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"Ο ρατςιςμόσ είναι το δόγμα που αναπτφςςεται με ςφνδεςμο ςυγκεκριμζνα γνωρίςματα "traits", όπωσ π.χ. 
εκνικά, κρθςκευτικά, πολιτιςτικά κ.λπ., προκειμζνου να αναγάγει μια ομάδα αντίςτοιχα (κοινωνικι, 
φυλετικι, κρθςκευτικι), ωσ υπζρτερθ άλλων. Σο πιο ςυνθκιςμζνο είδοσ ρατςιςμοφ, και αυτό που ζχει δϊςει 
τθν αρχικι ονομαςία ςτθν λζξθ (εκ τθσ ιταλικισ ("ράτςα") razza = φυλι), ο φυλετικόσ ρατςιςμόσ. 
Οι φυλετικοί ρατςιςτζσ πιςτεφουν ςε βιολογικζσ διαφορζσ μεταξφ των φυλϊν, βάςει των οποίων και 
προςδιορίηουν αυτζσ ςε ανϊτερεσ και κατϊτερεσ. Ζτςι, με τθν κεωρία αυτι υποςτθρίηουν ότι θ φυλι με 
ςυγκεκριμζνα (ανϊτερα) εξωτερικά ι ανκρωπολογικά χαρακτθριςτικά, ζχει το δικαίωμα να κεωρεί εαυτόν 
τθσ ανϊτερθ από τισ άλλεσ. Ρατςιςμόσ είναι να κεωροφμε κάποιουσ ανκρϊπουσ κατϊτερουσ ι ακόμθ και 
άξιουσ περιφρόνθςθσ, λόγω τθσ φυλετικισ ι εκνικισ τουσ καταγωγισ. Είναι μια ςυμπεριφορά που 
παρουςιάηουν οι κοινωνίεσ και είναι ζνα διαχρονικό φαινόμενο. Ρατςιςμόσ ςθμαίνει καχυποψία ακόμα και 
περιφρόνθςθ απζναντι ςτα άτομα που ζχουν διαφορετικά φυςικά και πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά από ο,τι 
οι άλλοι ανκρϊποι. Θ λζξθ αυτι χρθςιμοποιείται για να περιγράψει τισ πράξεισ μιασ ομάδασ ανκρϊπων 
εναντίον μίασ άλλθσ ομάδασ. ιμερα βριςκόμαςτε ςτον 21ο αιϊνα και παρόλο του ότι ζχει προχωριςει ο 
πολιτιςμόσ εξακολουκοφν να υπάρχουν πολλζσ διακρίςεισ μεταξφ των ανκρϊπων:  από διαφορετικζσ φυλζσ, 
εκμετάλλευςθ ξζνων ανκρϊπων, που ζχουν διαφορετικι κρθςκεία, που είναι χριςτεσ ουςιϊν, 
αποφυλακιςμζνοι και που ζχουν διάφορεσ αςκζνειεσ π.χ. AIDS, αποκλειςμόσ γυναικϊν από οριςμζνα 
επαγγζλματα. Όλοι οι άνκρωποι είναι ίδιοι μεταξφ τουσ ανεξάρτθτα από το χρϊμα, τθν φυλι, τον πολιτιςμό 
ςτον οποίο μεγάλωςαν. Όλοι μζςα τουσ ζχουν ςυναιςκιματα και τθν ικανότθτα να αγαποφν τουσ άλλουσ." 
 
Σο ηιτθμα τθσ μετανάςτευςθσ  
είναι ζνα κοινωνικό φαινόμενο με μεγάλθ ιςτορία. 
Αυτι θ ιδζα αποτελεί τθ βάςθ οργάνωςθσ του λόγου και των δράςεων του αντιρατςιςτικοφ κινιματοσ.  
