
Ε

[  Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Ε Υ Σ Η   :

Α/Α  [ 32 ] IOYΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Ένα από τα βασικά γνωρίσματα του 
21ου αιώνα δεν είναι άλλο από την 
απελευθέρωση των αγορών και το οι-
κονομικά παγκοσμιοποιημένο περι-
βάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν 
όλοι ανεξαιρέτως οι δρώντες του εν 
λόγω συστήματος. Η διεθνοποίηση 
αυτή, που σταδιακά επεκτάθηκε σε 
κάθε γωνία του πλανήτη, προκάλεσε 
αλλαγές σε πληθώρα κοινωνικοπολι-
τικών θεσμών επηρεάζοντας έμμεσα 

ή άμεσα και τις επιμέρους διαδικασίες σύγχρονης διακυ-
βέρνησης και δημοκρατικού ελέγχου των ανεπτυγμένων 
κυρίως κρατών. 
  Επιμέρους επίκαιρα ζητήματα όπως οι νέες τεχνολογίες, 
η επέκταση των διεθνών χρηματοοικονομικών συναλ-
λαγών, οι ραγδαίες γεωπολιτικές αλλαγές, τα σύγχρονα 
συστήματα διακυβέρνησης αλλά και πληθώρα άλλων 
παραγόντων, διαμόρφωσαν την σύγχρονη ζώσα πραγμα-
τικότητα η οποία με την σειρά της επηρέασε την παγκό-
σμια μεταναστευτική διαδικασία διαμορφώνοντας ένα 
πολυσύνθετο ψηφιδωτό η κατανόηση του οποίου απαι-
τεί επισταμένη μελέτη. 
  Τα σύγχρονα κράτη δεν έμειναν εκτός της δίνης των 
αλλαγών που η παγκοσμιοποίηση προκάλεσε μεταβάλλο-
ντας ακόμα και δομικά χαρακτηριστικά αυτών. Βασικά 
ζητήματα όπως η κρατική κυριαρχία, η διαμόρφωση της 
εθνικής οικονομικής-νομισματικής πολιτικής, η προστα-
σία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διαδικασία ελέγχου 
των εξωτερικών συνόρων και η διαμόρφωση της μετα-
ναστευτικής πολιτικής έχουν επηρεαστεί και σε πολλές 
περιπτώσεις έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές ως συνέ-
πεια της παγκοσμιοποίησης. Η σταδιακή αυτή τροποποί-
ηση των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων που 
μέχρι πρότινος τα κράτη κατείχαν, επέφερε αλλαγές, 
εκτός των άλλων και στον τρόπο διαχείρισης του σύγ-
χρονου μεταναστευτικού φαινομένου αλλάζοντας άρδην 
μια δέσμη επιμέρους ζητημάτων που άπτονται της μετα-
ναστευτικής διαδικασίας και της μεταναστευτικής πολι-
τικής γενικότερα. 
  Αποτέλεσμα όλων αυτών των αλλαγών που ακροθιγώς 
αναφέρθηκαν, ήταν ο περιορισμός των κρατικών δικαι-
ωμάτων που εντάσσονται στον βασικό κορμό της εθνι-
κής ανεξαρτησίας από την μία πλευρά και η αυξημένη 

Η μετανάστευση ως παράγοντας 
«επανεθνικοποίησης» της πολιτικής των 
σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών

