ώστε να 
υπάρχουν περισσότερες γνώσεις, δεδομένου ότι παντελής άγνοια των μεν 
και των δε είναι κάτι το πολύ επικίνδυνο. Γύρω απ’ αυτό το τραπέζι, δεν 
μπορούμε να αναφέρουμε πέντε ονόματα ή πέντε ημερομηνίες σημαντικές 
της ιστορίας των δεκατεσσάρων άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ο βαθμός της πολιτισμικής άγνοιας μεταξύ μας είναι μεγάλος. Αυτό δεν 
μας εμπόδισε να φτιάξουμε την Ευρώπη.

Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι ο βαθμός άγνοιας μας είναι 
πολύ μεγάλος. Δεν πρέπει, λοιπόν, να παίζουμε μόνο με την παιδεία, 
αλλά με τη μάθηση των γλωσσών και κάτι άλλο που πρέπει να πούμε, με 
την ενημέρωση. Και ως παράδειγμα παίρνω το εξής: ο κόσμος 
εντυπωσιάζεται από την παγκοσμιοποίηση των νέων τεχνολογιών και 
συγχρόνως η Ευρώπη δεν είναι ικανή να αναπτύξει καλά και να κάνει 
βιώσιμο το «EURO NEWS». Είναι ένας σταθμός, ο οποίος επιτρέπει με 
όλες τις γλώσσες να καταλάβουμε το ελάχιστο που συμβαίνει αλλού στην 
Ευρώπη. Υπάρχουν πολλά απλά παραδείγματα, δηλαδή γρήγορα, νωρίς 
στη ζωή τους τα παιδιά να ταξιδεύουν. Σχολικά ταξίδια, όχι μόνον οι 
πανεπιστημιακές ανταλλαγές, αλλά και άλλες, ώστε οι ευρωπαίοι στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση των 15, να γνωρίσουν ποια είναι η πολιτισμική 
διαφορετικότητα. Άλλο παράδειγμα: κανένας απ’ τους 15 δεν είναι ικανός 
να αναγνωρίσει από τον τόνο της γλώσσας που μιλάτε, ποια είναι αυτή η 
γλώσσα. Ωραία, τα φιλανδικά, τα ελληνικά, τα ιταλικά, τα ισπανικά, δεν 
ξέρουνε τι είναι. Δεν σας λέω να μιλάνε τη γλώσσα, αλλά να 
καταλαβαίνουν τι γλώσσα ομιλείτε.

Για να μην μακρηγορώ. Τι να κάνουμε για να διατηρήσουμε την 
πολιτισμική διαφορετικότητα διεθνώς: Σε σχέση με την Ευρώπη είναι πολύ 
απλό. Είναι ένας μεγάλος πολιτικός αγώνας που δεν ξεκίνησε ακόμα η

25



Ε.Κ.Ε.Μ. -ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ TPAnFZI-ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 19/3/2QQ1

Ευρώπη, δηλαδή, πρέπει να διδαχθούμε σπς Ηνωμένες Πολιτείες, 
αφορά στην ιδεολογία της απορύθμισης των πολιτισμικών βιομηχι 
Είναι παγκόσμια μάχη, εμείς οι Ευρωπαίοι δεν έχουμε το όραμι 
Αμερικανών, για την παγκόσμια πολιτισμική βιομηχανία. Έχουμε δη[ 
υπηρεσίες, έχουμε κρατικές παραδόσεις, έχουμε μια αντίληψη γι 
παιδεία, έχουμε το σεβασμό της πολιτιστικής διαφορετικότητας.

Πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει πλουραλισμός των πολιτισ 
βιομηχανιών, όπως το βιβλίο, τον τύπο, τις εκδόσεις, αλλά και τα 
ράδιο, τηλεόραση, σινεμά και Internet. Εάν η Ευρώπη θέλει να διαπ 
την πολιτισμική διαφορετικότητα στα πλαίσια των 15, των 22, τα 
προϋποθέτει έναν αγώνα πολιτικό, παγκόσμιο, ώστε αυ 
διαφορετικότητα να υπάρχει κατά το ελάχιστο σε διεθνές επίπεδο. Ε| 
Ευρωπαίοι δεν κινδυνεύουμε να μας αφομοιώσουν οι Αμερικανό 
υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, από ιδεολογική και πολιτισμική άποψη, αλ 
τον υπόλοιπο κόσμο, υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα. Αν θέλου 
διατηρήσουμε την διαφορετικότητά μας μέσα στην Ένωση, πρέτ 
αρχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Και θα κάνουμε πολύ καλή υπηρεσί 
Ηνωμένες Πολιτείες, εάν τους εξηγήσουμε ότι εξ ορ 
παγκοσμιοποίηση του πολιτισμικού χώρου δεν είναι το ίδι 
παγκοσμιοποίηση του πετρελαίου ή της μεταλλουργίας και του χε 
Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σε 
το ότι αποδώσατε ιδιαίτερη σημασία στο ότι είναι ανάγκη επαγρύπν 
Υπάρχει ανάγκη γι’ αυτό που αποκαλούμε la bataille mondiale. Θα 
να μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο στην κα Harby Samuelsson.

H.SAMUELSSON: Ευχαριστώ πολύ και καλή σας μέρα. Θα ήθε 
μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις που έχουμε κάνει εμείς οι Σο 
Παρότι λοιπόν βλέπουμε εδώ στη διαφάνεια, στον τοίχο πίσι 
πρόκειται για την ποικιλομορφία, κάτω από το πολιτιστικό, το εθνικό 
θρησκευτικό πρίσμα, θα ήθελα να επισημάνω, όπως όλοι σας γνω 
ότι η ποικιλομορφία χρησιμοποιείται για να προβάλλονται και πολλοί 
τομείς. Μερικές φορές είναι το φύλο, η ηλικία, η ειδική ανά\ 
κοινωνικός προσανατολισμός και το υπόβαθρο.
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Οπωσδήποτε, λοιπόν, η ποικιλομορφία προβάλλει πολλές αξίες 
και γλώσσες, οι οποίες χαρακτηρίζουν τις κοινωνίες. Στη Σουηδία όμως 
διαπιστώνουμε όλο και περισσότερο, ότι χρησιμοποιείται η λέξη 
ποικιλομορφία με την ευρύτερη έννοια. Τούτο, λοιπόν, ισχύει κυρίως σε 
συζητήσεις για την ποικιλομορφία στο χώρο εργασίας. Καταλαβαίνουμε, 
βέβαια, ότι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό το Συνέδριο, 
στη θρησκευτική και την εθνική και την πολιτιστική ποικιλομορφία. 
Εξάλλου, ίσως πρέπει να πούμε ότι η ποικιλομορφία είναι μία συνέπεια 
της μετανάστευσης, του ευρύτερου ορισμού, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι 
διαφορετικοί και έχουνε δικαίωμα στη διαφορετικότητα. Έχουνε όλοι 
δικαίωμα στην ίση μεταχείριση.

Η ποικιλομορφία δεν μπορεί να αφορά μόνο στις μειονότητες, για 
τη μετανάστευση και στις διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν 
μπορεί να υπάρχει βιώσιμη ποικιλομορφία, χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα: 
κατάργηση της διακριτικής μεταχείρισης και ίσα δικαιώματα για όλους τους 
ανθρώπους, αυτό πρέπει να αποτελεί τη βάση σε κάθε χώρο εργασίας. 
Εξάλλου, θα θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή μας και στο φαινόμενο 
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, της διακριτικής μεταχείρισης με βάση το 
φύλο και τη φυλή ή το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα και όλα αυτά ίσως και 
σε συνδυασμό με τις ειδικές ανάγκες, όμως και σε συνδυασμό με την 
ηλικία και τον προσανατολισμό.

Οι συνδυασμένες επιπτώσεις της διακριτικής μεταχείρισης 
μεταναστών και γυναικών, αναφέρομαι σε όλα τα φαινόμενα των 
μεταναστών και των περιθωριοποιημένων γυναικών σ’ όλο τον κόσμο, όλα 
αυτά έχουνε καταστρεπτικές συνέπειες για την άσκηση των δικαιωμάτων 
τους, των δικαιωμάτων τους τόσο στη δημόσια, όσο και στην ιδιωτική 
σφαίρα. Μία κοινωνία με πραγματική ποικιλομορφία, πρέπει να διατηρεί το 
δικαίωμα κάθε ατόμου, να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και αποδοχή με 
ίσους όρους. Το δικαίωμα, λοιπόν, στην ίση μεταχείριση, το δικαίωμα στη 
μη διακριτική μεταχείριση, πρέπει να είναι κατοχυρωμένο και στην 
πρακτική και στην καθημερινότητα της ζωής.

Το πως ορίζεται η ποικιλομορφία, αυτό έχει σχέση με το ότι
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μπορούμε να το δούμε το θέμα κάτω από δύο διαφορετικά πρίσματα. 
Καταρχάς όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ισότητα και 
χωρίς διακριτική μεταχείριση. Προάγοντας την ποικιλομορφία, μπορούμε 
να συμβάλλουμε στο να ανοίξουνε πόρτες για ανθρώπους, που αλλιώς 
δεν θα άνοιγαν. Η ποικιλομορφία στην πρακτική είναι ένα βασικό 
δημοκρατικό δικαίωμα.

Δεύτερον, πώς μπορούμε να εκμεταλλευθούμε το ανθρώπινο 
δυναμικό; Αυτό είναι καθοριστικής σημασίας στη σημερινή κοινωνία, που 
βασίζεται στη γνώση. Οι ικανότητες και τα ταλέντα των εργαζομένων 
πρέπει να βασίζονται και στο υπόβαθρο που έχουν, το κοινωνικο
οικονομικό. Εξάλλου, οι ειδικές ανάγκες δεν θα πρέπει να περιορίζουν τις 
δυνατότητες ενός ατόμου. Για να επανέλθω, η διακριτική μεταχείριση είναι 
κάτι που είναι πρώτη προτεραιότητα, δεν αρκεί όμως αυτό. Πρέπει να 
δημιουργήσουμε ίσες ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους, τους άνδρες 
και τις γυναίκες.

Η ποικιλομορφία στο χώρο εργασίας πρέπει να αντιμετωπίζεται 
ως ένα εργαλείο για την βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης και την 
καταπολέμηση της ανεργίας. Όμως οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι και η 
ίση μεταχείριση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως η δυνατότητα 
αποκόμισης κέρδους. Υπάρχουν οι παραδοσιακές μέθοδοι αντιμετώπισης 
της διακριτικής μεταχείρισης και όλα αυτά που λέμε έρχονται 
συμπληρωτικά.

Όπως όλοι μας γνωρίζουμε οι κυβερνήσεις έχουν το σοβαρό 
καθήκον να ενθαρρύνουν την ποικιλομορφία σε πολλούς τομείς, που 
αφορούν στα ίσα δικαιώματα, όπως απασχόληση, κατοικία, υγεία, η 
παιδεία και ο πολιτισμός. Η κύρια ευθύνη των κυβερνήσεων είναι να 
διασφαλίσουν ότι υπάρχει μία αποτελεσματική, νομική και διοικητική δομή, 
με στόχο το να ενθαρρύνουμε το ότι εφαρμόζονται πράγματι αυτές οι 
πολιτικές στην πράξη. Όλα αυτά προϋποθέτουν και την κατανομή των 
απαραίτητων πόρων, διοικητική υποστήριξη, συντονισμός, έλεγχος, αλλά 
και αξιολόγηση πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται.

Εξάλλου, υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μπορούμε να
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αναφέρουμε και οι συνάδελφοί μου θα επανέλθουν σ’ αυτά τα πρακτικά 
παραδείγματα αργότερα. Ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημειώνω τον κατάλογο των 
ομιλητών: Καθηγητής Weil, Jenson, Mafolo, Schnabel, Aboutaleb, κα 
Καρβαρίτου, o K.Lane, η κα Gumbi, ο K.Einaudi και πριν από όλους θα 
δώσω το λόγο στον Καθηγητή HAGEGE, ο οποίος θα φύγει σήμερα το 
απόγευμα και επειδή σε ένα τέταρτο θα διακόψουμε, σας παρακαλώ να 
δεχθείτε να του δώσω το λόγο κατά προτεραιότητα.

C.HAGEGE: Δεν σημαίνει εξαφάνιση των άλλων γλωσσών. Πρέπει όσο το 
δυνατόν περισσότεροι Ευρωπαίοι να μάθουν όσο το δυνατόν 
περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες. Ίσως αν η αυριανή Ευρώπη μάθει να 
κάνει τις ιδανικές επιλογές, θα επιτύχει να οικοδομήσει μια διδασκαλία 
γλωσσών, που θα έχει ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό του αριθμού 
των πραγματικών πολυγλωσσιών.

Πρόκειται για ένα από τα πιο αξιοπρόσεκτα χαρακτηριστικά της 
Ηπείρου μας. Η προώθηση μιας γλώσσας, που στη μια περίπτωση 
βρίσκεται κοντά στον προφορικό λόγο, στην Ελλάδα η δημοτική και στην 
άλλη περίπτωση είναι λόγος στην Ελλάδα η καθαρεύουσα, είναι παντού το 
πανομοιότυπο εγχείρημα εθνικής αυτοεπιβεβαίωσης. Οι Ευρωπαίοι θα 
έπρεπε να είναι σε θέση να αποφύγουν τους κινδύνους της 
μονογλωσσίας, η οποία είναι σοβαρή απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
εξαιτίας του γεγονότος ότι μένει κλειστή στις ανάγκες του άλλου, λόγω της 
προσκόλλησης στην Αγγλική.

Θα ήθελα να πω ότι έχουμε συγκεντρωθεί όλοι μας εδώ για να 
εκφράσουμε την άποψή μας ως προς ένα αντικείμενο, του οποίου θα μου 
επιτρέψετε να πω ότι είμαι ειδικός εμπειρογνώμων. Και θα ήθελα να μου 
επιτρέψετε να αναφερθώ κυρίως στις γλώσσες. Στο θέμα των γλωσσών, 
θα τολμούσα να πω, ότι θα μπορούσα να εκφράσω άποψη, χωρίς να 
θεωρήσετε ότι είμαι υπερβολικός. Κατά την άποψή μου είναι υπερβολικό 
το ότι θα πρέπει να θεωρούμε τα Αγγλικά ως μία σοφή γλώσσα.

Και πρέπει να πω το εξής: ανήκουμε σε γενιές, οι οποίες
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ουσιαστικά μεγάλωσαν με την Αγγλική γλώσσα. Τα Αγγλικά είναι 
γλώσσα στην οποία έχουμε συνηθίσει να εκφραζόμαστε και δεν έχοι 
κανένα λόγο να την εγκαταλείψουμε. Υπάρχουν όμως και λόγοι να ι 
εγκαταλείψουμε. Εγώ ως γλωσσολόγος, μόλις πρότεινα, γιατί διερωτώι 
να αναθρέψω τα παιδιά μας, τα παιδιά που αντιπροσωπεύουν το μέλ> 
της γενιάς μας με πολυγλωσσία; Από τι περνάει αυτό;

Αυτό περνάει από την βασική εκπαίδευση. Άρα εγώ προτείνω 
εξής απλό: δεν αρκεί να κάνουμε ευσεβείς πόθους, ευλογίες και 
διατυπώνουμε ελπίδες, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη δυσκολία - 
πολυγλωσσίας και εξ όσων γνωρίζω εμείς εδώ βρισκόμαστε με σκοπό ι 
προώθηση της ανοχής και της πολυμορφίας, εθνική και γλωσσ 
πολυμορφία. Γιατί λοιπόν να μην επιμείνουμε σ’ αυτά και ως εκ τούτ 
γιατί να μην αποφασίσουμε να ζητήσουμε από τις αντίστοιχες κυβερνήσ 
μας να οργανώσουν πολυγλωσσική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά;

Το αποτέλεσμα θα είναι ότι στο μέλλον τα Αγγλικά δεν θα είνο 
μοναδική και προφανής γλώσσα έκφρασης για μας, αλλά θα είναι 
γλώσσα ( Μιλάει Σουηδικά), ώστε από τη στιγμή που συνειδητοποιοι 
την αναγκαιότητα να επιβάλλουμε στα παιδιά μας την πολυγλωσε 
Φυσικά αυτή τη στιγμή επιλέγονται τα Αγγλικά, γιατί υπό τις συνθήκες τι 
ζούμε, τα Αγγλικά μοιάζουν η προφανής γλωσσική επιλογή. Αυτό όμ 
δεν έχει την παραμικρή λογική ή δεν υπάρχει πραγματικός λόγος 
παραμείνει ως έχει. Η Αγγλική είναι μία από τις αξιοσέβαστες γλώσσες ι 
κόσμου, αλλά απλώς μία. Και δεν μπορώ να αποφύγω τη σκέψη ότι αι 
τη στιγμή υποβάλλουμε τους εαυτούς μας στην κυριαρχία των Ηνωμέν 
Πολιτειών. Η Μεγάλη Βρετανία είναι μια χώρα που ανήκει στην Ευρώ 
και δεν είναι μόνον Αγγλόφωνη.

Έτσι, λοιπόν, θα έλεγα ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνοι 
και αυτή είναι η τελευταία μου πρόταση και σας προτείνω να το προτείν 
στις κυβερνήσεις σας, θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν οι οικογέν* 
υποχρεωτική εκπαίδευση των παιδιών τους σε δύο διαφορετικές γλώσσ 
ευθύς εξαρχής. Γιατί δύο γλώσσες; Γιατί η μία, στα πλαίσια αυτής 
παρούσας κατάστασης, θα είναι τα Αγγλικά. Όμως υποχρεωτικώς 
επιλέγεται και μία άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα: Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλι
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Γερμανικά, Ελληνικά κτλ.

Άρα, προτείνω να οργανώσουμε στα υπεύθυνα Υπουργεία 
Παιδείας, να επιτρέπουν στις οικογένειες να επιλέγουν ανάμεσα σε δύο 
γλώσσες εκπαίδευσης, πράγμα που θα δώσει μία δυνατότητα, όχι να 
εξαλειφθεί, όχι να ξεκινήσει πόλεμος στην κυριαρχία των Αγγλικών, αλλά 
να δώσει μια άλλη δυνατότητα, μια άλλη επιλογή, που θα ενισχύσει την 
πολυμορφία. Σας ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Καθηγητή HAGEGE για αυτήν 
την θεαματική γλωσσική επίδοση. Άρχισα να ανησυχώ που δεν μίλησε 
Γαλλικά, αλλά αναφερόμενος στην Education Nationale με διαβεβαίωσε ότι 
τη γνωρίζει και έτσι είμαι βέβαιος ότι και αυτή η γλώσσα περιλαμβάνεται. 
Μου ζήτησε κάποιος το λόγο με σηκωμένα τα δύο χέρια.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Γιατί να θέσετε όρια και να περιχαρακωθείτε μέσα στις 
ευρωπαϊκές γλώσσες; To Internet το 2003 θα κυριαρχείται απ’ τα Κινέζικα. 
Εγώ μπορώ να σας μιλήσω σε χιλιάδες γλώσσες και να μιλήσω Αραβικά. 
Η πρώτη γλώσσα που έμαθα είναι τα Αραβικά. Βεβαίως κύριε Καθηγητά η 
γλώσσα είναι σημαντική, αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Αλλά γιατί να 
κλεινόμαστε μέσα στην Ευρώπη και γιατί να μην ενθαρρύνουμε και άλλες 
γλώσσες, που και αυτές μπορεί να είναι μέρος της κληρονομιάς αυτών 
που είναι πολίτες των χωρών που εκπροσωπούνται εδώ;

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Και άλλος σήκωσε δύο χέρια ή όχι, κάνω λάθος; 
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σχετικά με τις μη ευρωπαϊκές γλώσσες, νομίζω ότι αν 
συνδέσουμε αυτό το ερώτημα με τη συζήτηση που έγινε πρωτύτερα, οι 
μετανάστες στην Ευρώπη φέρνουν τις γλώσσες τους μαζί από έξω από 
την Ευρώπη, που συχνά διδάσκονται από καθηγητές που είναι η μητρική 
τους γλώσσα και μπορούν έτσι να διδάξουν αυτή τη γλώσσα σε όλα τα 
παιδιά σε ένα σχολείο. Η περίπτωση της Γαλλίας είναι ενδιαφέρουσα απ’ 
αυτή την άποψη.

Από το 1974 οι περισσότερες χώρες μετανάστευσης στέλνουν 
καθηγητές και δασκάλους να διδάξουν τις γλώσσες τους και το Υπουργείο 
Παιδείας, μετά από συμβουλές του κ. HAGEGE ίσως, αλλάζει αυτή τη
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διδασκαλία, η οποία γινόταν μόνον για παιδιά μεταναστών, σε διδασκαλία 
ξένης γλώσσας για αυτά τα παιδιά καταρχήν, αλλά και για όλα τα άλλα 
παιδιά των δημοσίων σχολείων, που θέλουν να μάθουν Αραβικά, Κινέζικα, 
Τούρκικα ή όλες τις άλλες γλώσσες που σήμερα εκπροσωπούν τους 
μετανάστες στην Ευρώπη.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ένας τρίτος και τελευταίος υποψήφιος ομιλητής που 
σήκωσε τα δυο χέρια; Ο κ.Φραγκάκης έχει το λόγο. 
κ.ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Η ιδέα για τις πολλές γλώσσες από την 
πρώτη βαθμίδα της εκπαίδευσης είναι σωστή. Η ιδέα να ενσωματωθούν 
στην πολιτιστική μας πραγματικότητα, όχι μόνον οι ιθαγενείς γλώσσες της 
Ευρώπης, αλλά και οι γλώσσες που ήρθαν από τους μετανάστες που 
έχουν εγκατασταθεί, είναι επίσης σωστή.

Έχουμε, επίσης, μπροστά μας μία πραγματικότητα μιας 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με 11 επίσημες γλώσσες και ποιος ξέρει πόσες 
ακόμα λιγότερο ομιλούμενες και έχουμε και ένα Συμβούλιο της Ευρώπης, 
που αυτή τη στιγμή, αριθμεί 43 πια χώρες και όχι 41 όπως μέχρι την αρχή 
του χρόνου, με ένα μεγάλο αριθμό ομιλούμενων γλωσσών. Θαυμάσια. 
Πώς όμως θα λύσουμε το τεχνικό πρόβλημα μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που οδεύει σε μία διεύρυνση και που ήδη οι 11 γλώσσες την βαραίνουν 
πάρα πολύ; Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω πως θα λυθεί αυτό τεχνικά. 
Πως, δηλαδή, μετά τη διεύρυνση σε άλλα 4-5 χρόνια, οι επίσημες γλώσσες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι 15, 16, 18, 27. Δεν αρκεί να θέλουμε να 
κάνουμε κάτι, πρέπει να δούμε και πως είναι πραγματοποιήσιμο, στα 
πλαίσια μάλιστα μιας Προοδευτικής Διακυβέρνησης. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο μέχρι το διάλειμμα. 
Θα κάνω μια ομιλία ακόμα, δύο λεπτά. Ο κ. WOLTON έχει το λόγο. 
D.WOLTON: Το είδος των πολιτικών αποφάσεων που μπορεί να πάρει η 
Ευρώπη, σχετικά με την πολιτιστική διαφορετικότητα θα ήταν ανεξάρτητα 
από την πολυγλωσσία, την οποία μίλησε ο κ. HAGEGE και άλλοι, να 
αποφασίσει, να θεσπίσει ένα μεγάλο πρόγραμμα εκπαίδευσης 
μεταφραστών στην Ευρώπη.

Υπάρχουνε 11 γλώσσες, μετά θα είναι 15 ή 20. Εάν η Ευρώπη
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θέλει, από πολιτική άποψη, να λάβει υπόψη αυτό το βασικό πρόβλημα για 
την πολιτιστική διαφορετικότητα, θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε 
ένα πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα, για να εκπαιδεύσει χιλιάδες- 
χιλιάδες μεταφραστές στην Ευρώπη. Όταν έχουμε σε όλες τις συναντήσεις 
στην Ευρώπη, δεκάδες μεταφραστών, θα καταλάβουμε την δυσκολία της 
επικοινωνίας στην Ευρώπη, τον πλούτο των γλωσσών και το γεγονός ότι 
αυτό σημαίνει επαγγέλματα.

Εφόσον η πολιτική Ευρώπη δεν θα εκπαιδεύσει αυτούς τους 
εκατοντάδες εκατομμύρια μεταφραστές, θα σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν έχει 
καταλάβει το βασικό-βασικό πρόβλημα της πολιτιστικής πολυμορφίας. Για 
μένα το σύμπτωμα είναι καθαρά πολιτικό.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κ. WOLTON για τα όσα 
είπε. Πριν διακόψουμε για το διάλειμμα θα ήθελα τουλάχιστον να πω ότι το 
πνεύμα που διέπει όλο αυτό το εγχείρημα της Προοδευτικής 
Διακυβέρνησης, είναι ένα πνεύμα που ξεπερνά τα όρια της Ευρώπης. Άρα 
αυτό δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει. Υπάρχουν χώρες πέρα από την 
Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, μέχρι και η Νέα Ζηλανδία, που 
εντάσσονται στο όλο αυτό εγχείρημα. Και άσχετα από τις ανησυχίες που 
διατύπωσε ο κ.Φραγκάκης, για τα τεχνικά και πρακτικά ζητήματα, δεν θα 
πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στην 
ευρωπαϊκή προοπτική, στον ευρωπαϊκό χώρο.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Πιστεύω ότι μπορούμε να επιστρέφουμε στις εργασίες και 
θα επανέλθω στον κατάλογο των ομιλητών που έχω φτιάξει. Η 
Καθηγήτρια Jane Jenson έχει το λόγο.
J.JENSON: Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να επιστρέφω σε μια προηγούμενη 
φάση της συζήτησης, δεδομένου σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, όταν 
κανείς σηκώσει το χέρι του να σχολιάσει ένα θέμα, βρίσκεται να περιμένει 
μετά από 5-6 άτομα.

Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω κάτι που είπε ο πρώτος ομιλητής, 
όπως επίσης και τις παρατηρήσεις του Καθηγητή Munz. Διότι είναι
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σημαντικό, στη διάρκεια αυτής της συζήτησης, να κάνουμε σε 
διάκριση των καταστάσεων. Επίσης, άκουσα ότι ζητήσατε από 
Καναδό να πάρει το λόγο. Σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμι 
στην ομάδα αυτή συνομιλούμε για ένα κοινό θέμα, το θέμα 
Προοδευτικής Διακυβέρνησης, όμως ξεκινάμε από εντελώς διάφορε 
καταστάσεις. Μερικές χώρες αντιμετωπίζουν ένα πρώτο κύμα \ 
μεταναστών και προσπαθούν να δουν πως θα τους αντιμετωπίσουν, 
ειπείν η Ελλάδα.

Όμως υπάρχουν άλλες χώρες όπου το θέμα είναι η διαχείρισΓ 
πολυμορφίας και αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα της κοινωνίας. Μιλ 
δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις για ανθρώπους που είναι πολίτες, πο 
πρέπει να χαίρουν τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά που για τον A 
λόγο, δεν τα απολαμβάνουν λόγω διαφόρων διακρίσεων, απόκλειε 
κτλ. Θα μιλήσω, λοιπόν, γι’ αυτή την κατάσταση, που είναι η κατάσ 
που επικρατεί στον Καναδά.

Ο Καναδάς είναι κοινωνία μεταναστών, πάντοτε ήτανε κοινι 
μεταναστών και έτσι πάντοτε μας απασχόλησε το θέμα 
διαφορετικότητας των πολιτών μας. Προηγουμένως όμως θέλω 
σχολιάσω ένα από τα βασικά μηνύματα που είπε ο Καθηγητής Thrartf 
σήμερα το πρωί, όπως και άλλοι ομιλητές, που αφορά στην πολιτική, 
δημόσια πολιτική, στην κρατική πολιτική. Θεωρούμε μερικά πράγι 
δεδομένα, αλλά πρέπει να επισημάνουμε ότι η κρατική πολιτική είναι τ 
πολλής μεγάλης σημασίας. Αναφερθήκατε στο παράδειγμα των σχολ 
και πραγματικά το ένα σύστημα μας οδηγεί προς μία κατεύθυνση, ενώ 
άλλο σύστημα μας οδηγεί προς μια άλλη κατεύθυνση.

Η κρατική πολιτική και αυτό πρέπει να το υπογράμμισε 
σημαίνει δημοκρατική πολιτική, δημοκρατία. Και το πως συνδυάζονται 
αυτά, στα πλαίσια μιας δημοκρατικής πολιτικής, είναι ένα θέμα που ( 
να θέσω επί τάπητος. Ως Καναδή και βεβαίως μόνο τον εαυτό 
εκφράζω, αλλά παρά ταύτα είμαι Καναδή, το Καναδικό μοντέλο είνα 
μοντέλο που θεωρεί ότι έχει ξεπεράσει απλώς την έκφραση της ανοχΓ 
ανοχή είναι ζωτικής σημασίας, είναι σημαντική, αλλά δεν μπορεί να 
αρκεί. Πολύ συχνά πρέπει να μιλάμε για μια πολύ βασική αρχή, η αξί(
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πολυμορφίας. Λέμε, δηλαδή, ότι η κοινωνία στον Καναδά είναι πιο 
πλούσια, επειδή είμαστε μια πολυμορφική κοινωνία, ότι αυτό συνεπάγεται 
συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, ότι πολυμορφία δεν είναι απλώς απουσία 
προβλήματος, είναι πλεονέκτημα.

Πολλές φορές απ’ αυτή την υπόθεση ξεκινάμε. Η ανοχή είναι 
έννοια κλειδί, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε πέρα απ’ αυτήν. Πώς είναι ο 
Καναδάς; Όταν ακούω ανθρώπους να συζητούν για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, μου έρχεται να τους πω «για ελάτε σε εμάς, να δείτε πως έχουμε 
αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα ήδη». Προφανώς ο Καναδάς είναι 
μια δίγλωσση χώρα και η διγλωσσία βρίσκεται στην καρδιά του κράτους 
μας. Αγγλικά και Γαλλικά είναι οι δύο επίσημες γλώσσες της χώρας και 
είναι ένα απ’ τα βασικά στοιχεία της Καναδικής κοινωνίας.

Όπως είπα όμως πριν, είναι μια κοινωνία μεταναστών και 
υπάρχουν μετανάστες που φτάνουν στον Καναδά με διαφορετική 
γλωσσική προέλευση και δυνατότητες. Αυτοί οι άνθρωποι αναμένεται ότι 
θα ενσωματωθούν και χρησιμοποιώ την έννοια ενσωματώνονται, υπό την 
πραγματική τους έννοια, σε μία από τις δύο αυτές γλωσσικές ομάδες. 
Κατά προτίμηση και στις δύο, αλλά οπωσδήποτε στη μία. Έτσι όταν κανείς 
ζητήσει υπηκοότητα, πρέπει να μπορεί να μιλήσει μία από τις δύο 
επίσημες γλώσσες. Όμως η αναγνώριση των γλωσσών, παρότι είναι 
σημαντικό θέμα, δεν ξεπερνά τις δύο αυτές επίσημες γλώσσες. Και αυτό 
είναι πάρα πολύ σωστό για το είδος της χώρας μας, όμως πολλά έχει να 
διδαχθεί και η Ευρώπη, πιστεύω, απ’ αυτό. Για το πως αντιμετωπίζονται οι 
γλωσσικές διαφορές και αναγνώριση των διαφορετικών γλωσσών.

Αυτό που επισημαίνω για το Καναδικό μοντέλο είναι η σημασία 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας. Δεν αρκεί η έλλειψη 
διακρίσεων, δεν αρκεί η ανοχή. Πρέπει να γίνεται σημαντική, σοβαρή 
προσπάθεια για να προωθηθεί τουλάχιστον η ποιότητα των ευκαιριών, για 
να μην πω η ισότητα. Το τέταρτο μέρος του μοντέλου της πολυμορφίας 
είναι αυτό που δίνει έμφαση στη συλλογική δράση. Αυτό που οι πολιτικοί 
επιστήμονες ονομάζουν συλλογική δράση, αλλά που όλοι οι άλλοι το λένε 
το κράτος. Το κράτος είναι σημαντικό γιατί λαμβάνει τις αποφάσεις και 
επανέρχομαι εδώ στο θέμα της δημοκρατίας. Αυτά είναι, λοιπόν, θέματα
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δημόσιας πολιτικής, δεν είναι ιδιωτικά ζητήματα.

Τα θέματα της πολυμορφίας είναι θέματα συλλογικής πολιτικής. 
Το μοντέλο του Καναδά βρίσκεται εν εξελίξει. Είναι ένα θέμα που μας έχει 
απασχολήσει ευθύς εξαρχής ως κοινωνία, που δεν είναι τόσο παλιά όσο οι 
δικές σας στην Ευρώπη, αλλά έχει την ιστορία της. Ευθύς εξαρχής έπρεπε 
να αποφασίσουμε πως θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα της διγλωσσίας, το 
θέμα της συμβίωσης με τους ιθαγενείς του Καναδά, ανθρώπους οι οποίοι 
παρέμειναν στη χώρα. Ο Καθηγητής K.Munz μας πρότεινε δύο μοντέλα: το 
μοντέλο της ενσωμάτωσης και το μοντέλο της αναγνώρισης των εθνικών 
κοινοτήτων.

Είναι σημαντικό να συζητηθούν και τα δύο, όμως θέλω να πω ότι 
το Καναδικό μοντέλο, αν δεν ξεπερνά, πάντως δεν είναι ένα μοντέλο που 
αναγνωρίζει εθνικές κοινότητες, όπως είπα πριν. Είναι ένα μοντέλο που 
στηρίζεται στην ποικιλία των πολιτισμών, αλλά με ένα συγκεκριμένο τρόπο 
και πολλά συγκεκριμένα μέσα και εργαλεία. Στηρίζεται στο σεβασμό των 
ατομικών δικαιωμάτων, στην αποφυγή των διακρίσεων, στην αφοσίωση, 
στην υπόθεση της ενσωμάτωσης, στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
πιθανώς να αντιμετωπίσουν άτομα που έχουν φυλετικές ή θρησκευτικές 
διαφορές από το βασικό σώμα της Καναδικής κοινωνίας.

Στον Καναδά έχουμε την αντιμετώπιση των διαφορετικών 
διαφορών. Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε όλες αυτές τις 
διαφορές, αλλά εμείς έχουμε τις διαφορετικές διαφορές μας, οι οποίες 
αναγνωρίζονται με διαφορετικό τρόπο. Μία διαφορά που αποτελεί τη βάση 
της διγλωσσίας και τον τρόπο αντιμετώπισης των ιθαγενών, είναι αυτό 
που ονομάζει ο J.Tailor βαθιά πολυμορφία.

Στον Καναδά αυτού του είδους η βαθιά πολυμορφία ισχύει στις 
πολυεθνικές κοινωνίες των γαλλόφωνων, των αγγλόφωνων και των 
ιθαγενών. Όμως αυτές οι ομάδες, στα πλαίσια μιας πολυεθνικής 
κοινωνίας, έχουν πολιτιστικά δικαιώματα και πολιτιστική αναγνώριση, 
αλλά όχι στον ίδιο βαθμό που έχουν οι δύο βασικές ομάδες που ανέφερα. 
Και επίσης το δικαίωμα της διαφοράς που ανέφερε ο Σουηδός 
συνάδελφος για τις διαφορές επιλογής τρόπου ζωής ή θέματα που
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αφορούν το φύλο. Εκεί στόχος μας δεν είναι τόσο πολύ η αναγνώριση της 
διαφοράς, όσο η ισότητα. Π.χ. οι ομοφυλόφιλοι, οι γυναίκες, άτομα με 
ειδικές ανάγκες, άτομα, δηλαδή, που διεκδικούν ισότητα και που λένε ότι 
για να επιτευχθεί η ισότητα, ενδεχομένως θα πρέπει να αναγνωρισθεί η 
διαφορετικότητά μας, στόχος μας όμως δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά 
η πλήρης ενσωμάτωση, η πλήρης ισότητα.

Όταν, λοιπόν, μιλάμε για αυτά τα θέματα εδώ, σημασία έχει αυτές 
τις διαφορετικές διαφορές να τις έχουμε κατά νου και επίσης να μην 
ξεχνάμε τη βαθιά πολυμορφία των ομάδων μας και βεβαίως να μην 
παραβλέπουμε την περίπτωση των ιθαγενών. Υπάρχουν επίσης και οι 
θρησκευτικές διαφορές. Και βεβαίως σε όλες τις κοινωνίες υπάρχουν αυτοί 
που διεκδικούν ισότητα.

Θα κλείσω σύντομα, λέγοντας ότι όλα αυτά, μας οδηγούν στο 
εξής: καταλήγουμε ότι είναι χρήσιμο, όχι μόνο να διακρίνουμε τις 
διαφορετικές διαφορές, αλλά και το ποιες επιλογές κάνουμε όταν 
συζητούμε για πολιτιστική, εθνική, θρησκευτική πολυμορφία. Οι επιλογές 
αυτές, επιμένω, μπορούν να γίνουν μόνο στα πλαίσια μιας δημοκρατικής 
κοινωνίας. Άρα δεν πρέπει να είναι μόνο επιλογές του κράτους, αλλά 
επιλογές της ίδιας της κοινωνίας.

Και θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερις διαστάσεις που, 
τουλάχιστον στο Καναδικό μοντέλο, ήταν κρίσιμης σημασίας και όλες 
αυτές είναι αλληλένδετες. Έχουμε δύο ακραία σημεία σε κάθε μία από τις 
τέσσερις επιλογές και προηγουμένως εγώ θέλω να σας προτείνω το εξής: 
κάθε ένα από τα δύο ακραία σημεία, αποτελεί μία αξία της Καναδικής 
κοινωνίας, είναι αποδεκτή από σημαντική ομάδα στην καναδική κοινωνία 
και ο σκοπός είναι να δούμε ποιο σημείο μπορούμε να επιλέξουμε στη 
διάσταση αυτή, το οποίο να μας ταιριάζει. Βεβαίως όλα αυτά μπορεί να 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Αυτός, πιστεύω, είναι ένας χρήσιμος τρόπος να αντιμετωπίζουμε 
τα πράγματα, να μην λέμε αυτό ή εκείνο, αλλά να θεωρούμε ότι υπάρχουν 
πράγματα που μπορούν να συνδυαστούν. Ποιες είναι οι τέσσερις 
διαστάσεις λοιπόν; Η πρώτη είναι αυτή που περιγράφει την υπηκοότητα
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ως μοναδική. Δηλαδή, όλα τα άτομα είναι ίδια, αποτελούν μια ομοιογενή 
ομάδα και το άλλο άκρο είναι αυτό που αναγνωρίζει τον πλουραλισμό, την 
πολυμορφία στην ίδια ομάδα. Άρα έχουμε την πληθυντική πολυμορφία.

Η άλλη διάσταση είναι η αναγνώριση των ατομικών δικαιωμάτων 
και της σημασίας τους αφενός και αφετέρου, στο άλλο άκρο, έχουμε την 
αναγνώριση των συλλογικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ 
σημαντικό, όταν μιλάμε για κοινότητες και την διατήρηση των κοινοτήτων. 
Γλωσσικές κοινότητες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κοινότητες 
ιθαγενών στη Βόρεια Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει πρέπει να γίνει 
διάκριση ανάμεσα στα ατομικά και τα συλλογικά δικαιώματα σκοπίμως και 
πρέπει κανείς να μπορεί να τα συνδυάσει αυτά.

Η τρίτη διάσταση είναι η σύμμετρη αντιμετώπιση ή η ασύμμετρη 
αντιμετώπιση. Όλοι γνωρίζουμε ότι η θεμελιώδης αρχή της ισότητας είναι 
η ίση μεταχείριση, όμως επίσης γνωρίζουμε ότι η ίση μεταχείριση κάποια 
στιγμή μπορεί να απαιτεί ασύμμετρη μεταχείριση για την επίτευξη της 
ισότητας. Αρα πρέπει να αποφασίσουμε σε ποιο σημείο αυτής της σειράς 
θα πρέπει να βρίσκονται οι χώρες μας και τι επιλογές θα κάνει η 
νομολογία μας.

Η τέταρτη διάσταση είναι πολύ σοβαρή. Είναι σημαντικό να μιλάμε 
για την πολυμορφία και είναι αλληλένδετη μ’ αυτή. Το θέμα της ατομικής, 
οικονομικής ελευθερίας στο ένα άκρο και η ευημερία του συνόλου στο 
άλλο άκρο. Αυτή η πολυμορφία συνεπάγεται οικονομική και κοινωνική 
ένταξη, αυτό αφορά. Αφορά την οικονομική ισότητα και αναγνώριση.

Μιλώντας, λοιπόν, για την περίπτωση του Καναδά, γιατί μόνο γι’ 
αυτή μιλάω, δεν διδάσκω κανέναν, απλώς θέλω να περιγράφω την 
κατάστασή μας, η οποία είναι σύνθετη και θεωρώ ότι αυτό είναι χρήσιμο, η 
πολυμορφία να λαμβάνει υπόψη της αυτές τις διαστάσεις και να 
αποφασίσει ποιο σημείο θα επιλέξει σε καθεμιά. Αυτό εν μέρει είναι το 
έργο των πολιτικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων και των 
κυβερνήσεων. Ευχαριστώ και με συγχωρείτε που μακρηγόρησα.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από ότι φαίνεται είναι
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άγραφος νόμος των κοινωνικών επιστημών, ο καφές να διεγείρει τον 
αναπροσανατολισμό στην κουβέντα. Εγώ τουλάχιστον μιλάω ως πολιτικός 
επιστήμονας και θα ήθελα να ευχαριστήσω την προλαλήσασα, για το ότι 
επικεντρώθηκε σε τέσσερα σημεία και μετά θα προχωρήσει η συζήτηση. 
Είναι πράγματι πολύ σημαντικό να επικεντρώνεται η συζήτηση στη 
δημόσια πολιτική. Είναι σημαντικό να προσπαθήσει να μιλήσει κανείς για 
τις επιπτώσεις της δημόσιας πολιτικής, από το να μιλάει έτσι απλά και 
γενικά για την διακυβέρνηση και για την ιδέα της απλούστευσης.

Δεύτερον, να ευχαριστήσω για το ότι υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
ποικιλομορφία κατ’ ουσία είναι ένα πλεονέκτημα. Τρίτον, θα ήθελα να πω 
ότι απ’ τις παρατηρήσεις σας, συνάγω το συμπέρασμα ότι αποδίδεται 
σημασία στο γεγονός ότι πολλά απ’ αυτά τα διλήμματα ουσιαστικά δεν 
πρέπει να ερμηνεύονται με τη λογική του είτε το ένα είτε το άλλο, αλλά να 
ερμηνεύονται με την λογική του θετικού. Κάτι το οποίο να μας επιτρέπει να 
έχουμε την επιλογή.