 
Αυτι θ ιδζα, είναι ςε αντίκεςθ με τθν αφετθρία ξενοφοβικϊν και ρατςιςτικϊν προςεγγίςεων ότι οι 
μετανάςτεσ ςυνιςτοφν ζνα πρόβλθμα. 
Οι αιτίεσ που κάποιοσ παίρνει τθν απόφαςθ να αφιςει τον τόπο του είναι δφο ειδϊν. Αυτζσ που ωκοφν να 
φφγει και αυτζσ που τον ζλκουν ςε ζνα άλλο τόπο. 
τισ αιτίεσ που ωκοφν ςτθ μετανάςτευςθ ςυμπεριλαμβάνονται οι πόλεμοι και οι ανκρωπιςτικζσ 
καταςτροφζσ, οι επεμβάςεισ ανεπτυγμζνων χωρϊν ςε άλλεσ χϊρεσ (οι Αφγανοί πρόςφυγεσ που ζκαναν 
απεργία πείνασ επειδι θ Ελλάδα - αν και ζχει καταδικαςτεί από τθν Ε.Ε και τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ - 
επειδι δεν χορθγεί πολιτικό άςυλο ζρχονται ςτθ χϊρα μασ λόγω τθσ εκςτρατείασ ςτο Αφγανιςτάν όπου 
ςυμμετζχει και θ χϊρα μασ) αλλά ο κυριότεροσ λόγοσ είναι ό,τι ονομάηεται παγκοςμιοποίθςθ. τισ 
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ ιδιωτικοποιοφνται τομείσ που εξαςφάλιηαν χαμθλζσ τιμζσ για τουσ πλθκυςμοφσ, 
περικόπτονται επιδόματα αναγκαία για τθ κακθμερινι διαβίωςθ (π.χ. για τρόφιμα), αυξάνεται το κόςτοσ 
ηωισ κακϊσ οι τιμζσ των βαςικϊν τροφίμων κακορίηονται ςτα διεκνι χρθματιςτιρια από τισ τράπεηεσ που 
κερδοςκοποφν και αλλάηει ο παραγωγικόσ προςανατολιςμόσ αυτϊν των χωρϊν με αποτζλεςμα οι άνκρωποι 
να μθ μποροφν να ςυνεχίςουν να ηουν όπωσ ηοφςαν αφοφ αναπτφςςεται θ χρθματικι οικονομία - δθλαδι θ 
ανάγκθ πλθρωμϊν για πράγματα που προθγουμζνωσ ανταλλάςςονταν χωρίσ χριμα ι ιταν δωρεάν. 
Οι πολιτικζσ αυτζσ ςτακερά αυξάνουν τθ φτϊχεια (1,5 δισ άνκρωποι ηουν με κάτω από ζνα δολάριο τθ μζρα) 
με αποτζλεςμα μεγάλα τμιματα πλθκυςμοφ να οδθγοφνται ςτα αςτικά κζντρα και ςυγχρόνωσ ςτθ ξενιτιά για 
να τα βγάλουν πζρα οι ίδιοι ι για να ςτζλνουν ζνα ειςόδθμα ςτισ οικογζνειεσ τουσ (Ασ κυμθκοφμε ότι θ 
φτϊχεια των πολλϊν και ο πλοφτοσ των λίγων ϊκθςε ςτθν αραβικι εξζγερςθ που εκτυλίςςεται ακόμθ). Οι 
αιτίεσ αυτζσ δείχνουν ότι θ μετανάςτευςθ είναι ζνα κοινωνικό φαινόμενο, ιςτορικισ κλίμακασ, ανάλογο με 
τθν αςτικοποίθςθ και τθ μετανάςτευςθ που ζλαβε χϊρα ςτθν Ευρϊπθ ςε προθγοφμενουσ αιϊνεσ. Επομζνωσ, 
κάκε ςκζψθ για «λφςθ» με αςτυνομικζσ μεκόδουσ, φράχτεσ, απελάςεισ είναι καταδικαςμζνθ να αποτφχει 
πρϊτον, οι μετανάςτεσ κα ςυνεχίςουν να ζρχονται αλλά αντί νόμιμα, παράνομα όπωσ ςυμβαίνει τϊρα - με 
τθν ίδια ςτακερι ροι που επιτάςςουν οι ςυνκικεσ που τουσ οδθγοφν να αφιςουν τον τόπο τουσ - και 
δεφτερο, ιςοδυναμεί με τθν επιλογι να επιτρζψεισ να αναπτυχτοφν κυκλϊματα εμπορίασ ανκρϊπων και να 
δϊςεισ κίνθτρα ςτουσ καταςταλτικοφσ μθχανιςμοφσ του κράτουσ να ςυναλλάςςονται με αυτά (γεγονόσ το 
οποίο παρατθροφμε ςτακερά όλα τα προθγοφμενα χρόνια ςτθν αςτυνομία, ςτο λιμενικό και αλλοφ). Αν ςτο 
νερό φράξεισ τθ ροι του δεν ςταματά, βρίςκει ζνα άλλο δρόμο να ςυνεχίςει να κυλά. 
