International Migration:
The human face of globalisation
Summary in Greek

Διεθνής Μετανάστεσση: Το ανθρώπινο πρόσωπο της
παγκοσμιοποίησης
Περίληψη στα ελληνικά



Αληιώληαο από ηε κνλαδηθή εκπεηξνγλσκνζύλε ηνπ ΟΟΣΑ ην βηβιίν απηό πξνρσξά
πέξα από ηε ξεηνξεία γηα λα εμεηάζεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο δηεζλνύο κεηαλάζηεπζεο
ζήκεξα. Από πνύ έξρνληαη θαη πνύ πεγαίλνπλ νη κεηαλάζηεο; Πώο νη θπβεξλήζεηο
δηαρεηξίδνληαη ηε κεηαλάζηεπζε; Πνηεο είλαη νη επηδόζεηο ησλ κεηαλαζηώλ ζηνπο ηνκείο
ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εξγαζίαο; Καη, ηέινο, ε κεηαλάζηεπζε βνεζά ή παξαθσιύεη ηελ
αλάπηπμε ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ;



Πεξίπνπ 190 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζηνλ θόζκν δνπλ ζε δηαθνξεηηθή ρώξα από απηή
ζηελ νπνία γελλήζεθαλ. Οη κεηαλάζηεο απηνί θέξλνπλ ελέξγεηα, επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη
λέεο ηδέεο ζηηο θνηλσλίεο καο. Υπάξρνπλ όκσο θαη αξλεηηθέο πιεπξέο: λένη κεηαλάζηεο
πνπ απνηπγράλνπλ ζην ζρνιείν, ελήιηθεο πνπ δε βξίζθνπλ εξγαζία θαη, θπζηθά, ε
έιιεηςε ξύζκηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο. Οη ελ ιόγσ πξνθιήζεηο κπνξνύλ λα κεηαηξέςνπλ
ην ζέκα ηεο κεηαλάζηεπζεο ζε πνιηηηθό «αιεμηθέξαπλν» θαζώο θαη ζε αληηθείκελν
νξγηζκέλσλ ζπδεηήζεσλ.
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Λίγα ζέκαηα ππξνδνηνύλ αληηπαξαζέζεηο όζν ε δηεζλήο
κεηαλάζηεπζε, ελ κέξεη επεηδή ζίγεη πνιιά άιια δεηήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκία, ηε δεκνγξαθία, ηελ πνιηηηθή, ηελ εζληθή
αζθάιεηα, ηνλ πνιηηηζκό, ηε γιώζζα θη αθόκα θαη ηε ζξεζθεία. Ο
ζπλδπαζκόο απηόο δπζρεξαίλεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ ήδε
πνιύπινθε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθώλ νη νπνίεο κεγηζηνπνηνύλ ηα
νθέιε από ηε κεηαλάζηεπζε γηα ηηο ρώξεο εγθαηάζηαζεο ησλ
κεηαλαζηώλ, γηα ηηο ρώξεο πνπ αθήλνπλ πίζσ ηνπο αιιά θαη γηα ηνπο
ίδηνπο ηνπο κεηαλάζηεο.
Δληνύηνηο, ε ππεξπήδεζε απηώλ ησλ δπζθνιηώλ είλαη νπζηαζηηθήο
ζεκαζίαο, θπξίσο επεηδή ε κεηαλάζηεπζε είλαη κία ζηαζεξά ηεο
αλζξώπηλεο ηζηνξίαο: νη άλζξσπνη αλαδεηνύζαλ πάληα, θαη ζα
ζπλερίζνπλ λα αλαδεηνύλ, λέεο θαη θαιύηεξεο παηξίδεο. Δπηπιένλ,
πνιιέο ρώξεο ζα ρξεηαζηεί λα ζπλερίζνπλ λα πξνζειθύνπλ κεηαλάζηεο
θαηά ηα επόκελα ρξόληα, θαζώο πξνζπαζνύλ λα αληεπεμέξζνπλ ζηε
γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη επηδηώθνπλ λα θαιύςνπλ ηα θελά ζην
εξγαηηθό δπλακηθό ηνπο. Καη νη ρώξεο ζηηο νπνίεο δνπλ ήδε κεγάιεο
θνηλόηεηεο κεηαλαζηώλ ζα ρξεηαζηεί επίζεο λα βξνπλ ηξόπνπο λα
βειηηώζνπλ ηηο επηδόζεηο ησλ κεηαλαζηώλ ζε ηνκείο όπσο ε
εθπαίδεπζε θαη ε απαζρόιεζε. Όια απηά απνηεινύλ ηδηαίηεξε
πξόθιεζε γηα ηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ δεδνκέλνπ όηη από ηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ’70 ην πνζνζηό ησλ κεηαλαζηώλ ζηνλ πιεζπζκό ηνπο
ζρεδόλ δηπιαζηάζηεθε θηάλνληαο πεξίπνπ ζην 8,3%. Αληίζεηα, ην
πνζνζηό απηό είλαη πνιύ πην ρακειό ζηηο ιηγόηεξν αλαπηπγκέλεο
ρώξεο.