Και τέλος, ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο, δηλαδή, το θέμα του 
ατομικού απέναντι στα συλλογικά δικαιώματα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα 
πολύ σημαντικό θέμα, γιατί έχει σημαντικές επιπτώσεις στη δημοκρατία, 
στη φιλελεύθερη δημοκρατία κυρίως, κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με 
την έμφαση στο άτομο. Και αρχίζουμε και πάλι να ακολουθούμε το δρόμο 
των συλλογικών δικαιωμάτων. Πρέπει, δηλαδή, να λάβουμε υπόψη μας τις 
επιπτώσεις όλου αυτού για να δώσουμε έννοια στη δημοκρατία.

Θα ήθελα να μου επιτρέψετε για άλλη μια φορά να παραβιάσω τη 
σειρά και να δώσω το λόγο στον Καθηγητή K.WOLTON, διότι θέλει να 
ζητήσει συγνώμη καθότι είναι αναγκασμένος να φύγει πάρα πολύ 
σύντομα.
D.WOLTON: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος για να 
απαντήσω στην Καναδή συνάδελφο.

Νομίζω ότι έχουμε και το παράδειγμα του Καναδά, της 
Αυστραλίας και του Βελγίου για την πολυγλωσσία. Επίσης υπάρχει και η 
Ελβετία. Υπάρχουν όμως μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις νέες χώρες και 
στις παλαιές Ευρωπαϊκές χώρες, όσον αφορά στη μετανάστευση. Αυτό
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ισχύει για τον Καναδά, την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν 
μιλάμε για νέες χώρες, τότε πρέπει να πούμε ότι η μετανάστευση είναι 
στοιχείο της εθνικής ταυτότητας. Ομάδες, κοινότητες προέρχονται από 
έναν άλλο κόσμο και χάνουν ένα μέρος, εκχωρούν ένα μέρος της 
ταυτότητάς τους.

Τρίτον, στην περίπτωση του Καναδά, υπάρχει σεβασμός δύο 
γλωσσών, αλλά όχι μόνο δύο γλώσσες. Επίσης υπάρχει το θέμα της 
θρησκείας, που είναι η χριστιανική θρησκεία και μιλάω για τις νέες χώρες. 
Αν ασχοληθούμε εμείς με το θέμα της μετανάστευσης στην Ευρώπη από 
τη δεκαετία του ’50, βλέπουμε τελείως διαφορετικές καταστάσεις, που 
πρόκειται για πολύ παλιές χώρες με πολύ παλιές πολιτιστικές, πολιτικές 
και θρησκευτικές ταυτότητες.

Άρα το θέμα της ταυτότητας. Η ταυτότητα των μεταναστών δεν 
είναι συνιστώσα της εθνικής ταυτότητας, Αγγλίας, Γαλλίας, Ισπανίας, 
Ιταλίας, πρέπει να αντιμετωπιστεί σε σχέση με την υφιστάμενη πολιτιστική 
ταυτότητα. Επίσης το θέμα της θρησκείας είναι ουσιαστικό. Δεν έχει να 
αντιμετωπίσει μόνο θρησκευτικές μειονότητες ή θρησκευτική πολυμορφία, 
αλλά θρησκείες που δεν είναι χριστιανικές και βεβαίως η μουσουλμανική 
θρησκεία είναι θεμελιώδης. Μην ξεχνάμε ότι στη Γαλλία η δεύτερη 
θρησκεία είναι το Ισλάμ, με 5 εκατομμύρια πιστούς. Αυτό δεν ισχύει στις 
χώρες της νέας μετανάστευσης. Το πρόβλημα τίθεται για τη Γαλλία, για τη 
Γερμανία και όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημα της μετανάστευσης σε 
σχέση με τις παραδόσεις, έχουμε το πρόβλημα της Ορθοδοξίας.

Δηλαδή, στην Ευρώπη έχουμε πολύ παλιές εθνικές ταυτότητες, 
που έχουν να αντιμετωπίσουν θέματα θρησκείας. Και επίσης το θέμα δεν 
είναι δύο ή τρεις γλώσσες απέναντι στη μετανάστευση, είναι ένας πολύ 
μεγαλύτερος αριθμός γλωσσών, που επιπλέον είναι συνδεδεμένες με την 
παλαιό αποικιοκρατική παράδοση της Ευρώπης και αυτό αλλάζει βασικά 
πράγματα. Το μεγαλύτερο μέρος της μετανάστευσης στην Ευρώπη είναι 
είτε η περιοχή του Μαγκρέμπ, είτε η Μέση Ανατολή, που ήταν είτε 
προτεκτοράτα είτε αποικίες της Ευρώπης τον 19° και 20° αιώνα. Και αυτό 
βεβαίως αλλάζει τελείως το θέμα της πολιτικής συνεργασίας.
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Τέλος, μια κατάσταση που βλέπουμε τα τελευταία 30 χρόνια στην 
Ευρώπη είναι το θέμα της ένταξης των ατόμων φυσικά, αλλά κυρίως είναι 
το θέμα της συνύπαρξης με κοινότητες και αυτό είναι ένα τελείως 
διαφορετικό πολιτικό ζήτημα. Θέλω να πω εδώ ότι δεν λέω ότι ο Καναδάς 
ή η Αυστραλία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ένα ενδιαφέρον 
παράδειγμα και πρότυπο για την Ευρώπη, αλλά εδώ στην Ευρώπη 
έχουμε ένα πολιτιστικό υπόβαθρο τελείως διαφορετικό. Και θέλω να 
αναφέρω τρία ιστορικά παραδείγματα, που ανήκουν στην Ευρώπη και 
που μας κάνουν να διερωτόμαστε για την πολιτιστική προέλευση, γιατί 
έχουμε μια πολυπολιτισμική κατάσταση.

Είναι οι τρεις αυτοκρατορίες που κατέρρευσαν το 1418. Η 
Αυστροουγγρική όπου υπήρχε μια τεράστια παράδοση πολυπολιτισμική 
και αυτή βοηθήθηκε από την πολυπολιτισμικότητά της και έχουμε τη 
Ρωσική και Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πρέπει να προσπαθήσουμε να 
καταλάβουμε πως οι τρεις αυτές Αυτοκρατορίες, από το 17° έως τον 20° 
αιώνα, διαχειρίστηκαν τα ζητήματα αυτά και να επωφεληθούμε απ’ αυτή 
την εμπειρία. Στην ιστορική κληρονομιά της Ευρώπης, λοιπόν, υπάρχουν 
καταστάσεις που θα μας βοηθήσουνε να αντιμετωπίσουμε το παρόν.

J.JENSON: Είναι πολύ σημαντικές οι συζητήσεις. Να σας πω το εξής 
καταρχάς. Ότι η ιστορία του Καναδά και η ταυτότητα του Καναδά, είναι 
κάτι το οποίο βρίσκεται στα πλαίσια του πολυπολιτισμού, δηλαδή να το 
πω αλλιώς, ότι αυτός ο πολυπολιτισμός είναι κάτι πρόσφατο στον 
Καναδά. Ο Καναδάς και η ταυτότητά του ορίστηκαν αποκλειστικά με βάση 
τα Αγγλικά και τα Γαλλικά, οι αγγλικής προέλευσης και γαλλικής 
προέλευσης.

Άρα η προέλευση χρονικά της Καναδικής εμπειρίας είναι η ίδια με 
τη Γαλλική, Γερμανική ή Ολλανδική. Δεν ανοίξαμε τα σύνορά μας σε 
εργαζόμενους μετανάστες, παρά μόνο τη στιγμή που είχε ορισθεί η 
Καναδική ταυτότητα, ως κάτι που διέφερε απλώς από την Ευρώπη, ως 
προς το Αγγλικό ή το Γαλλικό. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει για την Αυστραλία 
και τη Νέα Ζηλανδία, οι οποίες πολύ αργότερα προχώρησαν.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Δύο άτομα έχουν σηκώσει τα δύο χέρια. Ο Καθηγητής
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Munz έχει το λόγο.
R-MUNZ; Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να αντιτταρατάσσουμε τις χώρες | 
όττως προσπάθησε να το κάνει ο κ. WOLTON. Να πούμε παλαιές και ν 
χώρες, γιατί ο Καναδάς ίσως είναι παλαιότερος απ’ το Βέλγιο και σαφά. 
Καναδάς είναι παλαιότερος από τη Μακεδονία, την Κροατία, τη Σλοβ£ 
κτλ. Το ερώτημα είναι πόσο παλιές είναι οι εμπειρίες μας. Στην Ευρά 
μία μόνο χώρα έχει μακρά εμπειρία με τη μετανάστευση, η Γαλλία 
Γαλλία έχει πάρα πολλά χρόνια εμπειρία με τη μετανάστευση, από 
δεκαετία του ’40 και του ’50.

Τώρα υπάρχουν νέες χώρες μετανάστευσης, αυτό έχει νόημα, 
πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό έπαιξε σημαντικό ρόλο η μετανάστει 
στη δημιουργία των κρατών μας και σε ποιο βαθμό το αναγνωρίσαμε 
συνειδητοποιήσαμε και προσπαθήσαμε να το κάνουμε σωστό κομμάτι 
πολιτικής μας. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι οι περισσότερες ευρωπαι 
χώρες, με εξαίρεση τη Γαλλία, χρειάζεται να αντιμετωπίσουν το γεγο 
ότι η μετανάστευση θα διαμορφώσει ουσιαστικά το μέλλον τους 
δημογραφικούς λόγους. Αυτό δεν ισχύει για τον Καναδά και τις Ηνωμέ 
Πολιτείες, γιατί τουλάχιστον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δουν 
πληθυσμό τους να μειώνεται, αν δεν υπάρξει μετανάστευση.

Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι είναι πιο λο̂  
να δούμε ποια είναι η εμπειρία του καθενός και να δούμε πως μπορεί 
μάθει ο ένας απ’ τον άλλον, πριν διαπιστώσουμε ότι είναι τόσο μεγάλε 
διαφορές μας, ώστε δεν μπορούμε να επωφεληθούμε ο ένας απ’ 
άλλον.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο K.Thranhardt έχει το λόγο.

D.THRANHARDT: Επίσης θα έλεγα ότι υπάρχουν αρνητικές καταστά( 
στις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν διαφέρουν πάρα πολύ απ’ ό,τι ο 
Ευρώπη. Ο νόμος μόνο για τα Αγγλικά στην Αριζόνα, μοιάζει πολύ 
κάποιες ευρωπαϊκές καταστάσεις. Π.χ. είναι πάρα πολύ μακρε 
παράδοση να διδάσκεται μια μόνο γλώσσα σε μια περιοχή. Είναι 
μακρά παράδοση, αλλά όλα αυτά έχουν όρια. Πρέπει κανείς 
προχωρήσει γιατί στο σύγχρονο κόσμο υπάρχει περισσότερη επικοινατ
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Φυσικά όταν η μία γλώσσα είναι μία γλώσσα που κυριαρχεί στον 
κόσμο, μπορεί κανείς να προχωρήσει όπως προχωρούν οι Ηνωμένες 
Πολιτείες. Αυτό που θεώρησα εξαιρετικά ενδιαφέρον στην παρέμβασή σας 
είναι η ιδέα του κράτους ισότητας, της παιδείας με βάση την ισότητα. Και 
θα ήθελα να προσθέσω ότι πρέπει να υπάρχει μια ασύμμετρη κοινωνία, 
ώστε αν υπάρχει μια εθνική παράδοση προτίμησης προς μία θρησκεία, θα 
πρέπει όλες οι θρησκείες να αντιμετωπιστούν σε ίση βάση, ειδάλλως ένα 
μέρος της κοινωνίας θα αντιμετωπίζεται κάπως διαφορετικά. Αυτό ισχύει 
και για την παιδεία, στα καθολικά σχολεία φέρ’ ειπείν, ακόμη και στη 
Γαλλία, η οποία θεωρεί ότι είναι κράτος λαϊκό, άθεο. Υπάρχουν καλύτερα 
ιδιωτικά σχολεία και θα υπάρχουν ορισμένοι που θα αποκλείονται από το 
βασικό πυρήνα της κοινωνίας, το βασικό κορμό της κοινωνίας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τελευταία παρατήρηση από τον Καθηγητή HAGEGE. 
C.HAGEGE: Υπάρχει η μουσουλμανική κοινότητα η οποία πιέζει στο να 
αναγερθούν τζαμιά, για να μπορούν τα παιδιά τους να διδάσκονται πίστη 
στην αραβική γλώσσα. Από όλη αυτή την κατάσταση μπορούμε να 
συνάγουμε ότι τα αραβικά είναι μια γλώσσα και το Ισλάμ ως θρησκεία 
έχουν γίνει μία από τις θρησκείες και μία από τις γλώσσες της Γαλλίας και 
ως εκ τούτου και της Ευρώπης.

Γι’ αυτό, λοιπόν, πιστεύω ότι εκείνο το οποίο είπα πριν από μία 
ώρα περίπου το θέμα το πολυγλωσσικό, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό 
της Ευρώπης. Αυτό, λοιπόν, ενθαρρύνεται ακριβώς από την παρουσία 
των αραβόφωνων κοινοτήτων και μουσουλμανικών κοινοτήτων. Το 
στοιχείο αυτό θα πρέπει να προστεθεί σε όλα εκείνα που ήθελα να σας 
προτείνω σήμερα το πρωί. Δηλαδή, η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να 
θεωρεί ότι κυριαρχείται από μία και μόνο γλώσσα, που παρεμπιπτόντως 
είναι η γλώσσα των Ηνωμένων Πολιτειών και η Ευρώπη θέλει να 
αποστασιοποιηθεί και να εναντιωθεί σε αυτό.

Για τους Τούρκους τα Γερμανικά είναι μια σημαντική γλώσσα. 
Υπάρχουν, λοιπόν, όλοι εκείνοι που μας πείθουν και προσπαθούν να μας 
εξαναγκάσουν να είμαστε πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες, 
να μην επικρατούνε μόνο τα Αγγλικά.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν, λοιπόν, δώσω το , 
στον επόμενο ομιλητή, να πω ότι θα ήθελα να τον ευχαριστήσω καταρ 
γιατί είναι εκείνος ο οποίος χάριν της συζήτησης προέβαλε δύο βαο 
έννοιες της εθνικής ταυτότητας. Η μία βασίζεται περισσότερο < 
πολιτισμό και η άλλη βασίζεται περισσότερο στην πολιτική. Με την έν 
ότι, κατά την άποψή μου, υπογράμμισε τη σημασία της ιστορ 
παράδοσης. Υπάρχει αυτό το οποίο ορίζεται ως all societies. Επ 
υπογράμμισε ότι η πολιτική με τη μορψή της δημόσιας επιλογής και 
ενεργού πολιτικής, μπορεί ουσιαστικά να βοηθήσει στο 
αναπροσδιοριστεί το θέμα της εθνικής ταυτότητας. Τον ευχαριστι 
πάρα πολύ που έθιξε αυτά τα δύο θέματα.

Ένα άλλο σχόλιο παρακαλώ. Υπάρχει κίνδυνος οι ερωτήσει 
γίνονται τελικά παρεμβάσεις. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι, αλλιώ 
πρέπει να περιμένετε να μιλήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Ο K.Mafolo έχ 
λόγο.
T.MAFOLO: Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ τώρα θα μιλήσω Ζουλού, 
προηγουμένως ο ομιλητής μίλησε διάφορες εξωτικές γλώσσες, θα 
επιτρέψετε, λοιπόν, να μιλήσω στη γλώσσα μου, Ζουλού.

Φοβάμαι ότι μπορεί να πέσουμε στον κίνδυνο να μην γίνει 
σωστή διαφοροποίηση ανάμεσα στο ρατσισμό και την ξενοφοβία, 
ξέρουμε ότι αυτά τα δύο μπορεί να συμβαδίζουν, όμως αν θέλουμ 
καταλήξουμε σε μία αποτελεσματική λύση, θα πρέπει να υπάρχει 
σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στο ρατσισμό και την ξενοφοβία.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα c 
στο διαχωρισμό. Να υπάρχει σαφέστατος διαχωρισμός και επίσης kc 

αναζητηθούν σαφείς απαντήσεις για τις δύο διαφορετικές περιπτώ 
Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι ότι στο εσωτε 
όλων των χωρών και νομίζω ότι το βιώσαμε αυτό και σήμερα το πρωί 
εσωτερικό όλων των χωρών, πρέπει να αναζητηθούνε εκείνο 
κατάλληλοι μηχανισμοί, που θα αντιμετωπίζουνε την πολυμορφία με τι 
τρόπο, έτσι ώστε να μην αισθάνονται περιθωριοποιημένες οι διάφ 
ομάδες των μεταναστών. Π.χ. στα Αραβικά Εμιράτα έχουμε 11 επίσ 
γλώσσες. Τούτο βέβαια διότι υπάρχει και τέτοια σύνθεση του πληθυσ
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όμως υπάρχει στην Αφρική και επιρροή από τη Μοζαμβίκη, τη 
Ζιμπάμπουε, την Αγκόλα, συμπεριλαμβανομένης και της Βορείου Αφρικής, 
της Νιγηρίας και της Αιθιοπίας.

Άρα, δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με πολύ σημαντικές προκλήσεις. 
Μία από τις προκλήσεις που απορρέουν από τις 11 διαφορετικές 
γλωσσικές ομάδες, είναι για να μπορέσουμε να ενταχθούμε και να 
εντάξουμε άλλους ανθρώπους, πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να μάθουν τη 
γλώσσα τους, να παίζουνε μαζί, να μαθαίνουνε μαζί, να μεγαλώνουνε 
μαζί. Γιατί από πλευράς ενσωμάτωσης, δεν μπορεί να γίνει με remote 
control, με τηλεχειρισμό. Μόνο όταν οι άνθρωποι ζούνε μαζί, μόνο όταν 
έχουνε κοινά βιώματα, τότε μπορούν να θεωρηθούνε και ότι ανήκουνε 
στην ίδια πολιτιστική ομάδα.

Το δεύτερο που θέλω να πω, είναι ότι όταν συγκρίνει κανείς τα 
υπέρ και τα κατά της ξενοφοβίας, πρέπει να έχει κατά νου πολλά στοιχεία. 
Πρέπει να διασφαλίσει τη διαδικασία, γιατί αυτό δεν είναι μόνο κάτι που 
έχει να κάνει με τους πολιτικούς, έχει σχέση και με τους απλούς 
ανθρώπους, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν να κάνουν με 
την ξενοφοβία. Και όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε με τέτοιο τρόπο, έτσι 
ώστε να υπάρχει μια αποδοχή από όλους εκείνους που θεωρούν ότι είναι 
και οι διαφορετικοί. Αυτό, λοιπόν είναι πρόκληση, στο βαθμό που 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις, σε αυτό το 
βαθμό μπορούμε και να κινητοποιήσουμε όλους τους ανθρώπους πίσω 
από τα προγράμματα που εξετάζουμε.

Ως προοδευτικές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουμε την πρόκληση, ότι 
πρέπει να εξετάσουμε τις συνθήκες και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι στον τόπο της προέλευσής τους. Δεν 
είναι απαραίτητο να διακινδυνεύει κανείς οτιδήποτε. Έχουμε, λοιπόν, μία 
πρόκληση και η πρόκληση είναι διεθνής. Να μεριμνήσουμε και να 
φροντίσουμε, έτσι ώστε η εξέλιξη κάθε χώρας να είναι μια τέτοια εξέλιξη 
που θα αποτελεί πρόκληση για όλους μας, γιατί αλλιώς θα έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε ένα μόνιμο πρόβλημα. Πάρα πολλοί είναι αναγκασμένοι 
να εγκαταλείψουν τη χώρα τους για πολλούς πολιτικούς λόγους και για 
εμάς τους κατοίκους της Νοτίου Αφρικής τα προβλήματα της Νοτίου
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Αφρικής δεν μπορούν να μετακινηθούν στους γείτονες, γιατί αλλιώς c 
άλλοι θα πρέπει να έρθουνε στη Νότιο Αφρική.

Αυτές είναι οι τρεις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουι 
εσωτερικό επίπεδο πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήμαπ 
ρατσισμού. Δεύτερον, πρέπει να κινητοποιήσουμε όλους γι 
προβλήματα και τα προγράμματα που θα υιοθετηθούν και επίσης τ 
να αναζητήσουμε την διεθνή αλληλεγγύη. Νομίζω, λοιπόν, < 
προοδευτικές κυβερνήσεις πρέπει να κατευθυνθούν προς αυτί 
κατεύθυνση.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ότι υπογραμι 
τη σημασία της δημόσιας πολιτικής, υπενθυμίζοντας μας, βέβαια, 
δημόσια πολιτική χρειάζεται την κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστούμ 
το επισημάνατε. Ένας άλλος νόμος της κοινωνικής επιστήμης λέει 
χρόνος τελειώνει πριν προλάβουν να μιλήσουν όλοι. Γι’ αυτό, λοιτ 
ώρα είναι ήδη 13:15, έχουμε άλλους 9 ομιλητές και θα ζητήσω από 
σας να προσπαθήσετε να μη μιλήσετε πάνω από πέντε λεπτά η 
πρέπει να προσθέσω κι άλλους ομιλητές, θα αναγκαστούμ 
περιορίσουμε περισσότερο τα 5 λεπτά. Αλλιώς δε θα μπορέσου 
τελειώσουμε στις 14:00, όπως ακριβώς προβλέπεται. Στο σημείο 
έχουμε τον K.Schnabel, τον κ. Ντρε, την κα Γραβαρίτου και πο 
άλλους.

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να κλείσουμε τον κατάλογο, εκτ 
υπάρχει κάτι το ιδιαίτερα επείγον, για να μπορέσουμε να τελειώι 
στην ώρα μας. Εσείς ζητήσατε το λόγο; Παρακαλώ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Θα ήθελα να το κάνω αυτό πριν φύγει ο Καθηγητής ' 
επισημάνω κάτι. Το θέμα των μοντέλων που έχουνε προταθεί. Αυτί 
αναφέρθηκε και από τον Καναδά. Να προσθέσω σε αυτή τη συζΓ 
αυτά που είπε και ο συνάδελφος μου από τη Νότια Αφρική. Να τ 
πράγματι κατά την άποψή μου, υπάρχουνε διαφορές στις διάφορες χ 
Είναι όμως, επίσης, αλήθεια, ότι θα πρέπει να έχουμε ανοιχτό το 
μας στις εμπειρίες.

46



Ε.Κ.Ε.Μ. -ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ-ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 19/3/2001

Νομίζω ότι η Νότιος Αφρική είναι μία πρόκληση, γιατί εκεί 
υπάρχουνε στοιχεία αφομοίωσης και ένταξης, κάτι που συνέβη και κατά το 
παρελθόν. Είχαμε τρεις αιώνες κατοχή από τους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί 
ήτανε η κυρίαρχη πολιτιστικά, πολιτικά, οικονομικά και σε πολλούς άλλους 
τομείς και μετά από δύο αιώνες έφτασαν στη Νότιο Αφρική οι Γάλλοι, οι 
οποίοι επίσης έφτιαξαν τη δική τους την κοινότητα.

Κατόπιν τούτου στην Νότιο Αφρική, έχουμε πολλές θρησκευτικές 
εορτές, τις οποίες τηρούμε για όλους αυτούς τους πολιτισμούς. Η διαφορά 
τώρα ανάμεσα στη Νότιο Αφρική και τον Καναδά, είναι ότι οι αυτόχθονες 
ήρθαν κι αυτοί στην εξουσία, όχι στον Καναδά, στη Νότιο Αφρική βέβαια. 
Στον Καναδά, εκεί υπάρχει ακόμα ο αγώνας για το τι θα γίνει με τους 
αυτόχθονες Καναδούς. Όταν λοιπόν οι αυτόχθονες Καναδοί βρέθηκαν σε 
διαφορετικό περιβάλλον, το ερώτημα που ετέθη είναι τι θα γίνει. Και 
νομίζω ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες, είπανε: «κοιτάξτε, ας 
συμφωνήσουμε πάνω σε ορισμένους κανόνες. Κανόνες που θα αφορούν 
όλους μας, γιατί απλά τυχαίνει να ζούμε σε μία συγκεκριμένη χώρα».

Αυτοί, λοιπόν, οι κανόνες και τα θρησκευτικά δόγματα έγιναν 
αποδεκτά, ακριβώς όπως το έκαναν και οι Καναδοί. Πρέπει όμως να 
πούμε ότι εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε το εξής ερώτημα: τελικά 
ποια είναι αυτή η πραγματική Αφρικανική ταυτότητα; Όπως το είπε και η 
Καναδή συνάδελφος. Αυτό εξελίσσεται βέβαια και αν αργότερα έχουμε 
χρόνο, νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να επανέλθουμε να δούμε τι γίνεται 
τώρα στη Νότιο Αφρική, πως αντιμετωπίζει η Νότιος Αφρική όλες αυτές τις 
διαφορετικές θρησκείες και γλώσσες που υπάρχουνε στη χώρα αυτή.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Με 
αναγκάσατε να επανέλθω στη διαφοροποίηση, το να σηκώνει κανείς το 
ένα ή τα δύο χέρια, εν πάση περιπτώσει ελπίζω να μην ξαναχρειαστεί να 
το κάνω. Ο K.Schnabel έχει το λόγο.
Ρ.SCHNABEL: Έρχομαι από την Ολλανδία να σας πω ότι εμείς στη χώρα 
μας ποτέ δεν ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 
του ‘60 και του 70.

Έχουμε αρκετή εμπειρία στο θέμα της πολυμορφίας. Νομίζω ότι
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αυτό το θέμα ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ. Κατά τη διάρκεια του 19ου αι 
στη χώρα μου γινόντουσαν πολλές πολιτικές διαμάχες, οι οποίες εί 
σχέση ανάμεσα στους Καθολικούς και τους Προτεστάντες και ο 
Εβραίους, για το ποιος από όλους αυτούς τελικά θα μπορούσε να ελ 
την παιδεία, τα νοσοκομεία. Αν τελικά όλα αυτά θα ήτανε στα χέριε 
κράτους ή αν αυτές οι επιμέρους ομάδες θα είχαν και αυτές το δικαίωμ 
αυτοοργανώνονται σ’ αυτούς τους τομείς που προανέφερα.

Η λύση, λοιπόν, που βρέθηκε, μετά από πάρα πολλούς αγ 
ήτανε το σύστημα της επικουρικότητας. Επικουρικότητα λέγετο 
σύστημα αυτό, κοινωνιολογικά. Δηλαδή, η κάθε ομάδα να έχει ίσο με£ 
Όλοι αυτοί θα έπρεπε να συνάψουν συμφωνία με την ελίτ, για να υπ( 
κάποια κοινωνική ειρήνη. Το πιο σημαντικό από όλα, ήταν ότι τελικά 
ομάδα μπορούσε να αναλάβει τη δική της την ευθύνη, για τους τομείς 
προανέφερα, για τη θρησκεία, την παιδεία, τα νοσοκομεία. Το κρ< 
βέβαια, πρέπει να περιχαρακώσει την ομάδα αυτή, γιατί αλλιώς δεν 
δυνατόν να υπάρχει ισότητα. Ισότητα εξάλλου είναι ένα θέμα που 
άμεση σχέση και με το χρήμα. Το χρήμα, λοιπόν, είναι εκείνο 
καθορίζει τις προδιαγραφές για το ελάχιστο, το εγγυημένο ελάχιστο.

Αν δεν υπάρχουνε σχολεία, τότε αυτομάτως δημιουρν 
πρόβλημα. Αρα, δηλαδή, εδώ δεν υπάρχει ισότητα. Δεν έχει νόημ 
προάγουμε την ποικιλομορφία επάνω σε λάθος βάσεις. Θεωρώ, λο 
ότι εμάς τουλάχιστον αυτό το σύστημα μας βοήθησε να ξεπεράσουι 
πολύ δύσκολο θέμα του να είμαστε μία χώρα με πολλούς φανατικού< 
λίγα βέβαια πράγματα, τώρα είμαστε σε άλλη θέση, το 60% των πο/ 
μας δεν θεωρεί ότι ανήκει σε κάποιο θρησκευτικό δόγμα, είναι ι 
θρησκείας. Το 60% δεν έχει σχέση με τη θρησκεία, έτσι δη̂  
τουλάχιστον.

Ο Ισλαμισμός είναι η δεύτερη θρησκεία στην Ολλανδία, α 
κανείς τους ενεργά θρησκευόμενους. Έχουμε περίπου 500 τζαμιά 
χώρα μας και αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός και το ίδιο ισχύει και για 
Ινδουιστές, οι οποίοι έχουν και αυτοί τους δικούς τους ναούς λατς 
Έχει αλλάξει λοιπόν η κατάσταση. Αν δει κανείς τον πολιτισμό, α 
κανείς την ιστορική προοπτική του όλου θέματος, θα διαπιστώσι
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αλλάζουν οι πολιτισμοί, αλλάζουν οι πληθυσμοί επίσης. Γύρω στον 19° 
αιώνα κανείς δεν θεωρούσε και κανείς δεν περίμενε ότι θα υπάρχει 
Ολλανδός, ο οποίος δεν θα πίστευε πια στη θρησκεία, γιατί η Ολλανδία 
ήτανε μία φανατικά θρησκευόμενη χώρα.

Αυτά άλλαξαν. Άλλαξαν, λοιπόν, και αυτά αποτελούν μέρος της 
ιστορίας μας και του μέλλοντος μας. Ας πάμε τώρα στην εθνική 
πολυμορφία. Και αυτή έχει γίνει ένα χαρακτηριστικό της εθνικής μας 
ταυτότητας. Περίπου το 10% του πληθυσμού μας δεν έχει ευρωπαϊκή 
προέλευση και αν πάτε στις μεγάλες πόλεις, στο Άμστερνταμ, στο 
Νότερνταμ, στη Χάγη, το 1/3 του πληθυσμού είναι εκτός Ευρώπης, με 
προέλευση εκτός Ευρώπης. Στα σχολεία μάλιστα, σε πόλεις όπως το 
Άμστερνταμ, ακόμα και το 50% είναι αλλοδαπά παιδιά.

Βεβαίως όλοι αυτοί, δυστυχώς, έχουνε συγκεντρωθεί σε πιο 
φτωχές συνοικίες της πόλης και καταλήγουμε σε αυτά που τα λέμε μαύρα 
σχολεία. Μαύρα σχολεία με την έννοια ότι δεν υπάρχουν πια σχεδόν 
καθόλου ολλανδάκια στα σχολεία αυτά. Υπάρχουνε παιδιά από την 
Τουρκία, από το Μαρόκο και υπάρχουνε και παιδιά από πολλούς άλλους 
λαούς με διαφορετική προέλευση. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι είναι πολύ 
δύσκολο για έναν Ολλανδό καθηγητή να έχει σχέση με παιδιά που έχουνε 
τόσο διαφορετικό κοινωνικό και ιστορικό υπόβαθρο, με τόσες διαφορετικές 
γλώσσες και τόσες διαφορετικές θρησκείες.

Εκείνο που βιώνουμε τώρα είναι κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. 
Ιδιαίτερα οι γονείς οι Τούρκοι και οι Μαροκινοί, παραπονιούνται ότι τα 
παιδιά τους δεν μαθαίνουνε καλά Ολλανδικά. Και ότι τα παιδιά τους δεν 
έχουν επαφή με αντίστοιχα παιδιά Ολλανδών. Τα παιδιά των Τούρκων 
παίζουν μεταξύ τους και των Μαροκινών μεταξύ τους. Γι’ αυτό δεν είναι 
εύκολο να υπάρχει η σχέση. Άρα, δηλαδή, καταλαβαίνετε επανέρχομαι 
στο ίδιο ότι ο δάσκαλος έχει δυσκολία.

Τώρα όσον αφορά στα κονδύλια για τα αλλοδαπά σχολεία, για τα 
σχολεία τα μεικτά, εκταμιεύονται αρκετά υψηλά κονδύλια, όμως πρέπει να 
σας πω ότι είναι δύσκολο να υπάρχει σωστή κατάρτιση, για να 
υπερκεραστούν οι εκπαιδευτικές δυσκολίες. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η
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επιτυχία στο σχολείο είναι ουσιαστικά το εναρκτήριο λάκτισμα γκ 
ενταχθεί κανείς στην κοινωνία. Το να μιλάει καλά κανείς Ολλανδικά 
κάτι το απολύτως απαραίτητο, για να μπορεί αργότερα ο ενήλικα 
ενταχθεί στην κοινωνία.

Αν, λοιπόν, δούμε τις έρευνες που έχουν λάβει χώρα ανάμεσ 
Ολλανδούς και οι Ολλανδοί αυτό πιστεύουν. Αν ρωτήσετε τους Ολλαν 
«κοιτάξτε, πιστεύετε ότι ο X π.χ. ανήκει στην Ολλανδική κοινωνία;» 
θέμα που θα σας πει δεν είναι αν έχει ταυτότητα ή διαβατήριο, ήί 
περισσότεροι από τους μισούς τους μη Ευρωπαίους, έχουνε ολλα\ 
διαβατήριο. Εκείνο που μετράει είναι αν μπορούν να μιλήσουν τη γλώ 
Αυτό είναι το καίριο θέμα, το να έχουνε ευκολία στη χρήση της γλώσσί

Μετά, λοιπόν, από πάρα πολλούς συνδυασμούς και νομίζο 
ήδη αναψέρθηκε αυτό από έναν προλαλήσαντα, τελικά η κυβέρ' 
ανέλαβε τα ηνία της υπόθεσης, ανέλαβε την ευθύνη να διασφαλίσ* 
πράγματι οι αλλοδαποί θα έχουνε πρόσβαση στην Ολλανδική γλώ 
Είναι μάλιστα ένα είδος συμβολαίου. Τους λένε «κοιτάξτε, αν θέλετ 
ζήσετε στην Ολλανδία και να ενταχθείτε στην κοινωνία μας, θα πρέπι 
εσείς να έχετε έσοδα, η οικογένεια σας να ζει εδώ και αν τα θέλετε 
αυτά, για να γίνετε μέλος της κοινωνίας, τότε πρέπει να μάθεπ 
Ολλανδικά. Γιατί αν δεν μιλάτε Ολλανδικά, τότε δε θα μπορείτε να kc 

και κάποια ενδιαφέρουσα δουλειά. Μπορείτε να κάνετε κά 
χειρονακτική εργασία κατωτάτου επιπέδου, αλλά δεν θα έχετε πρόσ| 
σε ενδιαφέρουσες θέσεις εργασίας».

Σημαντική, λοιπόν, η γλώσσα για τη δική μας την κοινωνία, 
και για τους νέο-αφιχθέντες για να μπορούν να ενταχθούν μέσα σ’ c 
την πολιτιστική ομοιογένεια. Να μιλάνε όλοι την ίδια γλώσσα. Αυτό βί 
δεν σημαίνει ότι αλλάζουν αυτομάτως ταυτότητα. Δεν είναι απαρα 
κάτι τέτοιο. Προηγουμένως ο Καθηγητής υπερέβαλε και άφησε έτσι κό 
τέτοιο υπαινιγμό. Αλλά εγώ μπορώ να σας πω ότι κοιτάξτε για πολλοί 
Ολλανδικά είναι απλά ένα εργαλείο εργασίας, είναι ένα μέσο, γι 
βρούνε δουλειά σε μία κοινωνία. Και στο σπίτι τους όταν είναι μεταξύ 
μπορούν να χρησιμοποιούν ότι γλώσσα θέλουνε.
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Υπάρχουν, λοιπόν, πάρα πολλοί Ολλανδοί, οι οποίοι και αυτοί 
όταν πάνε σε μία ξένη χώρα, χρησιμοποιούνε τη γλώσσα των 
ξενοδοχείων, όπως τη λέμε, μιλάνε, ας πούμε, κάποια στοιχειώδη γλώσσα 
τοπική και αν όχι τελικά καταλήγουνε στα Αγγλικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι 
χάνουν την ταυτότητά τους. Πρέπει να κατανοήσουμε το θέμα της 
γλωσσικής πολυμορφίας. Ο καθένας μπορεί με τους φίλους του, με την 
οικογένειά του στο σπίτι του, να έχει τη δική του γλώσσα, αλλά θα πρέπει 
στην Ολλανδία π.χ. να χρησιμοποιεί τα Ολλανδικά ως ένα εργαλείο, για να 
εξοικειωθεί με την Ολλανδική κοινωνία και να βρει και τη θέση του σε αυτή.

Εξάλλου, το να μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί και μια τρίτη 
γλώσσα, τα Αγγλικά αν θέλει. Ήδη κατά τη διάρκεια του διαλείμματος 
μιλήσαμε γι’ αυτό. Και είπα ότι αν μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με 
άλλους, γιατί να μην χρησιμοποιεί τα Αγγλικά; Τελειώνω, φοβάμαι ότι όταν 
μιλάμε για ομοιογένεια και ετερογένεια, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, 
να μην είμαστε πολύ στενοί στο θέμα το γλωσσικό, να μπορούν οι 
άνθρωποι να χρησιμοποιούνε διαφορετικές γλώσσες και να μην έχουν το 
συναίσθημα ότι τους αφαιρείται η ταυτότητά τους. Οι πολίτες μπορούν να 
ζήσουνε και με διαφορετικές και διάφορες ταυτότητες. Δεν θα ήθελα τώρα 
να σας μιλήσω για αυτό το είδος συμβολαίου που έχουμε στην Ολλανδία, 
πως λειτουργεί αυτό, μπορούμε να επανέλθουμε αργότερα άμα θέλετε. 
Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ κ.Schnabel. Ευχαριστούμε επίσης 
για το ότι θίξατε το θέμα της θρησκευτικής πολυμορφίας στην κουβέντα 
μας, δεν ασχοληθήκαμε σήμερα με τη θρησκευτική πολυμορφία. Και τώρα 
θα ήθελα να δώσω το λόγο στον K.Aboutaleb. Σας παρακαλώ να είστε 
σύντομοι, να περιοριστείτε στα πέντε λεπτά, αλλιώς δυστυχώς φοβάμαι ότι 
δεν θα έχουμε αρκετό χρόνο.

A.ABOUTALEB: Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ έχω μάθει να μιλάω πολύ 
σύντομα και θα είμαι πολύ σύντομος. Μιλάω τη γλώσσα του K.Schnabel 
και μιλάω και κάποιες άλλες γλώσσες, -αλλά ξέρετε κάτι;- τις έμαθα μόνο 
για να επιβιώσω, όχι για ιδεολογικούς λόγους. Εγώ είμαι γιος μεταναστών 
και αυτή την ιστορία μου θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας την πω σε 
λίγα λεπτά, το πόσο σημαντικό είναι να ζει κανείς στην Ευρώπη, όπου
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υπάρχουν πολλοί με διαφορετικό ιστορικό.

Εγώ ζω στην Ολλανδία εδώ και κάποια χρόνια και ξέρω 
σημαντικό είναι το να γίνει κανείς αποδεκτός ως πολίτης, με όλο το 
που φέρνει κανείς μαζί του, τα καλά και τα κακά. Πόσο σημαντικό ε 
αντιμετωπίζεται κανείς πάνω σε ίση βάση, όχι μόνο απέναντι στο vc 
για τα φορολογικά συστήματα, αλλά και σε άλλους τομείς της κοιν 
Να έχει κανείς πλήρη πρόσβαση στην κοινωνία, να μποί 
επιχορηγηθεί π.χ. ως φοιτητής και φοιτητής γόνος μεταναστών.

Το να είναι κανείς μετανάστης στην Ευρώπη το συνέκριν 
παραλληλίζω με κάποιον οδηγό που οδηγεί ένα αυτοκίνητο ( 
παρακαμπτήριο οδό και προσπαθεί να μπει στον αυτοκινητόδρομο 
οδηγούν αυτοκίνητο, γνωρίζουν ότι αυτή είναι μια διαδικασία, η οπο 
αίσιο τέλος, μόνο αν χωθεί κανείς μέσα στον αυτοκίνητοι 
ακολουθώντας τους κανονισμούς. Από την άλλη, βέβαια, είναι το εξ 
όσοι είναι στον αυτοκινητόδρομο, πρέπει να σου αφήνουν και λίγο 
να χωθείς και εσύ.

Υπάρχουν, λοιπόν, δύο πολύ βασικές προϋποθέσεις για ν 
κανείς μέλος της Ευρωπαϊκής κοινωνίας. Στη δεκαετία του '60 και ι 
είχαμε πάρα πολλούς που πήγαιναν στον αυτοκινητόδρομο και 
έχουμε πολλούς, οι οποίοι πάνε να χωθούνε στον αυτοκίνητό» 
Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ ωραία εικόνα, τουλάχιστον για μέ\ 
αυτοκινητοδρόμου και ίσως και για άλλους συναδέλφους. Με λίγα 
αυτός είναι ο δικός μου τρόπος για να αντιμετωπίζω την ένταξι 
Ευρώπη, του να είναι κανείς ενσωματωμένος στο σύστημα.

Η συνάδελφος από τον Καναδά μίλησε για τέσσερα κριτήρ 
στηρίζω αυτά τα κριτήρια, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για το πως μπ( 
επιτευχθεί μια νέα ισορροπία στην κοινωνία. Όσον αφορά στη γλώο 
θρησκεία, την παιδεία, τον τρόπο οργάνωσης του συστι 
υγειονομικής περίθαλψης, δηλαδή, το θέμα είναι ότι πρέτ 
αναζητήσουμε νέες ισορροπίες. Και κείνο που θέλω να πω είναι τι 
μήπως αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με προοί 
πολιτική στην Ευρώπη; Είναι δυνατόν να αναδιαταχθεί η Ει
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χρησιμοποιώντας διαφορετικές προτάσεις και διαστάσεις; Είναι δυνατόν 
να γίνει αυτό με πολιτικά μέσα η με οικονομικά, με κοινωνικά μήπως;

Πρέπει να διερωτηθούμε κατά πόσον η πολιτική έχει την εξουσία 
να αλλάξει ορισμένα πράγματα. Εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι η 
πολιτική και οι πολιτικοί έχουνε δύναμη στα χέρια τους για να αλλάξουνε 
την κοινωνία, όμως δυστυχώς δεν έχουν αρκετά εργαλεία για να 
διαμορφώσουν την κοινωνία. Μπορούνε, βέβαια, να θεσπίσουν νόμους, 
μπορούμε να μιλήσουμε για τις οικονομικές επιπτώσεις της 
μετανάστευσης στην Ευρώπη, αλλά εδώ μην ξεχνάμε ότι υπάρχουνε και 
τα συνδικάτα, υπάρχουνε εργοδότες. Χρειαζόμαστε όλους αυτούς. Και 
πόσα εργαλεία έχει τελικά η πολιτική που μπορεί να χρησιμοποιήσει για 
να αναδιατάξει την κοινωνία;

Γιατί οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη μιλάνε για την κοινωνική και 
την οικονομική ένταξη, που είναι σημαντικά, γιατί όμως δεν μιλάνε για την 
πολιτική ένταξη; Έχουμε τώρα περίπου 50 εκατομμύρια μετανάστες στην 
Ευρώπη, χωρίς κανένα πολιτικό δικαίωμα. Ένας φίλος μου από την 
Ολλανδία ζει στο Βέλγιο. Δούλεψε εκεί για την Οοπιιπίεείοη για ενάμισι 
χρόνο και έχει το δικαίωμα να ψηφίσει στην τοπική κοινότητα. Και ο 
Μαροκινός που ζει στις Βρυξέλλες για 20 χρόνια, όχι για ενάμισι, αυτός ο 
ταλαίπωρος αποκλείεται. Δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί τα πολιτικά του 
δικαιώματα. Όμως φορολογικά είναι και οι δύο ίσοι, αντιμετωπίζονται με 
τον ίδιο τρόπο.