τισ αιτίεσ που ζλκουν τουσ μετανάςτεσ ςε ζνα τόπο φαίνεται και ο λόγοσ για τον οποίο θ λφςθ των 
προβλθμάτων των μεταναςτϊν είναι μζροσ τθσ λφςθσ και των δικϊν μασ προβλθμάτων. Οι μετανάςτεσ 



διάλεξαν τθ χϊρα μασ, όπωσ και άλλεσ χϊρεσ του Νότου τθσ Ευρϊπθσ επειδι το μοντζλο ανάπτυξθσ από τθ 
δεκαετία του 90 ςτθρίχτθκε ςτθν αναςφάλιςτθ και μαφρθ εργαςία. Θ ανοχι ςτο βακφτατα αντιδθμοκρατικό 
φαινόμενο, να υπάρχουν άνκρωποι οι οποίοι εργάηονται και μζνουν ςτθ χϊρα μασ χωρίσ κοινωνικά, 
οικονομικά και πολιτικά δικαιϊματα, θ απουςία ουςιαςτικϊν κρατικϊν πολιτικϊν νομιμοποίθςθσ και θ 
παράνομθ ηωι που τουσ επιφφλαςςε, ςυμβάδιηε με τισ κρατικζσ πολιτικζσ να ελαςτικοποιθκεί θ αγορά 
εργαςίασ, να υπονομευκοφν τα αςφαλιςτικά ταμεία μζςω τθσ ειςφοροδιαφυγισ και τθσ κακίηθςθσ των 
εςόδων τουσ ϊςτε να προβάλλει ωσ λφςθ θ ιδιωτικοποίθςθ που επικυμοφςαν οι τραπεηικοί όμιλοι. Θ 
ανάπτυξθ τθσ δεφτερθσ αγοράσ εργαςίασ των ελαττωμζνων ι ανφπαρκτων εργαςιακϊν δικαιωμάτων, με 
πρϊτθ φλθ τουσ μετανάςτεσ λόγω τθσ μθ-φπαρξθσ πολιτικϊν νομιμοποίθςισ τουσ, διευκόλυνε τθν επζκταςι 
τθσ και ςε άλλουσ τομείσ που αφοροφςαν τουσ ντόπιουσ εργαηόμενουσ. Αυτό το μοντζλο ανάπτυξθσ είναι που 
οδιγθςε ςτθν κρίςθ που ηοφμε ςιμερα, αυτό το μοντζλο είναι που πρζπει να πετάξουμε πίςω μασ, αντί να 
κυνθγάμε, όπωσ θ κυβζρνθςθ, να το επεκτείνουμε και να το εφαρμόςουμε ακόμθ και εκεί που δεν είχε 
εφαρμοςτεί ςε όλουσ τουσ μιςκωτοφσ. Σο αίτθμα τθσ νομιμοποίθςθσ των μεταναςτϊν είναι το αίτθμα μίασ 
πραγματικισ μεταρρφκμιςθσ που κα αφιςει πίςω ότι οδιγθςε ςτθν Ελλάδα τθσ κρίςθσ, τθσ μίηασ τθσ 
φτϊχειασ των πολλϊν και τον πλουτιςμό των λίγων και εκλεκτϊν. Θ νόμιμθ εργαςία των μεταναςτϊν κα 
ςυμβάλλει ςτα αςφαλιςτικά ταμεία, ςτισ ςυντάξεισ, ςτθν κοινωνικι πρόνοια, παρζχοντασ λφςθ ςε μια χϊρα 
που αντιμετωπίηει τεράςτιο δθμογραφικό πρόβλθμα, όπωσ και όλθ θ Ευρϊπθ. 