Απιθμοί και ηάζειρ
Μόιηο θάησ από ην 3% ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ, δειαδή
πεξίπνπ 190 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη, δεη ζε δηαθνξεηηθή ρώξα από
απηή ζηελ νπνία γελλήζεθε. Τν πνζνζηό απηό ίζσο λα θαληάδεη κηθξό,
όκσο θαζώο νη κεηαλάζηεο ηείλνπλ λα κεηαβαίλνπλ ζε ζρεηηθά ιίγνπο
πξννξηζκνύο, πηζαλόλ λα αληηπξνζσπεύνπλ αξθεηά κεγάιεο κεξίδεο
ηνπ πιεζπζκνύ ζην εζσηεξηθό θάζε επηκέξνπο ρώξαο. Σηε δώλε ηνπ
ΟΟΣΑ νη κεηαλάζηεο ππεξβαίλνπλ ην 23% ηνπ πιεζπζκνύ ζηελ
Απζηξαιία θαη ηελ Διβεηία, όκσο ν αξηζκόο ηνπο αλέξρεηαη ζρεδόλ
κόιηο ζην 3% ζηε Φηλιαλδία θαη ηελ Οπγγαξία.

Επιπλέον απιθμοί
Ζ ζπκβνιή ηεο
κεηαλάζηεπζεο

Γεληθά, ε κεηαλάζηεπζε είλαη ε ηζηνξία ηεο κεηαθίλεζεο ησλ
αλζξώπσλ ζε ρώξεο πνπ είλαη ζρεηηθά πινπζηόηεξεο (αιιά όρη
απαξαίηεηα «πινύζηεο») ζε ζύγθξηζε κε ηηο δηθέο ηνπο. Τνύην
ζεκαίλεη όηη νη άλζξσπνη δε κεηαθηλνύληαη κόλν από ηηο
αλαπηπζζόκελεο πξνο ηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο, αιιά επίζεο ζε κεγάιν
βαζκό μεταξύ ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ. Δάλ νλνκάζνπκε ηνλ
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αλαπηπγκέλν θόζκν «βνξξά» θαη ηνλ αλαπηπζζόκελν «λόην»,
κπνξνύκε λα πνύκε όηη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ κεηαλαζηώλ ζηνλ
θόζκν ηαμηδεύεη από ην βνξξά πξνο ην βνξξά, άιιν έλα ηξίην από ην
λόην πξνο ην βνξξά θαη ην ηειεπηαίν έλα ηξίην από ην λόην πξνο ην
λόην.

