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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία προσπαθεί να εξετάσει το φαινόμενο της μετανάστευσης μέσα
από θεωρητικές προσεγγίσεις και από τη σκοπιά του φύλου, να παρουσιάσει τα
χαρακτηριστικά της απασχόλησης των μεταναστών και των μεταναστριών, τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει γι’ αυτούς
στην Ελλάδα.
Επίσης, παρουσιάζεται η δομή του μεταναστευτικού πληθυσμού, η κατανομή τους
στους οικονομικούς κλάδους και στα επαγγέλματα, η μισθολογικές τους κατανομές
και γίνεται πληροφόρηση για την κοινωνική τους ασφάλιση. Επιπλέον, εξετάζονται
συγκριτικά τα ποσοστά συμμετοχής, απασχόλησης και ανεργίας, γηγενών και
μεταναστών και οι μεταβολές στην κλαδική απασχόλησή τους κατά το α΄ τρίμηνο του
2009 και το α΄ τρίμηνο του 2010.
Μέσα από την μελέτη της κατάλληλης βιβλιογραφίας και την επεξεργασία
στατιστικών και άλλων στοιχείων, θα προσπαθήσουμε να εξάγουμε κάποια
συμπεράσματα για την απασχόληση, την ανεργία και πώς έχουν εξελιχθεί με την
πρόσφατη οικονομική κρίση. Στη συνέχεια, εξετάζονται όλα αυτά και από την σκοπιά
του φύλου.
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η μετανάστευση είναι ένα πολύ
σημαντικό φαινόμενο, που επηρεάζει την αγορά εργασίας, την ελληνική οικονομία
και φυσικά, την κοινωνική πλευρά της χώρας μας. Η οικονομική κρίση έχει επιφέρει
συνέπειες και στην απασχόληση και στην ανεργία στους Έλληνες και τις Ελληνίδες,
αλλά μεγαλύτερες στον μεταναστευτικό πληθυσμό και κυρίως στους άνδρες. Αυτοί
έχουν πληγεί περισσότερο, λόγω της κρίσης σε κλάδους όπου συγκεντρώνεται η
απασχόλησή τους.
Πρέπει, λοιπόν, να γίνουν πολλές συντονισμένες προσπάθειες από το κράτος και
όλον τον κρατικό μηχανισμό για ουσιώδης και αποτελεσματικές αλλαγές στην
μεταναστευτική πολιτική, στην προώθησή ίσων ευκαιριών και για τα δύο φύλα και να
ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας και την αντιμετώπιση της
οικονομικής κρίσης.
Λέξεις-κλειδιά
Μετανάστευση, Φύλο, Απασχόληση, Ανεργία, Κλαδική κατανομή, Μεταβολή,
Οικονομική κρίση
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μετανάστευση ως φαινόμενο είναι συνυφασμένη με την ιστορία της ανθρωπότητας.
Του τελευταίους αιώνες συνέβαλε στην διαμόρφωση της κοινωνικής, δημογραφικής,
οικονομικής, πολιτικής και πολιτισμικής πραγματικότητας των εθνικών κρατών. Η
Ελλάδα είναι μια χώρα που γνώρισε την μετανάστευση και στις δύο της εκφάνσεις.
Υπήρξε χώρα αποστολής μεταναστών αλλά και χώρα υποδοχής. Κατά τον 19ο αιώνα
και έως τα μέσα του 20ου η Ελλάδα λειτουργούσε ως χώρα αποστολής μεταναστών
αποκλειστικά. Από την δεκαετία του 1990 και μετά η Ελλάδα είναι χώρα υποδοχής
μεταναστών αρχικά από την ευρωπαϊκή περιφέρεια και στη συνέχεια από εξωευρωπαϊκές χώρες της βόρειας κυρίως Αφρικής και της νοτιοανατολικής Ασίας.
Με τον όρο μετανάστευση δεν εννοείται μόνο η αλλαγή τόπου κατοικίας ή/και
εργασίας, αλλά μία πολυσύνθετη διαδικασία η οποία συνδέεται με πολύ σημαντικές
κοινωνικές παραμέτρους που επηρεάζουν τα ίδια τα άτομα, τον τρόπο συμπεριφοράς
τους και τον κοινωνικό τους περίγυρο. Επίσης, επηρεάζει τις ομάδες στις οποίες
ανήκαν, τις ομάδες τις οποίες συναντούν και αυτές με τις οποίες θα συναλλαγούν στη
χώρα υποδοχής, την κοινωνία υποδοχής και τις κοινωνικές και οικονομικές δομές της
κοινωνίας προέλευσης. Επομένως, το φαινόμενο της μετανάστευσης πρέπει να
προσεγγίζεται στη δυναμική του διάσταση και όχι ως ένα ανεξάρτητο φαινόμενο, που
επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες και έχει συνέπειες σε ατομικό ή συλλογικό
επίπεδο.
Οι μετανάστες φεύγουν συνήθως από κοινωνίες στις οποίες υφίστανται μεγάλες
κοινωνικές εντάσεις λόγω κοινωνικής και οικονομικής ανισότητας και φτώχειας.
Επειδή δεν μπορούν να επιτύχουν κοινωνική και οικονομική ανέλιξη, έρχονται σε
κοινωνίες με μικρότερες εντάσεις και μεγαλύτερη οικονομική ευρωστία. Οι
μετανάστες δεν είναι πάντα καλοδεχούμενοι, ακόμη και σε κάποιες περιπτώσεις,
όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου είναι θεσμοθετημένα τα όρια και οι όροι
εγκατάστασης, διαβίωσης και εργασίας τους. Πολλές φορές μεταναστεύουν άτομα ή
ομάδες που δεν εντάσσονται σε νομοθετικά πλαίσια και η μετακίνησή τους
συνεπάγεται ποικίλα προβλήματα και για τις ίδιες τις μεταναστευτικές ομάδες και για
τις κοινωνίες υποδοχής. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα ένταξης όλων αυτών των
μεταναστών διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα και από κοινωνία σε κοινωνία,
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επειδή και οι ίδιες οι μεταναστευτικές ομάδες παρουσιάζουν διαφορετικά εθνικά,
γλωσσικά, πολιτισμικά, θρησκευτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.
Αν και στο παρελθόν οι μετανάστες αντιμετωπίστηκαν και αντιμετωπίζονται και
σήμερα από τις τοπικές κοινωνίες με ποικίλες προκαταλήψεις, στην πλειοψηφία τους
αποδέχονται και προσαρμόζονται με τον χρόνο στους κοινωνικούς κανόνες της χώρας
υπο δο ή
χ ς. Τα μέλη της κο νωνίας
ι
της χώρας υποδοχής περιμένουν από τον
μετανάστη να αποδέχεται και να εναρμονίζεται με τους πολιτισμικούς και
κοινωνικούς τρόπους συμπεριφοράς, επιφυλάσσει όμως και το δικαίωμα να
αναγνωρίσει και να αποδεχτεί την πολιτισμική και γλωσσική ετερότητά του. Αν δεν
τον αποδεχτεί, θα τον αποκλείσει, θα τον αντιμετωπίσει ως ξένο. Το ζητούμενο σε
μία πολυπολιτισμική κοινωνία δεν πρέπει να είναι ούτε η αφομοίωση των
μεταναστών από την χώρα υποδοχής, ούτε η περιθωριοποίησή τους λόγω της
ετερότητάς τους, αλλά η ένταξή τους, η ενσωμάτωσή τους σε μία κοινωνία που θα
αποδέχεται την πολιτισμική και γλωσσική ποικιλομορφία.
Η θέση των γυναικών μεταναστριών διαφοροποιείται στις πιο σύγχρονες
μετακινήσεις συγκριτικά με παλαιότερα. Ο μόνος τύπος μετανάστευσης που
συνδεόταν με τις γυναίκες ήταν αυτός της οικογενειακής επανένωσης. Κατά την
τελευταία εικοσαετία όμως, εμφανίζεται η τάση για αυτόνομη μετακίνηση των
γυναικών.
Σήμερα, όλο και περισσότερες γυναίκες μεταναστεύουν ως οικονομικά ενεργά
υποκείμενα, ενώ λιγότερες μεταναστεύουν πλέον, ως εξαρτώμενα μέλη της
οικογένειας ακολουθώντας τους συζύγους τους. Καταγράφεται, λοιπόν, μια νέα
εξέλιξη της μετανάστευσης, η οποία εμπεριέχει την έμφυλη διάσταση του
φαινομένου.
Το φαινόμενο της μετανάστευσης, συνέβαλε στην διαμόρφωση της κοινωνικής,
δημογραφικής, οικονομικής, πολιτικής και πολιτισμικής πραγματικότητας της χώρας
μας. Η εισροή μεταναστών, είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές μεταβολές στην
απασχόληση και το εργατικό δυναμικό. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να
εξετασθεί η εργασία των μεταναστών και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην
απασχόλησή τους κατά φύλο. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετηθεί η επαγγελματική και
κλαδική διάρθρωση της απασχόλησης των μεταναστών και των μεταναστριών θα
εξετασθεί συγκριτικά η κατανομή της απασχόλησης των γηγενών στα επαγγέλματα
και τους κλάδους. Επίσης θα δούμε πώς και σε ποιο βαθμό έχει επηρεάσει η
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οικονομική κρίση συγκριτικά τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, τους μετανάστες και
τις μετανάστριες.
Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί προκειμένου να εξαχθούν τα κατάλληλα
συμπεράσματα, είναι η συστηματική μελέτη της διαθέσιμης βιβλιογραφίας και η
μελέτη στατιστικών στοιχείων για την απασχόληση των μεταναστών από την ΕΣΥΕ
και την ΓΣΕΕ αλλά και το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, μιας και οι
συγκεκριμένοι φορείς έχουν διεξαγάγει έρευνες για την μετανάστευση στην Ελλάδα.
Η εργασία απαρτίζεται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε
στο φαινόμενο της μετανάστευσης μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις και με κάποιες
αναφορές στην έμφυλη διάσταση της μετανάστευσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα
παρουσιαστεί το νομοθετικό πλαίσιο για τη μετανάστευση στην Ελλάδα και τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι μετανάστριες. Επιπλέον, θα
παρουσιάσουμε το προφίλ του μεταναστευτικού πληθυσμού και τα βασικά
χαρακτηριστικά του. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο θα εξετασθεί η απασχόληση