Αυτός, λοιπόν, είναι ένας άλλος τρόπος για να αντιμετωπίζει 
κανείς τη μετανάστευση, το να δει πως μπορεί να υπάρξει μια νέα εξέλιξη. 
Το τελευταίο που θέλω να θίξω είναι ότι δεν πρέπει να χάσουμε την 
υποστήριξη των συνδικάτων και των εργοδοτών σε όλο αυτό το πλέγμα. 
Δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής, αυτό το θέμα αφορά ολόκληρη την 
κοινωνία, αφορά την παιδεία, το θέμα είναι να διαμορφώσει κανείς 
διαφορετικά την κοινωνία. Εμείς στην Ολλανδία, είδαμε τις οργανωμένες 
ομάδες των μειονοτήτων, αλλά αυτό δεν αρκεί. Τώρα πλέον πρέπει να 
αλλάξουμε την κατάσταση, γιατί τώρα έχουμε να κάνουμε με Αφγανούς, 
Ιρακινούς, Ιρανούς, Σομαλούς.
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Άρα, δηλαδή, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να βγούμε ατι 
Πρέπει να οργανώσουμε τις μειονότητες στα πλαίσια της ποικιλομ( 
Η συνάδελφος μου από τη Σουηδία μου εξήγησε τι σημαίνει ποικίλο 
και το είπε πάρα πολύ ωραία, δεν έχω τίποτα άλλο να προ( 
Ευχαριστώ Πρόεδρε.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ K.Aboutabel και σας ευχαριστώ 
που δεν ξεπεράσατε το χρόνο σας, ενώ επισημάνατε τη σ 
διαφόρων πλευρών της ευρύτερης προσέγγισης της πολιτική* 
Ευρώπη, ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τα θέματα που 
απασχολήσουν τον 21° αιώνα. Η κα Κραβαρίτου έχει το λόγο.

κα ΚΡΑΒΑΡΙΤΟΥ: Ήθελα να πω και εγώ μια λέξη για την πολύ 
σημασία που έχει η πολιτική της γλώσσας, γιατί μέσα απ’ τη γ 
πλησιάζουμε τον άλλον, τον έτερο, την ετερότητα. Αυτό είναι κα 
επίσης, ευρωπαϊκό. Ας πούμε είναι απαράδεκτο στο Ευρ< 
Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας να διδάσκεται στα Αγγλικά ο Ρουσσο 
Αγγλικά ο Χάϊντεκερ, έτσι δεν είναι; Αλλά εμείς που δουλεύουμε [ 
φοιτητές του ERASMUS, ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι. Απ 
κοσμοπολίτικη ευρωπαϊκή συνείδηση, παρόλο ότι πρόκειται \ 
κατηγορία ευνοουμένων που είναι οι φοιτητές.

Εκείνο όμως που ήθελα να πω πάνω απ’ όλα, είνο 
μπορούμε να συνδέσουμε το θέμα της διαφορετικότητας με την ένν 
ιδιότητας του πολίτη, ξανά επανεννοιολογώντας, < 
ξαναδουλεύοντας την ιδιότητα του πολίτη, σε μια στιγμή που όλα 
αλλάξει και κυρίως σε μια στιγμή που εκθρονίζεται το κράτος 
Ειπώθηκε εδώ ότι το δικαίωμα στη διαφορετικότητα των μεταν 
καλύπτεται από τα δικαιώματα του ανθρώπου και από την ιδιόπ 
πολίτη. Το θέμα που θέτω εγώ είναι μήπως πρέπει να πολιτικοποι 
περισσότερο το ζήτημα, εννοώντας την ιδιότητα του πολίτη, πέρα 
σύνορα του κράτους-έθνους και με σκέτα, μόνα τα πολιτικά δικαι 
αλλά εντάσσοντας στην ιδιότητα του πολίτη τα κοινωνικά δικαιώμ 
οποία κοινωνικά δικαιώματα έχουνε βέβαια και μία διάσταση ατο|. 
μία διάσταση συλλογική.
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Και μ’ αυτή την έννοια οι κοινωνικοί εταίροι, που ο προηγούμενος ομιλητής 
ανέφερε, μπορούν να λάβουν μέρος μέσα σ’ αυτήν την διαδικασία, την 
επανεννοιολόγηση και τη νέα πρακτική για την ιδιότητα του πολίτη. Αυτή η 
ιδιότητα του πολίτη, που ξεπερνάει τα όρια του κράτους-έθνους και 
απευθύνεται σαφώς και στους μετανάστες, μπορεί και έχει και μια άλλη 
διάσταση, θα το έλεγα ελληνικά την μύχια ιδιότητα, πως αλλιώς να πούμε 
το intimate citizenship και ενδεχομένως μέσα σ’ αυτή την τρίτη πτυχή της 
ιδιότητας του πολίτη, μπορούνε να τεθούν όλα τα θέματα της γλώσσας, 
της κουλτούρας, τα πολιτιστικά και πιστεύω ότι μ’ αυτό τον τρόπο, μπαίνει 
σε επίπεδα πολιτικής συζήτησης, θεωρητικοποίησης η διαφορετικότητα, 
αλλά μέσα σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, σε μια άλλη δυναμική, η 
οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια ευρωπαϊκή 
πολιτική σφαίρα, sphere publique, με τη συμμετοχή και όλων των 
μεταναστών. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ κα Κραβαρίτου για τις παρατηρήσεις σας. 
Διερωτόμουν πόση ώρα θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε στο θέμα της 
ιδιότητας του πολίτη, της υπηκοότητας. Δεν έχουμε μία λέξη στα ελληνικά 
γι’ αυτό. Λέμε ιδιότητα του πολίτη. Εφεύραμε την έννοια, αλλά δεν έχουμε 
αντίστοιχη λέξη, αντίστοιχο όρο. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί η έννοια του 
πολίτη είναι μία σημαντική έννοια. Μπορεί κανείς μ’ αυτή την έννοια, αυτή 
την έννοια να την χρησιμοποιήσει για να δει πως δημιουργείται και πως 
οικοδομείται αυτή η προσέγγιση. Ο  K . L a n e  έχει το λόγο.

J.LANE: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε, δε θα καθυστερήσω. Αυτό το οποίο θα 
ήθελα να κάνω είναι να απαντήσω σ’ αυτό που επεσήμανε ο κ.Μυηζ, όταν 
πρωτοπήρε το λόγο και μίλησε για δύο μοντέλα, που ενδεχομένως μπορεί 
κανείς να χρησιμοποιήσει για να αντιμετωπίσει την πολυμορφία, είτε της 
πολυμορφίας είτε της ένταξης.

Ακόυσα τους συναδέλφους από την Ολλανδία, τον Καναδά, τη 
Νότιο Αφρική και ήθελα και εγώ να πω δυο λόγια, για την προσέγγιση που 
έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για μας σημασία έχει να υπάρχει σωστή 
πρόσβαση σε όλα τα μέλη της κοινωνίας μας. Πρόσβαση στις δημόσιες 
υπηρεσίες, στις κρατικές υπηρεσίες. Εμείς θέλουμε να προωθήσουμε την 
ισότητα των φυλών, στα πλαίσια μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, γιατί
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αυτό θεωρούμε ότι είμαστε.

Βεβαίως πολλά πρέπει να γίνουν για να θεωρηθούμε επιτυ 
πολυπολιτισμική κοινωνία ακόμα, πάντως ο στόχος μας είναι να l 
ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, που απαιτεί να αντιμετωπίζουμε την άμ 
την έμμεση διάκριση. Προς τα εκεί κατευθύνεται η νομοθεσία μας < 
στιγμή. Το θέμα είναι όμως ότι στις δημόσιες αρχές επιβάλλεται i 
θεσμικό καθήκον, να έχουν αυτή την ιδιότητα στη δουλειά τους. Επ 
αυτό το πλαίσιο πρέπει να υπάρχει ένα χωριστό σώμα, που θ 
υπεύθυνο για την εφαρμογή αυτών των νόμων. Να στηρίξει αυτ 
οποίοι διαμαρτύρονται για διακρίσεις, αλλά επίσης και να ερε 
θέματα των διακρίσεων, θεσμικών διακρίσεων και άλλων. Αυτό t 
θέμα της φυλετικής ισότητας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα μεγάλο μέρος αυτής της προσι 
περιλαμβάνεται και στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις φ 
δική μας νομοθεσία εντάσσεται πολύ καλά σ’ αυτά που προβλ 
άρθρο 13 της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Όμως για μια επιτυ 
προσέγγιση υπάρχουν κι άλλα στοιχεία. Ο συνάδελφος από την Ολ 
είπε ότι πρέπει να υπάρχει μια ζωντανή προσέγγιση από πλευ 
κυβερνητικών οργανώσεων, δηλαδή τοπικές δομές και εππ 
Χρειάζεται μια ολόκληρη πλειάδα σωμάτων, για να δούμε τι α 
γίνεται στην πράξη, σε τοπικό επίπεδο.

Πέρα απ’ αυτό όμως, χρειάζεται και σωστή και αποτελεί 
διοίκηση. Πρέπει π.χ. η διοίκηση, η διοικητική δομή vc 
αντιπροσωπευτική της κοινότητας που εξυπηρετεί. Επίσης, εδώ ί 
σ’ αυτό που είπε ο συνάδελφος από τη Σουηδία. Πρέπει να μετρ 
τις επιπτώσεις που έχουν οι υπηρεσίες αυτές στις διάφορες κοινότη 
να δούμε αν υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά στη διάθε 
διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών στις διάφορες ομάδες, κοι 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Και επίσης είναι και το θέμα της διαβούλευσης με αι 
κοινότητες, για να δούμε πως αυτό γίνεται αντιληπτό απ’ αυτούς. Ε 
για όλα αυτά χρειάζεται σωστή, ισχυρή καθοδήγηση, χρειάζι
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πολιτικό, σε τοπικό, αλλά και σε θεσμικό επίπεδο τέτοιου είδους διοίκηση. 
Εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτά προσπαθούμε να πετύχουμε.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Άρα από αυτά που μας λέτε K.Lane, θα πρέπει να 
σημειώσουμε ότι σημασία έχει η έμφαση που δίνεται στη σημασία των 
θεσμικών οργάνων. Αυτοί είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες στη 
διαμόρφωση μιας πολιτικής της δημόσιας πολιτικής. Ο K.Einaudi έχει το 
λόγο.
L.EINAUDI: Θέλω να μιλήσω για την περίπτωση της Ιταλίας. Η Ιταλία είχε 
αρκετά ομοιογενή πληθυσμό, μέχρι σχετικά πρόσφατα. Η μόνη 
πολυμορφία που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν μετά το Β Παγκόσμιο 
Πόλεμο και αφορούσε κάποιες γλωσσικές μειονότητες, Γερμανόφωνους 
και Γαλλόφωνους. Αυτό το αντιμετωπίσαμε με αυτόνομες περιοχές και 
επαρχίες και χορηγώντας αρκετά εκτεταμένη ελευθερία στις κοινότητες 
αυτές.

Στη δεκαετία όμως του '90, η μετανάστευση αυξήθηκε ουσιαστικά. 
Δεν είναι μεγάλα τα ποσοστά σε ευρωπαϊκά ή παγκόσμια επίπεδα, παρότι 
ο αριθμός των μεταναστών αυξήθηκε, τριπλασιάστηκε τα τελευταία 12 
χρόνια, παρόλα αυτά είναι 2,5% του πληθυσμού. Όλα όμως τα θέματα 
που είχαν προκύψει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αλλού στον κόσμο 
παλαιότερα, εμφανίζονται και στην Ιταλία. Υπάρχει το θέμα της 
θρησκευτικής πολυμορφίας, υπάρχουν αρκετοί μουσουλμάνοι μετανάστες, 
οπότε χτίζονται τεμένη. Βεβαίως αυτοί είναι το 1% μόνο του πληθυσμού 
της χώρας, πολλοί λίγοι, όμως είναι θέματα που πρέπει να 
αντιμετωπίσουνε οι τοπικές κοινότητες και είναι θέματα που προσεγγίζουν 
και τα πολιτικά κόμματα και μάλιστα που υπάρχει διχογνωμία γι’ αυτά.

Το θέμα της πολιτιστικής πολυμορφίας, λοιπόν, είναι ένα θέμα 
που πρέπει να αποπολιτικοποιηθεί, κατά τη γνώμη μου, αντί να 
επαναπολιτικοποιηθεί. Για να αποφύγουμε την κατάχρηση των θεμάτων 
αυτών, είναι αυτό που έχουνε προτείνει πολλοί εκπρόσωποι ενώσεων 
μεταναστών και που αναφέρθηκε και εδώ, είναι το δικαίωμα των 
μεταναστών να ψηφίσουν στις τοπικές εκλογές. Στην Ιταλία το θέμα δεν 
έχει ρυθμιστεί νομοθετικά ακόμα, αλλά γίνεται μια προσπάθεια για να 
επιτευχθεί αυτό με την επόμενη Βουλή. Οπωσδήποτε αυτό είναι ένα από
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τα ζητήματα. Τα άλλα είναι η γλώσσα, τα κοινωνικά δικαιώματα. Κ 
μιλάμε για διακρίσεις θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι όλα τα διοικη 
γραφειοκρατικά στοιχεία ενός κράτους, μπορεί να αποτελέσου1 
διακρίσεων, για τη στέγη, στον τομέα της παιδείας, της υγείας και 
πρέπει να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες προς αω 
κατεύθυνση.

Τα θέματα εδώ είναι και αντιφατικά μερικές φορές. Στον το[ 
κοινωνικών υπηρεσιών δεν υπάρχει ανταγωνισμός, ανάμεσα 
μετανάστες και τους μη μετανάστες. Όμως στο θέμα της στέγης 
υπάρχουν προβλήματα και γι’ αυτό οι κυβερνήσεις πρέπει να β| 
λύσεις, που θα δείξουν ότι τα δικαιώματα των μεταναστών συμπληι 
και έρχονται επιπλέον και δεν αντιβαίνουν στα δικαιώματα των τ 
της χώρας, των αυτοχθόνων.

Ένα παράδειγμα που είναι χαρακτηριστικά Ιταλικό, αλλά έ) 
και σε άλλες χώρες, είναι το θέμα της ασφάλειας. Πρέπει να αντιλ 
πληθυσμός ότι η πολυμορφία δεν αποτελεί αιτία εγκληματικότητ 
συνεπάγεται αύξηση των κινδύνων κατά της ζωής. Αυτό φαίνεται ό 
από τα στατιστικά στοιχεία, αλλά πρέπει να φανεί και με επεξήγι 
ενημέρωση. Το ότι δεν γνωρίζουμε την κουλτούρα των άλλων μπ 
οδηγήσει σε σοβαρές εντάσεις. Αυτό όμως ελάχιστα έχει εξηγηθε 
πολίτες των χωρών μας. Η Ιταλία από αυτή την άποψη αντιμετωτ 
ιδιαιτερότητα, γιατί οι μετανάστες προέρχονται από πολλές διαφ( 
χώρες. Η μεγαλύτερη ομοιογενής κοινότητα είναι 150 χιλιάδων c 
άρα δεν έχουμε πολλά εθνικά γκέτο. Υπάρχουν πολλές 
προέλευσης των μεταναστών. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ K.Einaudi. Σας διαβεβαιώνω ότι το θ 
ασφάλειας όπως το θέτετε, δεν αποτελεί ιταλική ιδιαιτερότητα. 1 
ευρωπαϊκές χώρες κατελήφθησαν εξαπίνης μετά το τέλος του ’ 
Πολέμου, στη δεκαετία του ‘90 και έκτοτε τρέχουν και προσπαΕ 
αναπτύξουν μεταναστευτικές πολιτικές, δεδομένου ότι ιστοί 
περισσότερες απ’ αυτές ήτανε χώρες αποστολής μεταναστών κ 
βεβαίως αντανακλάται και στο πολιτικό σύστημα και στη γεν 
πολιτική. Ο K.Engstrooi έχει το λόγο.
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S.ENGSTROM: Ευχαριστώ. Μια σύντομη παρατήρηση, που αφορά την 
έννοια και τους όρους που χρησιμοποιούμε για την ανοχή, όσον αφορά 
στην αποφυγή διακρίσεων και την ίση μεταχείριση. Συγκρίνοντας την 
έννοια της ανοχής με την έννοια της μισαλλοδοξίας, θέλω να πω ότι αυτά 
δεν είναι κατ’ ανάγκην αντίθετα. Αυτός ο οποίος είναι ανεκτικός, έχει τη 
δυνατότητα και το δικαίωμα να κάνει παραχωρήσεις προς αυτόν που 
ανέχεται όσο τον βολεύει, αλλά μπορεί και να αποσύρει αυτή την 
παραχώρηση, από τη στιγμή που θεωρεί ότι πλέον η παραχώρηση που 
έχει κάνει δεν τον συμφέρει πια.

Η μάχη κατά της μισαλλοδοξίας θα πρέπει να σημαίνει ότι πρέπει 
να υπερασπιστούμε το δικαίωμα κάθε ατόμου να χαίρει ίσης μεταχείρισης, 
ίσης μεταχείρισης και όχι έλλειψης διακρίσεων. Και αυτό πρέπει να είναι 
εγγυημένο στη διάρκεια της ζωής, άσχετα από την εθνότητα, το φύλο, τη 
θρησκεία κτλ. Αυτό είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, δεν είναι 
κάτι το οποίο μπορεί να χορηγείται και μετά να αποσύρεται.

Σχετικά μ’ αυτά που είπε ο Καθηγητής Παπαδημητρίου στο 
κείμενό του, είπε ότι η πολυμορφία μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον το 
επιθυμούμε. Πρέπει να πω ότι το να επιθυμούμε την πολυμορφία, δεν 
σημαίνει ότι και ανεχόμαστε την πολυμορφία, δεν είναι δύο ίδια πράγματα 
κατ’ ανάγκην αυτά. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ συγκεκριμένα και σαφή 
σχόλια σας. Μας δώσατε έτσι και κάποια ανάσα χρονική. Επίσης μου 
δίνετε την ευκαιρία να επανέλθω σε ένα σημείο που έθιξε ο κ. Einaudi και 
που αφορά στην Ιταλία. Στην Ελλάδα προχωρούμε επίσης και ελπίζουμε 
ότι σύντομα θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή ενός τεμένους στη Νότιο 
Ελλάδα, κάτι που χρειάζεται να υπάρχει ενόψει του ότι είχαμε σημαντική 
είσοδο ατόμων από μουσουλμανικές χώρες. Παρακολουθούμε, λοιπόν, τι 
κάνετε εσείς, πολύ προσεκτικά. Ο Καθηγητής Ρομπόλης έχει το λόγο.

Κ-ΡΟΜΠΟΛΗΓ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Υπογραμμίζουμε ιδιαίτερα τα 
στοιχεία της διαφορετικότητας που αναφέρονται στη γλώσσα, στον 
πολιτισμό, στην εκπαίδευση, με βάση την εμπειρία που κυρίως έχουμε
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από τα παλαιό μεταναστευτικά ρεύματα και μένουμε στα c 
ισορροπίας που είχαν διαμορφωθεί στα παλαιό μεταναστευτικά ρι 
δηλαδή με την διαπολιτισμική συνύπαρξη, τη διαγλωσσική συνύπα 
την διαθρησκευτική συνύπαρξη.

Νομίζω όμως ότι με τα νέα μεταναστευτικά ρεύματα και ιέ 
στη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 και αυτά που θα έρθουν, θα πρ 
δημιουργήσουμε νέα σημεία ισορροπίας, με τις κακ 
μεταναστευτικές πολιτικές. Και αυτά τα νέα σημεία ισορροπίας πλι 
θα πρέπει να εξισορροπούν τις αντιφάσεις ανάμεσα στους μετανάε 
στους αυτόχθονες, αλλά θα πρέπει να εξισορροπήσουν και τις αντ 
μέσα στα μεταναστευτικά ρεύματα. Π.χ. αυτή τη στιγμή, μέο 
μεταναστευτικά ρεύματα, τι έχουμε; Νόμιμη και παράνομη μετανάί 
Μέσα στα μεταναστευτικά ρεύματα έχουμε νόμιμη και παράνομη ει 
Μέσα στα μεταναστευτικά ρεύματα έχουμε νόμιμους και παρά 
μισθούς. Μέσα στα μεταναστευτικά ρεύματα έχουμε νόμιμη και πα 
κοινωνική ασφάλιση κτλ.

Επομένως νομίζω και συμφωνώ με τον συνάδελφο που 
προηγουμένως από την Ολλανδία, που είπε ότι πλέον πρέ 
δημιουργηθούνε εκτός από τα νέα εργαλεία και τις νέες μετανασ' 
πολιτικές, εγώ θεωρώ για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών κ 
κοινωνικές συμμαχίες. Και συμφωνώ απόλυτα με ένα νέο 
κοινωνικής συμμαχίας, είναι όχι μόνο οι δημόσιες πολιτικές, c 
δημόσιες πολιτικές με τα συνδικάτα και τους εργοδότες. Ευχαριστώ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ για το ότι μας επισημάνατε γ 
μια φορά το θέμα της διάρθρωσης της δημόσιας πολιτικής, με την 
ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και κορυφαία στελέ) 
συμμετέχουνε στο δημόσιο διάλογο. Ευχαριστούμε πολύ κ.Ρομπό 
μας επισημάνατε τις εσωτερικές διαφορές που υπάρχουνε ανάμ; 
μέσα στις κοινότητες των μεταναστών των χωρών μας. Ο K.Vergi 

το λόγο.

C.VERGARA: Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ έρχομαι από τη Χιλή, 
Λατινική Αμερική και θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσ£
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αφορούνε στη Λατινική Αμερική, κυρίως στη χώρα μου, τη Χιλή.

Νομίζω ότι το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι τι σημαίνει αυτή η 
Προοδευτική Διακυβέρνηση, πώς την ερμηνεύουμε; Φοβάμαι ότι ο όρος 
αυτός δεν έχει το ίδιο νόημα. Δεν αποδίδουν το ίδιο νόημα στον όρο οι 
Ευρωπαίοι και οι Λατινοαμερικάνοι. Π.χ. ένα από τα βασικά θέματα του να 
είναι κανείς προοδευτικός στην Ευρώπη, έχει σχέση με το πως θα 
οργανωθεί το κράτος πρόνοιας, έχοντας κατά νου τον ανταγωνισμό που 
υπάρχει. Στη δική μας την ήπειρο, ποτέ δεν είχαμε κάτι που να μπορεί 
κανείς να το αποκαλέσει κράτος πρόνοιας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.

Από πλευράς ποικιλομορφίας, το να είναι κανείς προοδευτικός, 
σημαίνει, νομίζω, ότι πρέπει να προάγει ουσιαστική κοινωνική πολιτική και 
να μάχεται κατά οποιοσδήποτε μορφής διακριτικής μεταχείρισης: 
πολιτιστικής, εθνικής, θρησκευτικής, κοινωνικής, οποιαδήποτε μορφή. Στη 
Λατινική Αμερική σε γενικές γραμμές, αλλά και στη Χιλή ειδικότερα, η 
κύρια πηγή της διακριτικής μεταχείρισης είναι η κοινωνική ανισότητα. Η 
Λατινική Αμερική σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι 
η περιοχή εκείνη που έχει τις μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες σε 
ολόκληρο τον κόσμο.

Κατά τη δεκαετία του ’60 το να είναι κανείς προοδευτικός σήμαινε 
να ακολουθεί μία ριζοσπαστική πολιτική. Για τη δική μου, λοιπόν, τη γενιά 
το να ανησυχεί κανείς για την οικονομική ανάπτυξη, αυτό ήτανε σημαντικό, 
δεν ήταν αμελητέο. Αυτή τη στιγμή για μερικούς το να είναι κανείς 
προοδευτικός, σημαίνει να βρίσκεται στην κορυφή της οικονομικής 
ανάπτυξης. Η κοινωνική δικαιοσύνη μοιάζει να είναι το φυσικό 
συνεπακόλουθο της οικονομικής ανάπτυξης. Πρέπει να σας πω ότι δεν 
συμφωνώ με καμία απ’ αυτές τις απόψεις. Εμείς πιστεύουμε ότι η 
οικονομική ανάπτυξη είναι σημαντική για όλους τους ανθρώπους και όλες 
τις χώρες και είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι η κοινωνική δικαιοσύνη 
είναι το αποτέλεσμα συστηματικών και ισχυρών κοινωνικών πολιτικών, 
προσανατολισμένων προς τη δημιουργία μιας πιο ίσης κοινωνίας.

Για εμάς, λοιπόν, το να σκεφτόμαστε κάτω από το πρίσμα της 
Προοδευτικής Διακυβέρνησης, αυτό δε σημαίνει απλά το να
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επικεντρώνονται τα προβλήματα στον οικονομικό τομέα, ούτε κ 
πολιτικό. Νομίζω ότι το να είναι κανείς προοδευτικός σημαίνει να 
δρόμου, που θα του επιτρέψει να συνδυάσει την οικονομική ανάτ 
την αυξανόμενη κοινωνική δικαιοσύνη, σε μία δίκαιη ότι 
μπορούσαμε να αποκαλέσουμε κοινωνία, όπως αναψέρθηκε και 
Καναδή συνάδελφο. Πρέπει να έχει κανείς κατά νου ότι οφ 
επιδιώξει την πραγματική δημοκρατία, αλλά δυστυχώς η δημοκρι 
έχει και πολύ ικανοποιητική παράδοση κατά τον 20ο αιώνα.

Στον 21° λοιπόν πρέπει να αναζητήσουμε το δρόμο, έτσι 
επιτύχουμε την ευημερία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δημ> 
Αυτό είχα να σας πω και ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ που μας αναφέρατε και την δ 
της Λατινικής Αμερικής. Ως κοινωνική δικαιοσύνη, το πως αυτή έχι 
με τη δημοκρατία κατά τον 21° αιώνα και κυρίως για την Προ< 
Διακυβέρνηση. Μια ερώτηση και μετά θα ακολουθήσει ο ει 
ομιλητής.

Μ.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Καλησπέρα, ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Θα ήθελα 
πως η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, έτσι όπως έχει προβληθεί 
είδος αγγαρείας, για μια επαγγελματική αποκατάσταση όπως ο Ο, 
αντιπρόσωπος έχει επισημάνει και ως προς τους μετανάστες ως έ 
υποταγής πολιτισμικής για μια καλύτερη ζωή που θέλουν να βρο 
καινούργια τους χώρα, είναι λάθος.

Η έννοια του πολίτη του κόσμου και της πολύ-πολυπολι 
συνείδησης πρέπει να βασιστεί σε μια παιδεία πιο βαθιά, που θα β 
στο σεβασμό της πολιτισμικής ταυτότητας του καθενός μας και μτ 
πω να έχει και ως στόχο την καταπολέμηση του γλωσσικού μονολ 
που λέγεται κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας, χωρίς να θ 
υποτιμήσω τη συγκεκριμένη γλώσσα. Γιατί όχι, λοιπόν, να μην μι> 
ένα ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα, που θα σέβεται ιστορικά κάθε 
και κάθε χώρα, κοινή εκμάθηση όλων των γλωσσών, όλ( 
θρησκειών. Έτσι θα καταπολεμήσουμε και το φανατισμό, γιατί r 
οδηγεί πάντα σε καλύτερες λύσεις. Σε κοινά Πανεπιστήμια που τι 
χτίσουν τους νέους πολίτες και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα αίτημ
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των νέων σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Εγώ σας ευχαριστώ, που φέρατε μίαν οικουμενική 
διάσταση για την προσέγγιση. Το λόγο έχει ο κ.Φατούρος. 
κ.ΦΑΤΟΥΡΟΣ: Δεν είχα σκοπό να είμαι ο τελευταίος ομιλητής. Σε 
οποιαδήποτε καλή συζήτηση αισθάνομαι πάντα ότι αυτό που λέω είναι μια 
επανάληψη των όσων ειπώθηκαν με άλλα λόγια. Δεν θα προσπαθήσω να 
το αποφύγω και πρέπει να πω, ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη 
έμφαση στο είδος των μέτρων και της προσέγγισης που συζητάμε.

Ξεκινάμε από το Δίκαιο. Μ’ αρέσει η έννοια του αυστηρού, του 
ισχυρού νομικού πλαισίου, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι ένα ισχυρό 
νομικό πλαίσιο είναι σημαντικό για την εξασφάλιση της κατάργησης των 
διακρίσεων. Αλλά η έλλειψη διακρίσεων δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην 
ούτε μια δίκαιη κοινωνία, όπως ανέφεραν άλλοι, ή σωστή κοινωνία, ούτε 
καν ολοκληρωμένη κοινωνία. Είναι απλώς μία προϋπόθεση, μία συνθήκη 
για να προχωρήσουμε πιο κάτω.

Στο σημείο αυτό μου έρχεται κατά νου η κλασική διάκριση που 
γίνεται στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρνητική ενσωμάτωση και 
θετική ενσωμάτωση. Η αρνητική ενσωμάτωση είναι η κατάργηση των 
διακρίσεων και των εμποδίων, μία προϋπόθεση για να προχωρήσει κανείς 
σε κοινές πολιτικές. Πολιτικές που ενώνουν τους ανθρώπους και για τα 
θέματα για τα οποία μιλάμε η κατάσταση δεν είναι εύκολη. Μιλάμε για 
πολύ διαφορετικές πολιτικές, π.χ. το να φέρουμε και πάλι κοντά τους 
κοινωνικούς εταίρους ή τους κοινωνικούς αντιπάλους, αυτό είναι ένα 
πράγμα.

Αλλά η δημιουργία των προϋποθέσεων, όχι απλώς για ανοχή, 
αλλά και για σεβασμό του διαφορετικού πολιτιστικού χαρακτήρα ή του 
άλλου κόσμου, είναι τελείως άλλη υπόθεση. Μιλάμε εδώ για την 
οικοδόμηση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής, μιας πολιτικής επικοινωνίας κτλ. 
Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο, κάποια στιγμή να σκεφτεί κανείς ότι είναι 
επικίνδυνο να θέλουμε να αγνοήσουμε υπερβολικά την πολυμορφία. Να 
την αντιμετωπίσουμε σαν να μην υπήρχε δηλαδή. Η πολυμορφία πρέπει 
να γίνεται σεβαστή, πρέπει να ενισχύεται, άρα ο διαφορετικός πρέπει να
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αισθάνεται διαφορετικός. Πρέπει να αποδέχεται το γεγονός 
διαφορετικότητα του μπορεί να είναι θετική.

Και υπάρχει ο αρνητικός τρόπος, λοιπόν, προσέγγισης. Πρ 
ξεπεράσουμε τα απολύτως απαραίτητα πρώτα βήματα, που ε 
νομικό πλαίσιο, που θα εξασφαλίζει την κατάργηση των διακρίσευ 
θα εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, θ 
αρνητικά, γιατί, αν θυμάστε, είχε γίνει μια διάκριση προ ετών κι 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πρέπει να δούμε 
μπορούμε να προχωρήσουμε για να εξασφαλίσουμε ότι η κοινά 
λειτουργήσει ως ενιαία κοινωνία, ολοκληρωμένη κοινωνία 
ταυτόχρονα θα είναι μια κοινωνία της διαφορετικότητας. Ευχαριστώ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ κ.Φατούρο. Ο Καθηγητής κ.Παπαδηι 
θα ήθελε να κάνει μια σύντομη παρατήρηση.
Γ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Μου έδωσε την αφορμή να προσπαθή 
μορφοποιήσω μερικές σκέψεις που θα έλεγα ότι διαχέονται σε έ 
πρωινή μας συζήτηση. Νομίζω τις δεκαετίες που πέρασαν, πιστέψ 
με την απαγόρευση των διακρίσεων, μπορούμε να εγγυηθο 
διαφορετικότητα. Αυτή πια η προσέγγιση, η οποία ασφαλώ 
εξαιρετικά χρήσιμη και πολύ αποδοτική, πιστεύω ότι έχει ξεπερασ 
τα πράγματα.

Γνώμονας πια για την εγγύηση της διαφορετικότητας δεν 
να είναι η απαγόρευση των διακρίσεων, αλλά πρέπει να είναι η ε 
της ισότητας, αλλά η εγγύηση της ισότητας με ένας 
προσδιορισμένο περιεχόμενο. Δηλαδή, δεν αρκεί η ουδέτερη καθ 
της ισότητας και η επέκτασή της σε ότι συμβαίνει στην κοινωνία 
αναθεωρείται και να είναι διαφορετικό. Χρειάζονται και ορισμένα 
αλλά και πολιτικά βήματα πιο πέρα. Αυτό που νομίζω καλούμε 
εγγυηθούμε είναι η ισότητα ευκαιριών. Το είπε, νομίζω, με άλλα 
K . L a n e .  Θα πρέπει να εγγυηθούμε την ισότητα στην πρόσβαση, στι 
άνθρωπο που συμβαίνει να ζει στις κοινωνίες μας, σ’ όλες τις λειτ 
που είναι εξαιρετικά σημαντικές.

Νομίζω ότι αυτή είναι η νέα προοπτική και σ’ αυτήν καλέ
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να δώσουμε απάντηση. Εδώ όμως υπάρχει νομίζω μία προφανής 
δυσκολία. Θα εγγυηθούμε την ισότητα, με αυτό το περιεχόμενο γενικά, 
χωρίς να επιφυλάξουμε ορισμένες περιοχές για τους πολίτες των 
πολιτειών μας; Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πιστεύω ότι 
θα αντιμετωπίσουμε στα χρόνια που έρχονται. Δηλαδή, θα 
αναγνωρίσουμε πολιτικά δικαιώματα στους αλλοδαπούς; Και αν ναι σε 
ποιο βαθμό;

Το γεγονός ότι σήμερα αναγνωρίζονται πολιτικά δικαιώματα μόνο 
σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αυτό θεωρείται μία εξαιρετικά 
σημαντική πρόοδος που δεν την ακολουθούμε όλοι, ή την οποία θα 
ακολουθήσουμε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, μας θέτει μπροστά, θα 
έλεγα, στο εξαιρετικά σημαντικό δίλημμα, εάν ενόψει των νέων συνθηκών 
της παγκοσμιοποίησης, της σχετικοποίησης του εθνικού κράτους, θα 
πρέπει σιγά-σιγά να προβληματιζόμαστε για το βαθμό εγγύησης των 
πολιτικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, να θέσουμε τους εαυτούς μας μπροστά 
στην προοπτική, να υπερβούμε τα πολιτικά δικαιώματα, από το επίπεδο 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στο κεντρικό επίπεδο της πολιτείας ή και 
όπου υπάρχουν των υπερεθνικών ενώσεων. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ κ.Παπαδημητρίου. Τελειώνοντας, 
επιτρέψτε μου να δανειστώ αυτό που είπε ο Καθηγητής κ.Φατούρος, για 
το οργανωτικό πλαίσιο του Europe Bast, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση 
για τις περαιτέρω συζητήσεις. Ο κ.Ιωακειμίδης θα κάνει μία ανακοίνωση 
που αφορά στο μεσημεριανό γεύμα.

Π.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: Καταρχάς, επιτρέψτε μου, να σας ευχαριστήσω όλους 
για τις πολύ ενδιαφέρουσες συμμετοχές σας. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε 
μία πολύ παραγωγική συζήτηση, σχετικά με την διαφορετικότητα και την 
ανεκτικότητα. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα θερμά τον Καθηγητή 
κ.Διαμαντούρο για τον πολύ αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο 
συντόνισε τις συζητήσεις.
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ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ): Διερωτώμαι αν μπορούμε να 
αρχίσουμε. Βλέπω ότι οι περισσότεροι είναι παρόντες. Να σας 
ευχαριστήσω για την προσπάθεια που κατεβάλατε να είστε εγκαίρως στην 
αίθουσα αυτή, κάτι που μετά το γεύμα που είχαμε, ίσως δεν ήταν ούτε 
εύκολο, ούτε αυτονόητο. Και να παρακαλέσω τον K.Weil να παρουσιάσει 
τις σκέψεις του, αψού σας υποσχεθώ να κάνω μία διακριτική παρουσία 
στο σχήμα της πρωινής, που φαίνεται ότι ήτανε επιτυχημένη.

P.WEIL: Θα μιλήσω Γαλλικά. Έχω αναλάβει, λοιπόν, το εξαιρετικά 
δύσκολο έργο να παρουσιάσω ένα είδος ολοκληρωμένης έκθεσης, σχετικά 
με το θέμα της μετανάστευσης. Αν δούμε το τραπέζι αυτό, υπάρχουν 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση στη 
Χιλή, αλλά γνωρίζω την κατάσταση στον Καναδά, στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Εν πάση περιπτώσει η Χιλή ίσως να έχει γίνει χώρα 
μετανάστευσης, αλλά στην Ευρώπη, αν συγκρίνουμε με 20 χρόνια πριν, η 
κατάσταση είναι νέα, γιατί στο παρελθόν, με εξαίρεση την Ιρλανδία, η 
Βόρειος Ευρώπη ήταν περιοχή όπου δεχόταν μετανάστες, ενώ η Νότιος 
Ευρώπη ήταν χώρα αποστολής μεταναστών, περιοχή αποστολής 
μεταναστών.

Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έχουν γίνει χώρες υποδοχής μεταναστών. Η τελευταία που 
μετετράπη σε τέτοια είναι η Ιρλανδία και όλες οι χώρες έχουν να 
αντιμετωπίσουν, λόγω και μερικών διατάξεων της Συνθήκης του 
Άμστερνταμ, κάποιες υποχρεώσεις. Την οικοδόμηση μιας κοινής πολιτικής 
μετανάστευσης. Φυσικά, όλοι οι Ευρωπαίοι που βρισκόμαστε γύρω απ’ το 
τραπέζι, είμαστε εξαιρετικά ευαίσθητοι στα πειράματα και στην εμπειρία 
των άλλων χωρών, διότι κανείς στην Ευρώπη δεν γνωρίζει τι ακριβώς 
πρέπει να γίνει. Ακόμα και οι πιο έμπειρες χώρες κάθε χρόνο έχουν να 
αντιμετωπίσουν καινούργια προβλήματα, που απαιτούν νέες σκέψεις και 
νέες λύσεις.
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Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι ποτέ στο πα 
όπως πολύ συχνά αναφέρεται, τα σύνορα των χωρών της Ευρύππ 
Αμερικής, που είναι χώρες υποδοχής των μεταναστών, δεν υ 
κλειστά. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση λέμε πρέπει να ανοίξει τα 
της. Αλλά καταρχήν οι τουρίστες πάντοτε, πολύ εύκολα, κυκλοφο 
στις χώρες μας. Και ακόμα και όταν η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλα 
Βέλγιο, είχαν κλείσει ή εν πάση περιπτώσει είχαν σφίξει τα πράγμ 
τη μετανάστευση εργαζομένων, είχαν παρά ταύτα σεβαστ 
θεμελιώδεις αρχές, που είναι οι θεμελιώδεις αρχές του συνόλου όλ 
χωρών μας, δηλαδή είχαν σεβασμό το δικαίωμα του ασύλου γ 
πολιτικά διωκόμενους και το δικαίωμα του οικογενειακού ασύλου. I 
που επέτρεπε κάποιες μικρότερες ή μεγαλύτερες μεταναστευτικές ι 
κινούνται.

Άρα, λοιπόν, τα σύνορα της Ευρώπης ποτέ δεν έκλειε 
πρόβλημα είναι πως να χειριστούμε την κατάσταση κατά τον κ< 
τρόπο και να ανοίξουμε τα σύνορά μας για κατηγορίες μεταναστο 
τα τελευταία 25 χρόνια ήτανε σχετικώς κλειστά, δηλαδΓ 
εργαζόμενους. Υπάρχουν παράγοντες που ωθούν στο άνοιγμα κ< 
που ωθούν στο να διατηρηθούν κάπως κλειστά τα σύνορα. Θα α' 
τα πρόσφατα στοιχεία, τα δημογραφικά στοιχεία, τα οπο 
προμήθευσε το Τμήμα Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών. Ε 
δημογραφικές τάσεις της Ευρώπης δηλαδή.

Υπάρχει μία πίεση κοινή σε όλες τις χώρες μας, των επικ 
των επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών, οι οποίοι ζητούν ε 
δυναμικό είτε φθηνότερο, είτε που να έχει κάποια προσόντα τα on 
βρίσκουν εύκολα. Και επίσης υπάρχει και η ζήτηση, η πίεση που < 
απ’ αυτούς που ζητούν να έρθουν στην επικράτεια, αυτούς που θέ, 
ζητήσουν άσυλο ή που θέλουνε να εργαστούν. Υπάρχουν επίση 
παράγοντες που ωθούν προς το κλείσιμο των συνόρων. Καταρ> 
χώρες μας υπάρχουν κάποιες πολιτικές ομάδες, πολίτες, π 
επιθυμούν οι χώρες μας να ανοίξουν τις πόρτες τους στους μετο 
Στην Ευρώπη ακόμα υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανέργων, υπάρχ 
ξένοι χωρίς προσόντα, που ακόμα αναζητούν εργασία και που 
έβλεπαν με καλό μάτι ένα υπερβολικό άνοιγμα των θυρών, τη στι\
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εκείνοι εξακολουθούν να αναζητούν εργασία.

Και τέλος, για να σταματήσει αυτό το άνοιγμα που πολλοί ζητούν, 
υπάρχουν οι χώρες προέλευσης, που με κακό μάτι, ενδεχομένως, 
αντιμετωπίζουν την αναχώρηση των ειδικευμένων, των εγκεφάλων, για να 
αναζητήσουν καλύτερη εργασία σε μια άλλη χώρα. Υπάρχει, λοιπόν, το 
πρόβλημα της ευρωπαϊκής εναρμόνισης, το οποίο τίθεται ως εξής: πρέπει 
να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του 
ξένου, να είναι η εγγύηση του δικαιώματος του ασύλου, της εγγύησης της 
φυσιολογικής οικογενειακής ζωής, να μην εμποδιστούν οι επιχειρήσεις να 
εκπληρώσουν τις ανάγκες τους. Ταυτόχρονα να αντιμετωπιστεί το θέμα 
της ανεργίας, να έχουμε κατά νου τις δημογραφικές πιέσεις, έχοντας 
πάντοτε κατά νου τα συμφέροντα των χωρών του Νότου, των οποίων η 
ανάπτυξη συμφέρει και την ήπειρό μας.