δραστηριοποίηση θεσμών αλλά και δρώντων ως αποτέλεσμα 
της παγκοσμιοποίησης σε υπερεθνικό επίπεδο από την άλλη 
πλευρά. Η σύγκρουση αυτή συμφερόντων δημιούργησε ένα 
νέο πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο η κάθε πλευρά προ-
σπαθεί να κατοχυρώσει τα δικαιώματά της. 
  Μία εκ των γεωγραφικών περιοχών που επηρεάστηκε σε 
μεγάλο βαθμό από την εδραίωση της παγκοσμιοποίησης 
είναι και η γηραιά ήπειρος. Η Ευρώπη αποτελεί χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα «αποεθνικοποίησης», απεμπόλησης δη-
λαδή της εθνικής και υιοθέτηση της υπερεθνικής εξουσίας, 
η οποία εκδηλώνεται μέσω της ίδρυσης συγκεκριμένων υπε-
ρεθνικών θεσμών και οργάνων στο πλαίσιο λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιμέρους επιδιώξεων που 
προωθούν τα κράτη-μέλη μέσω αυτής. Οι νέοι υπερεθνι-
κοί ευρωπαϊκοί θεσμοί περιόρισαν σημαντικά την αυτονο-
μία των σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών υιοθετώντας ένα 
δαιδαλώδες πλέγμα δεσμευτικών υποχρεώσεων που αυτά 
καλούνται να εκπληρώσουν στο πλαίσιο της κοινής ευρω-
παϊκής τους πορείας. Ακόμα και ζητήματα που άπτονται της 
εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικότητας έχουν εν μέρει 
επαναπροσδιοριστεί προκειμένου να τα κράτη της Ευρώ-
πης να προσαρμοστούν στον πανευρωπαϊκό χαρακτήρα που 
προωθούν και στις επιμέρους επιταγές του παγκοσμιοποιη-
μένου συστήματος που πρεσβεύει την ελεύθερη κυκλοφο-
ρία αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και ανθρώπων μέσω της 
κατάλυσης πολλών εκ των περιορισμών που το κάθε κράτος 
μέχρι πρότινος έθετε.  
  Παρά το γεγονός ότι τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη έχουν 
επιδείξει εμπράκτως την βούληση τους να απεμπολήσουν 
ορισμένα κυριαρχικά δικαιώματά τους στο βωμό της οικο-
νομικής και πολιτικής ευρωπαϊκής ενοποίησης, το ίδιο δεν 
φαίνεται να συνέβη και σε ότι αφορά το ζήτημα διαχείρισης 
της μετανάστευσης που τα τελευταία χρόνια αποτελεί βασι-
κό πεδίο σημαντικών αντιπαραθέσεων μεταξύ των κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη χαρακτηριζό-
ταν μέχρι πρωτίστως ως χώρα αποστολής μεταναστών παρά 
το γεγονός ότι ανέκαθεν υπήρχε κινητικότητα πληθυσμών 
μεταξύ των κρατών που την απαρτίζουν. Η μετατροπή από 
χώρα αποστολής σε βασική χώρα υποδοχής μεταναστών 
πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικά διάστημα, 
με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα για 
όλα τα κράτη που την απαρτίζουν, οφειλόμενα κυρίως στο 
γεγονός ότι τα κράτη αυτά βρέθηκαν απροετοίμαστα για την 
μετάβαση αυτή, μη έχοντας αναπτύξει έγκαιρα τους μηχανι-
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σμούς για την ομαλότερη προσαρμογή των πολιτών, των 
κρατικών αλλά και υπεκρατικών θεσμών στις αλλαγές που 
το συγκεκριμένου φαινομένου επέβαλλε. 
  Σε ότι αφορά τους κανόνες ρύθμισης της εθνικής κυρι-
αρχίας των σύγχρονων κρατών υφίσταται ένα δαιδαλώ-
δες νομικό σύστημα που εν 
κατακλείδι θεμελιώνει δίχως 
αμφιβολία το δικαίωμα των 
κρατών να προστατεύουν τα 
κυριαρχικά και εδαφικά τους 
δικαίωμα απέναντι στους με-
τανάστες. Ενώ για παράδειγμα 
η Σύμβαση του 1951 για τους 
Πρόσφυγες διακηρύσσει το κα-
θολικό δικαίωμα του οποιουδή-
ποτε να εγκαταλείψει τη χώρα 
του, δεν αναφέρει πουθενά το 
αντίστοιχο δικαίωμα εισόδου 
του σε κάποια άλλη χώρα για 
την οποία δεν πληρούνται οι εκ 
του (εθνικού) νόμου προϋποθέ-
σεις εισόδου και διαμονής. Σε 
γενικές γραμμές είναι κοινώς 
αποδεκτή η άποψη ότι το εκάστοτε κράτος έχει αποκλειστι-
κή αρμοδιότητα και αναφαίρετο δικαίωμα στην υιοθέτηση 
ξεχωριστής μεταναστευτικής πολιτικής, στην άσκηση του 
ελέγχου των εξωτερικών του συνόρων και στην επιλογή 
των ατόμων που θα εισέλθουν στην εδαφική αρμοδιότητά 
του. 
  Το φλέγον ερώτημα που προκύπτει, παρά την παραδοχή 
της κρατικής εξουσίας του εκάστοτε ευρωπαϊκού κράτους 
στη ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών, είναι το κατά 
πόσο το κάθε κράτος ξεχωριστά είναι σε θέση να ελέγξει ου-
σιαστικά την μετανάστευση μέσα σε ένα άκρως παγκοσμι-
οποιημένο περιβάλλον; Πάμπολλες συνθήκες και διακηρύ-
ξεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και πληθώρα ομάδων 
πίεσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 
της εθνικής αλλά και ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτι-
κής με αποτέλεσμα να περιορίζονται τα εν γένει κυριαρχικά 
δικαιώματα των κρατών επί του μεταναστευτικού ζητήμα-
τος. Η μεταναστευτική πολιτική σήμερα, διαμορφώνεται 
λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα παραγόντων, συμπε-