Διασείπιζη ηηρ μεηανάζηεςζηρ
Ζ θύζε ηεο κεηαλάζηεπζεο δηαθέξεη πάξα πνιύ από ρώξα ζε
ρώξα. Σε κεξηθέο, όπσο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ε Γαιιία, ε
πιεηνλόηεηα ησλ λόκηκσλ κεηαλαζηώλ απνδεκνύλ γηα νηθνγελεηαθνύο
ιόγνπο – είηε γηα λα ζκίμνπλ κε ζηελνύο ζπγγελείο πνπ ήδε δηακέλνπλ
ζηηο ρώξεο απηέο είηε γηα λα μεθηλήζνπλ έγγακν βίν. Σε άιιεο, όπσο ε
Διβεηία, νη πεξηζζόηεξνη κεηαλάζηεο ηαμηδεύνπλ επεηδή έρνπλ ην
δηθαίσκα λα εξγαζηνύλ θαη λα δήζνπλ ζηε ρώξα απηή. Υπάξρνπλ θαη
άιιεο δηαθνξέο. Σηηο παξαδνζηαθέο «ρώξεο εγθαηάζηαζεο», όπσο ε
Απζηξαιία, ν Καλαδάο θη νη ΖΠΑ, νη πεξηζζόηεξνη κεηαλάζηεο
ζρεδηάδνπλ λα εγθαηαζηαζνύλ κόληκα. Αληίζεηα, ζε κηα δώλε
ειεύζεξεο θπθινθνξίαο κεηαμύ πνιιώλ θξαηώλ όπσο ε Δπξσπατθή
Έλσζε ε κεηαλάζηεπζε είλαη πην ζπρλά πξνζσξηλή.
Όινη απηνί νη παξάγνληεο, θαζώο θαη νη αλάγθεο ησλ ρσξώλ γηα
εηδηθεπκέλν θαη αλεηδίθεπην εξγαηηθό δπλακηθό, επεξεάδνπλ ηνπο
ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θπβεξλήζεηο επηδηώθνπλ λα δηαρεηξηζηνύλ
ηε κεηαλάζηεπζε. Δληνύηνηο, είλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί όηη κεγάιν
κέξνο ηεο κεηαλάζηεπζεο δελ ειέγρεηαη άκεζα από ηηο θπβεξλήζεηο. Σε
πνιιέο πεξηπηώζεηο ηα άηνκα έρνπλ νπζηαζηηθά ην δηθαίσκα λα
εγθαηαζηαζνύλ ζηελ αιινδαπή ίζσο επεηδή ε ρώξα αλαγλσξίδεη ην
δηθαίσκα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο ή επεηδή έρεη δεζκεπηεί λα
ππνδερηεί νξηζκέλν αξηζκό αηηνύλησλ άζπιν ή επεηδή αλήθεη ζε δώλε
ειεύζεξεο θπθινθνξίαο. Τέινο, ππάξρεη θαη ην θαηλόκελν ηεο
παξάηππεο - ή «παξάλνκεο» – κεηαλάζηεπζεο, έλα ζέκα επίκαρν ζε
πνιιέο ρώξεο πνπ έηεηλε λα θαιιηεξγεί αηζζήκαηα αληηπάζεηαο αθόκε
θαη γηα ηε λόκηκε κεηαλάζηεπζε.
Πξάγκαηη, ε ύπαξμε ηεο άηππεο κεηαλάζηεπζεο θαη ε πξνθαλήο
απνηπρία ησλ κεηαλαζηώλ λα εληαρζνύλ επηηπρώο – ηδηαίηεξα ζε
νξηζκέλεο επξσπατθέο ρώξεο – βνήζεζαλ λα δηακνξθσζεί πξόζθαηα ε
ηάζε λα δπζρεξαίλεηαη ε παξαδνζηαθή κεηαλάζηεπζε, ηδηαίηεξα ε
νηθνγελεηαθή κεηαλάζηεπζε ζε πνιιέο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ. Νέα έκθαζε
επίζεο πξνζδίδεηαη ζηελ ελζάξξπλζε ησλ κεηαλαζηώλ λα
δηαρεηξηζηνύλ νη ίδηνη πην ελεξγά ηελ έληαμή ηνπο. Τα καζήκαηα
γιώζζαο θαη ηα πξνγξάκκαηα πιεξνθόξεζεο δηαδίδνληαη επξέσο. Τα
πξνγξάκκαηα απηά παξέρνπλ πξαθηηθέο ζπκβνπιέο θαη πεξηγξάθνπλ
ην δηνηθεηηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο, θαζώο θαη ηηο απαξαίηεηεο
δηαηππώζεηο πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαησζνύλ. Τν κεηνλέθηεκά ηνπο είλαη
όηη όιν θαη πην ζπρλά είλαη πηζαλό λα δεηεζεί από ηνπο κεηαλάζηεο λα
απνδείμνπλ όηη θαηέρνπλ ηε γλώζε θαη ηηο ηθαλόηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη
γηα λα πινεγήζνπλ ηε δσή ηνπο ζηηο λέεο ηνπο παηξίδεο. Παξάιιεια,
ππάξρνπλ κεξηθέο ελδείμεηο ζηξνθήο πξνο ηηο επνλνκαδόκελεο
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«πξννξαηηθέο» κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ
ελζάξξπλζε εμεηδηθεπκέλσλ κεηαλαζηώλ λα θαιύςνπλ ηα θελά ζην
εξγαηηθό δπλακηθό, ηδηαίηεξα ζε ηνκείο όπσο ε πιεξνθνξηθή, ε ηαηξηθή
θαη ε βηνταηξηθή κεραληθή.