Τέλος, θα πρέπει να επιτρέψουμε σε καθεμιά απ’ τις χώρες μας, 
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εναρμόνισης, να διατηρήσει τις ιδιαιτερότητές 
της. Και θα σας πω και δυο λόγια υπ’ αυτού. Οι δημογραφικές προβλέψεις 
του αρμοδίου τμήματος του ΟΗΕ συνολικά για την Ευρώπη, έκαναν 
κάποιες προγνώσεις. Όμως αναφέρθηκαν και συγκεκριμένα στη Γαλλία, 
στην Ιταλία και στη Μεγάλη Βρετανία. Είπαν ότι η γήρανση του 
πληθυσμού είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, όπως ακούσαμε και σήμερα 
από μία άποψη, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά, αφενός μεν μεταξύ 
Γαλλίας και Βρετανίας, που αρκετά εύκολα ως έχουν τα πράγματα, το αν 
θα μπορέσουν να διατηρήσουν τα επίπεδα του ενεργού πληθυσμού τους, 
ενώ η Γερμανία και η Ιταλία θα πρέπει να καταβάλουν ιδιαίτερη 
προσπάθεια γι’ αυτό.

Και έτσι, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, είναι οι χώρες πρόσφατης 
μετανάστευσης. Πολύ συχνά, χρειάζεται επανένωση των οικογενειών. 
Αυτό δεν έχει συμβεί στο βαθμό που έχει συμβεί στις χώρες της Βόρειας 
Ευρώπης, όπου οι μετανάστες ζουν εκεί από πάρα πολλά χρόνια. Οι 
μετανάστες, οι οποίοι έχουν την οικογένειά τους στις περισσότερες χώρες 
μας, έχουν δικαίωμα να εργαστούν και μπαίνουν στην αγορά εργασίας. 
Όλες, λοιπόν, οι προβλέψεις που γίνονται για τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις διαφορετικές μεθόδους
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εισόδου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν έχουν σχέση 
εργασία, ας πούμε, για την επανένωση των οικογενειών.

Είναι πολύ σύνθετο το θέμα της οικοδόμησης μιας ευρώ 
πολιτικής μετανάστευσης. Και θα ήθελα να θέσω μερικά θέματα 
προηγουμένως μιλήσω για ένα πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου 
Εδώ βρισκόμαστε σε ένα προοδευτικό χώρο, θα έλεγα, όπως λέ 
Γαλλικά ένα χώρο της προόδου, είμαστε ανοιχτοί. Στο σεβασ[. 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, στο σεβασμό των μεταναστών και ι 
ανοιχτοί στην είσοδο των μεταναστών στις χώρες μας.

Υπάρχει όμως και μία ηθική της ευθύνης κατά την οικοί 
μιας πολιτικής μετανάστευσης. Στη Γαλλία επί 20 χρόνια φοβό| 
πάρα πολύ, διότι υπήρχε το FRONT NATIONAL, ένα ακροδεξιό κό| 
οποίο έπαιζε σοβαρό ρόλο στην πολιτική ζωή. Και ειλικρινά θα σ 
γιατί εδώ αισθάνομαι ελεύθερος να μιλήσω, ότι κάποιες | 
προσέγγισης της Γαλλικής Αριστερός, κατά κάποιο τρόπο ευνόησαν 
της χρησιμοποίησης του χώρου της μετανάστευσης για πο/ 
σκοπούς, την άνοδο και την αύξηση των ποσοστών του Ε 
Μετώπου, του FRONT NATIONAL.

Δηλαδή, η Αριστερά ευνόησε κάποιες καταστάσεις χωρίς 
θέλει. Ευνόησε το Αντίπαλο Δέος. Έτσι, λοιπόν, δεν θα πρέ 
ξεχνάμε, ότι θα πρέπει οι πολιτική μας να είναι ανοιχτή, φιλελεύθι 
προσκαλεί αυτούς που θέλουν να έρθουν, αλλά, επειδή το θέ 
μετανάστευσης μπορεί εύκολα να πολιτικοποιηθεί, προσφέρε' 
πολιτικοποίηση, και αφορά στην εθνική ταυτότητα και τα < 
δικαιώματα, πρέπει στο χώρο αυτό να κινηθούμε και να δράσο 
μεγάλη προσοχή, γιατί και τις καλύτερες προθέσεις να έχουμε, 
φορές το αποτέλεσμα είναι αρνητικό.

Η γαλλική εμπειρία, ενδεχομένως εμείς γνωρίσαμε νωρίτει 
τους άλλους Ευρωπαίους ορισμένα πράγματα. Είχαμε αντίθετες δι 
στην πολιτική και γι’ αυτό θέλω να παρουσιάσω αυτούς που 
άξονες κοινής πολιτικής. Θα πρέπει να διατηρήσουμε τις τρεις ’ 
οδούς πρόσβασης στη μετανάστευση: το δικαίωμα του ασύ/
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δικαίωμα των οικογενειών να ζουν μαζί και βεβαίως την είσοδο με σκοπό 
την εργασία.

Μιλάω για την Ευρώπη. Υπάρχουν ορισμένοι που μου λένε ότι 
τώρα θα έρθουν εργάτες, αλλά να κλείσουμε την πόρτα σ’ αυτούς που θα 
ζητήσουν άσυλο. Αυτό δεν είναι σωστή αντιμετώπιση. Πρέπει, νομίζω, να 
δούμε ότι όταν θέλουμε να έρθουνε οι εργάτες, αυτό δεν θα γίνει σε βάρος 
του σεβασμού της Σύμβασης της Γενεύης, ας πούμε. Ή τα δικαιώματα που 
περιλαμβάνονται στις Ευρωπαϊκές Συμβάσεις που έχουμε υπογράψει. 
Έχει γίνει κάποια κατάχρηση του δικαιώματος του ασύλου. Υπάρχουν 
κάποιοι που δεν μπόρεσαν να μπουν για να αναζητήσουν εργασία από 
την κανονική οδό και το προσπάθησαν να το κάνουν μέσω της υποβολής 
αίτησης ασύλου.

Υπάρχει, λοιπόν, μια εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
πρέπει να πούμε ότι η καλύτερη πρακτική είναι όσο πιο γρήγορα και 
αποτελεσματικά διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις χορήγησης πολιτικού 
ασύλου, τόσο λιγότερη είναι η κατάχρηση που γίνεται στο σύστημα. Είναι 
οι πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις του όλου συστήματος, που οδηγούν 
σ’ αυτές τις καταστάσεις και αυτά πρέπει να αλλάξουν.

Όσον αφορά τώρα στην επανένωση των οικογενειών. Εδώ, 
έχουμε ένα θεμελιώδες κεκτημένο όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αν ρωτήσετε τους πολίτες, που είναι ίσως και οι πιο 
συντηρητικοί, οι πιο αρνητικοί, αν τους ρωτήσετε, «εάν ο γιος σας 
παντρευτεί μια ξένη, θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζήσει μαζί του;». 
Θα σας πουν «ναι». Αν παρουσιάσουμε την οικογενειακή ζωή με όρους 
συγκεκριμένους, ελάχιστοι πολίτες θα αντιδράσουν. Πρέπει, επίσης, να 
πω ότι όλες οι μελέτες δείχνουν ότι όσο νωρίτερα έρθει η οικογένεια να 
ζήσει με το μετανάστη, όσο νωρίτερα έρθουν τα παιδιά, τόσο μεγαλύτερη 
θα είναι η ένταξη, τόσο μικρότερα τα γλωσσικά προβλήματα και τόσο 
λιγότερα θα είναι τα κοινωνικά προβλήματα που θα προκόψουν αργότερα.

Ποτέ δεν συμφέρει να μεταθέτει κανείς την επανένωση των 
οικογενειών. Συμφέρει να γίνει γρήγορα και κυρίως πρέπει να 
παραδεχτούμε, βέβαια, ότι υπάρχει και μια στρατηγική εκ μέρους των
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οικογενειών. Θα πρέπει να εμποδίσουμε τις οικογένειες να αναβάλοι 
άφιξη των παιδιών τους και να τους ζητούμε να τα φέρουν αρκετά ν 
Και τώρα έρχομαι σε ένα θέμα που είναι πολύ επίκαιρο στην Ευρώτ 
θέμα της μετανάστευσης με σκοπό την εργασία.

Υπάρχουν διαφορές στις ευρωπαϊκές χώρες εδώ και δεν 
δυνατόν το ευρωπαϊκό πλαίσιο να είναι πάρα πολύ άκαμπτο, θα τι 
να προβλέπει κάποιες ευελιξίες για τις διάφορες ευρωπαϊκές χ 
Μπορούμε να κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε τρεις κατη> 
εργαζομένων: αυτούς που είναι ειδικευμένοι και είναι μόνιμοι, αυτό 
είναι ειδικευμένοι και δεν είναι μόνιμοι και οι ανειδίκευτοι και εποχιακό 
υπάρχουν δύο άκρα: υπάρχει η μετανάστευση των ειδικευμένων 
εποχιακή μετανάστευση των ανειδίκευτων και κυρίως αυτοί έρχον 
την μετανάστευση των οικογενειών.

Όσον αφορά τώρα στους ειδικευμένους. Μέχρι στιγμής υπι 
δύο απόψεις: η αμερικανική και ίσως και η καναδική προσέγγιση, ό' 
καλύτερος είναι ο ενδιαφερόμενος, τόσο πιο πολύ να τον προσελκύσ 
χωρίς επιστροφή και υπάρχει και η κάπως ευρωπαϊκή προσέγγιση, \ 
οποία για διάφορους λόγους συμφωνούν και οι αριστεροί κ 
συντηρητικοί. Όχι στη μετανάστευση των ειδικευμένων και πολλοί 
ίσως και κάπως ρατσιστικά, να μην έρθουν ξένοι στις ανώτερι 
επαγγελματικές κλίμακες. Να μην υπάρχουν ξένοι δικηγόροι, γι 
διευθυντές επιχειρήσεων κτλ.

Αυτή η συντηρητική προσέγγιση, μερικές φορές, καλύπτετο 
μία επίφαση υπεράσπισης του Τρίτου Κόσμου. Δεν θα πρέπ 
στερούμε τον Τρίτο Κόσμο από τους εγκεφάλους, τα καλά μυαλά, α 
που έχουν έρθει να σπουδάσουν εδώ κτλ. Αυτή είναι μια ο 
συντηρητική προσέγγιση, αλλά πάλι δεν θα επέλεγα ανεπιφύλακτ 
προσέγγιση της Βορείου Αμερικής. Ας πούμε ένας φοιτητής από την 
την Αφρική, τη Νότιο Αμερική, έρχεται εδώ, σπουδάζει και του λέ 
«τώρα θα επιστρέφετε στη χώρα σας». Στην Αμερική έχει ευκαιρ 
άνθρωπος αυτός μπορεί να πάει και να δουλέψει σε όποιο μέρε 
κόσμου θέλει, να διαλέξει αυτόν που θα του προσφέρει τις καλι 
συνθήκες εργασίας για να εξελιχθεί.
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Έτσι, λοιπόν, αυτή η κάπως πατερναλιστική προσέγγιση, αν και 
πολλές φορές καλοπροαίρετη, είναι, κατά τη γνώμη μου, ξεπερασμένη. 
Και το θέμα που τίθεται στην Ευρώπη είναι ότι πρέπει να φροντίσουμε να 
μην παίρνουμε αυτούς οι οποίοι έχουν ειδικευτεί, έχουν αποκτήσει 
προσόντα, χωρίς να μπορούν αυτοί να βοηθήσουν τις χώρες τους. Αυτοί 
οι οποίοι θα προσλάβουμε στη Γερμανία, την Γαλλία κτλ., θέλουν να 
κάνουν κάτι, να επιστρέφουν στη χώρα τους, να επενδύσουν σ’ αυτή. 
Θεωρώ ότι υπάρχουν μηχανισμοί που βοηθούν το ταξίδι μετ’ επιστροφής, 
ας πούμε.

Υπάρχει ένας νόμος στη Γαλλία, που επιβάλλει στο Υπουργείο 
Εξωτερικών, να δικαιολογεί την άρνηση χορήγησης βίζας στους φοιτητές ή 
σε αυτούς οι οποίοι έχουν πτυχίο. Αν κάποιος σπουδάσει στη Γαλλία, 
αποκτήσει πτυχίο, επιστρέφει στη χώρα του και θέλει να γυρίσει, δεν του 
χορηγούν βίζα. Οι άνθρωποι αυτοί, λοιπόν, φοβούνται ότι δεν θα 
μπορέσουν να επιστρέφουν και μένουν στη χώρα μας. Υπάρχουν 
ορισμένα πράγματα που πρέπει να προχωρήσουν, κατά τη γνώμη μου.

Όσον αφορά στη μετανάστευση των εποχιακών ανειδίκευτων. Στις 
αγορές μας, με τη μεγάλη ανεργία, σίγουρα υπάρχει ένα μέρος των νέων 
που θα μπορούσανε να καλύψουν κάποιες απ’ τις θέσεις, που αυτή τη 
στιγμή, καλύπτονται από αυτούς τους εποχιακούς ξένους ή μη. Όμως, 
αφού προσπαθήσουμε να κάνουμε ότι μπορούμε, δηλαδή, να ευνοήσουμε 
τη συσσώρευση των επιδομάτων ανεργίας κτλ., χορηγούνται πολυετή 
συμβόλαια. Δηλαδή, η Ιταλία έχει κάνει μια τέτοια συμφωνία με την 
Τυνησία και το Μαρόκο με την Ισπανία. Υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι 
που μπορούν, σε εποχιακή βάση, να έρχονται με άδεια, να εργάζονται και 
έχουν το δικαίωμα να επιστρέφουν πολλά χρόνια στη σειρά, υπό τον όρο 
ότι μετά θα επιστρέφουν στη χώρα τους. Αν δεν επιστρέφουν στη χώρα 
τους, τότε χάνουν το δικαίωμα επιστροφής, να εργαστούν στην Ευρώπη.

Και μέσω αυτών των μηχανισμών πρόληψης της οργάνωσης της 
οικονομικής αγοράς, μπορούμε να προβλέψουμε και να προλάβουμε την 
άτακτη, την παράνομη εργασία. Και είναι καλύτερα να την προλάβεις, 
παρά να χρειαστεί να την αντιμετωπίσεις, διότι εκεί μετά πρέπει να
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αντιμετωπίσει κανείς διάφορους παράνομους μηχανισμούς. Οι άνθρι 
αυτοί έρχονται στις χώρες μας, γιατί θεωρούν ότι μπορούν να β| 
δουλειά. Αν οργανώσουμε, λοιπόν, καλύτερα την αγορά εργασία< 
αιτήσεις εισόδου, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι λιγότερες.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να πω δυο λόγια για το θέμα 
υποβλήθηκε, το οποίο με ρωτήσανε σήμερα και που αναφέρεται και ■ 
εργασία του Έλληνα συναδέλφου, είναι το θέμα της υπηκοότητα< 
κάνουμε με τα άτομα της δεύτερης γενιάς; Με έναν Βρετανό συνάδι 
Χάνσεν, κάναμε μία συγκριτική εργασία, σχετικά με τη νομοθεσία 
αφορά στην υπηκοότητα όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά στα πλαίσια 
μελέτης, χρηματοδοτήθηκε από το Ινστιτούτο Κάρνεκι σε πολλές χά 
στη Νότια Αφρική, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Όλες οι χ<. 
μπορούν να κάνουν κάποια πρόοδο, ώστε να συμπεριλάβουν 
νομοθεσία τους διατάξεις, που θα ευνοούν την απόκτηση, από τα ά 
δεύτερης γενιάς, της υπηκοότητας.

Αυτό, νομίζω, είναι κάτι στο οποίο συμφωνούν όλοι. Στόχος 
οι μετανάστες και κυρίως οι απόγονοι τους να γίνουν πολίτες. Καται 
υπάρχουν χώρες, όπου δεν υπάρχει παράδοση του δικαιώματος 
εδάφους, του droit du sol. Υπάρχουν και ορισμένες χώρες τέτοιες 
Ευρώπη, ίσως και η Ελλάδα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα, αλ 
Ιταλία δεν είναι πολύ ανοιχτή. Υπάρχει κάποιο σύστημα, < 
περιοριστικό και πολυσύνθετο για την ενσωμάτωση της δεύτερης γενκ 
Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, εν μέρει η Ιταλία, όπου μποροί 
βελτιωθούν οι διατάξεις. Αν κάποιος γεννηθεί στην Ελλάδα ή στην Ιτ< 
στην Αυστρία ή στο Λουξεμβούργο, η πρόσβαση στην υπηκοότητα 
τη γέννηση, όπως γίνεται στη Βρετανία, είτε στη Γερμανία, είτε κατε 
εποχή της ενηλικίωσης, όπως στο Βέλγιο, στη Γαλλία, την Ολλανδία κι 
άλλες χώρες, είναι πιο δύσκολο.

Οι χώρες που έχουν την παράδοση αυτή, όπως οι Ηνωμ 
Πολιτείες και ο Καναδάς ή η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, έχουν πρόβλ 
που δεν αντιμετωπίζει μια χώρα όπως η Γερμανία, η οποία είναι ι 
προχωρημένη σ’ αυτό τον τομέα. Είναι το πρόβλημα της μιάμιση γε 
Δηλαδή, φτάνουν τα παιδιά πολύ νέα, πολύ μικρά, δεν έχουν γεννηθε
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και επειδή δεν έχουν γεννηθεί εκεί, θα πρέπει να περάσουν απ’ την πολύ 
δύσκολη διαδικασία απόκτησης υπηκοότητας, αν δε οι γονείς τους δεν 
έχουν φροντίσει να αποκτήσουν. Παιδιά που έχουν έρθει 6 μηνών στο 
Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να περιμένουν να ενηλικιωθούν, 
να περάσουν από όλη τη διαδικασία και όλα αυτά είναι παράλογα. Ενώ 
όλα αυτά δεν θα υπήρχαν, αν στην περίπτωση του παιδιού που γεννήθηκε 
στη χώρα.

Άρα πρέπει να αλλάξει ο νόμος για να διευκολυνθεί αυτό το 
πρόβλημα της μιάμιση γενιάς. Ο γερμανικός νόμος είναι πολύ καλό 
παράδειγμα. Αυτός πρέπει τώρα να διορθωθεί, κατά την άποψή μου, όσον 
αφορά στους όρους πρόσβασης στην υπηκοότητα, για το θέμα της διπλής 
υπηκοότητας είναι ένα πολύ σύνθετο πολιτικό θέμα στη Γερμανία, το 
γνωρίζω, είναι ασυνέπεια, κατά κάποιο τρόπο, να υπάρχει ευκολία 
απόκτησης υπηκοότητας κατά τη γέννηση και μετά κατά την ενηλικίωση να 
πρέπει το παιδί να επιλέξει μία από τις δύο υπηκοότητες.

Αυτά είναι τα θέματα που ήθελα να θέσω προς συζήτηση και 
ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις υπ’ αυτών. 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ γιατί μας δώσατε μια πλήρη, θα 
έλεγα, και εξαιρετικά διεισδυτική εικόνα του μεγάλου προβλήματος της 
μετανάστευσης, που απασχολεί την Ευρώπη. Σκέψεις οι οποίες, πάντως, 
νομίζω, ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για τις άλλες χώρες που 
εκπροσωπούνται στη συνάντησή μας.

Αν μου επιτρέπετε να κάνω δυο σκέψεις, θα έλεγα ότι το 
πρόβλημα του ασύλου θα πρέπει, από άποψη αρχών και καλό είναι να το 
θεωρήσουμε λυμένο, αυτό που μένει να αντιμετωπίσουμε, τις διαδικασίες 
που τρέχουν εκλογικεύοντάς τες και αποφεύγοντας την περιγραφή τους. 
Επίσης θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι κεκτημένο είναι το δικαίωμα 
συνένωσης των οικογενειών. Ορισμένα οριακά προβλήματα που και αυτά, 
νομίζω, χρειάζονται συζήτηση και αντιμετώπιση, αλλά το μεγάλο 
πρόβλημα και σ’ αυτό άλλωστε επιμείνατε, είναι η δημιουργία μάλλον ο 
προσδιορισμός των προϋποθέσεων, με τους οποίους θα δεχόμαστε 
απασχολούμενους στην Ευρώπη.
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Με μία νεωτερική, θα έλεγα, προσέγγιση, αναδείξατε όλες 
βασικές κατηγορίες που σήμερα επιθυμούν να εγκατασταθούν και 
εργαστούν στην Ευρώπη και οι οποίες μεταξύ τους διακρίνονται αι 
εξαιρετικά σημαντικές διαφορές. Θα έλεγα, επομένως, ότι το μεγά 
ζητούμενο για μία δυσεύρετη ακόμα κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκ 
Ένωσης για τη μετανάστευση, είναι ακριβώς η κοινοτικοποίηε 
τουλάχιστον κατά κανόνα, των όρων με τους οποίους θα δεχόμαστε το 
απασχολούμενους στην Ευρώπη.

Θα παρακαλέσω τώρα τον Καθηγητή K.Munz να παρουσιάσει 
δικές του σκέψεις, για να έχουμε και μία πρόσθετη εικόνα και έν 
συμπληρωματικό προβληματισμό για τα μεγάλα θέματα που μ 
απασχολούν. Παρακαλώ K.Munz έχετε το λόγο.

R.MUNZ: Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα σημε 
το οποίο έθιξε ο K.Weil, πρόκειται για το θέμα του δημογραφικού μ 
μέλλοντος. Νομίζω ότι τουλάχιστον για τις χώρες τις οποίες ανέφερε σ 
δεύτερη ομάδα, δηλαδή τη Νότιο Ευρώπη, την Ιταλία, την Ισπανία, τ 
Ελλάδα και επίσης και τη Γερμανία και πολλές χώρες της Κεντρικ 
Ανατολικής Ευρώπης, κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα, θα δούμε \. 
σημαντική αλλαγή στη σύνθεση του πληθυσμού.

Αυτό ισχύει για πάρα πολλές χώρες. Επίσης παράλληλα > 
πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία, βιώνουμε αυτό που λέγε 
πληθυσμιακή μείωση. Υπάρχουν λίγα παραδείγματα. Η Ιρλανδία π.χ. 
1840, γύρω στο 1840, που υπήρχε ο λοιμός στην Ιρλανδία, υπήρξε [ 
περίοδος, λοιπόν, που πράγματι συρρικνώθηκε ο πληθυσμός, όμως αι 
δεν ήταν ένα φαινόμενο το οποίο τουλάχιστον μέχρι τώρα να είναι ευρέι 
διαδεδομένο στην Ευρώπη. Τουναντίον είχαμε πλεόνασμα, πληθυσμια 
πλεόνασμα και γι’ αυτό το λόγο υπήρξε και ο εποικισμός διαφόρι 
περιοχών μέσω των εποίκων.

Αυτά, βέβαια, παρήλθαν ανεπιστρεπτί και τώρα έχουμε [ 
κατάσταση όπου πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα συρρικνωθοι 
τουλάχιστον ο ντόπιος πληθυσμός θα συρρικνωθεί. Αυτό οφείλεται κυρύ 
στο ότι υπάρχει χαμηλή γεννητικότητα. Και θα ήθελα να επισημάνω
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γερμανικό παράδειγμα, όπου τα στοιχεία είναι αρκετά δραματικά. Η 
Γερμανία τώρα έχει 82 εκατομμύρια κατοίκους, με μηδέν μετανάστευση η 
Γερμανία θα έχανε τα 24 από τα 82 τα επόμενα 50 χρόνια. Και έτσι θα 
έφτανε στα 58 εκατομμύρια και ακόμα και αν προστεθούν 200 χιλιάδες 
άνθρωποι κάθε χρόνο, αυτό θα σήμαινε -μισό λεπτό να κάνω τον 
υπολογισμό-10 εκατομμύρια ανθρώπους τα επόμενα χρόνια, συρρίκνωση 
κατά 10 εκατομμύρια.

Άρα, δηλαδή, στις προβλέψεις τους πολλοί λένε ότι χρειαζόμαστε 
περίπου 500 χιλιάδες μετανάστες σε ετήσια βάση, απλά και μόνο για να 
καλύπτεται το δημογραφικό κενό. Πιστεύω, λοιπόν, καταρχάς ότι πρέπει 
να πούμε ότι δεν είναι απαραίτητο να καλυφθεί κανένα δημογραφικό κενό. 
Η μόνη μετανάστευση που έχει νόημα σ’ αυτό το επίπεδο είναι εκείνη, η 
οποία προκαλείται από την αγορά εργασίας ή από τέτοιου είδους 
σκοπιμότητες.

Αυτό είναι το πρώτο μάθημα που πρέπει να μάθουμε. Και εδώ 
πρόκειται μία σαφής αποστασιοποίηση από παλαιότερες απόψεις, ότι 
δηλαδή η εξουσία μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω. Το θέμα είναι ότι 
υπάρχουν οικονομικοί λόγοι και επίσης και υπάρχει και το ερώτημα πως 
μπορούμε να διατηρήσουμε υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας. Πως 
μπορούμε στο μέλλον να διατηρήσουμε τις συντάξεις.

Το δεύτερο μάθημα που μπορούμε να εξάγουμε, αναφέρθηκε 
προηγουμένως και μπορούμε να το επαναλάβουμε, είναι ότι η 
μετανάστευση δε θα οδηγήσει σε μείωση των γηραιότερων στις χώρες 
μας. Κανένας μετανάστης δεν θα περιορίσει τον αριθμό των ατόμων που 
θα είναι άνω των 65. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να 
επιφέρουμε κάποια ισορροπία, ανάμεσα σε εκείνους που είναι κάτω από 
65 και τους άλλους που είναι πάνω από 65.

Βέβαια, το σύστημα λειτουργεί μόνο εφόσον όλοι αυτοί εργάζονται 
και καταβάλουν τις εισφορές τους. Δηλαδή, δεν μας χρειάζονται ούτε οι 
άνεργοι μετανάστες, ούτε οι παράνομοι μετανάστες που δεν πληρώνουν 
εισφορές και φόρους. Παραμένει, λοιπόν, το εξής ερώτημα: πώς είναι 
δυνατόν στο μέλλον η μετανάστευση ευρείας κλίμακας να οργανωθεί στις
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χώρες μας με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι κοινωνικά αποδεκτή, ν 
δέχεται η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος, γιατί δεν νομίζι 
μπορούμε να δώσουμε τέτοιες συμβουλές στις κυβερνήσεις, έτσι ώ< 
κυβερνήσεις στις επόμενες εκλογές να χάσουνε λόγω του θέματο 
μετανάστευσης.

Αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου. Ότι θα πρέτ 
έχουμε μία μελλοντική προοπτική, που θα μπορούμε να πουλήσου 
απόψεις μας και αυτό μπορεί να γίνει πρώτον: μόνο εφόσο 
προσφέρουμε κάτι συγκεκριμένο στους ανέργους ή σε εκείνους 
βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας ήδη σήμερα, δηλαδή 
χαμένους της παγκοσμιοποίησης, αυτοί πρέπει να βρούνε κάποιο μέ>

Και το άλλο είναι ότι πρέπει να εξηγήσουμε πως ακριβό 
ενσωματώσουμε αυτούς τους μελλοντικούς μετανάστες, ποια θα ήτ 
θέση που θα καταλάβουνε στις κοινωνίες μας. Αυτό δεν είναι κάτι το 
έχει σχέση μόνο με τους μελλοντικούς μετανάστες, είναι ένα πρόγρ 
το οποίο πρέπει να παρουσιάσουμε στο δικό μας το εκλογικό σώμα 
το παρουσιάσουμε στους μετανάστες. Δηλαδή, μία σωστή προσφο 
κείνους που τους θέλουμε να τους έχουμε στο μέλλον, αλλά μία c 
προσφορά και σε κείνους οι οποίοι ήδη ζούνε στις χώρες μας. Αναφέ 
σε πολίτες και μη πολίτες, λέει ο ομιλητής.

Υπάρχει, λοιπόν, αυτή η ομιλία που σας έχει διανεμηθεί kc 

αναφέρω ότι θα πρέπει να συζητάμε όχι μόνο για τα επίπεδι 
μετανάστευσης, αλλά και για τις κατηγορίες, ποιον θέλουμε και ποιο 
Το θέμα δεν είναι σαφές. Δεν ξέρουμε ποιον ακριβώς θέλουμε. Για 
υπάρχει ανταγωνισμός για άτομα με πολλά προσόντα και από τι 
πλευρές του Ατλαντικού και ο ανταγωνισμός αυτός θα γίνει σκληρέ 
όταν περισσότερες χώρες θα έχουν να αντιμετωπίσουνε προβλήμαπ 
αγορά εργασίας.

Ο συνάδελφος μου ο κ.Παπαδημητρίου είπε ότι θα πρέτ 
υπάρχει ευρωπαϊκή εναρμόνιση, αλλά τελικά αν οι χώρες της Ευρ 
αρχίσουν να ανταγωνίζονται η μία την άλλη, για τα ίδια ταλαντούχα c 
τότε καταλαβαίνετε, ότι εντάξει μπορεί ο κανονισμός της ΕΟΚ ν
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θεμιτός ανταγωνισμός, όμως παρόλα αυτά υπόγεια οι Γερμανοί, οι 
Σουηδοί και όλοι οι υπόλοιποι θα τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιους 
μετανάστες θέλει να πάρει ο καθένας.

Άρα, δηλαδή, το θέμα είναι ότι πρέπει να ξέρουμε σε ποιους 
απευθυνόμαστε. Ας κοιτάξουμε λίγο τα στοιχεία των αιτούντων άσυλο και 
της επανένωσης των οικογενειών. Δεν έχει νόημα σε όλα τα Προξενεία του 
κόσμου να βλέπουμε ανθρώπους να περιμένουν στην ουρά, γιατί 
θεωρούν ότι η Δύση είναι ελκυστική. Να σας αναφέρω το παράδειγμα, ότι 
η γερμανική κυβέρνηση πριν από ένα χρόνο αποφάσισε να εκδώσει αυτό 
που σε εμάς αποκαλείται πράσινες κάρτες. Αυτό κυρίως όμως για να 
προσελκύσει ειδικούς των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Και μέχρι τώρα 
δώσαμε περίπου 5 χιλιάδες πράσινες κάρτες. Κατά την ίδια περίοδο οι 
Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν περισσότερες από 100 χιλιάδες ειδικές 
θεωρήσεις, για την ίδια κατηγορία ανθρώπων. Σας τα λέω αυτά για να 
αποκτήσετε έτσι μια εικόνα του μεγέθους, της κλίμακας, τι συμβαίνει, 
δηλαδή, στην αγορά εργασίας.

Αναφέρομαι στους μετανάστες που αυτή τη στιγμή είναι πολύ 
ταλαντούχοι. Αυτοί μπορούν να πάνε όπου θέλουνε, επιλέγουν μόνοι τους 
τη χώρα που θέλουν να πάνε. Και ξέρετε τι επιλέγουν; Τη χώρα που τους 
προσφέρει τις καλύτερες συνθήκες. Αν λοιπόν εμείς είμαστε πιο 
περιοριστικοί από άλλες χώρες, θα πάνε αλλού, προφανές. Και 
παράλληλα χρειαζόμαστε να έχουμε κάποιους περιορισμούς στην 
Ευρώπη, γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε ένα καθεστώς, όπου 
καταβάλουμε υψηλούς μισθούς σ’ αυτούς τους ανθρώπους. Θέλουμε να 
αντιμετωπίσουμε τον αθέμιτο ανταγωνισμό, να προάγουμε την 
απασχόληση, να αντιμετωπίσουμε την ανεργία.

Άρα, δηλαδή, υπάρχει μια διαφορά, ανάμεσα σ’ αυτή την 
παντελώς απορυθμισμένη αγορά εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών και 
τη δική μας που εξακολουθεί να είναι κάπως προστατευόμενη, στην 
Ευρώπη. Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν, τώρα κατά 
πόσον θα μπορέσουμε να απαντήσουμε αυτές τις ερωτήσεις, αυτό θα έχει 
ουσιαστικές επιπτώσεις στο δημογραφικό, το κοινωνικό και το οικονομικό 
μέλλον. Ευχαριστώ.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι περισσότερο απ' c 
πρέπει να κρατήσουμε τη στενή συνοχή και εξάρτηση της μετανάστευο 
με τις δημογραψικές εξελίξεις στις χώρες μας και την ανάγκη διαμόρφωο 
μιας πολιτικής προσέλκυσης ειδικευμένων μεταναστών. Ιδίως σι 
τελευταία περίπτωση, νομίζω, οι μηχανισμοί διεθνούς ανταγωνισμού, εί 
σε θέση να απορροφήσουν όλο το ειδικευμένο προσωπικό, το οπ< 
αποζητάει εργασία, εκτός από τις χώρες αποστολής σε χώρες εκι 
Ευρώπης, οπότε φυσικά είναι προφανής η ζημία την οποία καλείται 
επωμισθεί η Ευρώπη, στον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό.

Νομίζω οι ειδικευμένοι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
μεγάλο ρεύμα το οποίο διαπιστώνω τα τελευταία χρόνια, εί 
χαρακτηριστικό και ενδεικτικό του προβλήματος. Θα παρακαλούσα τώ 
όποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο να το κάνει. Ο K.Aboutaleb, η 
Κραβαρίτου, ο K.Wijnen και θα συνεχίσουμε με τον κατάλογο τ 
ομιλητών. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με τον K.Aboutaleb, έχετε το λόγο.

A.ABOUTALEB: Ευχαριστώ. Παρακολούθησα τους ομιλητές από 
Γαλλία και τη Γερμανία με μεγάλη προσοχή. Μου έκανε εντύπωση 
αναντιστοιχία μεταξύ των αναγκών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφο 
στην είσοδο μεταναστών και το είδος των μεταναστών, οι οποίοι τελ 
φθάνουνε στην Ευρώπη.

Κατά τη γνώμη μου όμως, πιστεύω, ότι υπεισέρχονται στο θέ 
αυτό και μια σειρά άλλων πολιτικών ζητημάτων, διότι η εισρ 
μεταναστών είναι ανεξάρτητη από τις πολιτικές που θα υιοθετήσουν 
ευρωπαϊκές χώρες. Θα πρέπει, λοιπόν, να στρέψουμε το βλέμμα μας 
σε κάποια άλλα στοιχεία, για παράδειγμα στη διαφορά εισοδήμα- 
μεταξύ Βορρά και Νότου. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το σεβασμι 
τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσ| 
Να δούμε τον ρόλο τον οποίο έχει παίξει στο παρελθόν και εξακολουθεί 
παίζει μέχρι σήμερα η στήριξη δικτατοριών από ευρωπαϊκές κυβερνήσι 
Να δούμε τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών, καθώς και κάποκ 
άλλους δυσθεώρητους παράγοντες, οι οποίοι αναγκάζουν τα άτομα 
μετακινούνται σε παγκόσμια κλίμακα, να μεταναστεύουν.
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Προτείνω, λοιπόν, μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία θα 
μελετήσει φαινόμενα όπως αυτά του σκάφους ELPA ή άλλων σκαφών, τα 
οποία εντοπίζονται κατά καιρούς στα ανοιχτά των θαλασσών μας. Θα 
πρέπει, λοιπόν, πέραν της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση 
των αιτούντων άσυλο ή των μεταναστών, να επικεντρώσουμε την 
προσοχή μας στα αίτια, τα οποία προκαλούν αυτό το πλήθος αιτούντων 
άσυλο ή μεταναστών στην Ευρώπη. Πρέπει να προηγηθεί, λοιπόν, μία 
ανάλυση των αιτιών των προβλημάτων αυτών, πριν καταλήξουμε σε 
οποιαδήποτε λύση στην Ευρώπη.

Όσον αφορά στις διαφορές εισοδήματος, θα μπορούσαμε ίσως να 
μιλήσουμε για τις πρόσφατες συμφωνίες που συνήχθησαν στο πλαίσιο 
του ΡΟΕ, τις εξαγωγές κρέατος για παράδειγμα από την Ευρώπη προς 
Αφρικανικές χώρες, επιδοτούμενες εξαγωγές ευρωπαϊκές, σε χώρες όπου 
υπάρχουν πάμπτωχοι αγρότες ή κτηνοτρόφοι, οι οποίοι με δυσκολία 
αντεπεξέρχονται στις ανάγκες διαβίωσής τους ή τους περιορισμούς στην 
εισαγωγή προϊόντων στην Ευρώπη από τρίτες χώρες, από χώρες του 
Τρίτου Κόσμου, από τη Λατινική Αμερική ή την Αφρική. Τη συμφωνία 
μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου για παράδειγμα. Γνωρίζω ότι οι Μαροκινοί 
εργάτες κατά χιλιάδες θα αποκτήσουν δικαίωμα διαβίωσης παραμονής 
στην Ευρώπη, αν το Μαρόκο δεχθεί να εισαγάγει ευρωπαϊκές ντομάτες. 
Αυτό από τη μια δημιουργεί προβλήματα μετανάστευσης, από την άλλη 
όμως ανοίγει τα σύνορα για εξαγωγές ντομάτας.

Σε τέτοιου είδους φαινόμενα αναφέρομαι όταν μιλούσα για τα αίτια 
της μετανάστευσης. Έχουν προταθεί και κάποιες άλλες απόψεις από την 
Ολλανδία, όσον αφορά στους αιτούντες άσυλο, έχουν υπάρξει αρκετοί 
πανεπιστημιακοί καθηγητές, οι οποίοι υποστήριξαν την ανάγκη 
νομοθετικής ρύθμισης της εισροής ατόμων από χώρες του Τρίτου Κόσμου, 
προκειμένου να μειωθεί και ο αριθμός των αιτούντων άσυλο.

Βεβαίως δεν πρόκειται παρά μόνο για προτάσεις, κανείς δεν 
μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία τους. Το θέμα είναι, πάντως, διαθέτουμε 
όντως τα κατάλληλα εργαλεία, τα οποία θα μας επιτρέψουν να ρυθμίσουμε 
νομοθετικά την εισροή μεταναστών προς όφελος μας; Υπάρχουνε βεβαίως
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χώρες, όπως η Γερμανία, οι οποίες αποτελούν εξαίρεση στον κανόνι 
τις ρυθμίσεις που έχουνε υιοθετήσει στον τομέα της εισροής μετανασ- 
Στις περισσότερες χώρες αυτό είναι ανεξέλεγκτο.

Προτείνω, λοιπόν, μία τέτοια προσέγγιση, η οποία δεν 
οδηγήσει ενδεχομένως σε μαγικές λύσεις, αλλά αν μη τι άλλο θα μοιρί 
θα κατανείμει πιο ισομερώς το βάρος της μετανάστευσης προς 
Ευρώπη. Δηλαδή, χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γερμανίι 
Ολλανδία, οι οποίες υιοθετούν η κάθε μία τη δική της προσέγγιση 
προτείνουν κάθε μία τη δική της καλύτερη λύση. Συμφωνώ, λοιπόν, ' 
απαιτείται μια κοινή προσέγγιση και μία προοδευτική πολιτική γιο 
επιτευχθεί αυτή η κοινή προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μόνον 
θα μπορέσουμε να κατανείμουμε πιο ισομερώς το βάρος, να 
προσφύγουμε σε τελικές λύσεις, εφόσον βεβαίως εξακολουθούν 
υπάρχουν διαφορές πλούτου μεταξύ Βορρά και Νότου. Ευχαρι 
κ.Πρόεδρε.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε, γιατί εκτός των άλλων προσπαθήσατ 
μας δώσετε την οπτική γωνία των χωρών αποστολής και μας θυμίσατ 
το φαινόμενο της μετανάστευσης δεν πρέπει να το εξετάζουμε μόνι 
εγωιστική ευρωκεντρική ή εν πάση περιπτώσει με την εγωιε 
αντιμετώπιση των χωρών υποδοχής. Νομίζω είναι μια πάρα τ 
σημαντική παράμετρος, η οποία μας βοηθάει να δούμε το πρόβλημι 
όλες τις διαστάσεις και να αναζητήσουμε διεξόδους αντιμετώπισής του 
μόνο με ρυθμίσεις που αναφέρονται στην υποδοχή μεταναστών, αλλε 
με πολιτικές οι οποίες θα ενθαρρύνουν την απασχόληση των μεταναο 
στη χώρα αποστολής, δηλαδή, την παραμονή τους στη χώρα αποστε 
Θα παρακαλούσα τώρα τον K.Wijnen να λάβει το λόγο.

F.WIJNEN: Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω και εγώ ορισμ 
παρατηρήσεις. Καταρχάς θα ήθελα να μιλήσω για ένα θέμα, το ο 
ετέθη από τον κ.Weil, ο οποίος μίλησε για τα αριστερά κόμματα, τα ο 
κατά κάποιον τρόπο είχαν και άσκησαν επιρροή στην ακραία δεξιά 
Γαλλία. Νομίζω αυτό το είπατε και εσείς, ότι αυτό είναι ένα πολύ λ 
θέμα.
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Σήμερα το πρωί σκέφτηκα το εξής: όλοι μας υπογραμμίσαμε τη 
σημασία και τον πλούτο του πολυπολιτισμικού στοιχείου. Αυτό σκέφτηκα 
όταν ακόυσα να λέτε αυτά που λέγατε. Βεβαίως συμφωνώ απόλυτα μαζί 
σας, παρόλα αυτά πιστεύω ότι η Προοδευτική Διακυβέρνηση σημαίνει ότι 
δεν θα πρέπει να προσέχει κανείς μόνο τον πλούτο και την πολυμορφία, 
αλλά να έχει κανείς κατά νου και κείνους που δεν είναι πεπεισμένοι από 
τον πολυπολιτισμό, εκείνους που φοβούνται τις αλλαγές στις κοινωνίες, 
γιατί αν δεν το έχουμε αυτό κατά νου, τότε ενδέχεται να χάσουμε την 
ευκαιρία να τους επηρεάσουμε.

Γι’ αυτό, λοιπόν, πρέπει να δούμε ποια προβλήματα 
διακυβεύονται, τι κρύβεται πίσω από τις διαμαρτυρίες και ενδεχομένως 
μερικές φορές και πίσω από τη ρατσιστική συμπεριφορά. Δηλαδή, από τη 
μια πλευρά όσοι χαράσσουν πολιτική, πρέπει να καταστήσουν απόλυτα 
σαφές ότι η πολυπολιτισμική κοινωνία είναι πλέον ένα γεγονός και ότι ο 
ρατσισμός είναι απαράδεκτος. Από την άλλη πλευρά πρέπει να 
αναζητήσουμε τα αίτια, γιατί φοβούνται οι άνθρωποι τις αλλαγές στην 
κοινωνία. Να δούμε κατά πόσον μπορούμε ορισμένα πράγματα να τα 
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά ή όχι.