 
Σα ηθτιματα που αναδεικνφονται από τθν αναπότρεπτθ πραγματικότθτα των μαηικϊν μεταναςτευτικϊν 
ροϊν δεν λφνονται οφτε με ςυναιςκιματα και φοβικά ςφνδρομα οφτε με τον αυταρχιςμό. 
Οι μετανάςτεσ δεν ζχουν τθ δικι τουσ φωνι ςτθ κοινωνία μασ. Σα δελτία των 8 κυριαρχοφνται από 
μιςαλλόδοξεσ φωνζσ που μόνο ςκοπό ζχουν να αφιςουν τα πράγματα όπωσ ιταν και γι' αυτό ςτοχοποιοφν 
τουσ μετανάςτεσ. Αν οι μετανάςτεσ είχαν φωνι ο δθμόςιοσ διάλογοσ ςτθν Ελλάδα κα μποροφςε να 
ευκυγραμμιςτεί με ότι αποτελεί βάςθ διαλόγου για τουσ επιςτιμονεσ που αςχολοφνται με το φαινόμενο τθσ 
μετανάςτευςθσ 
Κατ' αρχι, οι μετανάςτεσ δεν ευκφνονται για τα εργοςτάςια που κλείνουν, οφτε είναι αυτοί που ζκλεψαν τα 
αςφαλιςτικά ταμεία, δεν είναι αυτοί που πιραν τισ μίηεσ από τουσ εξοπλιςμοφσ και τθν Siemens, οφτε 
δθμιουργοφν off shore εταιρίεσ για να μθν πλθρϊνουν φόρουσ, οφτε εξακλιϊνουν τον πλθκυςμό για να τα 
πάρουν οι τραπεηίτεσ. 
Ευκφνονται οι μετανάςτεσ για τθν ανεργία; Όλα αυτά τα χρόνια, μετά το 90, θ εκμετάλλευςθ τθσ εργαςίασ 
των μεταναςτϊν (με τα ςτραβά μάτια του κρατικοφ μθχανιςμοφ) ζφερε πολλαπλά οικονομικά οφζλθ που 
πολλοί Ζλλθνεσ δεν μποροφςαν να ονειρευτοφν πριν από αυτι. Όμωσ και οι ίδιοι δθμιουργοφν αφξθςθ τθσ 
ηιτθςθσ άρα και μια πολλαπλαςιαςτικι αφξθςθ ςτθν αλυςίδα παραγωγισ. Ζτςι θ εργαςία των μεταναςτϊν 
δθμιοφργθςε κζςεισ εργαςίασ ςτισ πιο πολλζσ περιπτϊςεισ αυξάνοντασ τθν απαςχόλθςθ και επιπλζον 
κάνουν δουλειζσ που δεν προτιμοφςαν να κάνουν οι ντόπιοι. 