Μεηανάζηεςζη και εκπαίδεςζη
Ζ εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδεη βαζηθό ξόιν βνεζώληαο ηνπο λένπο
κεηαλάζηεο λα επηηύρνπλ ζηε δσή ηνπο ζηηο λέεο ηνπο παηξίδεο. Τνπο
βνεζά λα κάζνπλ ηελ ηνπηθή γιώζζα θαη ηνπο εθνδηάδεη κε κεξηθέο
από ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο ηθαλόηεηεο πνπ ζα ρξεηαζηνύλ ζε όιε ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Τνπο παξέρεη επίζεο θνηλσληθέο θαη
πνιηηηζκηθέο γέθπξεο κε ηηο εκεδαπέο θνηλόηεηεο. Δληνύηνηο, ν βαζκόο
ζηνλ νπνίν ε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα πξνάγεη ηελ πνιηηηζκηθή
«έληαμε» ησλ λέσλ κεηαλαζηώλ απνηειεί επίκαρν ζέκα ζε πνιιέο
ρώξεο θαζώο θαη αληηθείκελν παζηαζκέλσλ ζπδεηήζεσλ.
Σε επίπεδν παηδείαο, πνηεο είλαη νη επηδόζεηο ησλ λέσλ
κεηαλαζηώλ; Τν πξόγξακκα PISA ηνπ ΟΟΣΑ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ
καζεηώλ παξέρεη κεξηθά ελδηαθέξνληα ζηνηρεία. Σε ηξεηο από ηηο
παξαδνζηαθέο ρώξεο εγθαηάζηαζεο (Απζηξαιία, Καλαδάο θαη Νέα
Εειαλδία) νη επηδόζεηο ησλ κεηαλαζηώλ καζεηώλ ήηαλ εμίζνπ θαιέο
κε απηέο ησλ εκεδαπώλ καζεηώλ ζύκθσλα κε ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ
PISA 2006. Σε νξηζκέλεο άιιεο ρώξεο, ηδηαίηεξα ζηελ Απζηξία, ην
Βέιγην, ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ηε Γαλία, ηηο Κάησ Φώξεο θαη ηε
Σνπεδία, νη επηδόζεηο ηνπο ήηαλ αηζζεηά ρακειόηεξεο. Σηε Γαλία κόλν
ην 1% πεξίπνπ ηεο δεύηεξεο γεληάο κεηαλαζηώλ αξίζηεπζε, έλαληη ηνπ
7% ησλ εκεδαπώλ.