των μεταναστών και μεταναστριών κατά κλάδο και επάγγελμα, η κατανομή των
αμοιβών και η κοινωνική ασφάλιση που τους παρέχεται. Τέλος, θα ερευνηθεί
ποσοτικά η κατανομή απασχόλησης και η ανεργία για τους γηγενείς και τους
μετανάστες, κατά κλάδο και κατά φύλο με στοιχεία από το 2009 και το 2010 και θα
δούμε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, έτσι ώστε να παρουσιαστεί η εξέλιξή
τους και να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Μετανάστευση και Φύλο. Θεωρητικές προσεγγίσεις
1.1. Θεωρητικές προσεγγίσεις της μετανάστευσης
Η Ελλάδα είναι πλέον χώρα υποδοχής μεταναστών. Αποτελεί έναν προορισμό ακόμα
και σαν ενδιάμεσος σταθμός προς κάποιο απώτερο προορισμό, μόνο που στις
περισσότερες περιπτώσεις η παραμονή παρατείνεται και το προσωρινό μετατρέπεται
σε μόνιμο. Ο πυρήνας της μεταναστευτικής κινητικότητας είναι πάντα η ίδια αιτία: οι
μεγάλες διαφορές στην ανάπτυξη, στον πλούτο, στους μισθούς, στις ευκαιρίες, στις
προοπτικές ζωής που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν, βέβαια, και άλλου
είδους καταναγκασμοί που ωθούν τους ανθρώπους να φύγουν από τον τόπο που
γεννήθηκαν: πόλεμοι, διωγμοί, περιβαλλοντική καταστροφή, θρησκευτικές ή
φυλετικές εκκαθαρίσεις. Όμως, ο πλέον διαδεδομένος λόγος είναι η αναζήτηση
καλύτερης εργασίας και ζωής κάπου αλλού. Η προσδοκία για καλύτερη ζωή είναι η
δύναμη που δημιουργεί οικονομικούς μετανάστες σε κάθε εποχή.
Τη δεκαετία του 1990, υπήρξαν κάποιες διεθνείς αλλαγές και η δημιουργία νέων
χαρακτηριστικών της μετανάστευσης. Οι μετανάστες και μετανάστριες έρχονται σε
μεγάλο βαθμό από τις ευρύτερες γειτονικές χώρες. Πολλές είναι γυναίκες και αρκετές
από αυτές μετακινήθηκαν μόνες τους. Οι μετανάστες και μετανάστριες έρχονται
κυρίως αναζητώντας εργασία. Αρχικά ήταν διατεθειμένοι να δουλέψουν για μισθούς
σημαντικά χαμηλότερους από Έλληνες. Στην πορεία του χρόνου όμως, όσο η
παραμονή τους στη χώρα αυξανόταν, σημειώθηκε τάση μείωσης της μισθολογικής
ψαλίδας. Όμως, οι γυναίκες μετανάστριες εμφανίζουν ακόμα αισθητά χαμηλότερες
αποδοχές, φαινόμενο που συνδέεται στενά και με το είδος της εργασίας που συνήθως
κάνουν.
Στις προηγούμενες δεκαετίες μόλις οι γυναίκες περνούσαν την αναπαραγωγική
φάση τους, είχαν την τάση να εγκαταλείπουν την εργασία τους. Αυτή η τάση φαίνεται
να αλλάζει αισθητά μετά το 1991. Οι νεότερες γενιές γυναικών όχι μόνο δεν
ανακόπτουν αλλά επεκτείνουν τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, ενώ οι
μεγαλύτερες γενιές γυναικών φαίνεται πως εγκαταλείπουν την εργασία τους σε
μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με παλιότερα(Μαρούκης, 2010,σελ. 18). Η σημαντική
αλλαγή στη σχέση των γυναικών με την αγορά εργασίας επηρεάστηκε σε σημαντικό
βαθμό από τη διαθεσιμότητα σχετικά άφθονης εργασίας μεταναστριών κυρίως στον
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τομέα της φροντίδας. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φροντίδα έχουν
συνήθως αντίστροφη σχέση με τη συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση. Οι
υποχρεώσεις φροντίδας εμποδίζουν την αναζήτηση αμειβόμενης εργασίας εκτός
σπιτιού και αυτές οι δραστηριότητες θεωρούνται σχεδόν αποκλειστικά «γυναικείες
υποχρεώσεις». Οι ανάγκες σε φροντίδα έχουν την τάση να αυξάνουν, καθώς οι
άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια και το μέγεθος της οικογένειας περιορίζεται. Οι
μετανάστριες που προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας απαντούν στην αυξημένη
ζήτηση των οικογενειών και ταυτόχρονα επιτρέπουν σε άλλες γυναίκες να
αναζητήσουν αμειβόμενη απασχόληση(Μαρούκης, 2010, σελ. 18-19).
Η μετανάστευση δίνοντας ταυτότητα, χωρικό και χρονικό πλαίσιο στην
κινητικότητα της εργασίας, έχει ωθήσει από την οικονομική υπόσταση της εργασίας
στην ανάδειξη των κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών δομών και δράσεων που
περιβάλλουν την εργασία. Η εργασία θεωρούνταν αμετακίνητη από τις κλασσικές
οικονομικές θεωρίες που μελετούσαν την κινητικότητα των αγαθών και τους
παραγωγικούς συντελεστές (κεφάλαιο, γη), που εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται να
επηρεάζονται από εξωτερικές οικονομίες και δεν παρεκκλίνουν από τους κλασικούς
κανόνες της καπιταλιστικής αγοράς(Μαρούκης,2010, σελ.80). Σε ένα θεωρητικό
πλαίσιο, η κινητικότητα της εργασίας τοποθετείται στην ίδια κατηγορία με την
κινητικότητα των αγαθών. Τα άτομα, όπως τα εμπορεύματα, πρέπει να μπορούν να
ταξιδεύουν χωρίς εμπόδια και να πηγαίνουν όπου τους καλεί η αγορά έτσι ώστε να
εξισορροπούν προσφορά και ζήτηση. Η μετακίνηση των εργατών νοείται ως η
αντίδραση τους με οικονομικά ορθολογικά κριτήρια στις μισθολογικές διαφορές και
στην ανεργία από τόπο σε τόπο. Η μετανάστευση συνδέεται άρρηκτα με την εργασία.
Δεν υπάρχει άλλος λόγος για την μετακίνηση ανθρώπων από την μεγιστοποίηση του
πιθανού οφέλους από την πώληση της εργασίας τους. Ενώ τίποτα δεν θεωρείται ότι
τους εμποδίζει να ακολουθήσουν ελεύθερα το οικονομικό συμφέρον τους
(Μαρούκης, 2010, σελ. 81).
Η πιθανότητα μετανάστευσης από ένα μέρος σε ένα άλλο μπορεί να εξαρτάται από
τις προσδοκώμενες διαφοροποιήσεις πραγματικού εισοδήματος, τις διαφορές σε
ανέσεις και έναν συγκερασμό οφέλους και κόστους από υπάρχουσες κυβερνητικές
πολιτικές.
Οι νεοκλασικές θεωρίες δίνουν έμφαση στους οικονομικούς παράγοντες της
μετανάστευσης. Βασίζονται στην υπόθεση ότι τα άτομα μεταναστεύουν κυρίως για
οικονομικούς λόγους και με σκοπό να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής των ίδιων και
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των οικογενειών τους. Επίσης, ορίζουν το μετανάστη ως άνδρα, ο οποίος λαμβάνει
την απόφαση να μεταναστεύσει και θεωρείται ο υπεύθυνος για την επιβίωση της
οικογένειας. Έτσι αποδίδεται στις γυναίκες θέση εξάρτησης από τον άνδρα
μετανάστη (Αλιπράντη, 2007).
Η συμπεριφορική προσέγγιση δίνει σημασία στην αντίληψη και επεξεργασία της
πληροφορίας από το άτομο, το μέρος εκείνο της διαδικασίας που η θεωρία του
ανθρώπινου κεφαλαίου μεταχειρίζεται ως δεδομένο. Οι έννοιες που χρησιμοποιούν οι
συγκεκριμένες προσεγγίσεις είναι η έννοια της τοπικής χρησιμότητας η οποία
αναφέρεται στην αντίληψη του ατόμου για έναν τόπο προς ή από τον οποίο
μεταναστεύει η οποία έχει άμεση σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον του. Επιπλέον,
το συμπεριφορικό μοντέλο αναφέρεται στην κατανόηση των ατόμων ως υποκείμενα
που αποφασίζουν ή όχι να μεταναστεύσουν βασιζόμενα περισσότερο σε
υποκειμενικές προσδοκίες ικανοποίησης παρά στην αναζήτηση της βέλτιστης
επιλογής και η έννοια του άγχους που φέρεται ως το τελευταίο βήμα πριν την
αποχώρηση από τον τόπο προέλευσης 1. Η διαφορά της συμπεριφορικής από την
νεοκλασική προσέγγιση έγκειται στο ότι η ορθολογικότητα που χαρακτηρίζει την
απόφαση της μετανάστευσης μεταβαίνει από το αντικειμενικό στο υποκειμενικό
επίπεδο. Η μετανάστευση παρουσιάζεται ως μια προγραμματισμένη ατομική πράξη
αναζήτησης ικανοποίησης που θεωρείται δεδομένο ότι οδηγεί σε κάτι καλύτερο. Το
συμπεριφορικό μοντέλο λοιπόν, μοιράζεται την αισιοδοξία των νεοκλασικών
οικονομικών σύμφωνα με την οποία το άτομο έχοντας ως γνώμονα το κέρδος δεν
μπο ρεί παρά να μεταναστεύει προ ς την καλυτέρευση των συνθηκών της ζωής
του(Μαρούκης, 2010, σελ.82-83)
Οι δομικές προσεγγίσεις μετατοπίζουν το σημείο εστίασης προς την ζήτηση της
εργασίας και τις συνέπειες της μετανάστευσης στην χώρα υποδοχής. Η μετανάστευση
δεν είναι μια ατομική απόφαση, δεν λαμβάνεται υπό τέλειες συνθήκες
πληροφόρησης, δεν είναι ελεύθερη, ούτε οδηγεί στις καλύτερες δυνατές συνθήκες
πώλησης της εργατικής δύναμης(Μαρούκης, 2010, σελ.83). Εστιάζουν την ανάλυσή
τους στην άνιση κατανομή οικονομικής και πολιτικής εξουσίας σε παγκόσμιο επίπεδο
και στον τρόπο, με τον οποίο η μετανάστευση γίνεται μηχανισμός για την
κινητοποίηση φθηνού εργατικού δυναμικού για το κεφάλαιο. Οι δομικές προσεγγίσεις
Μία άλλη έννοια των συμπεριφοριστών είναι αυτή του ‘ χώρου δράσης’, που αναφέρεται στους
γνώριμους τόπους που οι μετανάστες τείνουν να επανεγκαθίστανται. Κατά αυτό τον τρόπο δίνεται μια
απάντηση στο βασικό μειονέκτημα της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου, την δεξαμενή
πληροφοριών βάση των οποίων τα άτομα αποφασίζουν να μεταναστεύσουν.