Αυτό που λέω και εγώ έχει κάποια σχέση με αυτό που είπε ο 
K.Weil, αλλά πάντως τα αριστερά κόμματα αν αγνοήσουνε τέτοιου είδους 
συναισθήματα, ενδέχεται να προκαλέσουν, να προάγουν την άκρα δεξιά. 
Ένα άλλο θέμα που θέλω να αναφέρω είναι ότι θα πρέπει να 
αναζητήσουμε το θέμα του ασύλου και της μετανάστευσης από μία 
ευρύτερη προοπτική. Π.χ. εγώ εργάζομαι για το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
στην Ολλανδία. Αν δούμε, λοιπόν, τις εξελίξεις για τους αιτούντες άσυλο, 
θα διαπιστώσουμε ότι το θέμα συζητιέται εδώ και πολύ καιρό από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Εσωτερικών. Όμως εμείς από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να 
διασφαλίσουμε μία σωστή πρακτική στις χώρες μας. Όμως δεν μπορούμε 
να αντιμετωπίσουμε τα αίτια, γιατί οι άνθρωποι αυτοί εγκαταλείπουν τη 
χώρα τους. Ως εκ τούτου μπορούμε να επιδιώξουμε μία πιο περιεκτική 
προσέγγιση της μετανάστευσης των προσφύγων.

Έχει λεχθεί ότι πράγματι είναι απαραίτητο να υπάρχει μία
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παγκόσμια και γενικότερη προσέγγιση. Κατανοώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ 
δύσκολο, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κανείς να εξετάσει όλους τους 
παράγοντες, να λάβει υπόψη του, αν θέλετε, όλον τον κόσμο. Πιστεύω 
πάντως ότι πρέπει, οφείλουμε να αναζητήσουμε μια τέτοια περιεκτική, 
ολική προσέγγιση. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο κ. A. Aboutaleb, 
ότι θα πρέπει αν θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα των αιτούντων 
άσυλο, να λάβουμε υπόψη μας τις χώρες προέλευσης. Π.χ. στην 
Ολλανδία, οι περισσότεροι σε εμάς έρχονται από το Ιράκ και το 
Αφγανιστάν. Και δεν είναι εύκολο να έχει κανείς επαφή με αυτές τις χώρες. 
Δεν έχουμε π.χ. επίσημες σχέσεις με τους Ταλιμπάν.

Παρόλα αυτά υπάρχουνε χώρες όπου έχουμε επίσημες επαφές με 
τις κυβερνήσεις των ανθρώπων αυτών. Ως εκ τούτου είναι απολύτως 
απαραίτητο να εξετάζει κανείς το θέμα από ένα ευρύτερο πρίσμα. Να 
αναζητήσει το διάλογο με τις κυβερνήσεις των μεταναστών αυτών. Να 
μιλήσουμε με το Αφγανιστάν, αν θέλετε, και κάτω από το πρίσμα ή μέσα 
στους κόλπους της Ύπατης Αρμοστείας των Προσφύγων. Συμφωνώ, 
λοιπόν, με αυτό που ελέχθη, να αναζητήσουμε μία ευρωπαϊκή προοπτική, 
την ολική προσέγγιση, αλλά και να προσέξουμε τα σύνορα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία μου παρατήρηση, σχετικά με την οικονομική 
μετανάστευση. Συμφωνώ με αυτά που ελέχθησαν προηγουμένως, διότι 
αυτό είναι ένα θέμα που χρήζει ενδελεχούς προσοχής, αλλά να πω επίσης 
ότι η κατάσταση ποικίλει σε διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Π.χ. εμείς στην Ολλανδία έχουμε μία κατάσταση τελείως 
διαφορετική από αυτήν στην Ισπανία. Πώς να σας το πω τώρα αυτό; Στην 
Ισπανία γεννιούνται ακόμα πολλά παιδιά. Δεν διαπιστώνεται το φαινόμενο 
της γήρανσης του πληθυσμού, όπως π.χ. αντίστροφα μάλλον λέει ο 
ομιλητής, στην Ολλανδία γεννιούνται πολλά παιδιά και δεν υπάρχει 
γήρανση του πληθυσμού, όπως συμβαίνει στην Ισπανία.

Άρα, δηλαδή, πρέπει να εξετάσουμε τις ανάγκες εκείνων που 
αναζητούν και ζητούν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περιπτώσεις και 
συγκυρίες οικονομικής ευημερίας, πολλοί πιστεύουν ότι ας έρθουν οι 
άνθρωποι αυτοί να δουλέψουνε. Πρέπει, λοιπόν, να συνδέσουμε την
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πολιτική αντιμετώπισης ασύλου με το θέμα της οικονομικής 
μετανάστευσης. Επικίνδυνο βέβαια αυτό. Γιατί; Τελικά σε περιόδους όπου 
έχουμε οικονομική ύφεση, τότε υπάρχει πρόβλημα με τους οικονομικούς 
μετανάστες. Είναι επικίνδυνη αυτή η διασύνδεση και ως εκ τούτου, την 
πολιτική χορήγησης ασύλου θα πρέπει να την βασίζουμε μόνο στην 
πολιτική των Ηνωμένων Εθνών και στη Σύμβαση της Γενεύης, στο θέμα 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Άσυλο με ανθρώπινα δικαιώματα, μόνο 
έτσι να συνδέονται αυτά τα δύο θέματα. Επαναλαμβάνω, η διασύνδεση 
ασύλου και οικονομικού μετανάστη, είναι λανθασμένη. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θα μου επιτρέψετε και εγώ να συμφωνήσω με το 
τελευταίο συμπέρασμά σας και να θυμίσω και να προβληματιστούμε όλοι 
μαζί ότι δεν φαίνεται να είναι δυνατή η απόκλιση του καθεστώτος των 
προσφύγων, από τα μέτρα και τα σταθμά, από το πλαίσιο το οποίο έχει 
γίνει αποδεκτό οικουμενικά. Θα πρέπει κάποτε ένα ζήτημα το οποίο μας 
απασχολεί πολύ, να δούμε αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε 
διαφορετικά, από τον τρόπο με τον οποίον αντιμετωπίζεται σήμερα.

Εγώ θεωρώ ότι θα ήταν αδιανόητη, εξαιρετικά δύσκολη η
διαμόρφωση μιας διακριτής ευρωπαϊκής πολιτικής για το άσυλο, πολιτικής 
η οποία θα απέκλινε από την πολιτική η οποία διαγράφεται και η οποία 
κυριαρχεί στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο άσυλο, 
επομένως, τώρα νομίζω ότι έχουμε πολύ λίγα περιθώρια
διαφοροποιήσεων, αλλά αυτό φυσικά είναι ζήτημα το οποίο μένει ανοιχτό 
προς συζήτηση. Παρακαλώ τώρα η κα Κραβαρίτου έχει το λόγο.

κα ΚΡΑΒΑΡΙΤΟΥ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Με προκαλεί η αφίσα σας, που 
είναι γεμάτη πρόσωπα γυναικεία για να κάνω μία ή δύο παρατηρήσεις 
σχετικά με το δικαίωμα, το πολύ σημαντικό δικαίωμα που έχει καθιερωθεί 
εδώ και 50 τόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 45, του δικαιώματος της 
επανένωσης της οικογένειας.

Θα ήθελα να πω όμως ότι σήμερα το περιεχόμενο αυτού του 
δικαιώματος έχει αλλάξει. Δηλαδή, όταν το '60 λέγαμε ότι έχει η οικογένεια 
δικαίωμα να μεταναστεύσει για να βρει τον πατέρα τον άνδρα, τότε η
γυναίκα δεν ήταν ενταγμένη μέσα στην παραγωγή, μες στην εργασία,
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όπως σήμερα, και αυτό είναι μια δραματική αλλαγή της αγοράς εργασίας 
στην Ευρώπη, η ένταξη των γυναικών. Αυτό θα ήθελα να το συνδέσω με 
την παρακμή του πληθυσμού του ευρωπαϊκού ή την υπογεννητικότητα. Η 
υπογεννητικότητα έχει καταρχήν σχέση με μια ισότητα που 
ευθυγραμμίζεται στο ανδρικό μοντέλο.

Μια συνέπεια, λοιπόν, είναι ότι οι γυναίκες στο μέτρο που 
θέλουνε, έχουν ανάγκη να εργαστούν για να αυτονομηθούν ή επιλέγουν 
αυτή τη μορφή πραγμάτωσης και ελευθερίας, λέγεται ότι αρνούνται να 
κάνουν παιδιά. Αυτό δεν είναι σωστό. Ξέρουμε στην Ευρώπη ότι όταν το 
εθνικό κράτος, όπως τα Σκανδιναβικά, η κοινωνία θέλει παιδιά, τα παιδιά 
γίνονται. Σε σχέση με τις μετανάστριες εκείνο που ήθελα να πω τώρα, 
είναι ότι σήμερα πια όταν μεταναστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση -θα 
μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή- εντάσσονται και αυτές 
στην αγορά εργασίας. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει το πρόβλημα που θα 
μπορεί να αποκληθεί συναισθηματικό έλλειμμα, δηλαδή δεν έχουν 
πραγματικά το χρόνο να αφιερώσουν χρόνο στα παιδιά τους για να 
αναπτύξουν αυτά που λέγαμε το πρωί. Δηλαδή, την κουλτούρα τους, την 
ιστορία τους, ενδεχομένως τη θρησκεία τους.

Λοιπόν, ήθελα απλώς εδώ να υπογραμμίσω ότι υπάρχει και αυτή 
η όψη των ιδιαιτέρων, αν θέλετε, προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
μετανάστριες μέσα στα πλαίσια της οικογένειας, αφού αναφέρατε αυτό το 
δικαίωμα και ότι θα έπρεπε εκεί να ληφθούν ειδικά μέτρα, επαναλαμβάνω, 
σε σχέση με τη διαφορετικότητα και την αποδοχή και ενθάρρυνση της 
πολυπολιτισμικότητας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ήταν σημαντική η 
παράμετρος που εθίγει και νομίζω ότι ανταποκρίνεται σε μία 
πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε. Παρακαλώ τον κ. Einaudi.

L.EINAUDI: Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να αναφερθώ στο 
θέμα της μετανάστευσης, ως ένα είδος υποκατάστατου του φθίνοντος 
πληθυσμού. Στην Ιταλία π.χ. η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία είναι οι 
χώρες εκείνες που αντιμετωπίζουν τις ριζικότερες συρρικνώσεις 
πληθυσμού. Αν δούμε τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών θα
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διαπιστώσουμε ότι αν θέλουμε να διατηρηθεί ο πληθυσμός της Ιταλίας ως 
έχει τώρα, τα επόμενα πενήντα χρόνια, η Ιταλία πρέπει να εισάγει 13 
εκατομμύρια μετανάστες. Τούτο λοιπόν σημαίνει περίπου 350 χιλιάδες το 
χρόνο.

Βεβαίως τα στοιχεία αυτά, είναι πολιτικώς απαράδεκτα, 
τουλάχιστον κάτω από το πρίσμα του να ενσωματωθούν όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι, δεν γίνονται αυτά. Πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι η 
μετανάστευση ως υποκατάστατο, είναι μία από τις πολλές απαντήσεις που 
μπορούν να δοθούν στο πρόβλημα του φθίνοντος πληθυσμού. Γιατί 
υπάρχει και το εξής άλλο πρόβλημα: πρέπει να βελτιώσουμε την παιδεία, 
για να μπορέσουμε να καλύψουμε και κενά στους τομείς, όπου είναι 
απαραίτητο οι εργαζόμενοι να έχουνε πολλά προσόντα.

Πάντως, εκτός απ’ όλα αυτά, ένα κομμάτι της πολιτικής, ένα 
κομμάτι της απάντησης, έχει σίγουρα σχέση με τη μετανάστευση. Πρέπει 
πάντοτε να έχουμε κατά νου ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες, όταν 
έρχονται σε εμάς και θέλουν μετανάστες εργαζόμενους, δεν θέλουνε π.χ. 
αυτούς από την Ανατολική Ευρώπη και πρέπει να δούμε τα στοιχεία, ότι 
και εκεί υπάρχει το ίδιο δημογραφικό πρόβλημα όπως και εμάς στη Δυτική 
Ευρώπη. Ενάμισι παιδί ανά γυναίκα. Και υπάρχει και το πρόβλημα του 
brain drain, της μετανάστευσης των εγκεφάλων σε εισαγωγικά. Αυτό είναι 
πραγματικά μεγάλο πρόβλημα, γιατί οι πιο ικανοί και δυναμικοί, τα 
δυναμικά στελέχη μιας χώρας, φεύγουν απ’ αυτή και πάνε κάπου αλλού.

Παράλληλα, όμως, προκύπτει ότι οι άνθρωποι αυτοί στέλνουν 
εμβάσματα, γίνονται επενδύσεις και έτσι μπορεί να προαχθεί η δυνατότητα 
παλιννόστησης κάποιων άλλων μεταναστών. Πρέπει, λοιπόν, να 
εφεύρουμε κάποιες άλλες πολιτικές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να 
στηρίξουμε την παλιννόστηση των μεταναστών στη χώρα προέλευσης 
τους. Είναι σαφές ότι όλα αυτά θα πρέπει να συνδυάζονται και με μία 
πολιτική όπου, επαναλαμβάνω, προάγουμε την παλιννόστηση. Αυτή τη 
στιγμή έχουμε όλο και περισσότερους οικονομικούς μετανάστες. Έχουμε 
μετανάστες που έρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ’98 
58 χιλιάδες και για το 2001 ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σε 83 χιλιάδες.
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Αυτά σε μια χώρα, που πολλές φορές, η ανεργία είναι στο 10%. 
Άρα, δηλαδή, μιλάμε για παράδοξο. Διότι έχουμε ανεργία στην Κεντρική 
και κυρίως στην Νοτιοανατολική Ιταλία, αυτό δεν ισχύει όμως για το 
Βορρά, εκεί η ανεργία είναι μόνο στο 2 ή 3%. Πρέπει, λοιπόν, να 
εξηγήσουμε αυτό το περίεργο παράδοξο της ανεργίας, που συνοδεύεται 
από τη μετανάστευση και αυτό πολλές φορές προκαλείται από τις 
επιχειρήσεις, τις στηρίζουνε όμως και τα συνδικάτα. Εδώ άρα δεν υπάρχει 
σύγκρουση. Πάντως οι πολιτικοί εκπρόσωποι των ομάδων που 
υποφέρουν διαμαρτύρονται. Πρόκειται, λοιπόν, για μία πολύ διαφορετική 
προσέγγιση, από το πρίσμα της πολιτικής χορήγησης ασύλου και εκεί των 
μεταναστών χωρίς προσόντα. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα είδος 
παζαριού, ανάμεσα στους αιτούντες άσυλο αφενός και τους εργαζόμενους 
με νομική άδεια αφετέρου. Στην Ιταλία έχει περιοριστεί ο αριθμός των 
αιτούντων άσυλο, αλλά όμως έχει αυξηθεί η δυνατότητα των νομότυπων 
οικονομικών μεταναστών.

Ως εκ τούτου, πάρα πολλοί δεν γίνονται αιτούντες άσυλο, γίνονται 
οικονομικοί μετανάστες με το νόμο. Άρα, δηλαδή, υπάρχει το παζάρι. 
Πρέπει να προσέξουμε, όμως, να μην αφαιρέσουμε από τις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης τους ταλαντούχους. Να μην τους αφαιμάξουμε. 
Γνωρίζουμε πολύ καλά την γερμανική εμπειρία. Ακούσαμε πέντε χιλιάδες 
ταλαντούχοι στη Γερμανία, χειριστές υπολογιστών, ενώ στις Ηνωμένες 
Πολιτείες 100 χιλιάδες.

Πάντως πρέπει να πω ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να 
απαντηθεί μόνο από ένα και μόνο κράτος, γιατί αν το κράτος αυτό ανοίξει 
ή κλείσει τα σύνορά του, όλοι οι οικονομικοί μετανάστες ή οι αιτούντες 
άσυλο, αυτομάτως θα πάνε στη γειτονική χώρα. Άρα, δηλαδή, οι 
αποφάσεις μιας χώρας, έχουνε αυτομάτως επιρροή ή επιπτώσεις στην 
όμορη χώρα. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ένα πρόβλημα το οποίο 
θέσατε, αξίζει να μας απασχολήσει. Πως διολισθαίνει αυτός που αιτεί 
άσυλο, στην κατηγορία του μετανάστη. Είναι μία πραγματικότητα που 
γνωρίζουμε σε πολλές χώρες. Στην Ελλάδα, νομίζω, δεν έχει προσλάβει 
τις διαστάσεις που έχει προσλάβει σε άλλες χώρες, ίσως γιατί ο αριθμός
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όσων ζητούν άσυλο είναι περιορισμένος.

Αλλά έχω την εντύπωση ότι με την πρακτική αυτή νοθεύεται ο 
μηχανισμός προστασίας αυτών που ζητούν άσυλο. Και νομίζω ότι εκεί θα 
πρέπει να καταβάλουμε μία προσπάθεια, να χαράξουμε μία τομή, για να 
μπορέσουμε να επιφυλάξουμε τη διαφορετική μεταχείριση που αρμόζει 
στις δύο αυτές κατηγορίες. Πρέπει να σας ευχαριστήσω και γι’ έναν άλλο 
λόγο, διότι τα δεδομένα τα οποία διαγράψατε στην Ιταλία, ισχύουν εν 
πολλοίς και στην Ελλάδα. Και σε εμάς η απόσταση η δημογραφική, θα 
έλεγα είναι μία επερχόμενη πραγματικότητα. Συνειδητοποιείται εντελώς 
πρόσφατα και θα έλεγα δεν υπάρχει η ωριμότητα εκείνη της αναζήτησης 
των λύσεων εκείνων με τις οποίες θα αντιμετωπιστεί. Είναι ένα πρόβλημα, 
το οποίο προέχοντος φαίνεται ότι επηρεάζει την αγορά εργασίας, αλλά και 
προοπτικά φυσικά την σύσταση και τη σύνθεση ολόκληρων των λαών 
μας. Θα παρακαλούσα τώρα την κα Jensen.

J.JENSEN: Σας ευχαριστώ. Δε θα μακρηγορήσω, διότι το θέμα αυτό δεν 
με απασχολεί ερευνητικά, αλλά κάτι που με ενοχλεί, απ’ τη στιγμή που 
πήρα στα χέρια μου το πρόγραμμα και στη διάρκεια των συζητήσεων που 
παρακολούθησα σήμερα, δεν ήταν τόσο η εισήγηση του συνάδελφου από 
την Ολλανδία, αλλά συνειδητοποίησα πάντως τα πράγματα τα οποία με 
ενοχλούσαν. Ήταν ακριβώς αυτή η ανάγκη να γίνει μια διάκριση μεταξύ 
των ανθρώπων οι οποίοι ζητούν άσυλο και των ανθρώπων οι οποίοι 
μεταναστεύουν σε μια χώρα για εργασία. Μιλάμε για δύο εντελώς 
διαφορετικά πεδία, για δύο εντελώς διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων, 
στις οποίες απαιτείται να δώσουμε διαφορετική απάντηση και για τις 
οποίες απαιτείται να αναπτύξουμε διαφορετικές πολιτικές.

Θα πρέπει, λοιπόν, να γίνει αυτή η βασική διάκριση πριν 
προχωρήσουμε να συζητάμε οτιδήποτε άλλο. Περιγράψατε τις τρεις 
βασικές κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι εισέρχονται σε μία χώρα. 
Βεβαίως ένας εύκολος τρόπους εισόδου σε μία χώρα είναι η αίτηση για 
άσυλο. Αλλά τούτο κλονίζει τα θεμέλια της μετανάστευσης. Τι εννοώ; Όταν 
κάποιος μεταναστεύει η πράξη αυτή εμπεριέχει ένα μέρος επιθυμίας. Οι 
αιτούντες άσυλο δεν επιθυμούν να μετακινηθούν σε μία άλλη χώρα, 
αναγκάζονται να βρουν κάποια χώρα η οποία θα τους δεχθεί. Δεν μιλάμε
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για ελεύθερη επιλογή, λοιπόν, στην περίπτωσή τους.

Και εδώ να τονίσω ένα δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο. Αν οι 
ευρωπαϊκές χώρες πρόκειται να αναπτύξουν πολιτικές για τη 
μετανάστευση, παρόμοιες με αυτές οι οποίες εφαρμόζονταν στο παρελθόν 
από χώρες υποδοχής μεταναστών, πολιτικές, δηλαδή, προσέλκυσης 
μεταναστών, βεβαίως, είναι προτιμότερη η πολιτική προσέλκυσης των 
μεταναστών, από μία πολιτική η οποία θα επιτρέπει την ανεξέλεγκτη 
είσοδο. Θα πρέπει να δούμε στο παρελθόν την εμπειρία άλλων χωρών, ο 
Καναδάς έχει παρόμοια προβλήματα με αυτά της Γερμανίας, όσον αφορά 
στην είσοδο μεταναστών, ως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει 
ανταγωνισμός, δηλαδή, μεταξύ των δύο αυτών ομόρων χωρών.

Ο μηχανισμός ο οποίος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια τέτοια 
κατάσταση, θα ήταν η ανάπτυξη μιας σειράς πρακτικών, οι οποίες θα 
καθιστούν τη χώρα συνολικότερα πιο ελκυστική για τους μετανάστες. Θα 
πρέπει, δηλαδή, να γίνουν παρεμβάσεις, προκειμένου να υπάρξουν 
κάποια πλεονεκτήματα για τους μετανάστες. Και αναφέρομαι ειδικότερα 
στην κοινωνική πολιτική, στην πρόνοια, στην αναγνώριση, στην παροχή 
κατοικίας, αξιοπρεπούς κατοικίας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ακούω 
στις συζητήσεις που έγιναν στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, με 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια επιφυλακτικότητα. Δηλαδή, 
λένε κάποιοι, έρχονται άνθρωποι παρότι δεν τους θέλουμε και απ’ την 
άλλη λέμε ότι «ναι, θέλουμε να γίνουμε πιο ανοιχτοί και να κάνουμε τις 
χώρες μας πιο ελκυστικές για τους μετανάστες».

Σίγουρα πρόκειται για μια αλλαγή νοοτροπίας, την οποία αξίζει 
τον κόπο να μελετήσουν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Ενδεχομένως θα 
μπορούσε να μεταβληθεί σε μία στρατηγική, η οποία θα καθιστούσε τις 
χώρες μας πιο ελκυστικές χώρες υποδοχής. Δεν γνωρίζω βέβαια κατά 
πόσον αυτό είναι δυνατόν να γίνει.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Επιμένετε, νομίζω, σωστά σε ένα 
πρόβλημα, το οποίο αξίζει τον κόπο να συζητηθεί και νομίζω ότι έχουμε 
υποχρέωση να ξεκαθαρίσουμε. Τη διάκριση, δηλαδή, ασύλου και 
μετανάστευσης. Νομίζω στο ζήτημα αυτό θα ήθελε να σχολιάσει ο
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K.Thranhardt.
D.THRANHARDT: Πράγματι, κοίταξα λιγάκι τα στοιχεία περί αιτούντων 
άσυλο των τελευταίων ετών και πρέπει να σας πω ότι οι περισσότερες 
χώρες που εκπροσωπούνται εδώ, αλλά και πάρα πολλές άλλες, έχουν 
βεβαίως και υπογράψει τη Συνθήκη της Γενεύης. Όμως ορισμένες απ’ 
αυτές τηρούν τη Συνθήκη της Γενεύης, άλλες πάλι όχι. Η Ιαπωνία π.χ. έχει 
υπογράψει και όμως το πολύ-πολύ να δεχθεί μέχρι και 10 άτομα το χρόνο 
και λέει «δεν γίνεται, γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι οικονομικοί μετανάστες».

Από την άλλη πλευρά, πέρυσι νομίζω ότι η Σλοβενία, το 
Λουξεμβούργο και η Ελβετία, σε υπολογισμούς κατά κεφαλήν πληθυσμού, 
δέχτηκαν τους περισσότερους μετανάστες. Τα τελευταία 20-30 χρόνια η 
Γερμανία είναι εκείνη η χώρα, που έχει την μεγαλύτερη υποδοχή. 
Παλαιότερα, πρόσφατα εν πάση περιπτώσει, ήτανε και η Μεγάλη 
Βρετανία. Άρα, δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στις 
αποφάσεις αυτών των χωρών και τους αιτούντες άσυλο, για τις αποφάσεις 
των αιτούντων άσυλο.

Νομίζω ότι στην Ευρώπη ο διαχωρισμός γίνεται, αφενός ανάμεσα 
στις χώρες, οι οποίες προσφέρουν κοινωνική πολιτική, αυτό αφορά τις 
Βόρειες χώρες της Ευρώπης, δηλαδή εδώ εντάσσονται και η Ελβετία, το 
Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Σουηδία. Οι χώρες αυτές 
προσφέρουν κοινωνική υποστήριξη. Οι άνθρωποι, λοιπόν, ξέρουν ότι αν 
τα καταφέρουν να μπούνε εκεί μέσα, τότε θα τα καταφέρουνε. Θα έχουν 
ένα κράτος που θα τους προσφέρει αρωγή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται και από το υπόλοιπο ήμισυ του 
Νοτίου ημισφαιρίου, εκεί άλλη πολιτική. Διαβάζουμε π.χ. ότι στο Μιλάνο, 
ακόμα και στο Μιλάνο που είναι πλούσια πόλη γιατί είναι στο Βορρά της 
Ιταλίας, δεν προσφέρεται η κοινωνική υποστήριξη. Μόνο αν υπάρχει ένα 
αξιόπιστο δίκτυο και η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη, μόνο έτσι 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ένταση. Πάντως, στη δική μου τη γενιά 
τουλάχιστον, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ποτέ 
αποτελεσματικά την ένταση. Γιατί θα υπάρχουνε πάντα εκείνοι που τους 
αξίζει το άσυλο, που έχουνε δικαίωμα ασύλου, παρόλα αυτά όμως ποτέ 
δεν τα καταφέρνουν να πάνε ούτε στον Καναδά, ούτε στη Νέα Ζηλανδία,
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ούτε σε καμιά άλλη πλούσια χώρα. Δεν μπορούμε, λοιπόν, να το λύσουμε 
το πρόβλημα και γι’ αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα, έτσι ώστε να βρεθεί 
κάποια ηθική λύση.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο K.Weil έχει το λόγο.
P.WEIL: Θέλω να κάνω μια διευκρίνιση. Αλλο η μετανάστευση για λόγους 
εργασίας και άλλο η μετανάστευση για λόγους ασύλου, αλλά υπάρχουν και 
κοινά σημεία. Οι χώρες μας δημιουργούν χωριστές και διαφορετικές 
νομοθεσίες. Η Σύμβαση της Γενεύης έχει υπογράφει για κάθε περίοδο, 
ακόμα και σε περιόδους οικονομικής ύφεσης θα τη σεβόμαστε. Αυτοί που 
ζητούν προστασία, μπορούν να την αναζητήσουν, άσχετα από τις 
οικονομικές συνθήκες, που αφορούν τους εργαζόμενους.

r

Τώρα, από την άποψη του μετανάστη, αυτού που έρχεται στις 
χώρες μας. Αυτοί αν διώκονται, νομίμως θα καταφύγουν στη διαδικασία 
ασύλου, αλλά υπάρχουν και αυτοί που λένε «τι να κάνω; Ας ζητήσω 
άσυλο, μπας και με προστατεύσουν και στο διάστημα αυτό κτλ. επειδή δεν 
έχω άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας». Υπάρχει, λοιπόν, εδώ ένα 
κοινό πεδίο. Κάποιοι, οι οποίοι θέλουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας 
και χρησιμοποιούν τη διαδικασία ασύλου.

Και υπάρχει και ένα τρίτο κοινό σημείο, που υπάρχει στο τέλος 
όλης αυτής της διαδικασίας και που αφορά το περιεχόμενο της Σύμβασης 
της Γενεύης. Η Σύμβαση της Γενεύης -και εδώ απαντώ στον Ολλανδό 
συνάδελφο- εγγυάται το μέγιστο δικαίωμα του ξένου. Άρα και το δικαίωμα 
στην εργασία. Κάποιος, λοιπόν, μπαίνει στην αγορά εργασίας μ’ αυτό τον 
τρόπο. Μπαίνει στην αγορά εργασίας, πρέπει, λοιπόν, να θεωρηθεί ως 
εισερχόμενος στην αγορά εργασίας, μερικές φορές έχει προσόντα, άλλες 
φορές δεν έχει προσόντα, εν πάση περιπτώσει λειτουργεί νομίμως στην 
αγορά. Και θα πρέπει να θεωρηθεί ως νεοεισερχόμενος στην αγορά 
εργασίας, ακόμα και αν δεν έχει μπει με τους ονομαζόμενους κατηγορία 
εργαζομένου. Αυτά ήθελα να σας πω.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Η κα Θιιπιόί έχει το λόγο.
M.GUMBI: Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα συμφωνούσα με την 
ανάλυση που έχει γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή, όσον αφορά στις διάφορες
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μορφές μετανάστευσης. Στη Νότιο Αφρική, ωστόσο, έχουμε διαπιστώσει 
ότι αν δει κανείς λίγο βαθύτερα τα αίτια των διαφόρων μορφών 
μετανάστευσης, διαπιστώνει ότι συνήθως είναι τα ίδια. Έχουμε μια σειρά 
γειτονικών κρατών, γειτονικών χωρών, οι οποίες αυτή τη στιγμή, 
βρίσκονται εμπλεγμένες σε συγκρούσεις.

Οι βαθύτερες αιτίες των συγκρούσεων αυτών, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, είναι η δυσχερής πρόσβαση σε οικονομική δραστηριότητα. 
Μια από τις όμορες χώρες μας η Μοζαμβίκη, ακόμη και μετά τη λήξη του 
πολέμου, εξακολουθούσε να στέλνει προς τη Νότιο Αφρική χιλιάδες 
μεταναστών, οικονομικών μεταναστών. Τι κάναμε στο παρελθόν; Κάθε 
φορά που έρχονταν αυτοί οι άνθρωποι, τους μαζεύαμε σε ένα τρένο, τους 
στέλναμε πίσω στη χώρα τους. Την επόμενη μέρα ήταν και πάλι στη Νότιο 
Αφρική. Η προηγούμενη κυβέρνηση κάποια στιγμή έβαλε ηλεκτροφόρα 
καλώδια για να σταματήσει την είσοδό τους, εκείνοι όμως παρά ταύτα 
εξακολουθούσαν να μπαίνουν στη χώρα.

Τι εννοώ; Αν δεν υιοθετηθεί μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά 
στη λύση του προβλήματος της μετανάστευσης, δεν είναι δυνατόν να 
αναχαιτιστεί η είσοδος ανθρώπων στη χώρα. Επίσης, θα μπορούσα να 
μιλήσω για άλλο ένα σημαντικό πληθυσμό ξένων που έχουμε στη Νότιο 
Αφρική, τους Έλληνες, την ελληνική κοινότητα. Ακόμα και σε πολύ μικρές 
πόλεις υπάρχει πάντα ένα μπακάλικο, ένα μικρό κατάστημα, το οποίο 
ανήκει σε Έλληνα. Γιατί ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί; Γιατί προφανώς 
θεώρησαν ότι η Νότιος Αφρική τους προσέφερε καλύτερες οικονομικές 
ευκαιρίες από ότι οι άλλες χώρες.

Μιλώντας ως Αφρικανή, θα ήθελα να τονίσω, ότι οι Αφρικανοί 
μετανάστες προς την Ευρώπη, θα μπορούσαν να διηγηθούν φρικτές 
ιστορίες όσον αφορά στην μεταχείριση που τους επιφυλάχθηκε εδώ. Το 
θέμα είναι ότι δεν υπάρχει η συνέπεια και η συνοχή στην ευρωπαϊκή 
πολιτική. Αναπτύξατε μια πολιτική για τους αιτούντες άσυλο. Γιατί δεν 
μελετάτε και την πολιτική σας, όπως ειπώθηκε επανειλημμένα, όσον 
αφορά στους οικονομικούς μετανάστες; Το θέμα είναι η έλλειψη συνοχής 
στην ευρωπαϊκή πολιτική. Από τη μία αποκλείεται η ανάπτυξη της 
Αφρικής, γεγονός που προκαλεί στη συνέχεια μετανάστευση και από την
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άλλη, δεν επιτρέπετε την είσοδο των μεταναστών στις χώρες σας. Γι’ αυτό 
και επιμένω στην ολιστική προσέγγιση. Καλύτερα θα ήταν να φροντίζει 
κανείς για την ανάπτυξη των χωρών προέλευσης των μεταναστών ή να 
επιτρέψει στις χώρες αυτές να αναπτυχθούν, παρά να προσπαθεί να 
εμποδίσει την είσοδο στις αναπτυγμένες χώρες οικονομικών μεταναστών 
ή αιτούντων άσυλο.

Τέλος, αν δούμε τις κυβερνήσεις, τις οποίες θα μπορούσαμε να 
χαρακτηρίσουμε προοδευτικές, διαπιστώνουμε ότι έχει εξαφανιστεί σχεδόν 
από την καθημερινή μας πράξη, η έννοια της ανθρώπινης αλληλεγγύης. 
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη συναντήσει κανείς σήμερα στη 
συμπεριφορά των ανθρώπων ή τις πολιτικές που διέπουν τα θέματα 
μετανάστευσης. Ειλικρινά, διερωτάται κανείς, αν υπάρχει διαφορά ως 
προς το θέμα αυτό μεταξύ δεξιών ή αριστερών κυβερνήσεων. Όταν μιλάμε 
για μετανάστες, στις περισσότερες φορές, διαπιστώνουμε ότι οι διαφορές 
είναι ελάχιστες, αν υπάρχουν βέβαια.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ, διότι με το λόγο σας αναδεικνύεται 
πόσο σκληρά πολλές φορές τίθενται τα προβλήματα της μετανάστευσης 
και πόσο δύσκολη είναι η αντιμετώπισή τους.

Θα ήθελα ίσως να μου επιτρέψετε να θέσω και εγώ ένα 
πρόβλημα, που θα άξιζε ίσως να συζητηθεί. Και εννοώ κυρίως τη 
δυσκολία διαμόρφωσης μιας κοινοτικής πολιτικής μετανάστευσης. Έχω 
την αίσθηση ότι υπό τα παρόντα λάθη και υπό τα δεδομένα τα οποία θα 
έχουμε στη δεκαετία που έρχεται, δεν είναι εφικτή, είναι εξαιρετικά 
δύσκολη, η διαμόρφωση κοινοτικής πολιτικής.

Επομένως μια πολιτική μετανάστευσης στο επίπεδο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έπρεπε να είναι συνάρθρωση κοινοτικής και 
εθνικής πολιτικής. Να συνεκτιμά, δηλαδή, τις δυσκολίες που παρουσιάζει 
το πρόβλημα, τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στο 
επίπεδο της πολιτείας. Τουλάχιστον αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα 
και με αυτή συμβιώνουμε. Δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινή 
πολιτική. Υπάρχουν ορισμένες σταθερές, τις οποίες είναι υποχρεωμένες 
να παρακολουθήσουν και να υποδεχθούν οι χώρες, είναι όμως αμφίβολο
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αν το πράττουν. Και εντέλει σε πολύ μεγάλο βαθμό, η πολιτική 
μετανάστευσης μας είναι κατακερματισμένη σε επιμέρους εθνικές 
πολιτικές μετανάστευσης.

Δεν ξέρω αν αυτή η πραγματικότητα αποδίδει αυτά που βιώνουμε 
καθημερινά, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι τόσο μακριά από την 
κατάσταση την οποία ζούμε. Ο K.Weil ίσως αντέδρασε, θα με ενδιέφερε 
πολύ να ακούσω τα σχόλια του.
P.WEIL: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι όπως πάντα μπορεί κανείς να είναι 
τόσο αισιόδοξος όσο και απαισιόδοξος. Αισιόδοξος όταν διαπιστώνει ότι 
ήδη σεβόμαστε τις κοινές αρχές, ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 
αρκετά γρήγορα έφθασαν σε ένα τρόπο, έστω στη Διάσκεψη Κορυφής του 
ΤαπιρθΓ, σε ένα κοινό πλαίσιο και επίσης τρεις ή τέσσερις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκλογές τον ερχόμενο χρόνο και αυτό δεν 
ευνοεί τις δύσκολες παραχωρήσεις και επίσης ότι υπάρχει μία προθεσμία 
το 2004.

Όμως, θέλω να επανέλθω σ’ αυτό που εσείς θέσατε κατά την 
πρώτη παρέμβασή σας, σ’ αυτό που πρέπει να συζητηθεί. Θεωρώ ότι όλοι 
περίπου συμφωνούμε και γι’ αυτό προσπαθώ να θέσω στο τραπέζι, 
σημεία που θα θερμάνουν κάπως τη συζήτηση. Καταρχήν, υπάρχει κάτι 
που είναι αρκετά εντυπωσιακό και ο συνάδελφος Munz ξέρει πόσο 
δύσκολο είναι αυτό το έργο. Όταν θέλουμε να συγκρίνουμε πολιτικές, δεν 
έχουμε δεδομένα που να μας επιτρέψουν τη σύγκριση. Τα στατιστικά 
συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων 
Πολιτειών και του Καναδά δεν είναι παρόμοια. Όταν ζητούμε να 
συγκρίνουμε τους αριθμούς αυτών που ζητούν άσυλο, η Γερμανία θα 
λάβει υπόψη της τους ανηλίκους, ενώ η Γαλλία ούτε τους ανηλίκους, ούτε 
αυτούς που χρησιμοποιούν τη διαδικασία Β. Η Γερμανία δεν μπορεί να 
μας δώσει ακριβή αριθμητικά στοιχεία για τις περιπτώσεις οικογενειακής 
επανένωσης.

Άρα στην ουσία κινούμαστε στην ομίχλη. Αν είχαμε φτιάξει το 
EURO, όπως σκοπεύουμε να προχωρήσουμε για την ευρωπαϊκή πολιτική 
μετανάστευσης, θα είχαμε ήδη χρεοκοπήσει. Θεωρώ, λοιπόν, ότι υπάρχει 
κάτι το εξαιρετικό. Δεν έχουμε συμφωνήσει για τις μεγάλες στατιστικές
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κατηγορίες. Και από τη στιγμή που θα επέλθει η συμφωνία μέχρις ότου 
εφαρμοσθούν οι οδηγίες από τις εθνικές διοικήσεις, θα περάσει πολύς 
χρόνος. Πρέπει, λοιπόν, να προχωρήσουμε γρήγορα.

Ο εκπρόσωπος της Νότιας Αφρικής ανέφερε ότι όλοι σεβόμαστε 
τη διαδικασία ασύλου, αλλά οι διαδικασίες είναι διαφορετικές, ανάλογα με 
τη χώρα. Οι νομολογίες των δικαστηρίων διαφέρουν και υπάρχουν αυτοί 
που θέλουν την περίοδο διοικητικής επεξεργασίας να την κάνουν σύντομη 
κτλ.

Παρόλα αυτά κ. Πρόεδρε, νομίζω, ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κοινά 
σημεία. Τα κοινά στοιχεία, τις κοινές προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να 
καλύπτει αυτός που θα ζητήσει άσυλο, τη διαδικασία στα εθνικά 
δικαστήρια για την παροχή ασύλου κτλ. Επίσης και τον αριθμό των 
εργαζομένων που θα υποδεχθούμε. Βεβαίως όμως πρέπει να υπάρχει 
ευελιξία, κάποια ευελιξία σε κάθε χώρα. Θα πρέπει η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία να αποτελέσει πλαίσιο και με τις επαφές που έχω, αυτή την 
εντύπωση έχω. Η Θοπιητίεείοη έτσι θέλει να προχωρήσει, δεν πρόκειται να 
υποβάλλει απόλυτα καθορισμένους κανόνες σε κάθε χώρα.

Η κάθε χώρα θα έχει κάποια ευελιξία στις κινήσεις της, δυνατότητα 
ευελιξίας, ειδάλλως θα υπάρχουν στρεβλώσεις. Τώρα, για να επανέλθω σ’ 
αυτό που λέγαμε, συμφωνούσα με το συνάδελφο Munz ότι η δημογραφική 
κατάσταση μας φωτίζει κατά κάποιο τρόπο για το μέλλον, αλλά έχουμε είτε 
το άσυλο και την οικογένεια, είτε η αγορά εργασίας, πρέπει να 
ενσωματωθούν παρόλα αυτά οι ενδιαφερόμενοι. Έχουμε το παράδειγμα 
της Γερμανίας. Έθεσε μία ποσόστωση για 5 χιλιάδες ειδικούς 
πληροφορικής. Αυτό δεν πραγματοποιήθηκε. Τώρα η Γαλλία, από το ’98 
έχουμε ανοίξει τελείως την πρόσληψη ειδικών πληροφορικής, στους 
επικεφαλείς των επιχειρήσεων. Αυτοί μπορούν άνετα οποιονδήποτε 
θέλουν να τον προσλάβουν, υπό τον όρο ότι θα σέβονται τη μισθοδοσία, 
το μέσο μισθό.

Από 700 άδειες εργασίας, περάσαμε στις 1800 περίπου το χρόνο 
σε διάστημα τριών ετών, δεν είναι και τεράστια νούμερα αυτά. Οι 
επιχειρήσεις είχαν ανακοινώσει ότι θα χρειαζόντουσαν χιλιάδες επί
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χιλιάδων και τελικά όταν απέκτησαν το δικαίωμα προσλαμβάνουν 
λιγότερους από ότι ζητούν. Και υπάρχει και κάτι άλλο που συμβαίνει και το 
επισημαίνω, γιατί πιθανώς σας ενδιαφέρει. Έγινε ένα ρεπορτάζ στη 
γαλλική τηλεόραση που δείχνει πως κάποιες επιχειρήσεις, που διακινούν 
παράνομα εργατικό δυναμικό, είχαν προσλάβει ειδικούς της πληροφορικής 
με χίλια δολάρια το μήνα και τους έδιναν δουλειά στην Γαλλία με χίλια 
δολάρια την ημέρα.

Δηλαδή, τα συστήματα που είχαν χρησιμοποιηθεί για τους μη 
ειδικευμένους εργάτες, χρησιμοποιούνται για τους ειδικευμένους εργάτες, 
για τις επιχειρήσεις που δεν θέλουν να πληρώσουν την τιμή της 
ευρωπαϊκής αγοράς. Άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα είδος 
παράνομης διακίνησης εργαζομένων, ακόμα και για τους ειδικευμένους.