Μια αναπηςζζόμενη
επισειπημαηική
δπαζηηπιόηηηα
Αξηζκόο καζεηώλ παγθνζκίσο
εγγεγξακκέλσλ εθηόο ηεο
ρώξαο ππεθνόηεηαο

Πνηνη παξάγνληεο εμεγνύλ απηέο ηηο δηαθνξέο; Πξηλ λα δνζεί
απάληεζε, είλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί όηη νη αξηζκνί απηνί
αληηπξνζσπεύνπλ κέζνπο όξνπο. Όπσο ηα παηδηά ησλ εκεδαπώλ έηζη
θαη ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηώλ απνηεινύλ έλα αλνκνηνγελέο ζύλνιν, θη
αθόκα θαη ζε ρώξεο όπνπ ε κέζε βαζκνινγία ηνπο είλαη ρακειή
ππάξρνπλ πνιινί λένη κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ θαιέο επηδόζεηο. Σαλ
νκάδα ε επίδνζε ησλ παηδηώλ ησλ κεηαλαζηώλ θαζνξίδεηαη από ην
νηθνγελεηαθό ηνπο ππόβαζξν, ηηο γισζζηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο θαη ηε
δπλαηόηεηα ηνπ ηνπηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο λα ζηεξίμεη κε
εκεδαπνύο καζεηέο. Οη πνιηηηθέο εηζδνρήο ησλ ρσξώλ ζηηο νπνίεο
εγθαζίζηαληαη είλαη επίζεο ζεκαληηθέο. Σηηο ρώξεο όπνπ ε εηζδνρή ησλ
κεηαλαζηώλ βαζίδεηαη πεξηζζόηεξν ζε ζπζηήκαηα επηινγήο, όπσο
ζηελ Απζηξαιία, νη κεηαλάζηεο ζπλήζσο είλαη πην κνξθσκέλνη θαη ζε
θαιύηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε από ό,ηη ζε άιιεο ρώξεο θη απηό
ζπρλά αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο θαιύηεξεο εθπαηδεπηηθέο επηδόζεηο ησλ
παηδηώλ ηνπο.
Τη κπνξνύλ λα θάλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα γηα λα
βνεζήζνπλ ηνπο λένπο κεηαλάζηεο λα αλαπηύμνπλ πιήξσο ηηο
δπλαηόηεηέο ηνπο; Οη πξνζπάζεηεο κπνξνύλ λα μεθηλήζνπλ λσξίο θαηά
ηελ πξνζρνιηθή θξνληίδα θαη εθπαίδεπζε πνπ κπνξνύλ λα
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αμηνπνηήζνπλ ηε κνλαδηθή ηθαλόηεηα εθκάζεζεο γιώζζαο ησλ κηθξώλ
παηδηώλ γηα λα ηνπο πξνζθέξνπλ έλα πιενλέθηεκα ζηελ θαηάθηεζε ηεο
ηνπηθήο γιώζζαο. Οη παηδηθνί ζηαζκνί πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ
εθπαίδεπζε κε ηε θξνληίδα κπνξνύλ λα επηθέξνπλ επίζεο ζεκαληηθά
νθέιε γηα ηα πνιύ κηθξά παηδηά ησλ θησρόηεξσλ νηθνγελεηώλ ζε