Θ ανεπάρκεια τθσ πολιτείασ ςτθν μεταναςτευτικι πολιτικι είναι κοινά αποδεκτι. Θ καταδίκθ τθσ Ελλάδασ 
από τα δικαςτιρια ανκρϊπινων δικαιωμάτων για τθν μεταχείριςθ των μεταναςτϊν όπωσ θ μθ απόδοςθ 
ουςιαςτικά πολιτικοφ αςφλου και τα "κζντρα φιλοξενίασ" φυλακζσ αλλά και ο φράκτθσ , οι χιλιάδεσ κάνατοι 
ςτον Ζβρο και Αιγαίο, θ απαράδεκτθ ςυνκικθ του Δουβλίνου ΙΙ δεν είναι πάρα κζμα ΠΟΛΙΣΙΚΘ. Οι φράκτεσ, 
τα ναρκοπζδια, οι ατζλειωτεσ περιπολίεσ τθσ FRONTEX και τθσ ελλθνικισ ςυνοριοφυλακισ δεν μποροφν να 
λφςουν το πρόβλθμα. Αντίκετα, όχι μόνο το επιδεινϊνουν, αλλά δθμιουργοφν καταςτάςεισ ανκρωπιςτικισ 
κρίςθσ με εγκλιματα κατά ηωισ που ςυςτθματικά διαπράττουν. Αλλά ασ το δοφμε ςκλθρά από ωφελιμιςτικι 
ςκοπιά και μόνο. Δεν ζχει απαντιςει κανείσ ςτο ερϊτθμα πόςο κοςτίηουν τελικά όλα αυτά. Μιπωσ αντίκετα 
χϊροι υποδοχισ και υποδομζσ ςτιριξθσ και ζνταξθσ κόςτιηαν λιγότερο και ζχουν μεγαλφτερα οφζλθ; 
Ο προβλθματιςμόσ ότι «δε χωράει άλλο θ Ελλάδα» είναι ζνα ςυχνό επιχείρθμα, ςτθ βάςθ ότι υπάρχει ιδθ 
πολφ μεγάλθ ανεργία και άρα τι κάνουν αυτοί οι άνκρωποι εδϊ; Θ μεγάλθ πλειοψθφία των μεταναςτϊν 
κζλει να φφγει ςε άλλθ χϊρα, ενϊ με το κακεςτϊσ τθσ παρανομίασ ςτθν πραγματικότθτα εγκλωβίηονται εδϊ. 
θμαντικό ρόλο ςε αυτό παίηει και ο κανονιςμόσ «Δουβλίνο ΙΙ» που μετατρζπει τον Ευρωπαϊκό Νότο ςε μια 
τεράςτια φυλακι. Επίςθσ, θ ζκδοςθ άδειασ παραμονισ δίνει τθ δυνατότθτα να επιςκεφτοφν τθ χϊρα 
καταγωγισ τουσ και τισ οικογζνειζσ τουσ άνκρωποι που είναι εγκλωβιςμζνοι εδϊ για πολλά χρόνια και εν 
τζλει να αποφαςίςουν τι είναι καλφτερο για αυτοφσ, να μείνουν εκεί και να χτίςουν το μζλλον τουσ ι να είναι 
χωρίσ δουλειά ςτουσ δρόμουσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ;  
Λζνε ότι οι μετανάςτεσ φταίνε για τθν αφξθςθ τθσ εγκλθματικότθτασ. Αλλά αυτό που ευνοεί τθν 
εγκλθματικότθτα είναι ότι άνκρωποι είναι χωρίσ χαρτιά. Θ τεχνθτι παρανομία που δθμιουργεί θ απουςία 
νομιμοποιθτικϊν διαδικαςιϊν αποτελεί τθν πρϊτθ φλθ για τα κυκλϊματα. 
 

Δεν φταίνε οι μετανάςτεσ για τα προβλιματά μασ! Θ λφςθ των 
προβλθμάτων τουσ είναι μζροσ τθσ λφςθσ και των δικϊν μασ 

προβλθμάτων. 
 

 