1
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έχουν υποστεί αρνητική κριτική για την υπερβολική έμφαση που δίνουν στην
ανάλυση

του

παγκόσμιου

καπιταλισμού

και

τη

συσχέτισή

του

με

τη

μετανάστευση(Αλιπράντη,2007).
Ο Μαρξ ήταν από το υς πρώτο υς πο υ έδειξαν τα ό ρια της ‘ελεύθερης’ ατομικής
δράσης. Θεωρούσε την μετανάστευση ως τον εφεδρικό βιομηχανικό στρατό που
κρατάει σε χαμηλή τιμή την πώληση της εργατικής δύναμης και οδηγεί την γηγενή
και μεταναστευτική εργατική τάξη στην εξαθλίωση και επομένως όλο και πιο κοντά
στην υπέρβαση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Κατά τις μαρξιστικές
κριτικές του φιλελεύθερου μοντέλου η μετανάστευση προκύπτει λόγω της ανισότητας
και των ανισορροπιών του ιεραρχημένου διεθνούς καταμερισμού εργασίας και όχι
λόγω των ίσων ευκαιριών και της ισορροπίας του καπιταλιστικού συστήματος όπου
όλοι είναι ελεύθεροι να ακολουθήσουν τις διαδρομές του μέγιστου δυνατού κέρδους,
όπως διακηρύσσουν κλασικοί οικονομολόγοι, οπαδοί της φιλελεύθερης ιδεολογίας.
Οι μεταναστευτικές ροές δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές παρά στο εσωτερικό της
επέκτασης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής με τις ιεραρχίες και την
ανομοιογένεια του. Πιο συγκεκριμένα, η έννοια της εκβιομηχάνισης είναι ο
συνδετικός κρίκος των μεταναστευτικών ροών (Μαρούκης, 2010, σελ.83-84).
Ως εναλλακτική προσέγγιση των δομικών και των νεοκλασικών αναλύσεων έχει
προταθεί η θεωρία της οικιακής στρατηγικής, η οποία υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις
για μετανάστευση σε λαμβάνονται από τα άτομα, αλλά από την οικογένεια στο
σύνολό της(Αλιπράντη, 2007).
Η θεωρία των δικτύων αναπτύχθηκε στις δεκαετίες του 1980 και 1990 και
αποδίδει τη μεταναστευτική διαδικασία στην ανάπτυξη προσωπικών, πολιτισμικών
και/ή άλλων κοινωνικών δεσμών. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, στις χώρες
αποστολής, η πληροφόρηση σχετικά με τις εργασίες και τις συνθήκες διαβίωσης
μεταδίδεται αποτελεσματικά μέσω προσωπικών κοινωνικών δικτύων, όπως οι
συγγενείς, οι φίλοι και οι γείτονες που έχουν μεταναστεύσει. Στις χώρες υποδοχής, οι
μεταναστευτικές κοινότητες συχνά βοηθούν τους/τις συμπατριώτες/-ισσες να
εγκατασταθούν, να βρουν εργασία και να προσαρμοστούν στο νέο κοινωνικό
περιβάλλον(Αλιπράντη, 2007).
Η θεωρία της συμβολικής αλληλόδρασης της Σχολής του Σικάγου δίνει έμφαση
στα πλαίσια και τις πολιτισμικές συντεταγμένες στις οποίες η μετανάστευση
πραγματώνεται και φέρνει στο ερευνητικό προσκήνιο την βιογραφική προσέγγιση. Η
βιογραφική προσέγγιση τονίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται η βιογραφία
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του μετανάστη και διέπεται από τρεις αρχές. Πρώτον, η μετανάστευση νοείται ως
δράση μέσα στον χρόνο, σύμφωνα με την οποία οι λόγοι μετακίνησης δεν εξηγούνται
συγκρίνοντας τοπικές χρησιμότητες την στιγμή πριν την απόφαση αλλά θεωρούνται
μέρος της ζωής ολόκληρης του μετανάστη. Δεύτερον, υπάρχει μια πληθώρα λόγων με
περισσότερη, λιγότερη ή ίδια βαρύτητα χωρίς αυτό να υποδηλώνει ακολουθία
διακριτών βημάτων πίσω από κάθε απόφαση και τρίτον, η μετανάστευση
αντιμετωπίζεται

ως

πολιτισμικό

γεγονός.

Διερευνώνται

οι

αφηγήσεις

της

καθημερινής ζωής στα πλαίσια της οποίας λαμβάνει χώρα η μετανάστευση. Έτσι,
κατά αυτόν τον τρόπο η δράση γίνεται κατανοητή

με όρους ταυτότητας παρά

συμπεριφοράς(Μαρούκης,2010,σελ 89-90).
Οι θεωρητικές αυτές προσεγγίσεις έχουν συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των
παραγόντων που συντελούν στη μετανάστευση, στην λήψη και υλοποίηση
αποφάσεων για τη μετανάστευση και για την μεταναστευτική πολιτική.
1.2 Φύλο και θεωρία της μετανάστευσης
Οι θεωρίες της μετανάστευσης δεν έχουν λάβει υπόψη τη διάσταση του φύλου. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι η οικονομική μετανάστευση θεωρούνταν περισσότερο
ανδρική, ενώ οι γυναίκες συνήθως δεν μετανάστευαν αυτόνομα, αλλά ακολουθούσαν
την οικογένεια.
Από τη δεκαετία του 1970, η ανδροκεντρική προσέγγιση της μετανάστευσης
αρχισε να αμφισβητείται, καθώς πλέον σε διάφορες μελέτες δίνεται έμφαση στις
γυναίκες μετανάστριες ως άτομα που αποφασίζουν αυτόνομα για τον εαυτό τους. Η
εξέλιξη αυτή σχετίζεται ιστορικά με την ανάπτυξη γυναικείων κινημάτων παγκόσμια.
Από τότε, έχει γίνει προσπάθεια να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά της γυναικείας
μετανάστευσης(Αλιπράντη, 2007).
Σύμφωνα με την έρευνα του ΚΕΘΙ για την γυναικεία μετανάστευση,
παρουσιάζονται ορισμένες θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με το φαινόμενο της
γυναικείας μετανάστευσης. Ως προς τους λόγους και τους τρόπους μετανάστευσης
των γυναικών, μια βασική διάκριση γίνεται ανάμεσα σε εξαρτημένες και ανεξάρτητες
μορφές

γυναικείας

μετανάστευσης.

Στην

πρώτη

περίπτωση,

οι

γυναίκες

μεταναστεύουν ακολουθώντας τους συζύγους τους ή τις οικογένειές τους. Οι
ανεξάρτητες μορφές γυναικείας μετανάστευσης αναφέρονται στις γυναίκες που
μεταναστεύουν μόνες ή πριν από τους συζύγους τους, καθώς τόσο η αγορά εργασίας
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όσο και ο καταμερισμός της εργασίας κατά φύλο στη χώρα υποδοχής προσφέρει
περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης σε αυτές.
Μια πιο σύνθετη προσέγγιση υποστηρίζει ότι υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί
μεν οι γυναίκες να μεταναστεύουν μόνες τους, αλλά παραμένουν εξαρτημένες από
την οικογενειακή ομάδα, καθώς η μετανάστευση αποτελεί τρόπο επίλυσης των
οικονομικών προβλημάτων της οικογένειας και επίτευξης των στόχων της. Σε ένα
τέτοιο πλαίσιο, οι μετανάστριες γίνονται το μέσο επίτευξης των οικογενειακών
στόχων

και

διατηρούν

σχέσεις

αλληλεξάρτησης

με

την

οικογενειακή

ομάδα(Αλιπράντη, 2007).
Σύμφωνα με μια άποψη, η επίδραση της μετανάστευσης στη θέση και το ρόλο των
γυναικών είναι θετική, εφόσον ενδυναμώνεται και βελτιώνεται η θέση τους. Η θετική
αυτή επίδραση αποδίδεται στη χαλάρωση του κοινωνικού ελέγχου και στην ένταξη
των μεταναστριών στην αγορά εργασίας, που φαίνεται να οδηγεί στην ανακατανομή
της εξουσίας μέσα στην οικογένεια/ζευγάρι, την αύξηση της συμμετοχής των
γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την εγκατάλειψη παραδοσιακών
ρόλων και καθηκόντων. Έχει διατυπωθεί, όμως , και η αντίθετη άποψη, που
επισημαίνει ότι η μετανάστευση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της γυναικείας
εξάρτησης και τη χειροτέρευση της θέσης της γυναίκας μέσα στην οικογένεια και την
κοινωνία. Σε αυτή την περίπτωση, οι παράγοντες που επιδρούν αρνητικά είναι η
διπλή εργασία εντός και εκτός σπιτιού, η έλλειψη υποστηρικτικών δικτύων, η άγνοια
της γλώσσας και ορισμένες φορές η νομική εξάρτηση της νόμιμης παραμονής της
γυναίκας στη χώρα υποδοχής από το σύζυγό της(Αλιπράντη, 2007).
Όπως αναφέρει η Έρευνα του ΚΕΘΙ για την Γυναικεία μετανάστευση, υπάρχει μία
προσέγγιση που επιχειρεί να συνθέσει τις δύο προηγούμενες, υπογραμμίζοντας τόσο
τη θετική όσο και την αρνητική επίδραση της μεταναστευτικής εμπειρίας αναφορικά
με τη θέση και το ρόλο των γυναικών. Οι μετανάστριες επιβαρύνονται με
περισσότερες