θξίζηκν ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηνπο.
Αξγόηεξα, ηα ζρνιεία κπνξνύλ λα ζηεξίμνπλ ηνπο λένπο
κεηαλάζηεο κέζσ εηδηθώλ πξνπαξαζθεπαζηηθώλ ηάμεσλ, αλ θη αθόκα
βξίζθεηαη ππό ζπδήηεζε πνηα ζα είλαη ε δηάξθεηά ηνπο πξνηνύ ηα
παηδηά ελζσκαησζνύλ ζην θαλνληθό ζρνιείν. Παξνκνίσο, κνινλόηη
όινη ζπκθσλνύλ γηα ηελ σθειηκόηεηα ηεο πξνώζεζεο ηεο γξήγνξεο
εθκάζεζεο ηεο ηνπηθήο γιώζζαο από ηνπο λένπο κεηαλάζηεο, νη
γλώκεο δηίζηαληαη όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν πνπ απηό πξέπεη λα γίλεη. Γηα
παξάδεηγκα, ζε κεξηθέο ρώξεο ηα παηδηά κεηαλαζηώλ αθνινπζνύλ
ελδερνκέλσο έλα ζρεηηθά ζύληνκν θαη μερσξηζηό εληαηηθό πξόγξακκα
εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο πξηλ λα κεηεγγξαθνύλ ζηα θνηλά ζρνιεία. Σε
άιιεο θνηηνύλ ελδερνκέλσο ζε θαλνληθέο ηάμεηο θαη παξάιιεια
παξαθνινπζνύλ επηπξόζζεηα καζήκαηα γιώζζαο.
Μαδί κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ κεηαλαζηώλ αμίδεη λα εμεηάζνπκε ην
απμαλόκελν θαηλόκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο για εθπαίδεπζε. Από ηα
κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ’70 ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ εγγξάθεθαλ ζε
εθπαηδεπηηθά
ηδξύκαηα
εθηόο
ηεο
παηξίδαο
ηνπο
ππεξηεηξαπιαζηάζηεθε μεπεξλώληαο ηα 2,7 εθαηνκκύξηα. Οη
θπβεξλήζεηο θαη ηα θνιέγηα ζε πνιιέο ρώξεο ζα ήζειαλ λα δνπλ αθόκα
κεγαιύηεξε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ απηνύ. Γηα πνην ιόγν; Πξώηνλ, γηαηί
ε πξνζθνξά ζέζεσλ ζε αιινδαπνύο καζεηέο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ
πξνώζεζε ηεο δηεζλνύο ακνηβαίαο θαηαλόεζεο κεηαμύ ησλ ρσξώλ θαη
κεηαμύ ησλ ζεκεξηλώλ όιν θαη πην πνιππνιηηηζκηθώλ θνηλσληώλ.
Γεύηεξνλ, γηαηί νη δηεζλείο καζεηέο ζεκαίλνπλ κεγάια θέξδε. Τξίηνλ,
γηαηί ε θνίηεζε ζηελ αιινδαπή ίζσο λα είλαη ην πξώην βήκα γηα ηελ
πην καθξνρξόληα παξακνλή ζηε θηινμελνύζα ρώξα, πνπ
καθξνπξόζεζκα κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ξόιν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
αλαγθώλ ζε εηδηθεπκέλνπο κεηαλάζηεο.