Το τελευταίο σημείο και έπ” αυτού θέλω να πω το εξής: ποιος 
πληρώνει την πρόσληψη αυτών των εργαζομένων; Πρέπει να διδαχθούμε 
από κάποια σφάλματα που έχουν γίνει στο παρελθόν. Οι επιχειρήσεις που 
ζητούν ειδικούς της πληροφορικής, αυτές πρέπει να πληρώσουν τη 
διαφήμιση, την πρόσληψη, κάποιο φόρο, γιατί στοιχίζουν όλα αυτά στο 
κράτος κτλ. Τα κράτη πρέπει να το πληρώσουν; Εμείς, η κοινωνία, πρέπει 
να πληρώσουμε αυτή την πρόσληψη από ιδιωτικές επιχειρήσεις ή την 
εκστρατεία που κάνουν στο εξωτερικό για να βρουν αυτούς τους 
υπαλλήλους; Ποιος τελικά θα πληρώσει τη διαδικασία πρόσληψης και τη 
διαδικασία εισαγωγής αυτών των ανθρώπων στη δουλειά;

Ένα άλλο σημείο, τελικά, το παράδειγμα της Ιταλίας. Θα είμαι 
κάπως προκλητικός. Όταν μου λες έχουμε 10% ανέργους, θα βάλουμε μια 
ποσόστωση 43 χιλιάδων, 83 χιλιάδων, δεν ξέρω τι θα γίνει στην Ιταλία 
μέσα σε ενάμισι μήνα, αλλά βλέποντας αυτή την εμπειρία της Ιταλίας, 
θεωρούμε ότι είναι καλή μέθοδος του να οριστεί μια ποσόστωση 83 
χιλιάδων, που προαναγγέλλει μαζική είσοδο; Όταν έχουμε 10% ανεργία; 
Νομίζω ότι ως αντίθετο παράδειγμα είναι πολύ ενδιαφέρον.

Το τελευταίο σημείο που θέλω να θίξω αφορά αυτό που έλεγα 
προηγουμένως για το δικαίωμα των ταξιδιών μετ’ επιστροφής. Όταν 
εκπροσωπεί κανείς το χώρο της προόδου, πρέπει να μελετήσει
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περισσότερο σε βάθος ορισμένα θέματα, για όλες τις κατηγορίες που 
αφορούν τους μετανάστες και ανάλογα, βέβαια, με την κατάστασή τους. 
Όπως αναφέρεται και στο έγγραφο της Ελληνικής Προεδρίας, υπάρχουν 
χώρες που ουδόλως διευκολύνουν τη συνταξιοδότηση των μεταναστών 
εργαζομένων. Δύσκολα μπορεί κανείς να πάρει την σύνταξή του, να 
επωφεληθεί από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και για όλα αυτά θα 
πρέπει να εναρμονισθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε κάποιος να 
παρακινείται να επιστρέφει στη χώρα του, κατά τη συνταξιοδότηση και να 
έχει τη διευκόλυνση να ταξιδεύει μετ’ επιστροφής.

Υπάρχει η περίπτωση των συνταξιούχων στη Γαλλία που τους 
παρέχει ένα είδος μόνιμης βίζας και αυτό στοιχίζει πολύ λιγότερο στην 
κοινωνική ασφάλιση της Γαλλίας. Αν κάποιος έρχεται να κάνει check up 
μια φορά το χρόνο, απ’ το να μένει στη χώρα μας μονίμως, σε πολύ 
δύσκολες κοινωνικές συνθήκες. Το ίδιο για τους ειδικευμένους. Είπαμε ότι 
πρέπει να διευκολυνθεί η χορήγηση βίζας. Ακόμα για τους εποχικούς. Να 
τους επιτρέπεται η επιστροφή κάθε χρόνο. Είναι δύσκολο οι διοικήσεις να 
αντιμετωπίσουν την περίπτωση αυτών των κινητικών εργαζομένων. Στις 
διοικήσεις αρέσουν οι στατικές καταστάσεις, αλλά το μέλλον είναι αυτό, η 
κυκλοφορία η τακτική και ρυθμισμένη κυκλοφορία με διακίνηση ορισμένων 
μεταναστών. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει να στραφούν οι διοικητικοί 
μηχανισμοί των κρατών μας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε να μου επιτρέψετε, επειδή ο λόγος σας 
μας φέρνει αρκετά μπροστά, να σας περιγράφω μία κατάσταση που έζησα 
λίγες βδομάδες πριν στην Ινδία. Νομίζω η Γερμανία είχε καλέσει 30 
χιλιάδες, αν δεν κάνω λάθος, ειδικούς πληροφορικής. Απ’ αυτούς 
προσέλκυσε μόνο 5 χιλιάδες. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα.

Σημαίνει ότι η υποδοχή στη νέα χώρα δεν είναι άμοιρη 
προβλημάτων και ο Ινδός πληροφορικός δεν εγκαταλείπει εύκολα το Σίντι 
Κονβάλε της Ινδίας, το Μπεγκάλον που προσφέρει και σχετικά καλές 
συνθήκες ζωής, για να έρθει σε μια ξένη κοινωνία. Αλλά θα έλεγα ίσως η 
βασικότερη παράμετρος που πρέπει να σκεφτούμε, είναι ότι η 
απασχόληση σε ορισμένες περιοχές παγκοσμιοποιείται. Ο εργοδότης μιας 
επιχείρησης πληροφορικής τελικά μπορεί να μην έχει λόγο να
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προσελκύσει τον εργαζόμενο στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένη η 
επιχείρησή του. Αλλά μπορεί πολλές φορές και χωρίς να είμαι ειδικός, 
πιστεύω, αυτό συμβαίνει συχνά, να αντλεί το προϊόν της απασχόλησης της 
εργασίας στη χώρα στην οποία είναι εγκαταστημένος ο απασχολούμενος.

Νομίζω αυτό το φαινόμενο, το οποίο τείνει να προσλάβει 
διαστάσεις, μας φέρνει μπροστά σε μια άλλη προοπτική. Δηλαδή, σε 
ορισμένες τουλάχιστον περιοχές απασχόλησης, προοπτικά δεν θα 
υπάρχει μετακίνηση των απασχολουμένων. Ο απασχολούμενος θα 
παραμένει στον τόπο του και θα προσφέρει την εργασία του σε μία 
διεθνοποιημένη επιχείρηση, η οποία με τη σειρά της θα αξιοποιεί το 
προϊόν της εργασίας, στο χώρο δραστηριότητάς της. Πιστεύω, λοιπόν, ότι 
αυτές οι πρακτικές και οι ευρηματικές λύσεις, οι οποίες φαίνεται στην 
Ευρώπη να μην έχουν αποδώσει -το παράδειγμα της Αμερικής εξ όσων 
γνωρίζω είναι εντελώς διαφορετικό- μπορούν μελλοντικά να υπηρετηθούν 
με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Χωρίς κινητικότητα του απασχολουμένου, 
αλλά με παροχή του προϊόντος των υπηρεσιών από το χώρο στον οποίο 
είναι εγκατεστημένος.

Δεν ξέρω αν το παράδειγμα της Γερμανίας, το οποίο ίσως είναι 
στον ευρωπαϊκό χώρο το πιο χαρακτηριστικό, είναι έτσι όπως μου το 
περιέγραψαν. Αλλά αν είναι έτσι, νομίζω, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η 
προοπτική η οποία διαγράφεται.

κ.ΕΥΓΕΝΙΟΥ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Στη συνέχεια ακριβώς αυτού του 
θέματος που είπατε, για τη δυνατότητα αξιοποίησης του εργατικού 
δυναμικού εκεί που υπάρχει, υπάρχει το παράδειγμα αυτό της τηλε- 
εργασίας. Δηλαδή, πολλοί εργαζόμενοι από την Ινδία δουλεύουνε για 
Αμερικάνικες εταιρείες, στην Καλιφόρνια εκμεταλλευόμενοι μάλιστα και τη 
διαφορά του χρόνου. Αλλά υπάρχει ένα πολύ γενικότερο παράδειγμα των 
επενδύσεων. Δηλαδή ευρωπαϊκές ή εταιρείες του αναπτυσσόμενου 
κόσμου, θα μπορούσαν να επενδύουν στην Ινδία και μ’ αυτό τον τρόπο ή 
στην Αφρική ή οπουδήποτε αλλού, και μ’ αυτόν τον τρόπο να 
εκμεταλλεύονται την μη ύπαρξη δημογραφικού προβλήματος εκεί.

Με άλλα λόγια, μπορούμε είτε να φέρουμε τους εργαζόμενους
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στην Ευρώπη, είτε να φροντίσουμε να είναι όσο πιο παραγωγικοί γίνεται 
στον τόπο τους. Αυτό είναι, σαν λύση, είναι πολύ ίσως ευρηματική, αλλά 
όμως πρέπει να παραδεχθούμε ότι αποτρέπεται από τις ρυθμίσεις και 
τους περιορισμούς που βάζουμε ήδη εδώ στην Ευρώπη. Έχουμε 
συστήματα συντάξεων, τα οποία περιορίζουν την επένδυση των 
κεφαλαίων τους μέσα στις ίδιες χώρες και αποτρέπουν την επένδυση στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Πολλές δε φορές οι τακτικές όπως αυτή της 
προσέλκυσης των περίφημων πληροφοριακών από την Ινδία, μπορεί να 
ερμηνευθεί, νομίζω, και πολύ εύλογα από τις αναπτυσσόμενες χώρες, 
απλώς ως μία παρασιτική τακτική, η οποία προσπαθεί να αξιοποιήσει το 
ανθρώπινο κεφάλαιο, για το οποίο έχουνε πληρώσει χώρες πολύ 
φτωχότερες από τις δικές μας, χωρίς να αποδώσει τίποτα προς τα πίσω.

Αυτό το παράδειγμα, νομίζω, δείχνει ότι το όλο θέμα των 
συντάξεων και της διασύνδεσης της μετανάστευσης με το δημογραφικό, 
πρέπει να το δούμε όχι στο πλαίσιο ενός ανοιχτού συστήματος, δηλαδή 
σαν να μπορούσαμε εμείς από τον αναπτυσσόμενο χώρο να λύσουμε το 
πρόβλημά μας, προσελκύοντας εργαζόμενους από τον Άρη ή από κάποιο 
μέρος το οποίο δεν μας επηρεάζει, αλλά πρέπει να το δούμε σαν ένα 
κλειστό σύστημα, όπου η ευημερία της μίας πλευράς που δέχεται εργατικό 
δυναμικό, πρέπει να αντισταθμίζεται και να συμπληρώνεται με την 
ευημερία και της άλλης πλευράς.

Όπου οι ροές εργατικού δυναμικού, κεφαλαίου και τεχνογνωσίας 
No How, πρέπει να είναι εκτενείς και να είναι αμφίδρομες, να είναι και στις 
δύο κατευθύνσεις. Αυτό έχει σχέση και με το θέμα που συζητήσουμε το 
πρωί, της πολυπολιτισμικότητας και της αφομοίωσης. Αν μία αφομοίωση 
είναι τόσο αποτελεσματική, ώστε διακόπτονται οι επαφές των μεταναστών 
με τις χώρες της προέλευσής της, τότε αποκόπτουμε και ένα πολύ 
σημαντικό τρόπο μεταφοράς και κεφαλαίων και τεχνογνωσίας προς τις 
αναπτυσσόμενες χώρες και τελικά καθιστούμε την επίλυση του 
προβλήματος αυτού πολύ πιο δύσκολη.

Η περίπτωση της Ελλάδας, νομίζω, το ανέφερε ο κ. Einaudi για την Ιταλία, 
είναι ίσως η πιο ξεκάθαρη, διότι έχουμε το φαινόμενο, νομίζω είναι σχεδόν 
μοναδικό, να έχουμε το 60% των Ελλήνων μεταναστών από μία χώρα,
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από την Αλβανία, η οποία είναι γειτονική και με την οποία είναι πολύ 
εύκολη η επικοινωνία. Οι υπόλοιποι, με πολύ μεγάλο ποσοστό, επίσης 
από την Βουλγαρία. Η Αλβανία έχει υποστεί μια αφαίμαξη του πληθυσμού 
της κατά 15%, νομίζω τα τελευταία 10 χρόνια, η δε Βουλγαρία έχει και 
χωρίς τη μετανάστευση ένα δημογραφικό πρόβλημα πολύ χειρότερο από 
το δικό μας.

Άρα το να πούμε ότι εμείς θα μπορέσουμε να λύσουμε κάποιο 
πρόβλημα σε βάρος της Βουλγαρίας ή της Αλβανίας είναι τελείως 
ανεδαφικό, διότι στο πλαίσιο προγραμματισμού των συστημάτων 
συντάξεων, που είναι άνω των 50 ετών, η Βουλγαρία και η Αλβανία 
ελπίζω θα είναι τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θα είμαστε 
στην ίδια οικονομική οντότητα. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο θα έρθει από 
μακριά, θα το παίρνουμε στην ουσία από τον εαυτό μας. Και η διασύνδεση 
της ευημερίας της Ελλάδας με τις άμεσα γειτονικές της χώρες, φάνηκε 
πάρα πολύ έντονα και γραφικά με τις περιπτώσεις των αλβανικών 
πυραμίδων και μετέπειτα σε διάφορες αναταράξεις στα Βαλκάνια, όπου η 
δυνατότητα να έρθουν μετανάστες σε χώρες σαν την Ελλάδα ή την Ιταλία, 
λειτούργησε σαν μία βαλβίδα η οποία κατάφερε να συντηρήσει τη 
σταθερότητα σ’ αυτές τις χώρες, η οποία αν δεν υπήρχε αυτή η βαλβίδα, 
τα αποτελέσματα για τις γειτονικές χώρες, που θα ήταν η Ελλάδα και η 
Ιταλία, θα ήταν κατά πολύ χειρότερες.

Άρα μας συμφέρει και τους Έλληνες και στην περίπτωση αυτή της 
Ελλάδας και των Βαλκανικών χωρών, βλέπουμε, νομίζω, άμεσα και με 
πολύ γραφικό τρόπο, ότι η ευημερία είναι κάτι κοινό και ότι είναι καλύτερο 
να σχεδιάζομε από κοινού την περιφερειακή ανάπτυξη στην περίπτωσή 
μας, στην οποία οι κινήσεις του εργατικού δυναμικού, η μετανάστευση, 
είναι μόνο μία πλευρά εξίσου και συμπληρωματικά μπορούμε να δούμε τις 
εισροές τεχνογνωσίας εκατέρωθεν, αλλά και τις εισροές επενδύσεων. 
Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ κ.Ευγενίου. Ο K.Munz έχει το λόγο. 
R.MUNZ: Νομίζω ότι κάποια από τα προβλήματα που συζητάμε εδώ, 
οφείλονται στο ότι τελικά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε κατά πόσο η 
μετανάστευση είναι πρόβλημα ή λύση. Ποιο είδος μετανάστευσης είναι
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πρόβλημα και ποιο είναι η λύση του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε;

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι συζητήσεις ακολουθούνε 
διαφορετική κατεύθυνση. ΓΓ αυτό ακόμα κι αν το δει κανείς σε περίπτωση 
υποκράτους, δηλαδή σε ένα επίπεδο κάτω από το κράτος, θα κρίνει κανείς 
ότι ορισμένες μορφές μετανάστευσης είναι πρόβλημα και άλλες πάλι είναι 
λύση. Εγώ θα ήθελα να τεθεί το θέμα και πάλι επί τάπητος. Έχουμε 
δημογραφικό πρόβλημα και ως εκ τούτου μπορώ να πω ότι η 
μετανάστευση είναι η λύση αυτού. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι η 
μετανάστευση είναι η λύση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε 
σ’ αυτό τον κόσμο. Νομίζω ότι το πράγμα πρέπει να είναι σαφές, ότι αυτά 
αποτελούν τη λύση για την έλλειψη αγοράς εργασίας που 
αντιμετωπίζουμε.

Δεν λύνει το πρόβλημα του Μαρόκου, ούτε το πρόβλημα της 
Αλβανίας. Εσείς αναφερθήκατε στο παιχνίδι των πυραμίδων, όπου 
ενδεχομένως να εμπλέκεται και το κράτος. Πιστεύω ότι θα πρέπει να 
προβαίνουμε σε διαφοροποίηση, ανάμεσα σ’ αυτό που είναι πρόβλημα και 
σ’ αυτό που είναι λύση. Η διάγνωση η δική μας είναι ότι αντιμετωπίζουμε 
δημογραφικό πρόβλημα και τίθεται το ερώτημα μέχρι τι βαθμό επιθυμούμε 
να το αντιμετωπίσουμε, επιτρέποντας μεγαλύτερη μετανάστευση και σε 
ποιο βαθμό πρέπει να αναζητήσουμε άλλες λύσεις. Ενδεχομένως στο 
συνταξιοδοτικό πάνω από τα 60, εδώ ίσως να υπάρχει, βέβαια, λαϊκή 
αντίσταση, γιατί αυτοί που είναι κατά της μετανάστευσης, προφανώς θα 
είναι και κατά του να εργάζονται περισσότερο, κατά τη διάρκεια της 
ενεργούς ζωής τους.

Πολιτικά είναι εύκολο να πει κανείς ότι υπάρχουν κάποιες 
εναλλακτικές λύσεις. Πάντως υπάρχουνε. Αναφέρθηκε στην εργασία των 
γυναικών, έγινε αναφορά στην εργασία των γυναικών. Και τίθεται το άλλο 
ερώτημα: πώς θα έχουμε περισσότερο παιδιά και περισσότερες γυναίκες 
στο εργατικό δυναμικό; Ίσως και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Κατά τα άλλα 
υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ότι δηλαδή αντιμετωπίζουμε μετανάστες που 
είτε τους βλέπουμε ως πρόβλημα, είτε τους βλέπουμε ως ένδειξη 
προβλήματος. Οι αιτούντες άσυλο είτε είναι από μόνοι τους πρόβλημα, 
γιατί λέμε ότι πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε, δεν θέλουμε να τους
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δεχθούμε, πρέπει να παραμείνουν από κει που έρχονται και από ότι 
φαίνεται έχουν προβλήματα εκεί, γιατί αλλιώς δεν θα ερχόντουσαν.

Αυτό είναι μια άλλη χρήση της λέξης πρόβλημα και της λέξης 
λύση. Εμείς πιστεύουμε ότι οι μετανάστες είναι πρόβλημα, ως εκ τούτου το 
πρόβλημα θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να λυθεί στην πατρίδα τους και το να 
έρθουνε στη δική μας την πατρίδα, αυτό είναι μια λύση περαιτέρω, αν δεν 
μπορούν να λύσουν τα δικά τους τα προβλήματα. Υπάρχουν, λοιπόν, όλες 
αυτές οι αντιφατικές πρακτικές των κυβερνήσεων μας, όπου από τη μια 
πουλάμε όπλα στην Τουρκία και από την άλλη έχουμε αιτούντες άσυλο 
από τη Νοτιοανατολική Ανατολία ή προσπαθούμε να καταπιέσουμε την 
οικονομική δραστηριότητα στο Ιράκ και παράλληλα διερωτώμεθα γιατί οι 
Κούρδοι από το Βόρειο Ιράκ έρχονται σε εμάς, αντί να ψάξουνε να βρούνε 
αυτό το θαυμάσιο μέλλον τους στο Βόρειο Ιράκ. Εγώ αν ζούσα στο Βόρειο 
Ιράκ να σας πω τι θα έκανα; Θα προσπαθούσα πάση θυσία να πάω στις 
Ηνωμένες Πολιτείες ή στη Δυτική Ευρώπη.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι στις πολιτικές μας υπάρχει το αντιφατικό 
στοιχείο. Αυτό θα ήθελα να επισημάνω και κατόπιν είπατε το κατά πόσον 
θα πρέπει να ανοίξουμε τις γεωργικές μας αγορές, για να μειώσουμε την 
πίεση της μετανάστευσης, κατά πόσον θα πρέπει να διαφυλάξουμε αυτές 
τις χώρες για τους δικούς μας τους αγρότες, που ενδεχομένως να χάσουνε 
τη δική τους τη δουλειά εδώ. Υπάρχουν ορισμένα σημεία όπου μπορούμε 
να πούμε ότι δεν υπάρχει περιεκτική προσέγγιση, ολική προσέγγιση, αλλά 
έχουμε κυβερνήσεις που κάνουνε ένα συγκεκριμένο πράγμα, όμως αυτό 
ενδεχομένως να αυξήσει τη μεταναστευτική πίεση και από την άλλη 
πλευρά έχουμε το Υπουργείο Εσωτερικών που λέει ότι πρέπει να 
αναχαιτίσουμε αυτούς τους αιτούντες άσυλο και να ψάξουνε να βρούνε 
άσυλο στην Κύπρο ή στην Ελλάδα ή στην Ιταλία, πάντως όχι στη Γαλλία, 
λένε πολλοί, και όχι στη Γερμανία.

Όμως εγώ θεωρώ ότι πρέπει όλα αυτά τα θέματα να εξετάσουμε 
ξεχωριστά. Ο K.Weil πολύ σωστά επισήμανε ότι εφόσον χρειαζόμαστε 
τους μετανάστες ή αν τους χρειαστούμε στο απώτερο μέλλον, τότε θα 
πρέπει να εξετάζουμε με μεγαλύτερη χαλαρότητα τις αιτήσεις ασύλου. 
Ίσως φτάσουμε και σε μια περίπτωση όπου θα πηγαίνουμε στους
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καταυλισμούς των αιτούντων άσυλο και να τους επιλέγουμε έναν-έναν και 
να του λέμε «εσύ έλα και ζήτα νόμιμη μετανάστευση». Αυτό μπορεί να 
γίνει. Και αν δει κανείς και τη δημογραφική εξέλιξη της Ευρώπης, γιατί όχι;

Πάντως αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ξέρουμε τώρα. 
Παρόλα αυτά θα ήθελα να προβλέψω ότι, όχι στο απώτερο μέλλον, θα 
υπάρχουνε διαδικασίες χορήγησης ασύλου, όπου θα γίνεται επιλογή 
ανθρώπων, θα λέμε αυτοί είναι πραγματικοί αιτούντες άσυλο και οι άλλοι 
έχουνε οικονομικά συμφέροντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες π.χ. ήδη το κάνουν 
αυτό, δηλαδή έχουνε δεχτεί 30 χιλιάδες Βόσνιους με τη μορφή κάποιας 
ειδικής προστασίας και τους έχουν εγκαταστήσει στη Γερμανία. Βεβαίως 
αυτούς τους έχουν επιλέξει με βάση κάποια οικονομικά κριτήρια. Εξάλλου 
οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι του χρόνου θα δεχτούμε ένα συγκεκριμένο 
αριθμό προσφύγων και αυτούς τους επιλέγουνε οι Πρεσβείες και τα 
Προξενεία.

Δεν έχουν όλες οι χώρες αυτή την αυστηρή διαχωριστική γραμμή 
ανάμεσα στους οικονομικούς μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο. 
Ανάλογα, λοιπόν, με την αγορά εργασίας και ανάλογα και με την προθυμία 
του εκλογικού σώματος να δεχτεί ή όχι τη μετανάστευση.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε γιατί αναδείξατε αντιφάσεις που υπάρχουν 
με τρόπο ανάγλυφο και για τις οποίες ήθελε να κάνει ορισμένα σχόλια ο 
κ.Ιωακειμίδης.
Π.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: Όχι, απλώς ήθελα να κάνω μία ερώτηση για να βάλω 
μια νέα παράμετρο στη συζήτηση, γιατί δεν θέλω να καταλήξει να είναι μια 
ευρωκεντρική συζήτηση. Θίξατε όμως το θέμα της διεύρυνσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επίπτωση που θα έχει αυτή στη 
μεταναστευτική πολιτική και στο δημογραφικό ζήτημα.

Μας είπατε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα δημογραφικό 
πρόβλημα, αναμφισβήτητα. Η λύση σ’ αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να 
είναι η μετανάστευση. Πρώτη μου ερώτηση είναι κατά πόσον οι 
ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι έτοιμες να δούνε τη μετανάστευση ως μια 
λύση στο δημογραφικό πρόβλημα; Μήπως δεν είναι; Και να σας δώσω 
ένα παράδειγμα, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διεύρυνση
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σημαίνει ότι θα υπάρχει ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων.

Και έχω στα χέρια μου τις προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά 
στην ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται 
πέντε εναλλακτικές λύσεις, εκ των οποίων μόνο μία είναι η άμεση 
εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου, όσον αφορά στη μετακίνηση των 
εργαζομένων. Δηλώνεται ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν προτίθενται 
να στηρίξουν μια τέτοια λύση. Στην ουσία όλα τα κράτη-μέλη θέλουν να 
μεταθέσουν στο μέλλον την ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων, ιδίως η 
Γερμανία. Διερωτώμαι, λοιπόν, κατά πόσο οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι 
έτοιμες να δεχθούν τη μετανάστευση ως λύση στο πρόβλημα.
R.MUNZ: Θα σας απαντήσω πολύ σύντομα. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι 
να δεχτούμε τη μετανάστευση ως λύση στο δημογραφικό. Το γεγονός ότι 
δεν είμαστε έτοιμοι, σχετίζεται με την πρόσφατη ιστορία, στην οποία η 
μετανάστευση απεικονίστηκε, παρουσιάστηκε ως πρόβλημα παρά ως 
λύση. Με τον τρόπο αυτό η κοινή γνώμη συνήθισε να βλέπει τη 
μετανάστευση ως πρόβλημα, έτσι την βλέπει.

Παρά ταύτα, αν λάβουμε υπόψη τις μελλοντικές προοπτικές, 
ενδέχεται η μετανάστευση να μην είναι όντως η καλύτερη λύση. Ή 
ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να αναχαιτίσουμε πια την είσοδο των 
Ούγγρων ή των Πολωνών στις χώρες μας. Διότι αν οι άνθρωποι αυτοί δεν 
έρθουν στην Ευρώπη, μπορεί να πάνε σε άλλες χώρες, οι οποίες δέχονται 
μετανάστες, στις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα.

Τι σας απαντώ λοιπόν; Για πολιτικούς λόγους κατανοώ γιατί 
χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, ενδεχομένως και η Ελλάδα, δεν 
γνωρίζω, διέρχονται από μια μεταβατική περίοδο τα τελευταία 7 με 10 
χρόνια. Θα μπορούσε να πει κανείς βεβαίως ότι αυτό δεν είναι προς το 
συμφέρον τους. Θα μπορούσε να είναι πιο επωφελές για μας να 
κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους εντός της Ευρώπης, παρά να τους 
προτρέπουμε να μεταναστεύσουν στην Αμερική. Κάποιος ο οποίος ξέρει 
ότι μπορεί να φύγει από την Πολωνία και να κερδίσει περισσότερα 
σήμερα, δεν θα περιμένει 10 χρόνια μέχρις ότου να ανοίξει η αγορά της 
Γερμανίας ή της Ελλάδας. Θα αναζητήσει ένα καλύτερο μέλλον αλλού, 
αυτό είναι πολύ εύκολο να προβλεφθεί.
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Σε 10 χρόνια από σήμερα, θα δυσκολευόμαστε να βρούμε 
Πολωνούς, οι οποίοι θα είναι διατεθειμένοι να μετακινηθούν στις χώρες 
μας. Η Πολωνία έχει πολύ χαμηλό ποσοστό γεννήσεων, σε πολύ λίγα 
χρόνια θα αντιμετωπίζει τα ίδια δημογραφικά προβλήματα με αυτά των 
Δυτικοευρωπαϊκών χωρών. Θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο 
πληθυσμός της κατά συνέπεια θα μείνει στη χώρα και θα προσπαθήσει να 
επωφεληθεί από την κατάσταση εκεί.

Από την οπτική των χωρών της Δυτικής Ευρώπης και ενόψει της 
διεύρυνσης, το λογικό θα ήταν να δεχτούμε αυτή τη μετανάστευση σήμερα. 
Βεβαίως κατανοώ ότι οι χώρες μας δεν είναι προετοιμασμένες, οι 
κοινωνίες μας δεν είναι προετοιμασμένες, ενδεχομένως κάτι τέτοιο να μην 
είναι βιώσιμο, αλλά αν δεν υιοθετήσουμε μια τέτοια πρακτική, 
μακροπρόθεσμα μπορεί να αποβεί εις βάρος μας. Μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα οι υποψήφιες χώρες δεν θα έχουν δημογραφικά 
δυναμικό.

Σ’ αυτές τις χώρες κατοικούν 70 εκατομμύρια άνθρωποι, 50 εξ 
αυτών άνω των 20, δηλαδή θα μπορούσαν να μεταναστεύσουν. Αν το 
10% αυτών των 20 εκατομμυρίων μετανάστευε μέσα σε μια πενταετία, 5 
εκατομμύρια άνθρωποι δηλαδή, βεβαίως τα αποτελέσματα μπορεί να ήταν 
δραματικά για την Εσθονία ή την Ουγγαρία, αλλά για τη Δυτική Ευρώπη, 
σε μια περίοδο 20 ετών, 5 εκατομμύρια δεν σημαίνει τίποτε. Είναι μια 
σταγόνα μέσα στον ωκεανό, αν το συγκρίνει κανείς με τα στοιχεία τα οποία 
ακούσαμε, από τους ομιλητές σήμερα, 30 εκατομμύρια στην Ιταλία, 20 
εκατομμύρια στη Γερμανία κτλ.

Είναι σχεδόν αδιόρατη η προσθήκη μέσα σε αυτό το τεράστιο 
αριθμό ανθρώπων τους οποίους δεχόμαστε. Γι’ αυτό, λοιπόν, πολιτικά και 
συμβολικά η συζήτηση είναι σημαντική. Από δημογραφικής απόψεως 
όμως δεν είναι τόσο σημαντική. Στην ουσία μιλάμε για φαντάσματα. 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θα πρότεινα να κάνουμε ένα διάλειμμα για 20 λεπτά και 
συνεχίζουμε.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορούμε να 
ξεκινήσουμε πια. Ο K.Takolia είναι ο πρώτος ομιλητής στον κατάλογο.

M.TAKOLIA: Ακούγοντας τις ομιλίες των ομιλητών, κατά την 
προηγούμενη συνεδρία του απογεύματος, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι 
δεν θα πρέπει να αισθανόμαστε δυσάρεστα για το γεγονός ότι το κυρίαρχο 
κριτήριο όσον αφορά στην μετανάστευση, θα είναι οι οικονομικές ανάγκες 
των κοινωνιών μας. Η κατάσταση αυτή επικρατεί από τις απαρχές του 
καπιταλισμού.

Υπήρχαν ωστόσο καταστάσεις, στο παρελθόν, στις οποίες 
υιοθετήθηκε διαφορετική πολιτική, ακόμα και όταν υπήρχε έλλειψη 
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Ένας συνάδελφος τόνισε την ανάγκη 
να υπάρξει διάκριση μεταξύ της κατάστασης των αιτούντων άσυλο και των 
μεταναστών που αναζητούν εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα 
αυτό σίγουρα αξίζει περαιτέρω μελέτη. Ωστόσο, το σημαντικότερο σημείο 
το οποίο εθίγει είναι, κατά τη γνώμη μου, αυτό το οποίο ακούσαμε στην 
πρωινή συνεδρία, όσον αφορά στην προώθηση της ανεκτικότητας και του 
σεβασμού απέναντι στην πολιτιστική, εθνική και θρησκευτική πολυμορφία.

Παρακολουθώντας, λοιπόν, την προηγούμενη συνεδρία, μετά από 
τα όσα είπαμε το πρωί, διαπίστωσα ότι υπήρχε ένα τεράστιο χάσμα 
υιοθετήσεων με τρόπο τινά αρκετά επιφανειακή προσέγγιση. Θα πρέπει 
να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε μία λύση, η οποία θα προκύψει μέσα 
από τη συνεργασία, την κάλυψη αμοιβαίων αναγκών και να υπερβούμε το 
θέμα της έλλειψης εργατικού δυναμικού. Μεγαλύτερη πρόκληση ακόμη 
είναι να μεταδώσουμε όλες αυτές τις απόψεις στην κοινή γνώμη, 
προσπαθώντας να εξαλείψουμε τα αρνητικά στερεότυπα ή τις 
προκαταλήψεις, οι οποίες κάνουν τον πληθυσμό να βλέπουν αρνητικά 
τους αιτούντες άσυλο ή τους οικονομικούς μετανάστες.

Θα πρέπει, επίσης, να στραφούμε προς τους κοινωνικούς 
εταίρους, τα συνδικάτα, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ακούστηκε από 
κάποιον, το θέμα της αποπολιτικοποίησης της μετανάστευσης. Εμείς ως 
δημόσιοι λειτουργοί και πολιτικοί σύμβουλοι, έχουμε ένα πολιτικό καθήκον:
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θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι θα είναι αυτοί οι φορείς, οι οποίοι θα 
προετοιμάσουν το κλίμα, προκειμένου να προσεγγίσουμε με επιτυχία τους 
φιλόδοξους στόχους τους οποίους θέτουμε. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ K.Takolia. Ο λόγος στον κ.Schnabel. 
P.SCHNABEL: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις. Η μία αφορά 
σε ένα ζήτημα το οποίο συζητήθηκε πριν το διάλειμμα, αφορά στο τοπίο 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά στη μετανάστευση και 
είναι εκπληκτικό ότι τα τελευταία 20 με 30 χρόνια διαπιστώνουμε ένα 
αυξανόμενο βαθμό διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και των εργοδοτών 
και παράλληλα, ελάχιστη μετακίνηση του εργατικού δυναμικού εντός των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εντός των εθνικών πλαισίων 
αυτών καθαυτών.

Ίσως αξίζει τον κόπο να μελετήσουμε περαιτέρω το θέμα αυτό. 
Χρειάζεται να ασκηθεί μεγάλη πίεση στους πολίτες, χρειάζεται να έρθουν 
αντιμέτωποι με τεράστιες δυσκολίες, για να αναγκαστούν να μετακινηθούν 
από τον τόπο διαμονής τους, από τη χώρα τους και να αναζητήσουν την 
τύχη τους σε μία άλλη χώρα. Γνωρίζουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι να 
εγκαταλείψει κανείς ακόμα και μια μικρή πόλη στην ύπαιθρο για να 
μετακομίσει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Δεν αναφέρομαι, λοιπόν, στην 
μετακίνηση του εργατικού δυναμικού εντός της Ευρώπης, εκεί δεν μιλάμε 
ούτε για λύση, ούτε για πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει το φαινόμενο.

Στη χώρα μου, για παράδειγμα, έχουμε μία έλλειψη γενικών 
παθολόγων, ενώ στο Βέλγιο υπάρχει πληθώρα παθολόγων, οι οποίοι 
παρότι μιλούν Ολλανδικά, δεν αποφασίζουν να έρθουν στην Ολλανδία να 
εργαστούν, γιατί ορισμένες φορές οι σύζυγοί τους έχουν μια άλλη δουλειά, 
γεγονός το οποίο δεν επιτρέπει μια εύκολη μετακίνηση. Είναι σύνηθες να 
δουλεύουν και οι δύο σύζυγοι σε ένα ζευγάρι και πρέπει να έχουμε υπόψη 
μας ότι η μετανάστευση δεν αφορά έναν, αφορά μια οικογένεια.

Αλλά τίθεται και ένα πολιτιστικό θέμα. Οι άνθρωποι δεν νιώθουν 
το ίδιο άνετα στη χώρα προέλευσης τους, όσο στην χώρα υποδοχής. Με 
την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, δεν χρειάζεται να 
ανησυχούμε περισσότερο για εισβολή Τσέχων ή Πολωνών στη Δυτική 
Ευρώπη, διότι οι άνθρωποι αυτοί μετακινούνται προς τα εκεί, αλλά μόνο
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προσωρινά, μόνο εποχιακά, πρόκειται για εποχιακό εργατικό δυναμικό, το 
οποίο επιστρέφει στη χώρα προέλευσης και διαβιεί εκεί.

Ίσως για χώρες όπως η Ουκρανία, η Ρωσία αυτό να μην ισχύει, 
αλλά ακόμη και αυτές οι χώρες βρίσκονται στα πρόθυρα της ευημερίας. 
Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν θα πρέπει να υποθέσουμε ότι ο 
πληθυσμός θα προσπαθήσει να μείνει μέσα στη χώρα και να οικοδομήσει 
μια καλύτερη ζωή εκεί. Νομίζω, λοιπόν, ότι στην ουσία επικρατεί μια 
ψευδαίσθηση, ένας διεθνής μύθος όσον αφορά στην εύκολη μετακίνηση 
του πληθυσμού, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω, είναι αυτό των 
δημογραφικών προβλέψεων. Έχουμε δει πολλές προβλέψεις στο 
παρελθόν, οι οποίες αν μη τι άλλο διαψεύσθηκαν ή μεσολάβησαν τόσο 
ραγδαίες αλλαγές, οι οποίες τις κατέστησαν άκυρες. Είναι δύσκολο, 
λοιπόν, να προβλέψουμε για τα επόμενα 40 ή 50 ή 60 χρόνια από τώρα. 
Στη δεκαετία του '50 υπήρξε μία πρόβλεψη ότι ο πληθυσμός της 
Ολλανδίας θα έχανε τα 50 εκατομμύρια, ωστόσο στη δεκαετία του 70, η 
γεννητικότητα έπεσε τόσο πολύ, που οι προβλέψεις έφταναν να μιλούν για 
ένα πληθυσμό 15 εκατομμυρίων το 2000. Την προηγούμενη εβδομάδα 
ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της απογραφής, τα οποία μιλούν για 60 
εκατομμύρια, εκ των οποίων 1,5 είναι προέλευσης εκτός Ολλανδίας. Αυτά 
όσον αφορά στη δυσκολία των προβλέψεων.

Θα πρότεινα να μελετήσουμε εναλλακτικά σενάρια. Τι εννοώ; Αν 
έχουμε ένα κράτος, του οποίου ο πληθυσμός μειώνεται ραγδαία, θα 
πρέπει να μελετήσουμε, όχι μόνο τις δημογραφικές επιπτώσεις αυτού, 
αλλά και τις κοινωνικές και τις επιπτώσεις στην παραγωγή. Τι θα σημάνει 
αυτό όσον αφορά στην αγορά κατοικίας, την κοινωνική ασφάλιση, τις 
τιμές, την κατανάλωση; Αν υπάρξει ουσιαστική μείωση του πληθυσμού 
μιας χώρας, κατά πάσα πιθανότητα, θα επέλθει μία από τις σοβαρότερες 
οικονομικές κρίσεις.

Ας μελετήσουμε, λοιπόν, εναλλακτικά σενάρια, προκειμένου να 
διαπιστώσουμε τις επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος στην 
κοινωνία και την οικονομία των χωρών μας. Δεν φαντάζομαι ότι οι
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καταστάσεις θα εξελιχθούν στα άκρα, αλλά καλό θα είναι να είμαστε 
προετοιμασμένοι, έχοντας μελετήσει τα ενδεχόμενα αυτά.

L.EINAUDI: Ήθελα απλώς να δώσω μια πολύ σύντομη απάντηση στην 
πρόκληση του Καθηγητή Weil, στην αρχή της δεύτερης παρέμβασής του. 
Γιατί θα έπρεπε να δημιουργήσει κάποιες ποσοστώσεις, να θεσπίσει 
κάποιες ποσοστώσεις η Ιταλία και να ξεκινήσει μια ανοιχτή συζήτηση, 
όσον αφορά στον αριθμό των μεταναστών, οι οποίοι θα μπορούν να 
μπουν στη χώρα, αν κάτι τέτοιο θα σημάνει εκλογική ήττα για την 
κυβέρνηση;
P.WEIL: Θα προσπαθήσω να απαντήσω σ’ αυτό. Καταρχήν, δεν 
μπορούμε να αποφύγουμε τη συζήτηση, διότι ασκούνται ισχυρές πιέσεις 
από την παραγωγή, από τη γεωργία, από τις ιταλικές οικογένειες οι οποίες 
απασχολούν μετανάστες. Και βεβαίως δεν θα πρέπει να λησμονούμε 
πόσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο, γι’ αυτό ακριβώς προτείναμε, πρότεινε η 
κυβέρνηση, να ξεκινήσει υποβάλλοντας η ίδια τις πολιτικές της και στη 
συνέχει να υπάρξει μια πολύ ευρεία διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους, 
αλλά και με εκπροσώπους των μεταναστών στην Ιταλία, προκειμένου το 
σύνολο της κοινωνίας να μπορέσει να εκφράσει τη γνώμη του στο ζήτημα.

Η ποσόστωση, λοιπόν, αυξήθηκε, ως απόκριση στα αιτήματα 
περιφερειών και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε σε κάποιες απ’ αυτές, στην 
εξουσία βρίσκονταν δεξιά κόμματα. Το σύστημα αυτό λειτούργησε εν μέρει 
στην πράξη, δηλαδή, καταρχήν αποφασίστηκε η αύξηση των 
ποσοστώσεων και στη συνέχεια συζητήσαμε τους λόγους, για τους 
οποίους κάτι τέτοιο ήταν σκόπιμο Έτσι έχουν τα πράγματα.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο Fr. Wijnen έχει τον λόγο.
FR.WIJNEN: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά 
στη διεύρυνση, ένα θέμα το οποίο έθεσε ο κ.Ιωακειμίδης. Συμφωνώ με τα 
όσα είπε ο κ.Schnabel, αλλά και ο K.Weil. Δεν θα πρέπει, δηλαδή, να 
φοβόμαστε μια μαζική εισροή πληθυσμού από τις υποψήφιες χώρες προς 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρότι η ιστορία ποτέ δεν επαναλαμβάνεται, 
θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα παραλληλισμό με τις εξελίξεις στην 
Ισπανία και την Πορτογαλία, στη δεκαετία του '50 και '60.
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Είχαμε, δηλαδή, τότε μια μαζική ροή από Ισπανία και Πορτογαλία 
προς τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία κτλ. Όταν όμως αποκαταστάθηκε 
η δημοκρατία, ένα μεγάλο μέρος αυτών των μεταναστών επέστρεψαν στην 
Ισπανία και την Πορτογαλία. Ένας λόγος, ο οποίος ωθεί τους ανθρώπους 
να μετακινηθούν προς άλλες χώρες, είναι η έλλειψη προοπτικής. Αν οι 
υποψήφιες χώρες γίνουν κράτη-μέλη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να 
αναμένουμε ότι ο πληθυσμός θα μετακινηθεί προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, διότι θα βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση των χωρών. Εφόσον, 
όμως, οι χώρες αυτές παραμείνουν εκτός Ένωσης και υπάρχει έλλειψη 
προοπτικών, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ο πληθυσμός τους να 
μετακινηθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον αυτό λέει η θεωρία.