ριλαμβανόμενων του οικονομικά παγκοσμιοποιημένου 
συστήματος και των διεθνώς προστατευμένων ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων με αποτέλεσμα να υπερκαλύπτεται η 
ικανότητα των κρατών να ρυθμίσουν ένα τόσο πολυσύν-
θετο και παγκόσμιας εμβέλειας φαινόμενο όπως η μετα-

νάστευση. 
  Ένα από τα μεγαλύτερα δι-
λήμματα των κρατών-μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης υφί-
σταται μεταξύ της διατήρησης 
των κυριαρχικών τους δικαιω-
μάτων και της προστασίας των 
δεσμευτικών υπερεθνικών θε-
σμών γενικότερα.    Το συγκε-
κριμένο δίλημμα έχει άμεση 
συνάρτηση και με το φαινό-
μενο της μετανάστευσης. Από 
την μία πλευρά τα κράτη επι-
διώκουν να διατηρήσουν την 
ισχύ τους μέσα σε ένα παγκο-
σμιοποιημένο περιβάλλον στο 
οποίο η οικονομία διαδραματί-
ζει κυρίαρχο ρόλο και από την 

άλλη προσπαθούν να προσαρμοστούν στις διεθνείς και 
όχι μόνο επιταγές για προστασία των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των οικονομικών μεταναστών ειδικότερα. 
Η αναζήτηση της χρυσής τομής στο συγκεκριμένο δίπο-
λο, γίνεται μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η ευρωπαϊκή και 
η εγχώρια πολιτική δεν αποτελούν ξεχωριστές οντότητες 
αλλά συγκοινωνούντα δοχεία της συνολικής πολιτικής 
δραστηριότητας. Από την μία πλευρά, τα κράτη επιβάλ-
λουν περιορισμούς στην μετακίνηση ατόμων, προκειμέ-
νου να εξαλείψουν ενδεχόμενη μείωση της ισχύος λόγω 
της ανεξέλεγκτης εισροής ατόμων σε αυτά και από την 
άλλη προσπαθούν να συμβιβαστούν με τις διεθνείς συμ-
βάσεις και τους εγχώριους νόμους που προστατεύουν τα 
δικαιώματα των ανθρώπων, το ιδεώδες της δικαιοσύνης 
και της ελεύθερης μετακίνησης μεταναστών, ειδικά στις 
περιπτώσεις που θίγονται ή κινδυνεύουν θεμελιώδη αν-
θρώπινα δικαιώματα.
  Η συνύπαρξη των αντιδιαμετρικά αντίθετων αυτών κα-
θεστώτων, ενός που αφορά το κεφάλαιο και την ελεύθερη 