Μεηανάζηεςζη και επγαζία

Ποιορ επγάζεηαι;
Σπκκεηνρή κεηαλαζηώλ θαη
εκεδαπώλ ζην εξγαηηθό
δπλακηθό, 2006

Γεληθά, νη θπβεξλήζεηο ζέινπλ λα θάλνπλ ηνπο κεηαλάζηεο λα
εξγαζηνύλ. Μεξηθέο θνξέο απηό νθείιεηαη ζε νηθνλνκηθέο αλάγθεο.
Γηα παξάδεηγκα, κεξηθνί ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, όπσο ηα μελνδνρεία, ηα
εζηηαηόξηα θαη ε γεσξγία, εμαξηώληαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ
εξγαζία ησλ κεηαλαζηώλ. Όκσο ππάξρνπλ επίζεο νθέιε γηα ηνπο
κεηαλάζηεο. Ζ ελζάξξπλζή ηνπο λα εξγαζηνύλ κπνξεί λα κεηώζεη ηηο
πηζαλόηεηεο λα εγθισβηζηνύλ νη ίδηνη θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο ζηε
θηώρεηα θαη κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα δεκηνπξγήζνπλ θνηλσληθνύο
θαη θνηλνηηθνύο δεζκνύο.
Πνηεο είλαη νη επηδόζεηο ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο;
Από πιεπξάο πνζνζηνύ απαζρόιεζεο, θαηά ηα ρξόληα πξηλ ηελ ύθεζε
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ηνπ 2008 νη κεηαλάζηεο ηα πήγαηλαλ ζρεδόλ εμίζνπ θαιά, θαη κεξηθέο
θνξέο θαιύηεξα, από ό,ηη νη εκεδαπνί πεξίπνπ ζηηο κηζέο από ηηο 24
ρώξεο γηα ηηο νπνίεο ν ΟΟΣΑ δηαζέηεη αμηόπηζηα ζηνηρεία. Δληνύηνηο,
ζε πνιιέο άιιεο ρώξεο ν εκεδαπόο πιεζπζκόο ήηαλ πην πηζαλό λα
εξγάδεηαη από ό,ηη νη κεηαλάζηεο. (Ζ νηθνλνκηθή ύθεζε ελδερνκέλσο
λα επηδεηλώζεη ηα πξνβιήκαηα απηά, θαζώο, όηαλ ε νηθνλνκηθή
δξαζηεξηόηεηα ζπξξηθλώλεηαη, νη κεηαλάζηεο ηδηαίηεξα δηαηξέρνπλ ηνλ
θίλδπλν λα ράζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο.)
Όκσο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθό λα εμεηάζνπκε ην είδνο ηεο εξγαζίαο
ησλ κεηαλαζηώλ. Σε κεγαιύηεξν βαζκό από ό,ηη νη εκεδαπνί νη
κεηαλάζηεο δηαζέηνπλ ζπρλά πεξηζζόηεξα πξνζόληα από απηά πνπ
απαηηεί ε εξγαζία ηνπο. Οη ιόγνη γηα απηό είλαη πνιινί. Οη εξγνδόηεο
ελδέρεηαη λα κελ αλαγλσξίδνπλ ηα πξνζόληα πνπ απνθηήζεθαλ ζε
άιιε ρώξα ή ίζσο λα κελ κπνξνύλ λα εμαθξηβώζνπλ ηελ ηζνδπλακία
ησλ πξνζόλησλ απηώλ κε ηνπο ηνπηθνύο ηίηινπο ζπνπδώλ. Δπίζεο, νη
κεηαλάζηεο πηζαλόλ λα κε κηινύλ ηελ ηνπηθή γιώζζα κε επαξθή
επθξάδεηα θαη ίζσο λα κε δηαζέηνπλ δεζκνύο κε ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα,
γεγνλόο πνπ κπνξεί λα ηνπο εκπνδίζεη λα βξνπλ ηηο θαηάιιειεο θελέο
ζέζεηο εξγαζίαο. Γπζηπρώο, νη δηαθξίζεηο είλαη επίζεο έλα πξόβιεκα,
αλ θαη ζήκεξα ε άξλεζε πξόζιεςεο ιόγσ εζλνηηθήο θαηαγσγήο ή
εζληθόηεηαο είλαη παξάλνκε πξαθηηθή ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ ρσξώλ.
Όπνηνη θη αλ είλαη νη ιόγνη νη κεηαλάζηεο θαη νη νηθνλνκίεο ησλ
ρσξώλ ζηηο νπνίεο δνπλ κπνξνύλ λα σθειεζνύλ από ηε δηαζθάιηζε όηη
νη κεηαλάζηεο είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζνπλ ζην κέγηζην ην
αλζξώπηλν θεθάιαηό ηνπο. Γηα απηό ην ιόγν νη θπβεξλήζεηο πνιιώλ
ρσξώλ εηζήγαγαλ –κε δηαθνξεηηθό βαζκό επηηπρίαο- πξνγξάκκαηα θαη
πξσηνβνπιίεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρύζνπλ ηελ απαζρόιεζε ησλ
κεηαλαζηώλ. Τνύηα ζπκπεξηιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα γισζζηθήο
θαηάξηηζεο, πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο αγσγήο θαη αλάιεςε
δξάζεο γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ πνπ απνθηήζεθαλ
ζηελ αιινδαπή.