υποχρεώσεις

συμμετέχοντας

στη

μισθωτή

απασχόληση,

ενώ

ταυτόχρονα στερούνται ή δέχονται λιγότερη βοήθεια από άτυπα δίκτυα στήριξης στη
χώρα υποδοχής. Από την άλλη πλευρά, όμως, τους δίνονται περισσότερες ευκαιρίες
για οικονομική ανεξαρτησία, η οποία με τη σειρά της μπορεί να προκαλέσει
επαναδιαπραγμάτευση των θέσεων και των ρόλων τους.
Η μετανάστρια δεν ξεχωρίζει μόνο λόγω φύλου αλλά και λόγω της συγκεκριμένης
διάστασης του φύλου απέναντι στη μεταναστευτική πολιτική, στις εθνικοφυλετικές
διακρίσεις και στον καταμερισμό εργασίας Η ειδική κατηγορία μετανάστρια, εκτός
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της σχέσης με την ανδροκρατούμενη κοινωνία προέλευσης και υποδοχής,
αντιμετωπίζει πληθώρα από διακρίσεις. Οι τελευταίες τη διαχωρίζουν από τον
υπόλοιπο μεταναστευτικό πληθυσμό(Ψημμένος, Σκαμνάκης, 2008, σελ. 35). Οι
συνηθέστεροι τομείς απασχόλησης των μεταναστριών είναι αυτοί της έμμισθης
οικιακής εργασίας, της παροχής υπηρεσιών, καθώς και της βιομηχανίας του σεξ,
εργασίες που χαρακτηρίζονται από επαγγελματική αστάθεια και προσωρινότητα.
Πρέπει να τονιστεί, ότι ενώ μπορεί να υπάρχει ζήτηση τόσο για άνδρες όσο και για
γυναίκες μετανάστες, οι άνδρες είναι πιο πιθανό να απασχολούνται σε θέσεις
εργασίας, οι οποίες παρέχουν μεγαλύτερη αμοιβή και απαιτούν υψηλότερα
προσόντα(Αλιπράντη, 2007).
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι δεν μπορεί να δοθεί μία ερμηνεία για την γυναικεία
μετανάστευση και για την θέση των γυναικών μεταναστριών. Πρέπει να γίνει πιο
διεισδυτική ανάλυση του φαινομένου που να εμπεριέχει τη διάσταση του φύλου σε
όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μετανάστες και μετανάστευση στην Ελλάδα
Το δημογραφικό πρότυπο και η δομή της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα
μεταβλήθηκαν ριζικά την τελευταία εικοσαετία εξαιτίας της μαζικής εισόδου
μεταναστών στη χώρα. Η βασικότερη αιτία ήταν η κατάρρευση των κομμουνιστικών
καθεστώτων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και κυρίως στις γειτονικές
βαλκανικές χώρες. Σύμφωνα με την Απογραφή του 2001, οι καταγεγραμμένοι
αλλοδαποί στη χώρα χωρίς ελληνική υπηκοότητα ανέρχονται σε 762.191. Πρόσφατες
εκτιμήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν και τους παράνομους μετανάστες, υπολογίζουν
τους μετανάστες περίπου σε 1,1 – 1,2 εκατομμύρια, που αντιστοιχούν κατά
προσέγγιση στο 10% του πληθυσμού και το 12% του εργατικού δυναμικού της
χώρας(ΙΜΕΠΟ, 2009).
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά των μεταναστών και το
νομοθετικό πλαίσιο της μετανάστευσης στην Ελλάδα και στη συνέχεια θα
αναφερθούμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στη χώρα
υποδοχής.
2.1 Χαρακτηριστικά και θεσμικό πλαίσιο της μετανάστευσης στην Ελλάδα
Από την πρώτη στιγμή εμφάνισης του μεταναστευτικού φαινομένου στον ελλαδικό
χώρο, έγινε αντιληπτό ότι το μεγαλύτερο μέρος των μεταναστών και μεταναστριών
μετακινούνταν στην Ελλάδα με σκοπό την αναζήτηση μισθωτής εργασίας. Μέχρι και
σήμερα, η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά
και σε πα
κάθε πρόσωπο, το οποίο,
ανεξάρτητα από τον αρχικό λόγο της μετακίνησής του από μία χώρα σε μία άλλη,
εισέρχεται και παραμένει σε χώρα της οποίας δεν έ
(ΚΕΘΙ, 2007).
Η ελληνική πολιτεία, ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, επιχείρησε να
προσαρμόσει ανάλογα το νομικό καθεστώς για τους μετανάστες. Οι νέες συνθήκες
που διαμορφώθηκαν τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, επέβαλαν την
αντικατάσταση του μέχρι τότε ισχύοντος μεταναστευτικού νόμου (4310/1929) στην
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Ελλάδα από το Νόμο 197

, ο οποίος ίσχυσε από τις 4 Ιουνίου

1992, αποτελώντας το πρώτο νομοθετικό πλαίσιο που αφορούσε στην είσοδο και
παραμονή αλλοδαπών στη χώρα. Σύμφωνα με την αιτιολογία του, ο Ν. 1975/1991
σκόπευε στην αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης και την τόνωση του ρόλου της
νόμιμης παρουσίας των αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια, ενώ προέβλεπε και
τη σύνταξη καταλόγου ανεπιθύμητων αλλοδαπών, εναρμονιζόμενος στη διάταξη
αυτή με το κοινοτικό δίκαιο. Ο νόμος αυτός ελάχιστα ανταποκρίθηκε στην
πραγματικότητα που είχε ως στόχο να ρυθμίσει, με αποτέλεσμα η πρακτική των
οργάνων της Διοίκησης, σε πολλές περιπτώσεις, ν

Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά
τροπ

(ΚΕΘΙ, 2007).

Το 2001 αποτελεί μια χρονιά-σταθμό για την μετανάστευση στην Ελλάδα, καθώς
αποφασίστηκαν

δραστικά

μέτρα

για

την

καταπολέμηση

της

παράνομης

μετανάστευσης και τη χάραξη νέας μεταναστε
αποτελεί ένα συνδυασμό της
φιλοσοφίας που διέπει τις διατάξεις του Ν. 1975/1991 και των Προεδρικών
Διαταγμάτων του 1997. Ο αρχικός στόχος του συγκεκριμένου νόμου για την
καταγραφή και νομιμοποίηση όλων των αλλοδαπών μέσω της χορήγησης
προσωρινής άδειας δεν ολοκληρώθηκε, καθώς η όλη διαδικασία, με κύριο γνώμονα
την παροχή οριστικής άδειας στους κατόχους προσωρινής, ήταν εξαιρετικά
γραφειοκρατική. Εκτός από αυτό, παρατηρείται, επίσης, έλλειψη σαφούς στόχου και
κυρίως ελλειμματική αντιμετώπιση ενός μεγάλου αριθμού ειδικών περιπτώσεων
αλλοδαπών, η οποία δημιούργησε την ανάγκη αλλεπάλληλων νομοθετικών
παρεμβάσεων σε επίπεδο τροποποιήσεων και συμπληρώσεων, που και αυτές δεν
εξομάλυναν τα προβλήματα εφαρμογής του. Γι’ αυτό λοιπόν, προέκυψε η ανάγκη
δημιουργίας, για μια ακόμη φορά, ενός νέου μεταναστευτικού νόμου(ΚΕΘΙ, 2007).
Στις 4/8/2005 ψηφίζεται ο νέος μ
, ο οποίος εισάγει μια σειρά από σημαντικές καινοτομίες. Πιο
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συγκεκριμένα, για πρώτη φορά θεσμοθετούνται στη χώρα μας ρυθμίσεις για την
κοινωνική ένταξη των μεταναστών/μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία. Η
καινοτομία αυτή κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο της σύγχρονης πραγματικότητας,
οι συνθήκες της οποίας καθιστούν τις πολιτικές ενσωμάτωσης ζήτημα πρωταρχικής
ευθύνης τόσο του κάθε κράτους-μέλους ατομικά όσο και της Ε.Ε. ως σύνολο,
δεδομένου ότι η μετανάστευση αποτελεί ένα μόνιμο, πλέον, σχήμα της ευρωπαϊκής
κοινωνίας. Μια κριτική οπτική της διαχείρισης της μετανάστευσης είναι η
επιτυχημένη ενσωμάτωση των νόμιμα διαμενόντων μεταναστών/-τ
, όπως
αυτές ο ρίστηκαν από το Συμβο ύλιο της Ευρώπης και το υς αντιπρο σώπο υς των
κυβερνήσεων των κρατών-μελών. Έτσι, στο κεφάλαιο ΙΒ΄ του Ν. 3386/2005
διαφαίνεται η προσπάθεια προώθησης μέτρων για την ένταξη των μεταναστών/-τριών
στην ελληνική κοινωνία. Οι τομείς που πρωτίστως καλύπτονται, όπως η πιστοποίηση
της γνώσης της ελληνικής γλώσσας, η παρακολούθηση μαθημάτων ιστορίας,
πολιτισμού και τρόπου ζωής της ελληνικής κοινωνίας, η απασχόληση και η ενεργή
κοινωνική συμμετοχή, καθώς και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για
αποφυγή, αλλά και απαλοιφή φαινομένων ξενοφοβίας, ρατσισμού, περιθωριοποίησης
και διακρίσεων σε βάρος των μεταναστών, συνάδουν με ορισμένες από τις
σημαντικότερες κοινές βασικές αρχές για τη μεταναστευτική πολιτική ενσωμάτωσης
στην Ε.Ε. Για πρώτη φορά, επίσης, δημιουργείται πλέγμα ρυθμίσεων για τις
διαδικασίες απόκτησης της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος. Ιδιαίτερη σημασία
παρουσιάζουν δύο κεφάλαια στο συγκεκριμένο νόμο, τα άρθρα των οποίων
ρυθμίζουν ζητήματα για τις γυναίκες-μετανάστριες (ως θύματα εμπορίας ανθρώπων
και ως θύματα ενδοοικογενειακής βίας). Η ένταξη των μεταναστών/-τριών πρώτης
αλλά και δεύτερης γενιάς στην κοινωνία της χώρας υποδοχής αποτελεί πλέον
αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο γιατί η
μετανάστευση, ως φαινόμενο, δεν αποτελεί κάτι προσωρινό όσο και γιατί η
επιτυχημένη ένταξη του μεταναστευτικού πληθυσμού δεν μπορεί να θεωρείται κάτι
δεδομένο. Κατ’ επέκταση, είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν και στην Ελλάδα πολιτικές
που να λαμβάνουν υπόψη τόσο τη μετεξέλιξη του φαινομένου όσο και τη συμμετοχή
των γυναικών μεταναστριών στην ποιοτική και ποσοτική μεταβολή του (ΚΕΘΙ 2007).
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. Στην
μεταναστευτική πολιτική αφιερώνονται τα 20 από τα 22 συνολικά άρθρα του, τα
οποία αφορούν και στους τρεις κεντρικούς άξονες της νέας νομοθετικής
πρωτοβουλίας της Πολιτείας. Ως προς τον πρώτο άξονα, την άρση των
γραφειοκρατικών προβλημάτων, η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι με τον Νόμο
αυτό δεν γίνεται καμία προσπάθεια εισαγωγής τολμηρών αναδιαρθρώσεων στο
διοικητικό μοντέλο, το οποίο όλο το προηγούμενο διάστημα αποδείχθηκε ότι δεν
απέδωσε τα αναμενόμενα. Σε ζητήματα σχετικά με τον δεύτερο άξονα, την
αντιμετώπιση των προβλημάτων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μεταναστών,
είναι αφιερωμένες οι περισσότερες ρυθμίσεις του Ν. 3536/2007. Ο τρίτος άξονας έχει
να κάνει με την κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Κατά την ψήφιση του Ν.
3386/2005 η Πολιτεία είχε περιοριστεί στην εξαγγελία ορισμένων γενικών αρχών.
Δύο χρόνια αργότερα συστήνεται μια Εθνική Επιτροπή με σκοπό να συνδράμει το
αρμόδιο Υπουργείο στον τομέα της χάραξης και της εφαρμογής της πολιτικής για την
κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Από την περιγραφή των αρμοδιοτήτων της
Εθνικής Επιτροπής για την Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών συμπεραίνεται ότι
από την πλευρά των υπευθύνων για την μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα έχει
γίνει μια ουσιώδης παρανόηση (Ενημέρωση, 2007). Η κοινωνική ένταξη είναι και θα
πρέπει να είναι κεντρικός στόχος και να επιδιωχθεί με ένα σύνολο πολιτικών, ώστε να
είναι εφικτή ή επιβεβλημένη η υιοθέτηση της αρμόζουσας πολιτικής ή του
κατάλληλου

επιχειρησιακού

προγράμματος

για

την

επίτευξή

του.