Και μια δεύτερη παρατήρηση, στα όσα είπε η συνάδελφος από τη 
Νότιο Αφρική, η οποία διαμαρτυρήθηκε για την ανακολουθία όσον αφορά 
στις μεταναστευτικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ 
απολύτως μαζί σας. Όπως ακούσαμε όμως θα μπορούσε να δει κανείς το 
γεγονός αυτό από μια αισιόδοξη και μια απαισιόδοξη σκοπιά. Αν το δει 
από την αισιόδοξη σκοπιά, θα μπορούσε να πει ότι η ευρωπαϊκή 
συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι σε διακυβερνητικό 
επίπεδο, αλλά σε ένα υπερεθνικό επίπεδο, δεν έχει παρά μόνο 10-15 
χρόνια διάρκεια ζωής. Αν το δει όμως κανείς από την απαισιόδοξη σκοπιά, 
θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί για καθυστερήσεις, χρονοτριβές.

Υπάρχει όντως μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ των φιλόδοξων 
στόχων που τέθηκαν το Οκτώβριο του ‘99 στο Tampere, όπου γίνεται 
λόγος για ίσα δικαιώματα στους υπηκόους τρίτων χωρών, όπου γίνεται 
λόγος για εναρμόνιση, για προσπάθεια επίτευξης μιας κοινής διαδικασίας 
χορήγησης ασύλου. Αν δούμε όμως την πράξη, αν δούμε τι γίνεται όταν 
συζητάται ένα επιμέρους θέμα, ακούμε τον κάθε Υπουργό να προβάλλει 
ενστάσεις, διότι τα όσα συζητιόνται δεν εναρμονίζονται με τις εθνικές 
νομοθεσίες.

Ο K.Weil μίλησε για ανάγκη ευελιξίας, όσον αφορά στην 
εναρμόνιση των πολιτικών μετανάστευσης και των πολιτικών χορήγησης 
ασύλου. Συμφωνώ με αυτό. Χρειάζεται ωστόσο να υιοθετήσουμε μία 
σταδιακή προσέγγιση. Αν έχουμε συμφωνήσει ότι μακροπρόθεσμα
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υπάρχει ανάγκη κοινής διαδικασίας χορήγησης ασύλου, για παράδειγμα, 
θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να 
κοιτάμε επιμέρους θέματα, όπως οι καταυλισμοί και να διαμαρτυρόμεθα, 
διότι τα όσα συζητάμε δεν εναρμονίζονται με τις εθνικές νομοθεσίες. 
Ειδάλλως δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουμε σε μία κοινή ευρωπαϊκή 
πολιτική για τη μετανάστευση ή τη χορήγηση ασύλου. Θα πρέπει να 
θέσουμε κατά μέρος τα ήσσονα εθνικά συμφέροντα, προκειμένου να 
καταλήξουμε σε μια ευρωπαϊκή πολιτική. Μόνον έτσι θα πετύχουμε αυτούς 
τους φιλόδοξους στόχους. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Το ζήτημα το οποίο έθεσε ο K.Weil θέλει να σχολιάσει ο 

K.Wijnen.

F.WIJNEN: Μήπως μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες; 
Υπάρχουν προβλήματα, ας πούμε, από ότι φαίνεται με την πολιτική 
παροχής ασύλου. Αντί να το λέτε έμμεσα, μήπως μπορείτε να μας πείτε 
ξεκάθαρα ποιες είναι οι λεπτομέρειες αυτής της συζήτησης;

P.WEIL: Ήδη γίνονται συζητήσεις και έχουν τεθεί τα θέματα στις 
Βρυξέλλες, αλλά υπάρχουν και ελάχιστες εγγυήσεις για τη διαδικασία 
παροχής ασύλου. Ίσως γίνομαι πολύ τεχνικός, πάντως η Commission έχει 
υποβάλλει μια πρόταση, για ελάχιστες προϋποθέσεις, γι’ αυτούς που 
ζητούν άσυλο, που αφήνει ελάχιστα περιθώρια ελιγμών από τα κράτη- 
μέλη.

Παρόλα αυτά, ορισμένα κράτη-μέλη λένε ότι αυτό δεν μπορεί να 
ενταχθεί στο εθνικό μας δίκαιο. Τα θέματα δικαιωμάτων για έφεση, θέματα 
διερμηνέων και νομικής βοήθειας κτλ. Παρά ταύτα εγώ πιστεύω ότι η 
πρόταση της Commission είναι εξαιρετικά αδύναμη. Θα πρέπει να 
επιδιώξουμε ευρύτερη εναρμόνιση ή προχωρούμε πάρα πολύ αργά. Αυτή 
είναι όμως μία συγκεκριμένη πρόταση, που θεωρώ εγώ από πολλά κράτη- 
μέλη αντιμετωπίζεται με τρόπο διατακτικό και βεβαίως αυτό δεν 
ευθυγραμμίζεται με αυτά που ειπώθηκαν στο Tampere και τις φιλοδοξίες 
που διατυπώθηκαν εκεί.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Ο K.Munz έχει το λόγο.
R.MUNZ: Ευχαριστώ. Κύριε Παπαδημητρίου, δύο σημεία θέλω να θίξω.
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Πρώτον: αυτό που είπε ο κ.Schnabel. Κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος 
για τις δημογραφικές προβλέψεις, πράγματι. Βλέπει κανείς και τις 
περιπτώσεις σφαλμάτων που μας περιέγραψε, αλλά υπάρχουν και 
ορισμένα πράγματα για τα οποία μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Ο αριθμός 
αυτών πάνω από 16 ετών στο έτος 2000, είναι γνωστός και όχι μόνο ο 
αριθμός τους, έχουνε όνομα, διεύθυνση και μπορούμε να τους στείλουμε 
γράμμα ή το 2010 δεν θα αυξηθούν αυτοί. Μπορεί να έχουν πεθάνει 
μερικοί, αλλά όσοι είναι ζωντανοί, μέχρι το έτος 2060, εκτός και αν 
υπάρχει κάποια μεγάλη τραγωδία, ήδη είναι γνωστοί. Είναι γνωστό το 
όνομα, η διεύθυνσή τους κτλ.

Ταυτόχρονα, το αντίστροφο από αυτό που γνωρίσαμε στη 
διάρκεια της ζωής μας, δεν θα ξανασυμβεί. Στη διάρκεια της δικής σας και 
της δικής μου ζωής, οι γεννήσεις θα μειώνονται, για τον απλούστατο λόγο 
διότι η μείωση των γεννήσεων της δεκαετίας του '60 και του 70 θα δίνει 
λιγότερους πιθανούς γονείς. Θα έχουμε 1,1 παιδί ανά γυναίκα στη 
Γερμανία. Από τώρα μέχρι την επόμενη γενιά, θα υπάρξει μείωση της 
τάξεως του 47%. Τίποτα δεν θα ξαναφέρει τον αριθμό εν δυνάμει γονέων 
που υπήρχε στο παρελθόν, δεν θα ξανά αυξηθεί αυτό. Εκτός και αν 
υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη μεταναστευτική πολιτική, που θα 
επιτρέψει μόνο τη μετανάστευση ασυνόδευτων ανηλίκων, είναι κάτι που 
απαγορεύεται φυσικά, αλλά μόνο μ’ αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί ο 
πληθυσμός.

Αν το αποκλείσουμε αυτό, σε ορισμένες τουλάχιστον περιοχές της 
Ευρώπης, θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό τον δραματικά μειούμενο αριθμό 
εν δυνάμει γονέων. Και όποια πολιτική κι αν ακολουθήσουμε, οι άνθρωποι 
αυτοί, ακόμα και αν έχουν λίγο περισσότερα κατά κεφαλήν παιδιά ή κατά 
οικογένεια παιδιά, δεν θα αυξηθεί τόσο πολύ ο αριθμός, ο πληθυσμός. Η 
διαδικασία περιορισμού, μείωσης του πληθυσμού θα είναι ταχύτερη ή 
λιγότερο ταχεία, αλλά εν πάση περιπτώσει η μείωση του πληθυσμού είναι 
σχεδόν αναπόφευκτη. Εγώ δεν βλέπω κάποια πολιτική λύση που να μας 
οδηγήσει στον αριθμό των τριών ή τεσσάρων παιδιά ανά οικογένεια στην 
Ευρώπη, που θα έπρεπε να υπάρχουν για να μην μειωθεί ο πληθυσμός.

Τελείωσε η εποχή που οι άνθρωποι είχαν πολλά παιδιά. Είχαμε το
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Baby Boom στη δεκαετία του ‘60 και είχαμε την τάση να τταραβλέψουμε τη 
διαδικασία μείωσης του πληθυσμού. Εγώ θα ήμουν πανευτυχής αν έκανα 
λάθος, δυστυχώς δεν μπορώ να φανταστώ τι σφάλμα μπορώ να κάνω. 
Κάποιος όμως μπορεί να με βοηθήσει. Αν δεν κάνω λάθος στην ανάλυση 
του προβλήματος, θα πρέπει να κάνουμε αυτό ακριβώς που λέτε. Δεν θα 
πρέπει, λοιπόν, να αμφισβητούμε τις προβλέψεις για να λέμε, 
ενδεχομένως θα το αντιμετωπίσουμε, ενδεχομένως δεν θα χρειαστεί.

Πιο ρεαλιστικό είναι, ας υποθέσουμε ότι είναι σωστές αυτές οι 
προβλέψεις, τι θα κάνουμε; Πως θα το αντιμετωπίσουμε; Δείτε τα ελληνικά 
νησιά εδώ ή τη Νότια Ιταλία και ορισμένες περιοχές της Ανατολικής 
Γερμανίας. Ήδη οι επιπτώσεις είναι προφανείς της μείωσης του 
πληθυσμού, η κατάρρευση της αγοράς των ακινήτων, ας πούμε. Δεν 
μπορούν οι άνθρωποι να φύγουν, γιατί δεν μπορούν να πουλήσουν το 
σπίτι τους κτλ. Και αυτό μας δίνει μια ιδέα ποια θα είναι η εικόνα της 
Ευρώπης χωρίς μετανάστες τελικά.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Θέλω να υπεισέλθω σ’ αυτό το σημείο και να πω ότι είναι 
σημαντικό οι επικεφαλείς των κυβερνήσεων, πρέπει αργότερα να 
συζητήσουν μερικά από αυτά τα θέματα. Η ιδέα του να φτιάχνει κανείς 
σενάρια για την Ευρώπη με μειούμενο πληθυσμό, έχει κάποια 
συγκεκριμένη σημασία, όχι μόνο δημογραφικά, αλλά και πολιτικά και 
οικονομικά. Και τώρα πρέπει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Τώρα 
είμαστε σε μια στιγμή που μπορεί κανείς να προβλέψει επαρκώς, ώστε να 
προβλέψει μια δημογραφική, οικονομική, πολιτική, μια πολιτική 
βιωσιμότητας, που είναι ένας πολύ μοντέρνος όρος, για να 
χρησιμοποιήσω τους όρους αυτούς, που θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
στο σενάριο. Εν πάση περιπτώσει, αν αυτό μπορεί να γίνει θα είναι πολύ 
ενδιαφέρον, διότι θα βοηθήσει στην εκπόνηση νέων πολιτικών, συνολικά 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεπεραστεί αυτή η άγνωστη και 
αδιανόητη, θα έλεγα, κατάσταση.

R.MUNZ: Συμφωνώ μαζί σας. Πρώτα όμως πρέπει να την 
αντιμετωπίσουμε, μετά να τη σκεφτούμε και ενδεχομένως, τέλος, να 
προτείνουμε κάποιες λύσεις. Η βιωσιμότητα είναι σημαντικό ζήτημα, διότι 
ο μειούμενος πληθυσμός στην Ευρώπη, σημαίνει ότι ο αριθμός των
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ατόμων άνω των 60 ετών θα αυξηθεί στο μέλλον, ενώ όλες οι άλλες 
ομάδες θα μειώνονται. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχει τρόπος που 
να πούμε, θα είναι 270 εκατομμύρια άτομα δια 380 εκατομμύρια άτομα 
στην Ευρώπη. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι πως θα 
διαχειριστούμε μια ζωή, μια καλή ζωή για αυτή τη γενιά, που θα πρέπει να 
περάσει, να ζήσει αυτή τη διαδικασία μείωσης του πληθυσμού.

Αυτό ισχύει για την Ανατολική Γερμανία, για τα ελληνικά αυτά 
νησιά. Υπάρχουν ανθούσες περιοχές αλλού, ενδεχομένως, και μπορεί να 
επιδοτηθούν αυτές. Αλλά πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί η 
Ευρώπη συνολικά να βρει έναν εξωτερικό χρηματοδότη για να λύσει αυτό 
το πρόβλημα. Και θα ήθελα να προσθέσω στην ιδέα αυτή της ευρωπαϊκής 
εναρμόνισης, ένα άλλο σημείο, παρότι είναι δύσκολο. Πώς μπορεί κανείς 
να σκεφτεί την εναρμόνιση στο θέμα της παροχής ασύλου και στην 
αντιμετώπιση των προσφύγων, σε περιπτώσεις εμφυλίου πολέμου κτλ.;

Το κοινό συμφέρον είναι σαφές. Πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν 
λιγότερους. Υπάρχει ένα όφελος από την εναρμόνιση τελικά. Οι χώρες 
μπορεί να είναι βέβαιες ότι εάν τα επίπεδα τους δεν είναι υψηλότερα από 
άλλων χωρών, δεν θα αποτελέσουν στόχο αυτών που θέλουν να έρθουν. 
Άρα υπάρχει ένα κίνητρο. Αν κάποιος, δηλαδή, σκέφτεται ότι είναι 
υπερβολικά γενναιόδωρος έχει ένα κίνητρο να περιοριστεί.

Ο κύριος λόγος όμως που δεν έχει υπάρξει εναρμόνιση, είναι ότι 
οι περισσότερες χώρες θεωρούν ότι είναι κάτω από αυτό το επίπεδο και 
όχι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και είναι δύσκολο να βρει κανείς 
την ίδια εναρμόνιση στο χώρο της μετανάστευσης για λόγους εργασίας. Οι 
διάφορες χώρες έχουν διαφορετικά προβλήματα. Άλλοι θέλουν να φέρουν 
περισσότερες γυναίκες ή περισσότερους ηλικιωμένους ή να περιορίσουν 
τα χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή του στρατού για να αυξηθεί ο 
συνολικός αριθμός των ωρών εργασίας του ανθρώπου στη διάρκεια της 
ζωής του π.χ. Όλα αυτά είναι θέμα πολιτικών υποθέσεων. Η 
μετανάστευση είναι υποκατάστατο των άλλων αυτών μέτρων.

Πολλά θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ή χρειάζεται φαντασία εδώ, 
δεν είναι μία και μοναδική η λύση. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτή την
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ιδέα της ευελιξίας, το supple. Πολλές χώρες βλέπουν θετικά στοιχεία, στα 
οποία μπορούν να αποφασίσουν μόνες τους και να πούνε «ναι, θέλουμε 
μετανάστες ή όχι θέλουμε να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης στη χώρα 
μας» που είναι και αυτό μια λύση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 
καταργήσει αυτή την ηλικία της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης κι αυτό 
δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα.

Όσο υπάρχει υψηλή, μεγάλη ανεργία στην Ευρώπη, δεν συζητάμε 
αυτά τα θέματα. Αν όμως το δούμε από τη σκοπιά της περιόδου μετά το 
2010, όταν δεν θα υπάρχει πλέον ανεργία στην Ευρώπη, θα πρέπει να 
σκεφτούμε διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις. Και γι’ αυτό δεν είναι πολύ 
εύκολο να σκεφτεί κανείς την εναρμόνιση αυτού του τομέα. Το μόνο που 
θα μπορούσε να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να λέει ότι δεν θα 
πρέπει να υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός, ανάμεσα στις ευρωπαϊκές 
χώρες, για π.χ. την πρόσληψη ειδικός σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές από 
την Ινδία. Αλλά μετά φτάνουμε σε ένα δύσκολο σημείο, όπου εμφανίζεται 
και σε άλλους τομείς της κοινής αγοράς.

Λέμε «εσείς ως χώρα δεν μπορείτε να δίνετε υπηκοότητα σ’ 
αυτούς τους μετανάστες μετά από τρία χρόνια, είναι αθέμιτος 
ανταγωνισμός αυτός, γιατί άλλες χώρες δεν προσφέρουν υπηκοότητα. 
Γιατί τους δίνετε ένα πριμ για να φέρουν αυτοί οι άνθρωποι τη χώρα 
τους;». Μέχρι στιγμής, δεν το έχει δει κανείς αυτό ως αθέμιτο 
ανταγωνισμό, αλλά αν αντιστρέφει κανείς τη λογική, στα πλαίσια των 
κανονισμών, μπορεί να το δει και έτσι. Αλλά νομίζω ότι ακόμα απέχουμε 
από αυτή την κατάσταση.

Οι χώρες θα αρχίσουν να δημιουργούν τέτοιου είδους κίνητρα. 
Πριν από δυο μήνες συζητήσουμε στον Καναδά, το θέμα της μείωσης των 
φόρων για την προσέλκυση μεταναστών. Τους λένε «όποιο κι αν είναι το 
εισόδημά σας, θα πληρώνετε μόνο 100 χιλιάδες δολάρια φόρο το χρόνο». 
Υπάρχει μία συζήτηση στην οποία μπορεί κανείς να αρχίσει να λέει 
«μήπως προσφέρονται κάποια πλεονεκτήματα και γίνεται αθέμιτος 
ανταγωνισμός κτλ.». Άρα τα προβλήματα εκεί θα εμφανισθούν.

Δεν ξέρουμε πως θα αντιδράσουν στο μέλλον οι χώρες στο θέμα
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της εναρμόνισης, κυρίως αν θεωρεί κανείς ότι ως χώρα είναι έξυπνος και 
βρήκε ένα τρόπο για να προσελκύσει τους μετανάστες, ώστε να μην 
πηγαίνουν εκείνοι σε άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα θέμα, νομίζω, προς 
αντιμετώπιση.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μία σύντομη απάντηση. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι 
διαφορετικά τα συμφέροντα στις μεταναστευτικές πολιτικές και μπορεί 
κανείς να ισχυριστεί ότι υπάρχει και άλλος τρόπος να προχωρήσουμε, ότι 
δηλαδή τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι πιο ελεύθερα να επιλέξουν τη δική 
τους πολιτική. Θεωρώ ότι η εναρμόνιση δεν είναι απλώς αναγκαία, λόγω 
του συμφέροντος ορισμένων κρατών-μελών, όπως στο θέμα του ασύλου. 
Η Ολλανδία έχει συμφέρον να εναρμονισθεί η πολιτική παροχής ασύλου, 
με τον αριθμό αυτών που έρχονται σε εμάς για άσυλο. Αλλά αυτό που 
είναι δύσκολο είναι να προτείνει κανείς διαφορετικές μεταναστευτικές 
πολιτικές.

Σε μία εσωτερική αγορά, χωρίς σύνορα και εσείς το είπατε, θα 
είναι πάρα πολύ δύσκολο μια χώρα να λέει «χρειαζόμαστε μετανάστες 
προς εργασία» και μια άλλη χώρα να λέει «όχι», γιατί αυτό θα επηρεάζει 
άμεσα όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Άρα η εναρμόνιση επιβάλλεται κατά 
κάποιο τρόπο εκ των άνω και μόνο απ’ το γεγονός ότι δεν έχουμε πλέον 
σύνορα. Υπάρχει ελεύθερη διακίνηση των ατόμων και άρα κατά κάποιο 
τρόπο είμαστε αναγκασμένοι, όχι μόνο λόγω συμφέροντος, να έχουμε 
κοινή πολιτική.

Συμφωνώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε βαθμιαία, αλλά πρέπει 
να μας απασχολήσει το ζήτημα, όσον αφορά στο άσυλο, αλλά και όσον 
αφορά και τη μετανάστευση εργασίας. Πιστεύω ότι πρέπει να επιδιώξουμε 
κοινές πολιτικές σ’ αυτούς τους τομείς.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψετε και μένα να κάνω 
μία επισήμανση και να θυμίσω ότι στη δημογραφική υποχώρηση που ζει η 
Ευρώπη, ζούμε μία δημογραφική έκρηξη στις χώρες εκτός Ευρώπης. 
Νομίζω ότι η ανισορροπία αυτή τείνει να μεγαλώσει. Το χάσμα θα 
διευρύνεται και είναι αδιανόητο να σμικρυνθεί.

Άρα, λοιπόν, θα έλεγα ότι έχουμε κάθε συμφέρον, τώρα που οι
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πιέσεις δεν είναι τόσο έντονες, δεν είναι τόσο πιεστικές ίσως, να 
αναζητήσουμε τουλάχιστον ψηφίδες, τουλάχιστον επιλογές κοινής 
μεταναστευτικής πολιτικής. Αύριο, φοβάμαι, θα είναι αργά. Και θα είναι 
αργά, διότι η μονομερής προσέγγιση, που φαίνεται να κυριαρχεί στις 
ευρωπαϊκές χώρες, ότι δηλαδή ρυθμίζουμε τα μεταναστευτικά ρεύματα 
ανάλογα με τις δικές μας ανάγκες, δεν ξέρω πόσο θα μπορεί να είναι 
αποδεκτή. Όταν η δημογραφική έκρηξη στις μη ευρωπαϊκές χώρες, αρχίζει 
να γιγαντώνεται και αρχίζει να χτυπάει πιο έντονα την πόρτα της 
Ευρώπης, είναι βέβαιο ότι θα έχουν στενέψει ασφυκτικά τα περιθώρια 
επιλογών.

Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι ίσως η τελευταία ώρα, καθ’ 
υπερβολή το λέω αυτό, να αναζητήσουμε κοινή μεταναστευτική πολιτική. 
Να δούμε το πρόβλημα, όχι όπως παρουσιάζεται σήμερα, όπως θα 
παρουσιαστεί ενόψει των εντεινόμενων δημογραφικών εκρήξεων που 
ζούμε στο περιβάλλον της Ευρώπης. Με άλλα λόγια, νομίζω, δεν ωφελεί 
μία ευρωκεντρική προσέγγιση του προβλήματος, αλλά θα πρέπει να 
προεκτείνουμε την εξέτασή του και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο K.Weil έχει το λόγο.

P.WEIL: Πρόεδρε έπ’ αυτού νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. 
Βεβαίως είναι όμως ένα θέμα, το οποίο θεωρείται ως ένα από τα τέσσερα 
σκέλη της Κοινής Διακήρυξης του ΤαπιρθΓθ. Αλλά όπου η Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν ξέρει πως να συμπληρώσει αυτό το καλάθι 
με κάτι το συγκεκριμένο. Δηλαδή, το θέμα της συνανάπτυξης.

Θα σας πω ειλικρινά πως βλέπω τα πράγματα. Συχνά στην χώρα 
μου ακούω τους πιο συντηρητικούς πολιτικούς, τους πιο περιοριστικούς 
πολιτικούς να λένε στο τέλος μιας ομιλίας για τη μετανάστευση, ότι η λύση 
είναι η ανάπτυξη. Μερικές φορές ή λένε ότι οι χώρες του Νότου πρέπει να 
αναπτυχθούν και έτσι θα λυθούν τα προβλήματα της μετανάστευσης. 
Βλέπουμε, όμως, ότι μερικές φορές αυτή η ιδέα της ανάπτυξης είναι ένα 
τέχνασμα, για να συγκαλύψει το κλείσιμο της μετανάστευσης, για να την 
συγκαλύψει κανείς με μια γενναιόδωρη παρέμβαση, ψευδά γενναιόδωρη.

Προσθέτω πάλι εδώ που εμείς βάλαμε στην ημερήσια διάταξη
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αυτή τη συνανάτττυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ορισμένες πολιτικές, που 
ανάλογα με τις στιγμές τις ονομάσαμε βοήθεια στην επιστροφή, βοήθεια 
στην επανένταξη. Σ’ αυτή την ανάπτυξη περιλάμβανε ορισμένα χρήματα, 
τα οποία δίναμε σε ορισμένες εκατοντάδες μετανάστες για να ξαναφύγουν, 
χωρίς να αντιληφθούμε τελικά ότι ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι χιλιάδες 
ξένων επιστρέφουν κάθε χρόνο στην πατρίδα τους μόνοι τους, όταν 
μπορούν να εισπράξουν κάποια σύνταξη στη χώρα τους, χωρίς ενίσχυση 
και βοήθεια και παρέμβαση από το γαλλικό κράτος, το οποίο τους 
παροτρύνει να ξαναφύγουν στη χώρα τους.

Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε και μετριοπαθείς και φιλόδοξοι 
συγχρόνως, επειδή στο ίδιο το θέμα της μετανάστευσης μπορούμε να 
οργανώσουμε μία συνδιαχείριση με τις χώρες του Νότου. Επειδή 
μπορούμε να οργανώσουμε αυτό που λέμε ένα trade off, μία ανταλλαγή, 
διότι έχουμε πράγματα τα οποία μπορούμε να ανταλλάξουμε με εκείνους. 
Τι μπορούμε, λοιπόν, να προσφέρουμε εμείς στις χώρες του Νότου; 
Καθαρά και μόνον από πλευράς μετανάστευσης, δεν μιλάω για οικονομική 
ανάπτυξη, που είναι ένα άλλο θέμα.

Πρώτα απ’ όλα μπορούμε να προσφέρουμε βίζες, δηλαδή 
δικαιώματα εισόδου. Να τους προσφέρουμε συμβάσεις εποχιακές και να 
ξαναφύγουν μετά από μία ορισμένη περίοδο στην χώρα τους. Εμβάσματα, 
μεταναστευτικά εμβάσματα, τα οποία είναι οι οικονομίες τους που 
μπορούνε να πάρουν μαζί τους πίσω όταν τελειώσει η δουλειά τους. Όλα 
αυτά τα δικαιώματα μετάβασης και επιστροφής, το δικαίωμα δηλαδή των 
συνταξιούχων να επανέλθουν στη χώρα τους αρκετά νωρίς, ώστε να 
προσφέρουν κάτι στη χώρα τους από την εμπειρία που απεκόμισαν στη 
χώρα υποδοχής.

Αυτά, λοιπόν, μπορείτε να βάλετε στη ζυγαριά. Εμείς τι θα 
κερδίσουμε; Εμείς κερδίζουμε τους εργαζόμενους, μερικές φορές 
κερδίζουμε πληθυσμό, αυτό όμως είναι βούληση ελεύθερη του κάθε 
ανθρώπου να εγκατασταθεί ή όχι, μόνος ή με την οικογένειά του στην 
άλλη χώρα και μπορούμε, τολμώ να πω, να ζητήσουμε κάποια βοήθεια 
από την πλευρά των δικών τους χωρών προέλευσης, ώστε να 
επιστρέφουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουνε παραμείνει παράνομοι.
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Ξέρετε πως γίνεται η επαναπροώθηση. Σε αυτή την περίπτωση οι 
αλλοδαποί δεν έχουνε διαβατήρια, δεν έχουνε χαρτιά και συνεπώς πρέπει 
να γίνει επαναπροώθηση στις χώρες τους.

Εάν συνάψουμε συμφωνίες με αυτές τις χώρες που έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις, από πλευράς κυκλοφορίας, εγκατάστασης, από πλευράς 
οικονομικής ανάπτυξης, από πλευράς επιστροφής, τότε θα μπορούσαμε 
να ζητήσουμε μία βοήθεια, συνεργασία των Προξενείων αυτών των 
χωρών, ώστε να αναγνωρίσουν τους δικούς τους πολίτες, οι οποίοι ήταν 
παράνομοι στις χώρες μας. Αυτές είναι μερικές ιδέες που προτείνω ως 
απάντηση στην παρέμβασή σας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ K.Weil. Ο κ.Τσουκαλάς νομίζω έπ’ 
αυτού, έχει το λόγο.
Κ.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: έπ’ αυτού ήθελα να παρέμβω ακριβώς κ.Πρόεδρε, προς 
την ίδια κατεύθυνση που παρεμβήκατε και εσείς. Δηλαδή, έχω την 
αίσθηση ότι η συζήτηση που κάνουμε εδώ, θα μπορούσε να είναι μια 
συζήτηση η οποία γίνεται στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης. Έχω μια 
αίσθηση ότι το γενικό πλαίσιο, το οποίο έχει τεθεί, το οποίο αναφέρεται 
στον κόσμο ουσιαστικά, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την προοδευτική 
δυνατότητα να σκεφτεί κανείς λύση για τα παγκόσμια προβλήματα, σε 
όλες τις προοδευτικώς διακυβερνώμενες χώρες.

Έχει γλιστρήσει προς την κατεύθυνση, του καλώς νοούμενου 
φυσικά συμφέροντος των χωρών, των λίγων χωρών, των ευρωπαϊκών 
χωρών ή και άλλων χωρών που δεν αντιπροσωπεύονται εδώ, που εν 
πάση περιπτώσει είναι οι αναπτυγμένες, οι πλούσιες, οι οποίες έχουνε 
κάθε συμφέρον και κάθε βούληση να αναπαραγάγουν το παγκόσμιο 
σύστημα, το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα, το οποίο είναι γνωστό ως 
παγκοσμιοποιημένο αυτή τη στιγμή, λίγο πολύ όπως έχει.

Και διαπιστώνω εδώ, συνεχίζοντας την παρέμβαση του 
κ.Παπαδημητρίου το εξής: ότι θα έλεγα ένα από τα πιο παράλογα και ας 
μου επιτραπεί ο όρος, αξιώματα επί τη βάση του οποίου λειτουργεί ο 
κόσμος σήμερα είναι το εξής: ότι όλα τα πράγματα κινούνται ελευθέρως, 
πράγματα, εμπορεύματα, κεφάλαια, πληροφορίες. Θεωρείται ότι πρέπει
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να κινούνται ελευθέρους, διότι αυτό είναι προς το καλό της ανάπτυξης του 
κόσμου όλου, πλην ενός, των ανθρώπων.

Δηλαδή, έχουμε κατασκευάσει ένα σύστημα, το οποίο είναι γενικά 
αποδεκτό, παγκόσμιο σύστημα, όπου όλα τα πράγματα δεν πρέπει να 
ελέγχονται, τίποτα δεν χρειάζεται βίζα, απεναντίας όπου υπάρχει βίζα, 
δηλαδή μία διοικητική παρέμβαση του κυριαρχικού κράτους, το οποίο 
θέλει να εμποδίσει οποιαδήποτε διακίνηση, αυτό είναι απαγορευτικό επί τη 
βάση των σημερινών ηθών. Απεναντίας, συζητάμε να ανοίξουμε λίγο τη 
διαδικασία της διοικητικής ή κυβερνητικής ή κυριαρχικής στρόφιγγας, η 
οποία επιτρέπει ή δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να διακινούνται από το 
ένα μέρος στο άλλο. Αυτό αν θέλετε είναι μια γενική παρατήρηση.

Θέλω να πω όμως και όντας Έλληνας, ίσως έχω μια πολύ πιο 
άμεση αντίληψη, εδώ ξέρετε ότι έχουν έρθει 1 εκατομμύριο περίπου 
άνθρωποι, εκ των οποίων οι 600 χιλιάδες ήρθαν απ’ την Αλβανία. Οι 
περισσότεροι απ’ αυτούς είναι παράνομοι. Είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να 
μπω σε λεπτομέρειες. Το ζήτημα είναι ότι με τη φαινόμενη εξέλιξη των 
παγκοσμίων μεγεθών, με τη δημοκρατική ανισορροπία η οποία 
δημιουργείται παντού, τα είπε ο κ.Παπαδημητρίου, δημοκρατικός 
μαρασμός στη Δύση, δημοκρατική έκρηξη στο Νότο. Είναι προφανές ότι οι 
πιέσεις, όχι ειδικευμένων εργαζομένων με ειδικό No How, αλλά μαζών 
ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν στη χώρα τους, 
θα πολλαπλασιαστούν, κυρίως δε στα σημεία εκείνα όπου υπάρχει 
σύνορο, είτε θαλάσσιο είτε χερσαίο, ανάμεσα στις δύο αυτές -πως να την 
πει κανείς- περιχαρακωμένες περιοχές.

Δηλαδή, όταν σκεπτόμαστε τα 100 εκατομμύρια Αράβων που είναι 
σε ελάχιστη απόσταση από δω, τα 100 εκατομμύρια αύριο των Τούρκων, 
οι οποίοι ακόμα δεν έχουν λύσει τα προβλήματά τους, τα εκατοντάδες 
εκατομμύρια των Ρώσων ή άλλων, είναι προφανώς ότι το πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με το Μεξικό, που 
πηγαινοέρχονται εκατομμύρια εργαζόμενοι κάθε μέρα, χωρίς να έχει 
επιλυθεί και εκεί, θα είναι το πρόβλημα του μέλλοντος.

Το ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι να σκεφτεί κανείς απλώς μεταβατικές
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διατάξεις, επί τη βάση των οποίων -αυτή είναι η γνώμη μου τουλάχιστον- 
να εξορθολογιστεί το θέμα της μετανάστευσης, αλλά να δει κανείς στο 
ζήτημα, στην πιο θεμελιακή του βάση, που είναι η πλήρης και συνεχής 
ανατροπή των παγκοσμίων ισορροπιών. Και δεν είναι αυτό το θέμα 
φυσικά μόνον αν κινήσεις ανθρώπων, αλλά κινήσεως κεφαλαίων, 
πληροφοριών και όλα αυτά τα πράγματα.

Λοιπόν, εάν η Δύση και το λέω γενικώς, αδιαφορήσει όπως είπε ο 
κ.Παπαδημητρίου και θελήσει να αναβάλει έπ’ αόριστον τα προβλήματα, η 
κατάσταση θα γίνεται δη όλο και περισσότερο καταστροφική και θα έλεγα 
εκρηκτική και ένα από τα κύρια συμπτώματα της έκρηξης αυτής, 
κινδυνεύει να είναι η συσσώρευση εκατομμυρίων ανθρώπων στα σύνορα 
των πολιτειών των πιο ευνομούμενων και των πιο ανεπτυγμένων, οι 
οποίοι θα εισρέουνε συνεχώς και μαζικά.

Σήμερα, ακόμα το πρόβλημα ίσως ελέγχεται. Αλλά όπως είπε και 
ο κ.Παπαδημητρίου και συμφωνώ απολύτως μαζί του, αύριο νομίζω πως 
δεν θα ελέγχεται. Γι’ αυτό πιστεύω ότι στο πλαίσιο συναντήσεων όπως η 
δική μας σήμερα, η οποία έχει την πολυτέλεια, αν θέλετε, να αναφέρεται 
στα προβλήματα του κόσμου, θα πρέπει το πρόβλημα της μετανάστευσης 
να τίθεται σε πολύ ευρύτερη κλίμακα. Όχι μόνον από την άποψη του 
στενώς νοούμενου ευρωπαϊκού ή συμφέροντος των Βορίων, αλλά από την 
άποψη της ενδεχομένης μεθόδευσης νέων μέτρων, παγκόσμιας εμβέλειας, 
τα οποία κάποτε θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανατροπή των 
σημερινών δυναμικών, οι οποίες είναι παγκοσμίως, κατά τη γνώμη μου 
τουλάχιστον, αρκετά δυσοίωνες. Ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Έχω ένα μακρύ κατάλογο, αλλά ζήτησε για μισό λεπτό το 
λόγο ο κ.Ιωακειμίδης, αν το επιτρέπει ο K.Aboutaleb.
Π.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: Έχω μία ερώτηση. Ελεύθερη διακίνηση ή ανάπτυξη; 
Ποια είναι η λύση στο πρόβλημα; Ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων, 
ελεύθερη διακίνηση ατόμων ή ανάπτυξη του αναπτυσσόμενου κόσμου;

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κρατήστε το ερώτημα και την δίνετε την απάντηση στη 
συνέχεια. Ο K.Aboutaleb έχει το λόγο.
A.ABOUTALEB: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση προς εσάς.
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Μετά το διάλειμμα, υποτίθεται ότι το θέμα μας θα ήταν η ελάττωση της 
παράνομης εργασίας και η υιοθέτηση οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτικών μέτρων για την ενσωμάτωση των μεταναστών. Ωστόσο 
διαπιστώνω ότι η συζήτηση εξακολουθεί να επικεντρώνεται στο ζήτημα, το 
οποίο συζητήθηκε και πριν το διάλειμμα. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να 
κάνω κάποιες παρατηρήσεις επί του θέματος αυτού. Ευχαριστώ.

Θα ξεκινήσω από τη μείωση της παράνομης εργασίας. Θα 
μπορούσα να πω να μην ασχοληθούμε καθόλου με το ζήτημα, αλλά 
κάποιοι άνθρωποι από τη Γκάνα που έσωσαν τη ζωή τον Δεκέμβριο που 
μας πέρασε. Ήμουνα σε μια στάση ταξί και όδευα προς το τρένο, όταν μου 
επιτέθηκε κάποιος για να μου πάρει το πορτοφόλι. Δύο παράνομοι 
μετανάστες όμως από τη Γκάνα, οι οποίοι περίμεναν το λεωφορείο τους, 
μου έσωσαν τη ζωή. Δέχτηκα, λοιπόν, μια επίθεση και οι άνθρωποι αυτοί 
με βοήθησαν. Αυτά ως προς τις δικές μου προδιαθέσεις. Τους γνωρίζω 
αυτούς τους ανθρώπους, διότι κάθε μέρα τους βλέπω στις 6 το πρωί να 
περιμένουν το λεωφορείο για να πάνε στη δουλειά τους. Έρχονται και τους 
παίρνουνε οι Ολλανδοί εργοδότες τους, κάτι χοντροί ροδοκόκκινοι κύριοι 
και τους πηγαίνουν στα χωράφια για να δουλέψουν.

Ξεκίνησα μ’ αυτήν τη διήγηση, διότι στην Ολλανδία υπάρχει μια 
πάρα πολύ αυστηρή νομοθεσία, η οποία προβλέπει πολύ αυστηρές 
κυρώσεις για τους εργοδότες, που απασχολούν λαθρομετανάστες. Τα 
πρόστιμα μπορεί να φτάσουν μέχρι και 10 χιλιάδες γκίλντες. Παρά ταύτα η 
καταπολέμηση της παράνομης εργασίας, δεν επιτυγχάνεται, διότι απλώς 
είναι ελκυστική για τους εργοδότες. Δεν έχουμε επίσημα στοιχεία, αλλά 
σύμφωνα με εκτιμήσεις στο Άμστερνταμ υπάρχουν περίπου 40 χιλιάδες 
παράνομοι εργαζόμενοι. Μιλάω, βεβαίως, για εκτιμήσεις, διότι δεν 
υπάρχουν μητρώα με τα ονόματα των παράνομων εργαζομένων.

Η κατάσταση αυτή είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Και το 
ερώτημα είναι: τι απαιτείται; Να επενδύσουμε περισσότερα κονδύλια; Να 
εντείνουμε τις προσπάθειες αστυνόμευσης, προκειμένου να αναχαιτιστεί 
το φαινόμενο; Δεν γνωρίζω. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω. Όλες οι 
προσπάθειες που κάναμε στην Ολλανδία και ο K.Wijnen από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης θα μπορούσε να σας τα περιγράφει με
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περισσότερες λεπτομέρειες, όλες οι προσπάθειες μας, λοιπόν, απέτυχαν.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο εξής: οι μορφές 
σύγχρονης δουλείας και η παράνομη διακίνηση γυναικών, που αφορά 
γυναίκες από αφρικανικές χώρες, από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, 
πρόκειται για ένα φαινόμενο απαράδεκτο, κατά τη γνώμη μου, πρόκειται 
για μια μορφή σύγχρονης δουλείας και δεν ισχυρίζομαι ότι οι παράνομοι 
εργαζόμενοι δεν είναι και αυτοί σύγχρονοι σκλάβοι. Αλλά η παράνομη 
διακίνηση γυναικών προσβάλει τον πολιτισμό μας. Ας μην ξεχνάμε, 
λοιπόν, αυτό το θέμα, είναι πολύ σημαντικό.

Το δεύτερο ζήτημα το οποίο τέθηκε στο πρόγραμμα, ήτανε τα 
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά μέτρα για την ενσωμάτωση των 
μεταναστών. Κατά τη γνώμη μου, η πολιτική αυτή θα πρέπει να κινείται και 
προς τις δύο κατευθύνσεις. Δεν είναι δυνατόν να ζητούμε από τους 
νεοεισερχόμενους να υιοθετούν τις συνήθειες της χώρας, τα ήθη της 
χώρας, στην οποία έρχονται. Αλλά θα πρέπει εκ παραλλήλου να 
διδάσκουμε και στους πολίτες των χωρών την αποδοχή των ξένων, των 
μεταναστών.

Μια ανάλογη πολιτική έχει υιοθετηθεί στην Ολλανδία. Παρά ταύτα, 
παρά το γεγονός ότι η πολιτική εφαρμόζεται εδώ και χρόνια, ακόμη και 
μετανάστες προηγουμένων δεκαετιών, όπως ο πατέρας μου, δεν γίνονται 
πλήρως αποδεκτοί από την Ολλανδική κοινωνία. Δεν αρκεί, λοιπόν, να 
ζητούμε μόνο από τους μετανάστες να γίνουν πολίτες των νέων τους 
χωρών. Χρειάζεται να τους παρέχουμε και μερικά βασικά πράγματα. 
Καταρχήν εκπαίδευση, παιδεία. Ο μετανάστης χρειάζεται να εκπαιδευτεί 
προκειμένου να υιοθετήσει τις νέες αξίες της χώρας υποδοχής. Εξάλλου 
εκπαίδευση είναι η μόνη δίοδος, η οποία θα του επιτρέψει την κοινωνική 
αναρρίχηση ή την εργασιακή αναρρίχηση.

Ένα δεύτερη σημαντικό ζήτημα. Απασχόληση. Μέσα από τη 
μισθωτή εργασία οι μετανάστες μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους 
στην κοινωνία. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό; Καταρχήν μέσα απ’ τη 
διαχείριση της πολυμορφίας, ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε το πρωί και 
μέσα από μία πολιτική, η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες των εργοδοτών.
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Θα αναφερθώ σε ένα μέτρο το οποίο ελήφθη από τον Πρωθυπουργό μας, 
πριν από ένα εξάμηνο περίπου. Κάλεσε τους εκπρόσωπους των 
εργοδοτών, υποτίθεται ότι θα ήταν μια συνάντηση κεκλεισμένων των 
θυρών, ωστόσο στην Ολλανδία τίποτα δεν μένει κρυφό.