Διαπποή επιζηημονικού
δςναμικού
Απόθνηηνη αιινδαπήο ζηηο
ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ

Μεηανάζηεςζη και ανάπηςξη
Τν ζέκα ηεο επίδξαζεο ησλ κεηαλαζηώλ ζηηο ρώξεο εγθαηάζηαζήο
ηνπο θαιύπηεηαη εθηεηακέλα, ζε αληίζεζε κε ηελ άιιε πιεπξά ηνπ
λνκίζκαηνο ζηελ νπνία δίλεηαη ιηγόηεξε πξνζνρή: ζπγθεθξηκέλα, πνηα
είλαη ε επίδξαζε ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ εθξνώλ ζηηο ρώξεο θαη ηηο
νηθνλνκίεο πνπ νη κεηαλάζηεο αθήλνπλ πίζσ ηνπο. Γηα ηηο ρώξεο ηνπ
αλαπηπζζόκελνπ θόζκνπ ε κεηαλάζηεπζε κπνξεί λα είλαη επινγία θαη
θαηάξα: επινγία γηαηί παξέρεη εκβάζκαηα θαη επαθέο κε άιιεο ρώξεο
θαζώο θαη εκπεηξία· θαηάξα γηαηί παίξλεη καδί ηεο ηνπο εμππλόηεξνπο
θαη ηνπο θαιύηεξνπο.
Αο εμεηάζνπκε πξώηα ηελ αξλεηηθή πιεπξά. Ζ απώιεηα άξηζηα
εηδηθεπκέλσλ επαγγεικαηηώλ θαη εξγαδνκέλσλ – ε επνλνκαδόκελε
δηαξξνή επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ – ζεσξείηαη ζπρλά έλαο από ηνπο
θύξηνπο θηλδύλνπο ηεο κεηαλάζηεπζεο, αθόκα θη αλ ε εηθόλα ησλ
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θηλδύλσλ απηώλ είλαη κεξηθέο θνξέο παξαπιαλεηηθή. Πξάγκαηη,
κπνξνύλ λα πξνβιεζνύλ επηρεηξήκαηα γηα κεξηθέο σθέιεηεο θπξίσο ζε
πεξηπηώζεηο όπνπ νη κεηαλάζηεο επηζηξέθνπλ θαη θέξλνπλ ζηηο
παηξίδεο ηνπο λέεο δεμηόηεηεο. Παξόια απηά, ζε ηνκείο όπσο ε
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ηδηαίηεξα ε απώιεηα θαηαξηηζκέλνπ
πξνζσπηθνύ από ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο είλαη αλεζπρεηηθή, αθόκα
θη αλ ηνύην είλαη κόλν κηα πηπρή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη ελ ιόγσ ρώξεο ζηνλ ηνκέα απηόλ.
Από ζεηηθήο πιεπξάο, ηα εκβάζκαηα είλαη ζεκαληηθή πεγή εζόδσλ
από ην εμσηεξηθό γηα πνιιέο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Τν 2007,
ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο Παγθόζκηαο Τξάπεδαο, ε αμία ησλ
εκβαζκάησλ πξνο ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο αλεξρόηαλ ζε
ηνπιάρηζηνλ 240 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ΖΠΑ (όκσο, θαζώο πνιιά
από ηα ρξήκαηα πνπ ζηέιλνπλ νη κεηαλάζηεο ζηηο παηξίδεο ηνπο
δηνρεηεύνληαη κέζσ άηππσλ δηαύισλ, ν πξαγκαηηθόο αξηζκόο είλαη
ζρεδόλ ζίγνπξα κεγαιύηεξνο). Δλώ απηόο ν εηθνληθόο αξηζκόο
αλακέλεηαη λα κεησζεί ιόγσ ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο ύθεζεο, ηα
εκβάζκαηα ελδερνκέλσο λα ζπλερίζνπλ λα αζθνύλ ζεκαληηθή
επίδξαζε ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο σο πξνο ηε κείσζε ηεο
θηώρεηαο, αθόκε θη αλ ν ξόινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο
νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο είλαη ιηγόηεξν ζαθήο.

Η περίληψη αυτή περιέχει StatLinks που επιτρέπουν τη δημιουργία αρχείων τύπου
ExcelTM από το έντυπο κείμενο!
Επιζκεθηείηε ηη διεύθςνζη www.oecd.org/insights
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