Στην

πραγματικότητα η κοινωνική ένταξη οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας προσώπων δεν
μπορεί παρά να είναι το αποτέλεσμα επιτυχημένων επιμέρους πολιτικών σχετικών με
την απρόσκοπτη πρόσβαση τους σε δημόσιες υπηρεσίες, με την πλήρη άσκηση των
θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και με την καθολική απόλαυση δημοσίων αγαθών.
2.2 Προβλήματα των μεταναστών
Η Ελλάδα συγκρινόμενη με άλλες χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης μπορεί
να θεωρηθεί λιγότερο αναπτυγμένη οικονομικά. Οι μετανάστες που την κατακλύζουν
έρχονται κυρίως για οικονομικούς λόγους, αφού θεωρούν ότι εδώ οι συνθήκες
διαβίωσης και οι προοπτικές εργασιακής απασχόλησης είναι καλύτερες σε σχέση με
τις χώρες καταγωγής. Οι περισσότεροι που συρρέουν απασχολούνται περιστασιακά
και προτιμούνται σε δουλειές κυρίως χειρωνακτικές που οι Έλληνες δεν θα
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επιθυμούσαν να κάνουν. Στη μεγάλη πλειοψηφία τους αμείβονται λιγότερο, δεν
έχουν και δεν ζητούν κοινωνική ασφάλιση. Λίγοι είναι αυτοί που απασχολούνται σε
δουλειές ανάλογες με την επαγγελματική ή επιστημονική τους κατάρτιση.
Οι μετανάστες που ήρθαν στην Ελλάδα ζουν και κατοικούν σχετικά απομονωμένοι
από τους γηγενείς και δεν έχουν σημαντικές κοινωνικές επαφές με τους γηγενείς. Οι
δουλειές που βρήκαν υπαγορεύτηκαν περισσότερο από την ανάγκη να καλυφθούν
κενά στην τοπική αγορά εργασίας και όχι από τις ικανότητες, τα προσόντα και την
εμπειρία τους, γι’ αυτό και στην πλειοψηφία τους κάνουν δουλειές που οι γηγενείς
αποφεύγουν και που αποφέρουν συνήθως χαμηλό εισόδημα. Η φύση της δουλειάς
που κάνουν στη χώρα μας τους εντάσσει στη χαμηλότερη εισοδηματική τάξη και εν
μέρει τους περιθωριοποιεί. Η αδύναμη επικοινωνιακή ικανότητα από τη μια και η
χαμηλή κοινωνική θέση του επαγγέλματος από την άλλη, αποδίδουν στους
μετανάστες μία ταυτότητα μειωμένης ικανότητας η οποία προκαλείται και
εδραιώνεται κοινωνικά. Αυτό δημιουργεί συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται από
έλλειψη διάθεσης συνεργασίας επιτείνοντας τις ανασφάλειες στους μετανάστες.
Η ελληνική κοινωνία δεν ήταν προετοιμασμένη να δεχτεί τον μεγάλο αριθμό των
μεταναστών που εμφανίστηκε και να τους αντιμετωπίσει. Υπάρχει μία εργασιακή
αποδοχή, αλλά συνεπάγεται την υπερεκμετάλλευση και δεν σηματοδοτεί μία θετική
στάση απέναντί τους. Κατά κανόνα, κυριαρχεί μία αρνητική στάση απέναντι στους
ξένους εργαζόμενους που οδηγεί σε ξενοφοβία και σε κάποιες περιπτώσεις, σε
φαινόμενα ρατσισμού.
Η δρ
να εκδιωχθούν και οι υπόλοιποι να αποθαρρύνονται ώστε να μην εγκαθίστανται
μόνιμα στην Ελλάδα. Ο αυστηρός έλεγχος, η αύξηση δαπανών για ανανέωση αδειών
εργασίας και διαμονής είναι κάποια από τα μέσα εξαναγκασμού για την εγκατάλειψη
της χώρας. Οι μετανάστες θεωρούν ότι η ύπαρξη τους εξαρτάται από τα έγγραφα που
κατέχουν. Ως ξένοι πρέπει να είναι αθέατοι, να μην αναπτύσσουν κοινωνικές επαφές,
αλλιώς κινδυνεύουν να απελαθούν. Η επιβίωσή τους εξαρτάται μόνο από τις δικές
τους προσπάθειες, αφού δεν προστατεύονται από κανέναν στην ελληνική κοινωνία. Η
ανασφάλεια και ο φόβος διακατέχει τους μετανάστες, ενώ η εθνικότητα τους και η
θρησκεία τους φαίνεται να παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση τους από την
αστυνομία και την ελληνική κοινωνία γενικότερα. Στις καθημερινές τους επαφές η
θρησκεία αναδεικνύεται σε βασικό χαρακτηριστικό αποδοχής για τους χριστιανούς
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ορθόδοξους ή για τους άθρησκους, ενώ από την άλλη πλευρά, οι μουσουλμάνοι
αντιμετωπίζονται με καχυποψία από τους Έλληνες και αυτό αποδίδεται στα
προβλήματα που έχει η Ελλάδα με την Τουρκία. Σημαντικός παράγοντας στη ζωή
των μεταναστών, υποστηρίζουν οι ίδιοι, είναι η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με τους
εργοδότες τους. Ο καλός χαρακτήρας, τόσο για τους μετανάστες όσο και για τους
εργοδότες, είναι θετικό στοιχείο και συμβάλλει στη δημιουργία φιλικού κλίματος στο
εργασιακό περιβάλλον(Πετράκου, 2001).
Οι

συνθήκες

ζωής

και

εργασίας

εξαναγκάζουν

τους

μετανάστες

να

συσπειρώνονται σε οργανώσεις ή κοινότητες με τους συμπατριώτες τους, ενώ οι
επαφές με τους Έλληνες είναι περιορισμένες και φαίνεται να πραγματοποιούνται
μέσω της απασχόλησής τους. Η εγκατάστασή τους στην ελληνική κοινωνία χωρίς την
προστασία των δικαιωμάτων τους από το κράτος κινητοποιεί τους πολίτες και
οργανώνει δίκτυα για την προστασία των μεταναστών από την αυθαιρεσία της
αστυνομίας, των διοικητικών μηχανισμών και των εργοδοτών, παράλληλα με τη
δράση άλλων διεθνών οργανώσεων. Όμως, η δυνατότητα επιρροής τους και η δύναμη
τους είναι περιορισμένες.
Οι οικονομικοί μετανάστες, νόμιμοι και παράνομοι, είναι αναπόσπαστο μέρος της
καθημερινότητας, τους συναντά κανείς συχνά, ακόμη κι αν δεν έχει κάποιου είδους
προσωπική επαφή μαζί τους. Τα ΜΜΕ είναι ένας τρόπος να μεταφερθούν απόψεις
που έχουν διατυπωθεί δημόσια και γεγονότα για τα οποία τα περισσότερα μέλη της
κοινωνίας έχουν ελάχιστη άμεση γνώση. Ο ρόλος τους είναι καθοριστικός, επειδή
διαμορφώνουν στάσεις και λόγο για διάφορα ζητήματα και προφανώς και για τους
μετανάστες. Το πιο σημαντικό όμως από όλα είναι ότι προμηθεύουν το ιδεολογικό
πλαίσιο για την ερμηνεία των γεγονότων νομιμοποιώντας τις προκαταλήψεις και τις
διακρίσεις απέναντι στους ξένους (Κοιλιάρη, 1997).
Αναφορά σε θέματα που αφορούν σε προβλήματα των μεταναστών γίνεται μόνο
με αφορμή κάποιες εξαγγελίες ή γεγονότα κυρίως αστυνομικού ρεπορτάζ σε κάποια
δελτία ειδήσεων. Η εικόνα του μετανάστη που αποκτά ο αναγνώστης από τον
ελληνικό Τύπο, τον φέρνει αντιμέτωπο με ένα πλήθος ανθρώπων ότι έχουν έρθει στη
δική του χώρα να εκμεταλλευτούν, τις περισσότερες φορές σε βάρος του, τις
δυνατότητες εργασίας που τους προσφέρονται. Θεωρείται επιλογή τους η
οποιαδήποτε απασχόληση σε νόμιμα και παράνομα επαγγέλματα και φαίνεται να
δικαιολογείται ως φιλανθρωπία η υπερεκμετάλλευση από τους έλληνες εργοδότες.
Ασαφείς παραμένουν οι συνθήκες εργασίας και διαμονής τους, ενώ πολλές φορές
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πληροφορούμαστε ότι είναι υπεύθυνοι για κάποιες εγκληματικές πράξεις που
διαπράττονται. Όταν αυτό επαναλαμβάνεται σε καθημερινή βάση ενισχύει τα ήδη
υπάρχοντα αρνητικά στερεότυπα, τα οποία εδραιώνονται στην κοινή συνείδηση και
οδηγούν στην ξενοφοβία. Όταν ο μέσος αναγνώστης πληροφορείται ότι για την
ανεργία και για την αύξηση εγκληματικότητας στη χώρα ευθύνονται οι μετανάστες,
τότε η αντιπάθεια μετατρέπεται σε φόβο και επιτείνει τον αναφυόμενο
ρατσισμό(Κοιλιάρη, 1997).
Όποιες κι αν είναι οι συνθήκες στη χώρα υποδοχής, ο μεταναστευτικός πληθυσμός
ελπίζει να παραμείνει μακριά από τη χώρα προέλευσης, αφού οι συνθήκες εκεί είναι
ασύγκριτα χειρότερες. Η πλειοψηφία εργάζεται σε οικοδομές, σε αγροτικές
επιχειρήσεις, στο εμπόριο, στις μεταφορές και ως οικιακοί βοηθοί. Βέβαια, υπάρχει κι
ένας μεγάλος αριθμός που εξασκούν παράνομα επαγγέλματα συνδεδεμένα με την
πορνεία.
Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει ποσοτική αύξηση του αριθμού των γυναικών στις
μεταναστευτικές διαδικασίες και αυξανόμενη συμμετοχή γυναικών μεταναστριών
στην αγορά εργασίας. Στη θεωρία της μετανάστευσης, η ταυτότητα της μετανάστριας
έχει ταυτιστεί με το συμπλήρωμα του αρσενικού μετανάστη. Επικρατούσε η
αντίληψη ότι η πλειοψηφία των γυναικών που μεταναστεύουν δεν το κάνουν με
εργασιακά κίνητρα, αλλά για ζήτημα οικογενειακής επανένωσης. Η θέση των
γυναικών μεταναστριών στις σύγχρονες μετακινήσεις γίνεται πιο σύνθετη.
Εμφανίζεται η τάση για αυτόνομη μετακίνηση των γυναικών. Σήμερα όλο και
περισσότερες γυναίκες μεταναστεύουν μόνες τους ως αρχηγοί νοικοκυριών και
οικονομικά ενεργά υποκείμενα, ενώ λιγότερες σε σχέση με το παρελθόν
μεταναστεύουν ως εξαρτώμενα μέλη ή για λόγους οικογενειακής επανένωσης.
Κάποιες άλλες, οι οποίες είναι ανειδίκευτες, μεταναστεύουν αυτόνομα και με
αυξανόμενους ρυθμούς από αστικές περιοχές εξαιτίας της φτώχειας ή οικογενειακών
προβλημάτων. Όσες διαθέτουν δευτεροβάθμια ή ανώτερη εκπαίδευση μεταναστεύουν
αυτόνομα επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν θέσεις εργασίας ανάλογες των
προσόντων τους. Άλλη μια ομάδα γυναικών περιλαμβάνει αυτές που μεταναστεύουν
εξαιτίας πολιτικών αναταραχών, γενικευμένης βίας και έμφυλων διακρίσεων.
Η επίδραση της μετανάστευσης στη θέση και το ρόλο των γυναικών, μπορεί να
είναι θετική, εφόσον ενδυναμώνεται και βελτιώνεται η θέση τους. Η θετική αυτή
επίδραση στην ένταξη των μεταναστριών στην αγορά εργασίας, που φαίνεται να
οδηγεί στην ανακατανομή της εξουσίας μέσα στην οικογένεια, την αύξηση της
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συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την εγκατάλειψη
παραδοσιακών ρόλων και καθηκόντων. Υπάρχει όμως και η αντίθετη άποψη, που
επισημαίνει ότι η μετανάστευση έχει ως αποτέλεσμα την χειροτέρευση της θέσης της
γυναίκας στην οικογένεια και στην κοινωνία. Οι παράγοντες που επιδρούν αρνητικά
είναι η διπλή εργασία εντός και εκτός σπιτιού, η έλλειψη υποστηρικτικών δικτύων, η
άγνοια της γλώσσας, και ορισμένες φορές, η νομική εξάρτηση της νόμιμης
παραμονής της γυναίκας στη χώρα υποδοχής από το σύζυγό της. Βλέπουμε λοιπόν,
θετική και αρνητική επίδραση της μετανάστευσης αναφορικά με τη θέση και το ρόλο
των γυναικών. Πάντως, οι μετανάστριες εξακολουθούν να υφίστανται τη διπλή
ανισότητα, δηλαδή ως γυναίκες και ως αλλοδαπές.
Οι συνηθέστεροι τομείς απασχόλησης των μεταναστριών είναι αυτοί της έμμισθης
οικιακής εργασίας, της παροχής υπηρεσιών, καθώς και της βιομηχανίας του σεξ,
εργασίες δηλαδή που χαρακτηρίζονται από αστάθεια, προσωρινότητα και
ανασφάλεια. Ακόμα και όταν μεταναστεύουν νόμιμα, συχνά απασχολούνται σε
εργασίες στις οποίες υφίστανται διακρίσεις, κακομεταχείριση και υπόκεινται σε
αυθαιρεσίες και παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. Επίσης, ενώ υπάρχει ζήτηση για
άνδρες και γυναίκες μετανάστες, οι άνδρες είναι περισσότερο πιθανό να
απασχολούνται σε θέσεις εργασίας, οι οποίες παρέχουν μεγαλύτερη αμοιβή και
απαιτούν υψηλότερα προσόντα.
Τα κύρια