Κάλεσε, λοιπόν, τους σημαντικότερους εκπροσώπους εργοδοτών, 
πρέπει να ήταν 18 άτομα αν δεν απατώμαι, και τους είπε το εξής: «έχετε 
πρόβλημα με την αγορά εργασίας. Χρειάζεστε εργαζομένους, 
εξειδικευμένους εργαζομένους. Η κυβέρνηση θα επενδύσει για την 
εκπαίδευση των εργαζομένων, θα φροντίσει για την ψήφιση κάποιων 
νομοθετικών ρυθμίσεων, αλλά θέλουμε να ζητήσουμε από σας να 
καταβάλετε μεγαλύτερες προσπάθειες, προκειμένου να προσφέρετε 
απασχόληση στους μετανάστες, σε διάφορους παραγωγικούς κλάδους». 
Η κίνηση αυτή ήτανε πολύ έξυπνη. Ελάχιστοι μετανάστες έχουν αρκετά 
προσόντα, προκειμένου να συμμετάσχουν πλήρως στην αγορά εργασίας 
και εν πάση περιπτώσει τα προσόντα τους δεν αρκούν για να τους 
εξασφαλίσουν μια καλύτερη θέση μέσα στην αγορά εργασίας.

Έχουμε νεαρούς ανθρώπους από την Τουρκία, το Μαρόκο και 
άλλες χώρες, οι οποίοι διαθέτουν αρκετά προσόντα και πάλι όμως 
αντιμετωπίζουν προβλήματα, όσον αφορά στην ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας. Υπάρχουν κάποιοι αόρατοι φραγμοί, κάποια αόρατα εμπόδια, 
τα οποία δεν είναι εύκολο να περιγραφούν. Η αρχή, λοιπόν, ήταν 
δύσκολη, βλέπουμε όμως πως τα μέτρα αυτά είχαν επιτυχία. Το ποσοστό 
απασχόλησης μεταναστών στους συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους 
αυξάνεται. Ο Πρόεδρος της KLM και της μεγαλύτερης τράπεζας της 
Ολλανδίας, έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια με θέμα τη διαχείριση της 
πολυμορφίας, της διαφοράς. Το ίδιο ισχύει και για άλλα ανώτερα στελέχη 
επιχειρήσεων.

Ήταν μια πολύ σωστή κίνηση, λοιπόν, η οποία προώθησε τους 
μετανάστες μέσα στην αγορά εργασίας. Δεν στοίχισε τίποτα, αλλά 
απαιτούσε θάρρος, απαιτούσε ευφυΐα. Η κυβέρνηση είπε στους 
εκπροσώπους των εργοδοτών: «είμαι εδώ για να διευκολύνω τη δράση 
σας, εσείς όμως θα πρέπει να αναλάβετε δράση για να λυθεί το πρόβλημα 
όσον αφορά στην κατάσταση». Και γιατί μιλάω για έξυπνη κίνηση; Διότι 
δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί ο αποκλεισμός των νεαρών μεταναστών,
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οι οποίοι λένε «μα εγώ είμαι Ολλανδός ή είμαι Γάλλος ή είμαι Γερμανός». 
Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να αποκλείουμε τα άτομα αυτά από την 
κοινωνία, χωρίς να κληθούμε μακροπρόθεσμα να καταβάλουμε ένα πολύ 
μεγάλο κοινωνικό τίμημα.

Το κοινωνικό τίμημα θα μπορούσε να είναι η κοινωνική αστάθεια, 
θα μπορούσαν να υπάρξουν συγκρούσεις μεταξύ νέων και αστυνομικών 
οργάνων. Θα μπορούσαν να υπάρξουν περιοχές απαγόρευσης 
κυκλοφορίας, όπως γίνεται σε κάποιες περιοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες 
και σας διαβεβαιώνω ότι ακόμη και στην Ολλανδία έχουν δημιουργηθεί 
κάποια τέτοια γκέτο, κάποιες περιοχές στις οποίες δεν μπορεί κανείς να 
κυκλοφορήσει ελεύθερα.

Μια τέτοια κίνηση όμως, μια τέτοια έξυπνη κίνηση, αυξήθηκε ο 
αριθμός των νεαρών, ανθρώπων οι οποίοι εισέρχονται στην αγορά 
εργασίας και ικανοποιήθηκαν οι ανάγκες των εργοδοτών, ενώ παράλληλα 
παγιώθηκε η κοινωνική σταθερότητα. Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κ.Τίνιος έχει το λόγο.
κ.ΤΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις, μία 
είναι σε συνέχεια αυτού που είπε και ο κ.Τσουκαλάς, για την ευρωκεντρική 
αντιμετώπιση του θέματος της μετανάστευσης. Αυτό που νομίζω το 
ζητούμενο για την Προοδευτική Διακυβέρνηση, είναι να λάβουμε υπόψη 
ότι ο κόσμος σήμερα δεν είναι οργανωμένος με μία γραμμή, από τη μια να 
είναι η Ευρώπη ή οι αναπτυγμένες χώρες και από την άλλη οι 
αναπτυσσόμενες. Ο ένας να έχει δημογραφικό πρόβλημα γήρανσης και ο 
άλλος να έχει ακριβώς το αντίθετο.

Αυτό που έχουμε και ο τρόπος που είναι οργανωμένος ο κόσμος 
σήμερα και αυτό είναι η έννοια, νομίζω, της συναντήσεως σαν και αυτή, 
είναι ότι ο κόσμος είναι οργανωμένος με βάση ορισμένες περιφερειακές 
ολοκληρώσεις. Έχουμε την Ευρώπη, η οποία Ευρώπη είναι εμείς που 
είμαστε ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συν οι ανατολικοί, αλλά αυτή η 
περιφερειακή ένωση ότι και να γίνει θα έχει πρόβλημα γήρανσης, διότι 
μπορούμε να λύσουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση παροδικά το 
πρόβλημά μας, αλλά θα χειροτερεύσουμε το πρόβλημα στις χώρες της
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Ανατολικής Ευρώπης, πολλές από τις οποίες έχουν χειρότερο πρόβλημα 
δημογραφικό από το δικό μας.

Από την άλλη όμως, δεν είναι ανοργάνωτη η άλλη πλευρά. Πρέπει 
να λάβουμε υπόψη ότι η Βόρια Αμερική είναι οργανωμένη στη «NAFTA» 
όπου οι δημογραφικές συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές και οι 
συνθήκες διακίνησης και του κεφαλαίου, αλλά και των αγαθών, είναι 
διαφορετικές από ότι στην Ευρώπη. Η Λατινική Αμερική είναι οργανωμένη 
στη «MERPOSOU», η Ασία οργανώνεται και αυτό, βέβαια, αφήνει την 
Αφρική έρμαιο, με δημογραφικά προβλήματα όχι γήρανσης αλλά 
αποδυνάμωση του πληθυσμού λόγω ασθενειών όπως το AIDS και μη 
οργανωμένη.

Αυτό το οποίο, επομένως, χρειάζεται σε συζητήσεις για την 
Προοδευτική Διακυβέρνηση είναι μια αναζήτηση κανόνων, επενδύσεων, οι 
οποίες να μην επικεντρώνονται μόνο στην κίνηση ενός συντελεστού 
παραγωγής, αλλά να προσπαθήσουν να συζητήσουν τους τρόπους 
εμπλοκής μεταξύ των διαφόρων αυτών περιφερειακών ενοτήτων, έτσι 
ώστε να οδηγήσουνε μια συνολικότερη καλύτερη λύση. Αυτό βέβαια είναι 
σχετικά εύκολο να το πει κάποιος γενικά, θέλει πάρα πολύ δουλειά, είναι 
πολύ δύσκολο θέμα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να πάρει τη συζήτηση 
περαιτέρω από μία απλή συζήτηση Βορρά - Νότου.

Το δεύτερο σημείο έχει σχέση με αυτό που είπε ο K.Aboutaleb. 
Δηλαδή, για το θέμα της νομιμοποίησης και νόμιμης εργασίας μεταναστών 
κτλ. Αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι η μετανάστευση σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες ήρθε ακριβώς και είχε θετικό αποτέλεσμα στην 
αγορά εργασίας, ακριβώς επειδή έδωσε μια λύση στα προβλήματα της 
έλλειψης ευελιξίας της αγοράς εργασίας. Δηλαδή, μπόρεσε αξιοποιώντας 
το γεγονός ότι ήταν διατεθειμένοι να δουλέψουνε σε χαμηλότερα 
εισοδήματα, σε χαμηλότερους μισθούς οι μετανάστες, μπόρεσαν να 
προσφέρουν υπηρεσίες, οι οποίες με τις προϋπάρχουσες συνθήκες δεν 
ήταν οικονομικές, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες σε ηλικιωμένους κτλ.

Πολλές φορές η επιμονή για νομιμοποίηση με τους 
προϋπάρχοντες όρους, λειτουργεί ως παράγοντας προστασίας της
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προστατευμένης αγοράς εργασίας. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα 
χαρακτηριστικό: όλοι που ζούμε στην Ελλάδα ξέρουμε ότι ο κλάδος της 
οικοδομής ανέκαθεν ήταν πρωταθλητής στην εισφοροδιαφυγή. Δεν 
πλήρωναν εισφορές στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Τώρα οι ίδιοι 
που ποτέ δεν πλήρωναν εισφορές, παραπονιούνται με πολύ δυνατό 
τρόπο, για την μη πλήρωση εισφορών από τους μετανάστες. Στην 
περίπτωση αυτή βλέπουμε ότι είναι, αυτού του είδους η εμμονή στον 
τύπο, είναι απλώς ένας τρόπος περιθωριοποίησης και διατήρησης 
προνομίων της αγοράς εργασίας. Και νομίζω ότι το όλο θέμα της 
νομιμοποίησης των μεταναστών πρέπει να ειδωθεί παράλληλα με τους 
κανονισμούς για την ευελιξία στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη διάρκεια του Β Παγκοσμίου 
Πολέμου, στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο η Βρετανική φρουρά περίμενε τους 
Ιάπωνες να επιτεθούν δια θαλάσσης. Είχαν στρέψει, λοιπόν, τα όπλα τους 
προς τη θάλασσα. Βεβαίως οι Ιάπωνες έφτασαν με τα πόδια και με 
ποδήλατα και ξεπέρασαν μία από τις ισχυρότερες φρουρές στη 
Σιγκαπούρη.

Συζητώντας ορισμένα απ’ αυτά τα θέματα, πιστεύω, ότι πρέπει να 
αντιληφθούμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αυτό που συνέβη στην 
Βρετανική φρουρά. Δηλαδή, υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε στρέψει τα 
όπλα μας προς τη λάθος κατεύθυνση και κινδυνεύουμε να μας 
ξεπεράσουν τα γεγονότα, γεγονότα στα οποία δεν θα έχουμε εμείς καμία 
ανάμειξη. Αυτά που είπε ο K.Aboutaleb είναι πάρα πολύ σχετικά με την 
όλη συζήτηση.

Ο τρόπος με τον οποίον περιορίζουμε την κοινωνική εργασία είναι 
το θέμα μας και τρόποι για να υιοθετηθούν οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτικά μέτρα για την ενσωμάτωση των μεταναστών. Και ακριβώς μιλάμε 
γιατί πρόκειται για μετανάστες. Εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα 
ερωτήματα. Τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες που οδηγούν 
στη μετανάστευση αυτούς τους ανθρώπους; Προφανώς υπάρχουν 
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης σε διάφορες χώρες σήμερα. Υπάρχουν 
θέματα που έθεσαν διάφοροι, όμως πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα
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πράγματα με οικουμενική σκοπιά και να είμαστε σε θέση να μιλάμε ο ένας 
στον άλλον για τρόπους αντιμετώπισης και διόρθωσης των καταστάσεων.

Προτείνω, λοιπόν, να βρούμε ένα τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε 
συνολικά τα θέματα αυτά και όχι με τον τρόπο μόνο που επηρεάζουν 
εμάς, την Αφρική ή την Ευρώπη ή την Αμερική, αλλά με τον τρόπο που 
επηρεάζουν την ανθρωπότητα. Και έτσι να βρούμε τις απαραίτητες 
απαντήσεις στα ζητήματα αυτά. Ενδεχομένως θα διαπιστώσετε ότι 
βραχυπρόθεσμα ίσως θα πρέπει να κάνουμε αυτά που λέτε ότι κάνουν οι 
διάφορες χώρες, αλλά μακροπρόθεσμα ενδεχομένως να χρειάζεται να 
αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
δημοκρατίας κτλ. και να υιοθετούμε κοινές θέσεις. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Ο κ.Χαραλάμπης έχει το λόγο. 
κ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ: Ναι, στο πνεύμα αυτό των οποίων ελέχθησαν 
προηγουμένως, που μίλησε ο κ.Τσουκαλάς, αλλά και οι άλλοι συνάδελφοι, 
νομίζω ότι το δημογραφικό επιχείρημα το οποίο αναφέρθηκε, είναι ένα 
ορθολογικό επιχείρημα, η οποιαδήποτε απόκλιση λάθους ή όχι, αλλά 
δημιουργεί μία εικόνα ως εάν, εφόσον υπάρχει το δημογραφικό πρόβλημα 
έχουμε ανάγκη μεταναστών και απλώς συζητάμε το θέμα πως έχουμε 
ανάγκη μεταναστών, ξεχνώντας αυτά που είπαμε και το πρωί, ότι 
ουσιαστικά υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις σ’ αυτό.

Εγώ νομίζω ότι ένα επιχείρημα δημογραφικό θα πρέπει σιγά-σιγά 
να μπει στον πολιτικό λόγο, γιατί αν είμαστε λίγο κυνικοί, μιλάμε για 
κυβερνήσεις, για πολιτική κυβερνήσεων ή ευρωπαϊκή ή εθνική, οι οποίοι 
πρέπει να πάρουν και εκλογές. Ούτως ώστε θα πρέπει να μπει σιγά-σιγά 
στον πολιτικό λόγο, ως μία ανάγκη σε συνδυασμό και με την έκρηξη που 
γίνεται γύρω, αλλά πιστεύω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει ταυτόχρονα να 
γίνει, έστω και αν μοιάζει λίγο παλιομοδίτικο, είναι -μιλήσαμε το πρωί- για 
εκπαιδευτικό σύστημα.

Ως τώρα έχουμε αναφερθεί στα θέματα της γλώσσας, ίσως με 
κάποια υπερβολή. Έχουμε αναφερθεί στο θέμα των δεξιοτήτων, των 
επαγγελματικών δεξιοτήτων. Μία τεράστια προβληματική που υπάρχει και 
κάποιες χώρες προσπαθούν να το λύσουν, νομίζω η δική μας πολύ

129



Ε Κ.Ε.Μ.-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 19/3/2001

λιγότερο, είναι στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσα να μπουν αξίες 
παγκόσμιας εμβέλειας. Δηλαδή, πρώτον: να προχωρήσουμε σε μία 
απομυθοποίηση, σκληρή απομυθοποίηση της έννοιας της ομοιογένειας, η 
οποία όπως και αν παρουσιάστηκε, όπως και αν κάποια στιγμή, ακόμη και 
στη χώρα μας, φάνηκε να είναι όντως ένα γεγονός, είναι ουσιαστικά ένας 
μύθος, διότι καλύπτει μία ιστορική πορεία, βάσει της οποίας διάφορες 
εθνότητες, τοπικές κοινωνίες, αναγκάστηκαν ή οδηγήθηκαν να 
διαμορφώσουν εθνική ταυτότητα. Και οι συγκεκριμένες ιστορικές 
διεργασίες στην πορεία μετά τη Λοζάννη κτλ.

Αλλά κάθε χώρα έχει αυτό το πρόβλημα, κάποιες το 
αναγνωρίζουν ήδη, κάποιες ακόμη το αποκρύβουν. Δηλαδή, μία 
διαμόρφωση της ιστορίας, κατανόηση της ιστορίας πλέον σε μία πολύ πιο 
ρεαλιστική, πραγματική μορφή, πέρα από ιδεολογήματα εθνικής 
ταυτότητας, ένα.

Δεύτερον: η κατανόηση της παγκόσμιας διάστασης της ιστορίας. 
Όλη αυτή η συζήτηση με τις δυτικές αξίες και τις μη δυτικές αξίες. Θα 
πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτές οι αξίες, στις οποίες αποδίδουμε με τις 
έννοιες νεωτερικότητα, δημοκρατία κτλ. δεν είναι ούτε εθνικές, ούτε απλώς 
δυτικές. Υπάρχει ένας μύθος και εκεί από Χάντιγκτον και άλλους ότι είναι 
δυτικές ή και από αντίθετες προς τις θέσεις, αντίθετες προς την ελευθερία, 
τη δημοκρατία, τα δικαιώματα κτλ.

Υπάρχει μία παγκόσμια διάσταση σ’ αυτό, δηλαδή αν δεν είχε 
σηκωθεί η Ινδία εναντίον της Αγγλικής αποικιοκρατίας, κανένας δεν θα 
αποδεχόταν τους Ινδούς ως ίσους, έστω και τυπικά. Δηλαδή, είναι μία 
διάσταση, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μία διάσταση παγκόσμια. 
Απομυθοποίηση καταστάσεων, εννοιών, όπως η έννοια της αξιοπρέπειας, 
ας πούμε, η οποία ξαφνικά αποχωρίζεται από το γεγονός της υλικότητάς 
της, ότι ο άνθρωπος που ζει στα σκουπίδια δεν μπορεί να είναι 
αξιοπρεπής.

Δηλαδή, μία διάσταση της παγκόσμιας ιστορίας, μια σύλληψη της 
κοινωνίας ως παγκόσμιας και μία απομυθοποίηση εθνογενετικών 
καταστάσεων, ομοιογενών κτλ. Διότι πρέπει να σπάσουμε, μπορεί να
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έχουμε το δημογραφικό επιχείρημα, να έχουμε τις ανάγκες, να βλέπουμε τι 
γίνεται εκεί πίσω, αλλά πρέπει μακροπρόθεσμα -μεσοπρόθεσμα, 
βραχυπρόθεσμα μπορεί να γίνει με αναδιαρθρώσεις της έννομης τάξης, 
εγγυήσεις όπως είπε ο κ.Παπαδημητρίου- αλλά μακροπρόθεσμα οι 
επόμενες γενιές πρέπει όχι μόνο να εξαναγκαστούν να δεχτούν πράγματα, 
διότι διαφορετικά οικονομικά δεν γίνεται, πρέπει να το κάνουνε αξιακά 
αποδεκτό.

Και κάπου γίνεται μια τεράστια συζήτηση για την εκπαίδευση, για 
δεξιότητες, να μπορέσουνε, ξέρω εγώ, οι ξένοι εργαζόμενοι να έχουν τις 
ίδιες ικανότητες ή οι δικοί μας να είναι ανταγωνιστικοί προς τους άλλους 
Ευρωπαίους, αλλά ξεχνιέται ή τέλος πάντων πάει στο περιθώριο, ένα 
τεράστιο, μεγάλο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, που είναι πραγματικά η 
πολιτική συνείδηση σε μία κατάσταση μίας παγκόσμιας κοινωνίας. 
Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Η κα Jenson έχει το λόγο. 
J.JENSON: Ευχαριστώ πολύ. Έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. 
Καταρχάς η πρώτη παρατήρηση σχετίζεται με το θέμα της συνεδρίας. Τα 
όσα συζητήσαμε στη διάρκεια του απογεύματος αλλά και το πρωί, μοιάζει 
να υπάρχει μια ρήξη, μια αναντιστοιχία μεταξύ των όσων είπαμε σήμερα 
το πρωί και όσων λέμε σήμερα το απόγευμα.

Μοιάζει να είναι ασύνδετα και αυτό εκφράστηκε πολύ καλά από 
έναν Ολλανδό συνάδελφο, ο οποίος έκανε λόγο για αναγνώριση ή μάλλον 
για την ανάγκη αμφίδρομης αποδοχής, προκειμένου οι μετανάστες να 
συμμετάσχουν στην ενσωμάτωση. Δεν είναι μόνον, δηλαδή, οι μετανάστες 
οι οποίοι θα πρέπει να υιοθετήσουν κάποιες αξίες, αλλά και η κοινωνία 
είναι υπεύθυνη και θα πρέπει να αναγνωρίσει την ύπαρξή τους.

Σήμερα το πρωί όμως λέγαμε «ναι, αυτά πρέπει να κάνουμε» και 
το απόγευμα ξεκινάμε να μιλάμε για την μετανάστευση σαν να ήταν κάτι 
εντελώς διαφορετικό, σαν να ήταν ένα προσωρινό φαινόμενο, σαν οι 
μετανάστες να έχουν έρθει στις χώρες μας μόνο για να βγάλουν κάποια 
μεροκάματα και στη συνέχεια να επιστρέφουν στις χώρες τους. Και όχι 
σαν να πρόκειται για μια μόνιμη επιλογή τους. Μου κάνει εντύπωση, γιατί
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όσο περισσότερο ασχολούμαστε με εναλλακτικές λύσεις που σχετίζονται 
με την ικανότητα επιστροφής των μεταναστών, την ενθάρρυνσή τους να 
επιστρέφουν στις πατρίδες τους, την ενθάρρυνση της παραμονής τους 
στις χώρες μας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τόσο λιγότερο 
σαφές μήνυμα δίνουμε και στις κοινωνίες μας και στους μετανάστες.

Αρχίσαμε, δηλαδή, να μιλάμε περισσότερο για τους μετανάστες, 
παρά για την πολυμορφία και αυτό καταδεικνύει ότι η συναίνεση μεταξύ 
των παρευρισκομένων σε αυτήν την αίθουσα, μοιάζει να μην είναι τόσο 
ισχυρή όσο φάνηκε σήμερα το πρωί. Δεν ασχοληθήκαμε, δηλαδή, εκτενώς 
με την προώθηση και την ενθάρρυνση της διαφοράς, της ποικιλομορφίας. 
Αυτή είναι η αίσθηση την οποία μου δημιουργείται, αν αποστασιοποιηθώ 
κάπως από τη συζήτηση.

r

Ωστόσο, όσον αφορά στην Προοδευτική Διακυβέρνηση, θα πρέπει 
να λάβουμε μια απόφαση, για το κατά πόσον θα μεταχειριστούμε τους 
μετανάστες ως πραγματικά μέλη της κοινωνίας, ως πολίτες αυτής ή αν θα 
συνεχίσουμε να τους βλέπουμε ως φιλοξενούμενους εργάτες, οι οποίοι για 
οικονομικούς λόγους βρίσκονται στη χώρα μας, αλλά θα ήθελαν να 
επιστρέφουν εκεί ή εν πάση περιπτώσει να διατηρήσουν κατά κύριο λόγο 
τις επαφές με τη χώρα προέλευσής τους.

Κι αυτό με φέρνει στο συμπέρασμα, ότι μάλλον έχουμε μια ανάγκη 
να παρουσιάσουμε τις κοινωνίες μας ως διαφορετικές, ως διαθέτουσες 
ποικιλομορφία, ενώ στην ουσία δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και θα επανέλθω 
στο σχόλιο του K.Mafolo για τα όσα είπε για την ολοκληρωμένη 
αντιμετώπιση και όχι μόνο για τους λόγους τους οποίους εξέθεσε ο ίδιος, 
όσον αφορά στη συσχέτιση Βορρά - Νότου, αλλά και για λόγους 
διακυβέρνησης, για θεσμικούς λόγους, διότι φαίνεται η ανικανότητα των 
κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Φαίνεται η αναντιστοιχία, η 
ασυμβατότητα των πολιτικών, φαίνονται οι αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Απαιτείται, λοιπόν, να κάνουμε ακόμη πολλά, όχι μόνο όσον 
αφορά στην εναρμόνιση ή τη συνεργασία Βορρά - Νότου, αλλά και τη 
συνεργασία εντός των πλαισίων του Βορρά, όχι μόνο στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μεταξύ όλων των βορείων χωρών.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ.Ανδρεόπουλος έχει το λόγο. 
κ.ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ: Η συζήτηση οπωσδήποτε δεν πρέπει να μείνει σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ακριβώς γιατί δεν θα μπορούσε ποτέ να λυθεί το 
πρόβλημα. Τα κράτη τα οποία θα δεχτούν τους οποιουσδήποτε 
καινούργιους κατοίκους, έτσι θα τους πω εγώ, θα πρέπει να απαντήσουνε 
σε μία ερώτηση. Αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν ή μετά από λίγο καιρό θα 
φύγουν; Η απάντηση θα πρέπει να είναι, θα μείνουν.

Εφόσον, λοιπόν, σκεφτούμε αυτό και απαντήσουμε ότι θα μείνουν, 
πρέπει να φύγουμε από τη λέξη ανεκτικότητα και να πάμε στη λέξη 
αποδοχή. We have to switch from tolerance to acceptance, and this is a 
key problem. To πρόβλημα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από το να 
ελπίζουμε ή να επιδιώκουμε να φέρουμε ανθρώπους με διαφορετικές 
κουλτούρες να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν, δεν γίνεται με 
διοικητικά μέτρα. Η ενσωμάτωση, integration, των μεταναστών, των 
καινούργιων κατοίκων, θα γίνει μόνο μέσα από την εκπαίδευση. Και θα 
πω τι περιεχόμενο πρέπει να έχει αυτή η εκπαίδευση.

Σίγουρα θα πρέπει να έχει και μορφή εκπαιδευτική επάνω στα 
επαγγελματικά θέματα, αλλά κατά τη γνώμη μου κυρίως, δεν πρέπει να 
περιμένουμε δύο παλαιού τύπου πολίτες να συνεργαστούν, χωρίς μία 
προετοιμασία. Αντίθετα, θα πρέπει να δώσουμε κυρίως, κατά τη γνώμη 
μου, στους παλαιούς κατοίκους της χώρας, αλλά και στους νέους, αυτό 
που λέγεται καινούργιος τύπος συνείδησης.

Η πολυπολυπολιτιστική αποδοχή, the multicultural acceptance, 
δεν αποτελεί παρά μία από τις 25 με 30 παραμέτρους αυτής της νέας 
συνείδησης. Πρέπει, λοιπόν, να τους δώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, όλα 
αυτά τα νέα στοιχεία του νέου ανθρώπου, ώστε να πάψει να υπάρχει τόσο 
έντονη ανάγκη νομοθετικών παρεμβάσεων. Βεβαίως κάνω μια πολύ 
ελλειπτική περιγραφή, αλλά αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Μία μετάβαση 
προς τη νέα μορφή συνείδησης, ειδάλλως η Ευρώπη και ο κόσμος θα 
σβήσουν, αν δεν υιοθετήσουν την πολυπολιτισμικότητα.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Σας ευχαριστούμε. Στην κα Samuelsson ο λόγος.
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H.SAMUELSSON: Ένα σύντομο σχόλιο που θα μπορούσα να κάνω, δεν 
ξέρω τι απάντηση θα δώσουμε τελικά στο ερώτημα της αναγκαιότητας της 
μετανάστευσης ή όχι. Πρέπει να αναγνωρίσουμε, βεβαίως, στους 
ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ήδη στις χώρες μας, το συζητήσαμε αυτό 
και σήμερα το πρωί, έχουμε παρουσιάσει μια δημογραφική εικόνα, η 
οποία μου κάνει εντύπωση που δεν συνδέεται και με τα μέτρα τα οποία 
είναι αναγκαία να ληφθούν. Για παράδειγμα για τα παιδιά των 
μεταναστών, για τη δεύτερη ή τρίτη γενιά.

Ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και ο συνάδελφος από την 
Ολλανδία. Πρέπει, δηλαδή, να επικεντρωθούμε τώρα στα προβλήματα 
αυτά των παιδιών, ακριβώς λόγω της ζοφερής δημογραφικής εικόνας που 
παρουσιάζουν οι χώρες μας. Διότι αν δεν δείξουμε σεβασμό στα άτομα 
αυτά, τα οποία έφτασαν στις χώρες μας, βρίσκονται ήδη στις χώρες μας, 
θα βρεθούμε αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχουν τώρα οι δύο 
εισηγητές μας ο K.Weil και ο K.Munz.
P.WEIL: Θα απαντήσω πρώτα στον Jane Jenson. Αναφερθήκατε σε μία 
αντίφαση, μεταξύ στην σημερινή πρωινή συζήτηση και στην απογευματινή 
συζήτηση.

Μίλησα για την επιστροφή των μεταναστών και είπα ότι αυτό 
πολλές φορές μπορεί να είναι δική τους θέληση και πρέπει να σεβαστούμε 
τη θέλησή τους, να την ενισχύσουμε, αντί να την εμποδίσουμε. Πρέπει να 
γνωρίζουμε και νομίζω ότι οι ιστορικοί έχουν δείξει, ότι 30% σχεδόν των 
μεταναστών, που διέπλευσαν τον Ατλαντικό στη διάρκεια των αιώνων, 
επέστρεψαν στη χώρα τους. Ποτέ δεν είναι εύκολο να μεταναστεύσει 
κανείς και αντιλαμβανόμαστε ότι στο τέλος της ζωής τους πολλοί θέλουν 
να επαναπατριστούν.

Πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς, αυτοί που θέλουν να μείνουν 
πρέπει να μπορούν να μείνουν, να ζήσουν με την οικογένειά τους, να 
αποκτήσουν σχετικά εύκολα την υπηκοότητα, αλλά αυτοί οι οποίοι θέλουν 
να επαναπατριστούν θα πρέπει, επίσης, σχετικά εύκολα να μπορούν να το 
κάνουν. Και ανοίγω μια παρένθεση για να πω ότι ενδεχομένως και εμείς οι
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ίδιοι κάποτε μπορεί να γίνουμε μετανάστες, εμείς οι Ευρωπαίοι, οι 
Καναδοί, οι Νοτιοαφρικανοί μπορεί να γίνουμε. Υπάρχουν δεκάδες 
Ευρωπαίοι που έχουν φύγει και έχουν πάει στον Καναδά π.χ. Έτσι αυτό 
που λέμε για τους δικούς μας μετανάστες, μπορεί να ισχύσει και για εμάς 
τους ίδιους.

Θα ήθελα για να ολοκληρώσω να επαναλάβω αυτό που πολύ 
σωστά είπε ο συνάδελφος A.Aboutaleb. Πράγματι, δεν συζητήσαμε πολύ 
αυτό το θέμα της ένταξης, αλλά έπρεπε να το είχαμε συζητήσει σήμερα το 
πρωί, αλλά δεν ήτανε σήμερα το πρωί στην ημερήσια διάταξη. Και κάπως 
περιορίσαμε τη συζήτηση. Πολύ σωστά όμως σημειώσατε ότι και 
επαναλαμβάνω τη λέξη που είπατε, είναι κάτι παραπάνω από την ανοχή, 
είναι η αποδοχή. Ανεχόμαστε αυτό το οποίο εξακολουθούμε να θεωρούμε 
διαφορετικό, ενώ η αποδοχή απέναντι σε κάποιον που είναι ίσος, 
παρόμοιος με εμάς και που θα γίνει για πολλούς συμπατριώτης.

Η διαδικασία, λοιπόν, πρέπει να γίνει απ’ την αρχή της 
μετανάστευσης. Και επανέρχομαι σ’ αυτό το πολύ ενδιαφέρον που είπαμε 
σήμερα το πρωί για τη γλώσσα. Σε ποιο βαθμό πρέπει να επιβάλλουμε 
την εκμάθηση της γλώσσας; Υπάρχει όλη η σύγκρουση ανάμεσα στην 
ισότητα και τη διαφορετικότητα. Φυσικά, μπορεί κανείς να επιλέξει να 
διατηρήσει τον πολιτισμό του και τη γλώσσα προέλευσής του, αλλά τότε 
θα πρέπει να συμβιβαστεί με την ανισότητα ένταξης στην αγορά εργασίας. 
Αν δεν μιλά Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, μπορεί να διατηρήσει 
τη γλώσσα του, αλλά αργότερα δύσκολα θα μπορέσει να διεκδικήσει 
καθεστώς πλήρους αποδοχής, πλήρους ισότητας, διότι κατά κάποιο 
τρόπο θα έχει περιθωριοποιηθεί στις κοινωνίες προς τις οποίες 
μετανάστευσε.

Άρα, πρέπει να δούμε που θα βάλουμε την πλάστιγγα. 
Αναφερθήκατε στο παράδειγμα της Ολλανδίας και είπατε ότι τελικά η 
εκμάθηση της Ολλανδικής γλώσσας, ήτανε πολύ σημαντική για την ένταξή 
σας κυρίως, ακόμα και πριν από τη δουλειά. Και βεβαίως αποτελείτε καλό 
παράδειγμα. Και ο Καναδάς νομίζω αποτελεί καλό παράδειγμα. 
Διαπιστώνουμε ότι η εκμάθηση μίας από τις επίσημες γλώσσες της 
χώρας, είναι προϋπόθεση της ένταξης. Αυτό δεν γίνεται σε όλες τις
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ευρωπαϊκές χώρες.

Το τελευταίο που θέλω να πω και που δεν αναφέρθηκε πολύ, 
είναι το θέμα του θρησκευτικού πλουραλισμού. Δεν είπαμε ίσως πάρα 
πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει η Ευρώπη και ίσως λιγότερο η Βόρεια 
Αμερική, έχουμε γίνει χώρα, γη του Ισλάμ και έχουμε μια τέταρτη, πέμπτη 
θρησκεία. Ο ισλαμισμός για πολλές από τις χώρες της Ευρώπης έχει γίνει 
η δεύτερη θρησκεία της χώρας και εδώ πάλι έχουμε ένα πρόβλημα, 
ανοχής ή αποδοχής. Και τα δύο πιστεύω.

Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια, ώστε να εξισωθεί το 
καθεστώς. Δεν μιλάμε για ανταλλαγές, δεν μπορούμε να ζητήσουμε από 
τους μετανάστες που είναι μουσουλμανικής θρησκείας, να αποδεχτούν τις 
θεμελιώδεις αξίες, τους κανόνες των χωρών υποδοχής, εάν εμείς οι ίδιοι 
σε αντιστάθμισμα, δεν αποδεχόμαστε εξίσου τις δικές τους θεμελιώδεις 
αξίες, όσον αφορά στα δικαιώματα της γυναίκας, του άνδρα κτλ.

Εάν δηλαδή αυτή η θρησκεία δεν είναι ίση και δεν έχει τα ίδια 
δικαιώματα με τις άλλες ιστορικά εγκατεστημένες θρησκείες στις χώρες 
υποδοχής μεταναστών. Αυτά ήθελα να πω, κλείνοντας κ.Πρόεδρε. 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο K.Munz έχει το λόγο.

R.MUNZ: Περίμενα με μεγάλη υπομονή το τέλος αυτής της συνεδρίας, θα 
είμαι πολύ σύντομος. Κάνω μια πρόβλεψη, την οποία μπορείτε να 
αμφισβητήσετε βεβαίως, σε 20 ή 30 χρόνια από σήμερα, λέω όμως ότι η 
Ευρώπη θα χαρακτηρίζεται περισσότερο από τη μετανάστευση στη 
διάρκεια των επερχόμενων δεκαετιών, από ότι στη διάρκεια των 
προηγούμενων δεκαετιών και αυτό θα έχει τεράστιο αντίκτυπο, όχι μόνο 
στη σύνθεση των κοινωνιών μας, αλλά και στην ιδέα που έχουμε οι ίδιοι 
για τον εαυτό μας, στην αντίληψη του εαυτού μας.

Αυτό είναι εύκολο να διαπιστωθεί. Μια μεγάλη πρόκληση ως εκ 
τούτου είναι να διερωτηθούμε με ποιο τρόπο θα διαχειριστούμε όλες αυτές 
τις εξελίξεις, διότι προς το παρόν δεν έχουμε έτοιμες απαντήσεις στις 
κοινωνίες μας. Οι απαντήσεις αυτές θα πρέπει να δοθούν ανάλογα με τις 
ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε χώρας. Δεν είναι δυνατόν να δώσουμε μια
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καθολική παγκόσμια απάντηση, που θα ισχύει για όλους και εγώ 
προσωπικά δεν μπορώ παρά να εκπροσωπώ τις ευρωπαϊκές χώρες σ’ 
αυτό το τραπέζι σήμερα. Φαντάζομαι ότι η κατάσταση θα είναι εντελώς 
διαφορετική για την Αφρική ή για την Βόρειο Αμερική.

Ωστόσο θεωρώ πολύ σημαντικό, αυτές οι χώρες τουλάχιστον, οι 
οποίες προσφάτως άρχισαν να γίνονται χώρες υποδοχής μεταναστών, να 
μην προσπαθούν να επινοήσουν εκ νέου τον τροχό, αλλά να διδαχθούν 
από την εμπειρία των υπολοίπων. Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει ευρεία 
ανταλλαγή εμπειριών, θα πρέπει να μελετήσουμε τα διάφορα μέτρα που 
έχουν ληφθεί κατά καιρούς, να δούμε τι έχει αποδεχτεί αποτελεσματικό και 
τι όχι.

Νομίζω ότι είναι πολύτιμο να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας με 
άλλες χώρες, δεν το θεωρώ καθόλου ιμπεριαλιστικό, ούτε εγωιστικό. Θα 
πρέπει επίσης να μοιραζόμαστε τις αποτυχίες μας. Το να πεις σε κάποιον 
«απόφυγε να το κάνεις αυτό» δεν είναι επεκτατισμός, τον προφυλάσσεις 
και τον καθιστάς πιο προσεκτικό. Αυτό είναι κάτι που δεν θα πρέπει να 
ξεχνάμε να τονίζουμε σε τέτοιου είδους συγκεντρώσεις, όπου 
εκπροσωπούνται χώρες Βορρά και Νότου. Σας ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ήρθε η ώρα να τελειώσουμε τις εργασίες αυτής της 
εξαιρετικά γόνιμης και εποικοδομητικής συνάντησης. Θα σας 
παρακαλούσα εξ ονόματος όλων, να ευχαριστήσουμε τους εισηγητές μας 
τον κ.Weil, τον K.Munz, που μας έδωσαν πραγματικά τα ερεθίσματα 
εκείνα, τα οποία έκαναν δυνατή μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Στη συνέχεια θα ήθελα να σας εκθέσω πως σκέφτομαι αυτή τη 
συνέχεια οι συνάδελφοι οι Γερμανοί και εμείς, αφού είχαμε αναλάβει αυτή 
την πρωτοβουλία. Νομίζω ένα παραγωγικό σχήμα δουλειάς θα ήταν να 
αποτυπώσουμε όλη τη συζήτηση, αφού την απομαγνητοφωνήσουμε, να 
προσπαθήσουμε να την κωδικοποιήσουμε και να διατυπώσουμε τα σημεία 
συμφωνίας ή και διαφωνίας, ίσως όχι ως σημεία διαφωνίας, αλλά ως 
σημεία προβληματισμού. Με βάση αυτή την αξιολόγηση, θα 
προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα κείμενο εργασίας, το οποίο θα θέσουμε 
εγκαίρως υπόψη σας για σχολιασμό.
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Το κείμενο αυτό εργασίας θα αττοτελέσει τη βάση της επόμενης 
συνάντησης που θα γίνει, νομίζω, στο τέλος Ιουνίου στη Στοκχόλμη. Αυτά 
είναι τα λίγα λόγια, μάλλον οι λίγες σκέψεις, με τις οποίες σκεφτήκαμε να 
συνεχίσουμε. Θα παρακαλούσα τον κ.Nowak αν έχει κάτι να προσθέσει να 
το κάνει ευχαρίστως ή ενδεχομένως και όποιος από εσάς -νομίζω ότι θα 
μπορούσαμε να ακολουθήσουμε ένα καλύτερο δρόμο- να το κάνει, γιατί η 
μόνη έννοια την οποία έχουμε, να ετοιμάσουμε μία ολοκληρωμένη 
δουλειά, η οποία θα δώσει λαβή σε μια πιο ώριμη και μια πιο γόνιμη 
συζήτηση, η οποία με τη σειρά της θα μπορούσε να δώσει ερεθίσματα, 
ιδέες και προτάσεις στους πολιτικούς μας, για υλοποίηση άμεσα ή το 
πιθανότερο προοπτικά, αλλά πάνω σε μία γραμμή πλεύσης.
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Θα παρακαλούσα πρώτα τον K.Nowak αν θέλει να προσθέσει κάτι 
να το κάνει, αλλιώς να πει δυο λόγια. Τον θεωρούμε ως συνδιοργανωτή, 
αφού η σημαία θα περάσει μετά στη φίλη Γερμανία.
W.NOWAK: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ 
ενδιαφέρουσα ημέρα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η Ελλάς και η 
Γερμανία πρέπει να συντάξουν μία Έκθεση, την οποία να στείλουν στους 
συμμετέχοντες προς έγκριση. Σας καλώ όλους, όσοι έχετε γράψει εργασίες 
για τη συνάντηση, να μας τις στείλετε, έτσι ώστε να τις χρησιμοποιήσουμε, 
τόσο τις εργασίες όσο και τις ιδέες σας στην Τελική Έκθεση.

Την Έκθεση αυτή θα υποβάλλουμε στη συνάντηση του Ιουνίου, 
στο τέλος Ιουνίου και θα μπορέσουμε και πάλι να συζητήσουμε το θέμα. 
Τέλος το επόμενο έγγραφο θα υποβληθεί στην επόμενη Προοδευτική 
Διάσκεψη το Σεπτέμβρη στη Στοκχόλμη. Καταρχήν θα ήθελα να 
ευχαριστήσω όμως τους Έλληνες διοργανωτές για την εξαιρετική 
διοργάνωση αυτής της Διάσκεψης.

Προέρχομαι από μια χώρα, όπου ο χειμώνας είναι μακρύς, 
κοίταζα από ένα γκρίζο γραφείο, ένα γκρίζο τοπίο, μέσα από γκρίζα βροχή 
και είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι εδώ σε αυτή τη χώρα με τα λαμπρά 
χρώματα, την εξαιρετική φιλοξενία και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 
Έλληνες οικοδεσπότες μας για την εξαιρετική τους φιλοξενία. Να 
ευχαριστήσω και τους διερμηνείς, που μας βοήθησαν να καταλάβουμε ο
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ένας τον άλλον. Ο Γάλλος συνάδελφος δεν είναι εδώ, αλλά νομίζω ότι οι 
Έλληνες έχουν ταλέντο στις γλώσσες. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θα μου επιτρέψετε και μένα να εκφράσω τις θερμές 
ευχαριστίες σε όλους, τόσο για την παρουσία, όσο και για την γόνιμη 
συνεισφορά σας σ’ αυτή τη συζήτηση και να δώσω το λόγο για δύο 
τελευταία, θα έλεγα, καταληκτήρια λόγια στον κ.Ιωακειμίδη.

Π.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι, όπως και όλοι οι προλαλήσαντες, θα 
σας ευχαριστήσω και εγώ όλους θερμά, για μια εξαιρετικά-εξαιρετικά 
παραγωγική ημέρα. Ο σκοπός, φυσικά, δεν ήταν να καταλήξουμε σε 
συγκεκριμένα συμπεράσματα, αλλά να σκεφθούμε επί των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι πρέπει να 
ευχαριστήσουμε και τον Ηλία Νάτσιο, που ήταν υπεύθυνος για την 
εξαιρετική-εξαιρετική διοργάνωση. Φυσικά, όπως και ο κ.Nowak θα ήθελα 
και εγώ να ευχαριστήσω τους διερμηνείς, για την συνεισφορά τους στην 
επιτυχία της συνάντησης. Σας ευχαριστώ πολύ.
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