“ Οι νέοι υπερεθνικοί ευρωπαϊκοί 
θεσμοί περιόρισαν σημαντικά 
την αυτονομία των σύγχρονων 
ευρωπαϊκών κρατών υιοθετώντας 
ένα δαιδαλώδες πλέγμα 
δεσμευτικών υποχρεώσεων που 
αυτά καλούνται να εκπληρώσουν 
στο πλαίσιο της κοινής 
ευρωπαϊκής τους πορείας ”
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“ Η μετανάστευση αποτελεί ένα διαχρονικό και ευμετάβλητο παγκόσμιο 
φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τόσο τις χώρες αποστολής όσο και τις χώρες 
υποδοχής μεταναστών ”

[  Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Ε Υ Σ Η   :

ευρωπαϊκή αγορά και ενός άλλου που αφορά τους μετα-
νάστες και την προστασία των δικαιωμάτων τους, είναι 
χαρακτηριστικό της προβληματικής κατάστασης στην 
οποία έχουν περιέλθει τα σύγχρονα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία σταδιακά έχουν «επανε-
θνικοποιηθεί», προκειμένου να προστατευτούν από τις 
επιπτώσεις που η ανεξέλεγκτη μετανάστευση μπορεί να 
επιφέρει, τόσο σε εθνικό όσο και σε οικονομικοκοινωνικό 
επίπεδο. Η επανεθνικοποίηση αυτή, ουσιαστικά αποτε-
λεί την έμπρακτη προσπάθεια των κρατών να διαφυλά-
ξουν τα εθνικά τους δικαιώματα και να τα περιορίσουν 
τον εξευρωπαϊσμό των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων 
σε ότι αφορά το ζήτημα της μετανάστευσης εντός των 
εδαφικών ορίων τους.
  Η μετανάστευση αποτελεί ένα διαχρονικό και ευμε-
τάβλητο παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τόσο 
τις χώρες αποστολής όσο και τις χώρες υποδοχής μετα-
ναστών. Ο πολυεπίπεδος τρόπος αλλά και ο ταχύτατος 
ρυθμός εξέλιξης των βασικών χαρακτηριστικών του 
σύγχρονου μεταναστευτικού φαινομένου, έχει αναδείξει 
την ιδιαίτερη σημασία του τόσο για τα κράτη όσο και για 
τους πολίτες αυτών, θέτοντας το εν λόγω ζήτημα αναμ-
φισβήτητα στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας πολιτικής 
ατζέντας. Οι αλλαγές που προαναφέρθηκαν και έχουν 
άμεση συνάφεια με την παγκόσμια μεταναστευτική δι-
αδικασία αναδεικνύουν τον αντιφατικό ρόλο των συγ-
χρόνων κρατών, που από την μία πλευρά καλούνται να 
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υπερασπιστούν την εθνική τους κυριαρχία και από την 
άλλη οφείλουν να συμμορφωθούν με τις θεσμικές και νο-
μοθετικές επιταγές πού έχουν δεσμευτεί να εφαρμόζουν.   
Η σύγκρουση δικαιωμάτων που η μετάθεση εξουσιών 
σε υπερεθνικούς θεσμούς και υπερκρατικά καθεστώτα 
προκαλεί, έχει οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό της 
εθνικής κυριαρχίας προκαλώντας σε μεγάλο βαθμό την 
αποδόμηση του υπάρχοντος status quo.  ]
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