προβλήματα των

μεταναστριών

είναι

βέβαια

η οικονομική

εκμετάλλευση, είναι η παρανομία που τις καθιστά ευάλωτες σε κάθε εκβιασμό, είναι
το σπίτι το υς και τα παιδιά το υς πο υ περιμένο υν τις φρο ντίδες το υς μετά από την
εξοντωτική δουλειά εκτός σπιτιού και η σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους
εργασίας, που είναι πιο ασύδοτη απ’ ότι στις ντόπιες εργαζόμενες λόγω τόσο της
παρανομίας τους όσο και της φύσης της εργασίας. Φυσικά η βία στο χώρο της
οικογένεια είναι επίσης ένα πρόβλημα βαρύτερο από εκείνο που αντιμετωπίζει μια
γυναίκα νόμιμη και ενταγμένη στην κοινωνία, αφού κι αυτό δεν μπορούν εύκολα να
το αποφύγουν ή να το καταγγείλουν.
Το γυναικείο μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό που δραστηριοποιείται στην
καθαριότητα ή/και στην φροντίδα ατόμων ιδιωτικών νοικοκυριών, η είσοδός του στη
χώρα σηματοδοτεί την αρχή νέων συνθηκών ζωής που αφορούν την πρόσβαση αυτού
του εργατικού δυναμικού σε κοινωνικές παροχές αλλά και σε νέους τρόπους
αντιμετώπισης της κοινωνικής προστασίας από το ίδιο και τους υπαλλήλους των
κοινωνικών υπηρεσιών προστασίας. Η δουλειά των μεταναστριών στον τομέα της
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κάθε είδους οικιακής φροντίδας δημιούργησε μια νέα διαστρωμάτωση των γυναικών
που όφειλαν την ξεκούραση ή τον ελεύθερο χρόνο τους στη δουλειά άλλων
γυναικών. Έτσι η μετανάστρια έγινε στήριγμα για την κουρασμένη Ελληνίδα, που
ασφυκτιούσε ανάμεσα στις υποχρεώσεις της επαγγελματικής απασχόλησης, της
καθαριότητας του σπιτιού, της φροντίδας των παιδιών και των ηλικιωμένων γονιών ή
πεθερικών της, ενώ τώρα αντί να πληρώνει έναν παιδικό σταθμό μπορεί κάλλιστα να
απασχολεί μια φθηνή αλλοδαπή. Το ανεκπλήρωτο αίτημα λοιπόν, των γυναικών για
κοινωνικές υποδομές και για μοίρασμα των οικιακών καθηκόντων με τους άντρες
μπορεί τώρα να υποκατασταθεί με τη χρησιμοποίηση φθηνής εργασίας των
μεταναστριών.
Σε κάποιες περιπτώσεις, η οικιακή εργασία μετατρέπεται σε θέμα προσωπικής
συμπεριφοράς και συναισθηματικής φόρτισης και η εργαζόμενη έμμεσα ταυτίζεται με
ρόλους και συναισθήματα που – εκτός της εργασίας- η κοινωνία προσδοκά από
αυτήν. Αυτές οι περιπτώσεις συνοπτικά είναι : πρώτον η «μητρική» φροντίδα προς τα
παιδιά ως προέκταση της μητρότητας σε εργασίες φύλαξης παιδιών, δεύτερον, η
έμφυλη φροντίδα του νοικοκυριού ως προέκταση των «συζυγικών καθηκόντων» στον
τομέα της καθαριότητας, τρίτον, η έμφυλη κατηγοριοποίηση της προστασίας ως
προέκταση των καθηκόντων φροντίδας των νεότερων γυναικών προς τους
ηλικιωμένους

στον

τομέα

νοσοκομειακής

φροντίδας

και

τέταρτον,

το

συναισθηματικό δέσιμο με την οικογένεια των εργοδοτών ως προέκταση της
υπηρετικής σχέσης ή της οικιακής εργασίας γενικότερα. Εκτός, ότι είναι δύσκολο για
την οικιακή εργάτρια να διακρίνει και να ξεχωρίσει συναισθήματα, καθήκοντα ή τη
μισθωτή εργασία και τους ρόλους, πολλές φορές αδυνατεί να ξεχωρίσει εργασιακά
δικαιώματα. Αδυνατεί η μετανάστρια να ξεχωρίσει ποιες είναι οι υποχρεώσεις της
Πολιτείας και του εργοδότη απέναντι της αλλά και ότι η οικιακή μισθωτή εργασία
αποτελεί κάτι το τελείως διαφορετικό από τη φύση της εργαζόμενης (Ψημμένος,
Σκαμνάκης, 2008). Αυτές οι σχέσεις στην πλειοψηφία τους δημιουργούν αντιλήψεις
προσωπικής υποχρέωσης των εργαζομένων προς τους εργοδότες, ατομικών ευθυνών
και ωραιοποίησης των συνθηκών εργασίας. Έτσι αναπτύσσονται περιθώρια
εκμετάλλευσης, τα όρια ανοχής προς την μη ασφαλισμένη εργασία και την
αναζήτηση ατομικών λύσεων στα εργασιακά προβλήματα.
Ιδιαίτερη κατηγορία αλλοδαπών γυναικών αποτελούν αυτές που βρίσκονται στην
πορνεία, αλλά αυτή δεν θεωρείται επαγγελματική κατηγορία επειδή δεν θέλουμε να
αναγνωριστεί η πορνεία ως επάγγελμα. Ασχολούνται όμως με μια οικονομική
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βιοποριστική δραστηριότητα. Ο αριθμός των αλλοδαπών που βρίσκονται στην
πορνεία είναι αρκετά μεγάλος σε όλη τη χώρα. Κάποιες συλλαμβάνονται από τις
επιχειρήσεις της αστυνομίας και απελαύνονται μετά από κάποιους μήνες κράτησης
είτε δεν είναι πια προσοδοφόρο «εμπόρευμα» για τους προαγωγούς-μαστροπούς.
Έτσι φεύγουν μόνες τους ή αλλάζουν βιοποριστική δραστηριότητα. Τα κυκλώματα
των μαστροπών που τις φέρνουν παράνομα έχουν διασυνδέσεις με αρκετά άτομα από
κάθε αρμόδια υπηρεσία, ώστε να εξαγοράζουν χαρτιά και διελεύσεις, νόμιμες ή
παράνομες. Πολλές από αυτές τις μετανάστριες έρχονται εδώ για κάποια δουλειά και
στη συνέχεια παγιδεύονται ή σπρώχνονται στην πορνεία, άλλες φυσικά το γνωρίζουν
εξαρχής. Αυτό όμως που καμία δεν γνωρίζει είναι οι φρικτοί όροι «εργασίας» και οι
μικρές έως ανύπαρκτες αμοιβές, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα στην αρχή.
Η παράνομη διακίνηση προσώπων (trafficking) είναι μια επιχείρηση καταπάτησης
ανθρώπινων δικαιωμάτων, έως και δουλεμπόριο αλλοδαπών γυναικών και το
έγκλημα αυτό τιμωρείται ελάχιστα. Αναγκάζονται γυναίκες με σωματική κακοποίηση
και με εξάρτηση σε ναρκωτικές ο υσίες να προ ωθο ύν το σώμα το υς ώστε να
μπορέσουν να επιβιώσουν. Σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για απαγωγή από το
οικογενειακό τους περιβάλλον. Είναι κοινωνικά εγκλωβισμένες στην βιομηχανία του
σεξ, χωρία καμία διέξοδο και χάνουν κάθε επαφή με την ατομική ταυτότητα και την
ιστορία τους.
Ο κοινωνικός αποκλεισμός που υφίστανται οι μετανάστες διαμόρφωσε επιπτώσεις
τόσο στην υγεία τους όσο και στην πολιτισμική τους ταυτότητα. Ο ανεπίσημος
μετανάστης, σε ό λη τη διάρκεια της ζωής το υ στη χώρα μας, θα πρέπει να
απολαμβάνει τη στέγαση ως δικαίωμα του κάθε πολίτη, πλήρη υγειονομική
περίθαλψη και πρόγραμμα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τα μέλη της
οικογένειάς του. Επίσης , πρέπει να προστατεύεται από κάθε είδους προκατάληψη και
ρατσιστικούς διαχωρισμούς για όσο καιρό παραμένει στη χώρα υποδοχής. Όσον
αφορά τη βιομηχανία του σεξ, η αλλοτρίωση και η αποξένωση που παρατηρείται σε
παιδιά και γυναίκες είναι αποτέλεσμα του κοινωνικού αποκλεισμού των ανεπίσημων
μεταναστών από τη χώρα υποδοχής. Χρειάζεται λοιπόν, κοινωνική μέριμνα κατά την
οποία οι ανήλικοι και οι γυναίκες θα απολαμβάνουν νομική κάλυψη και εκπαιδευτική
για την ασφαλή παραμονή τους στη χώρα. Ειδικά κέντρα προστασίας όπου θα
παρέχονται

κοινωνικο-ψυχολογική παρακολούθηση και

προσωρινή διαμονή,

αποτελούν ένα μέτρο προστασίας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι εθελοντικές
οργανώσεις μπορούν να παίξουν αποφασιστικό ρόλο. Οι οικονομικές δραστηριότητες
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των περισσότερων μεταναστών δημιουργούν ένα χώρο ανειδίκευτου/φτηνού
εργατικού δυναμικού με απρόβλεπτες συνέπειες για τον γηγενή πληθυσμό. Για τον
μετανάστη η εργασία αποτελεί μέσο αποξένωσης από θεσμικά δικαιώματα αλλά και
από την ιστορία του. Η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, καθώς και η
ένταξη αυτών των ανθρώπων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ίσως περιορίσει τα
φαινόμενα διακρίσεων και ρατσισμού.
Οι παγκόσμιες ανισότητες που καθορίζουν την κατώτερη θέση των γυναικών στη
μετανάστευση τόσο στις χώρες υποδοχής όσο και στις χώρες καταγωγής δεν μπορεί
να αγνοούνται. Ιδιαίτερη σημασία έχει η άμεση σχέση ρατσισμού και σεξισμού,
κάνοντας τις γυναίκες πιο ευάλωτες στην ανεργία που οδηγεί στη μετανάστευση.
Συγχρόνως, η θέση των μεταναστών και των δύο φύλων στην πολιτική οικονομία της
χώρας προορισμού, που συνδέεται με την άτυπη, χαμηλού επιπέδου εργασία καθιστά
τις γυναίκες διπλά ευάλωτες λόγω των έμφυλων προτύπων και των πολλαπλών
πιέσεων που δέχονται τόσο από την τοπική κοινωνία όσο και από τις ίδιες τις
κοινότητες στις οποίες ανήκουν. Δεν μπορεί, όμως, να αγνοείται και η ίδια η
μετανάστευση ως διαδικασία που οδηγεί σε ανατροπές των εδραιωμένων σχέσεων
του φύλου. Ακόμα και όταν χάνονται σημαντικά προνόμια και δικαιώματα με την
απώλεια της ιδιότητας του πολίτη, υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα αλλαγών
(Καμπούρη, 2007).
Η υιοθέτηση της ένταξης του φύλου στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
επέτρεψε τη διεύρυνση των πολιτικών στις οποίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η
διάσταση του φύλου. Δεν επέφερε, όμως, τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε όλους
τους τομείς πολιτικής, αλλά σε πολλές περιπτώσεις οδήγησε στον περιορισμό των
πολιτικών προώθησης της ισότητας μέσω θετικών δράσεων ιδιαίτερα εκεί όπου οι
εδραιωμένες

πατριαρχικές

δομές

των

ευρωπαϊκών

θεσμών

αλλά

και

οι

προτεραιότητες που έρχονται σε αντίθεση με την προώθηση της ισότητας των φύλων
κυριαρχούν. Στα θέματα της μετανάστευσης σημειώθηκε σημαντική πρόοδος μετά τη
υιοθέτηση του ζητήματος της παράνομης διακίνησης προσώπων ως βασικού άξονα
πολιτικής. Αλλά το πλαίσιο πολιτικής δεν διευρύνθηκε τόσο ώστε να συμπεριλάβει
και άλλες εκφάνσεις του φύλου και της μετανάστευσης, όπως αυτή της οικιακής
εργασίας, της οικογενειακής συνένωσης ή των έμφυλων διαστάσεων της
διαπολιτισμικότητας. Προκύπτει λοιπόν ότι η διάσταση του φύλου δεν αποτελεί
κεντρικό πρόβλημα στις διαδικασίες διαμόρφωσης της μεταναστευτικής πολιτικής.
Το ζήτημα της γυναικείας μετανάστευσης δεν καταλαμβάνει σημαντικό κομμάτι των
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σχετικών ρυθμίσεων αλλά ούτε και απασχολεί το κοινοβούλιο για σημαντικό χρόνο.
Επίσης, όσον αφορά στις γενικές διατάξεις του νόμου, όσο και στις συζητήσεις που
λαμβάνουν χώρα στη Βουλή, το υποκείμενο της μετανάστευσης είναι ουδέτερο.
Αντίθετα, όταν η συζήτηση αφορά στα γυναικεία υποκείμενα, υιοθετούνται έμφυλα
στερεότυπα. Το θέμα του φύλου δεν αποτελεί αντικείμενο διακομματικών
αντιπαραθέσεων και η εκπροσώπηση των γυναικών βουλευτών στις συζητήσεις δεν
είναι υψηλή. Η γυναίκα μετανάστρια κατασκευάζεται ως αντικείμενο της
μεταναστευτικής πολιτικής, πιο συγκεκριμένα ως συμπλήρωμα του αρσενικού
μετανάστη στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης

και ως θύμα των

κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης προσώπων με ιδιαίτερη έμφαση στην
εγκληματικότητα και την πορνεία.
Σήμερα μέσα από τις διεθνείς ανακατατάξεις καλούμαστε να διευρύνουμε και να
αναθεωρήσουμε αυτό που ο καθένας αποκαλεί ταυτότητα και που μπορεί να
εμπεριέχει στοιχεία καταγωγής, φύλου φυλής και παραδόσεων. Κάποιες οργανώσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οργανώσεις ενάντια στον ρατσισμό προσπαθούν να
φέρνουν σε επαφή μεταξύ τους ανθρώπους που έχουν προκαταλήψεις, ώστε να τις
ξεπεράσουν. Προγράμματα για τη νεολαία, συνέδρια ακόμα και καλοκαιρινές
διακοπές διοργανώνονται με στόχο τη διαπολιτισμική δημιουργία πανανθρώπινων
αξιών για να στηριχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ανεξάρτητα από τις κατά καιρούς βελτιωτικές παρεμβάσεις της Πολιτείας, όσον
αφορά, κυρίως, στο διοικητικά γραφειοκρατικό σκέλος της πολιτικής για την
μετανάστευση, η πλειοψηφία των μεταναστών εξακολουθεί να ανταποκρίνεται με
δυσκολία στην επίτευξη ενός κεντρικού στόχου προκειμένου για την πλήρη
κοινωνική ένταξη. Η σημαντικότερη συνέπεια αυτής της κατάστασης δεν
περιορίζεται στα οικονομικά και πολιτικά παρεπόμενα για την ζωή των πρώτων
μεταναστών, αλλά εντοπίζεται, κυρίως, στις δυσοίωνες προοπτικές μιας ομαλής
κοινωνικής ένταξης και ευημερίας για τους απογόνους τους.
2.3 Η δομή του μεταναστευτικού πληθυσμού
Βασιζόμενοι στα στατιστικά δεδομένα της απογραφής του 2001, του Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, της Έρευνας Οικογενειακών
Προϋπολογισμών, άλλων διοικητικών πηγών και ερευνών πεδίου θα γίνει μια
προσπάθεια να σκιαγραφηθεί το προφίλ των οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής του 2001, οι μετανάστες στην Ελλάδα
ανέρχονται σε 762.191, εκ των οποίων 425.552 είναι άνδρες (54,5%) και 346.639
είναι γυναίκες. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το μέγεθος του μεταναστευτικού
πληθυσμού ανέρχεται στο 7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ενώ η
συμμετοχή των ανδρών μεταναστών στο συνολικό πληθυσμό (7,7%) είναι
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των γυναικών (6,3%). Με βάση τα αποτελέσματα της
Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών για την περίοδο 2004/05, οι μετανάστες
που δραστηριοποιούνται στη χώρα ανήκουν κατά πλειοψηφία στις παραγωγικές
ηλικίες, δηλαδή 15 έως 64, και συγκεκριμένα στην ηλικιακή ομάδα των 25 έως 54
ετών. Επίσης, σημαντική είναι η παρουσία του μεταναστευτικού πληθυσμού στις
νεαρές ηλικίες, όπου τα ποσοστά των μεταναστών είναι υψηλότερα από τα
αντίστοιχα ποσοστά του συνολικού πληθυσμού, ενώ τα ποσοστά των ηλικιωμένων
είναι ιδιαιτέρως χαμηλά. Η μέση ηλικία του πληθυσμού των μεταναστών είναι
περίπου κατά 10 έτη μικρότερη από την αντίστοιχη μέση ηλικία του γηγενούς
πληθυσμού. Η μεγαλύτερη μερίδα των μεταναστών αποτελείται από έγγαμους (52%),
ενώ το 42% δηλώνει πως δεν έχει παντρευτεί. Στις κατηγορίες των διαζευγμένων και
των χήρων τα ποσοστά συμμετοχής των μεταναστών είναι χαμηλά(ΙΜΕΠΟ, 2009).
Όσον αφορά τη χώρα προέλευσης των μεταναστών, από τα στοιχεία της
Απογραφής του 2001, το 57,5% των μεταναστών που κατοικούν στην Ελλάδα
προέρχονται από την Αλβανία (438.036 άτομα), ενώ άλλες αξιόλογες κοινότητες
μεταναστών, με ποσοστά πολύ χαμηλότερα από ό, τι της αλβανικής κοινότητας, είναι
η βουλγαρική (4,6%), η γεωργιανή (3%) και η ρουμανική (2,9%). Η Ελλάδα είναι η
μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου μια εθνικότητα μεταναστών ξεπερνά
το 50% του συνολικού αριθμού αλλοδαπών που κατοικούν στη χώρα. Η μεγάλη
πλειοψηφία των μεταναστών προέρχεται από την Ευρώπη (περίπου 80%) και
ειδικότερα ποσοστό 75% προέρχεται από χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής
Ευρώπης, στις οποίες τις προηγούμενες δεκαετίες είχαν εγκαθιδρυθεί κομμουνιστικά
καθεστώτα. Οι υπόλοιποι μετανάστες που κατοικούν στην Ελλάδα είναι κατά 14%
Ασιάτες, κατά 3,2% Βορειοαμερικανοί και μόλις 1% Αφρικανοί.
Η χορήγηση αδειών παραμονής σε μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών από αυτόν της
Απογραφής του 2001 υποδηλώνει αύξηση του αριθμού των νόμιμων μεταναστών που
διαμένουν στη χώρα. Δεν υπάρχει κάποια σημαντική διαφοροποίηση όσον αφορά τις
κυρίαρχες εθνικότητες, αλλά υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά τα ποσοστά τους
στο σύνολο του μεταναστευτικού πληθυσμού. Οι μετανάστες αλβανικής υπηκοότητας
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που είχαν εξασφαλίσει άδεια παραμονής το 2003-2004 ανέρχονταν σε 432.120
(63,2% των νόμιμων μεταναστών), ενώ ο αριθμός των Αλβανών που δικαιούνταν
άδεια παραμονής (15 ετών και άνω) ήταν 344.526. Το ίδιο παρατηρείται και σε άλλες
εθνικές κοινότητες μεταναστών, όπως η βουλγαρική (9,8%), η ρουμανική (4,3%) και
η ουκρανική (3,4%), όπου καταγράφονται αυξημένα ποσοστά συμμετοχής στο
σύνολο των μεταναστών με άδεια παραμονής σε σχέση με τα ποσοστά συμμετοχής
που κατείχαν οι ομάδες αυτές επί του συνόλου του μεταναστευτικού πληθυσμού με
βάση τα στοιχεία της Απογραφής του 2001(ΙΜΕΠΟ, 2007).
Η δειγματοληπτική έρευνα της τελευταίας ΕΟΠ 2004/05 παρέχει σημαντικές
πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των οικονομικών μεταναστών και τη
συμμετοχή των νεότερων ηλικιών στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Οι
μετανάστες είναι κυρίως απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (32,6%), οι οποίοι
μαζί με τους αποφοίτους γυμνασίου (26,7%) αποτελούν το 59,3% του συνόλου των
οικονομικών μεταναστών. Σημαντικά είναι τα ποσοστά των μεταναστών που έχουν
αποφοιτήσει από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (13,4%), ενώ το 16% έχει
απολυτήριο δημοτικού. Τέλος, το 9,2% των οικονομικών μεταναστών δεν έχει
ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο δημοτικό ή δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση. Η
συμμετοχή των οικονομικών μεταναστών σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό είναι
μεγαλύτερη στις εκπαιδευτικές βαθμίδες των αποφοίτων γυμνασίου και λυκείου.
Σημαντική σύγκλιση μεταξύ των μεταναστών και του συνολικού πληθυσμού
παρατηρείται ως προς τα ποσοστά των ατόμων που δεν έχουν πάει σχολείο και στα
ποσοστά

των

αποφοίτων

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης.

Αντιθέτως,

απόκλιση

σημειώνεται ως προς τα ποσοστά των ατόμων που δεν αποφοίτησαν από το δημοτικό,
καθώς και των αποφοίτων δημοτικού. Στις κατηγορίες των ατόμων που δεν
τελείωσαν το δημοτικό και των αποφοίτων δημοτικού, οι μετανάστες υπολείπονται
του συνολικού πληθυσμού κατά 8,5% και 12,5% ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Η
απόκλιση αυτή ενδεχομένως οφείλεται στη διαφορετική ηλικιακή σύνθεση του
συνολικού και του μεταναστευτικού πληθυσμού, διότι ο συνολικός πληθυσμός σε
ποσοστό 20,5% αποτελείται από ηλικιωμένους (κυρίως χαμηλού μορφωτικού
επιπέδου), ενώ ο μεταναστευτικός πληθυσμός αποτελείται σε ποσοστό 73,5% από
παραγωγικές ηλικίες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό έχουν λάβει βασική/ υποχρεωτική
εκπαίδευση. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πληροφορίες που παρέχονται από τη
δειγματοληπτική έρευνα της ΕΟΠ όσον αφορά την εκπαιδευτική βαθμίδα που
παρακολουθούν τα παιδιά των οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα. Το
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μεγαλύτερο μέρος των νεαρών ηλικιών του μεταναστευτικού πληθυσμού φοιτά στο
δημοτικό (42%) και στο γυμνάσιο (23%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των
παιδιών που λαμβάνουν προσχολική εκπαίδευση (16%). Αντιθέτως, τα επίπεδα
φοίτησης των παιδιών των μεταναστών στο λύκειο (11%) και στην ανώτατη
εκπαίδευση (6,5%) είναι ιδιαιτέρως χαμηλά. Συγκρίνοντας τα παραπάνω στοιχεία με
τα ποσοστά του συνολικού πληθυσμού που συμμετέχει στο εκπαιδευτικό σύστημα
της χώρας, διαπιστώνουμε πως η συμμετοχή της μεταναστευτικής νεολαίας στην
προσχολική εκπαίδευση, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στο γυμνάσιο είναι
μεγαλύτερη σε σχέση με τα ποσοστά του συνολικού πληθυσμού (11,2%, 33,5%, και
18,5% αντίστοιχα). Διαφορά υπάρχει στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες, όπου η
απόκλιση που παρατηρείται σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό είναι αρνητική για τη
νεολαία των μεταναστών. Εάν στα παραπάνω στοιχεία σχετικά με τις βαθμίδες
εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν τα παιδιά των μεταναστών, συνυπολογισθούν τα
ποσοστά του μεταναστευτικού πληθυσμού στις νεαρές ηλικίες ανά βαθμίδα
εκπαίδευσης, παρατηρούνται ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ο αριθμός των παιδιών
των μεταναστών που λαμβάνουν προσχολική εκπαίδευση και φοιτούν σε δημοτικό
και γυμνάσιο ως ποσοστό επί του συνολικού μεταναστευτικού πληθυσμού (17,5%)
κυμαίνεται στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το ποσοστό των παιδιών των μεταναστών που
βρίσκονται σε ηλικία φοίτησης των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης. Η διαφορά των 2,5
ποσοστιαίων μονάδων ενδεχομένως οφείλεται στο ότι η ηλικιακή ομάδα των 2-13
ετών συμπεριλαμβάνει ηλικίες παιδιών που δεν συμμετέχουν στις συγκεκριμένες
βαθμίδες εκπαίδευσης (2-3 ετών και 12-13 ετών). Αντιθέτως, τα ποσοστά της
μεταναστευτικής νεολαίας που φοιτούν στο λύκειο και σε ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης είναι κατά πολύ χαμηλότερα των ποσοστών της μεταναστευτικής
νεολαίας που βρίσκεται στην αντίστοιχη ηλικία φοίτησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της τελευταίας ΕΟΠ, τα παιδιά των μεταναστών που φοιτούν σε λύκεια (2,5% του
συνολικού μεταναστευτικού πληθυσμού) είναι λιγότερα από το σύνολο των
μεταναστών συνομηλίκων

τους που ζουν στη χώρα (7,5% του συνολικού

πληθυσμού). Με βάση τα παραπάνω στοιχεία συμπεραίνεται πως σχεδόν το 1/3 της
μεταναστευτικής νεολαίας ηλικίας 14-18 ετών φοιτά στο λύκειο. Μεγαλύτερη είναι η
απόκλιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου οι μετανάστες που φοιτούν σε
πανεπιστήμια (1,4% του συνολικού μεταναστευτικού πληθυσμού) αποτελούν το
14,5% των συνομηλίκων τους μεταναστών (9,6% του συνολικού μεταναστευτικού
πληθυσμού). Συνοψίζοντας τα παραπάνω στοιχεία, καταλήγουμε στο συμπέρασμα
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ότι, ενώ τα παιδιά των μεταναστών σχεδόν στο σύνολό τους φοιτούν στις τρεις
πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, στην πλειοψηφία τους δεν συνεχίζουν τη φοίτησή
τους στο λύκειο (περίπου τα 2/3) και κατ’ επέκταση ούτε σε ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (περίπου 85%).
Η μεταπολεμική εργατική μετανάστευση προς τις χώρες της Ε.Ε. έχει έντονη
αστική συγκέντρωση
κατά τον 19ο και 20ό
αιώνα προς υπερπόντιες χώρες εμφανίζουν ένα πρότυπο περισσότερο αγροτικής και
ημιαστικής συγκέντρωσης. Στην περίπτωση της μετανάσ
πρότυπο εγκατάστασης των μεταναστών είναι μεικτό (ΙΜΕΠΟ,
2009). Δύο παράγοντες φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά την επιλογή του τόπου
εγκατάστασης. Ο πρώτος, αφορά τις τοπικές ευκαιρίες απασχόλησης, όπως αυτές
καθο
του μετανάστη και επηρεάζουν την επιλογή του για τον τόπο
εγκατάστασης στη χώρα υποδοχής, επειδή του προσφέρουν πληροφόρηση και
κοινωνικοοικονομική υποστήριξη κατά τη διαδικασία μετακίνησης, εγκατάστασης
και ενσωμάτωσης. Μεταξύ των δύο παραγόντων αναπτύσσεται μια θετική συσχέτιση,
επειδή τα μεταναστευτικά δίκτυα δημιουργούνται συνήθως στα αστικά κέντρα και
συνεπώς προσελκύουν νέους μετανάστες στις αστικές περιοχές. Αυτό εξηγεί την κατά
15 εκατοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη συγκέντρωση των αλλοδαπών απασχολουμένων
στις αστικές περιοχές σε σύγκριση με τους ημεδαπούς απασχολουμένους. Στην
περίπτωση της Ελλάδας φαίνεται ότι επέδρασαν και οι δύο παραπάνω
προσδιοριστικοί

παράγοντες

χωρικής

συγκέντρωσης

δηλαδή

οι

ευκαιρίες

απασχόλησης και τα μεταναστευτικά δίκτυα. Με κριτήριο τη χρονική επίδραση των
δύο παραγόντων μπορεί να διατυπωθεί η υπόθεση ότι στην πρώτη φάση εισόδου των
μεταναστών επέδρασαν οι ευκαιρίες απασχόλησης και σε επόμενη φάση επέδρασαν
αθροιστικά και τα μεταναστευτικά δίκτυα. Τέλος, ένα τρίτος παράγοντας είναι η
εθνοτική σύνθεση των μεταναστών, η οποία ευνοεί τη συγκέντρωσή τους σε περιοχές
της Ελλάδας με σχετική γεωγραφική εγγύτητα προς τις χώρες καταγωγής. Με μονάδα
χωρικής ανάλυσης τον νομό και κριτήριο το ποσοστό των μεταναστών στο συνολικό
πληθυσμό του νομού, παρατηρείται ισχυρή συγκέντρωση μεταναστών στους δύο
νομούς των μεγάλων αστικών κέντρων (Αττική, Θεσσαλονίκη), στους νομούς με
υψηλή τουριστική και οικονομική ανάπτυξη (Ιόνια Νησιά, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα,
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Κρήτη κ. λπ.). Με μονάδα χωρικής ανάλυσης την περιφέρεια, ορισμένοι
δημογραφικοί δείκτες περιγράφουν το πρότυπο της γεωγραφικής κατανομής των
μεταναστών στην Ελλάδα με βάση τα στοιχεία της Απογραφής του 2001. Οι
αλβανικής υπηκοότητας αλλοδαποί εμφανίζουν υψηλότερο του μέσου όρου (57,5%)
ποσοστό συγκέντρωσης στις περιφέρειες της Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής
Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Με κριτήριο τα αίτια
εγκατάστασης των μεταναστών στην Ελλάδα, παρατηρείται επίσης προτίμηση
εγκατάστασης στη Βόρειο Ελλάδα μεταναστών από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Αυτό το γεγονός εξηγείται από το περιφερειακό πρότυπο μετανάστευσης στη
Ελλάδα, όταν πάνω από τα 2/3 των μεταναστών της προέρχονται από γειτονικές
χώρες. Ενδιαφέρον στοιχείο επίσης είναι η σχετικά μεγάλη συγκέντρωση μεταναστών
από ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες σε νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, φαινόμενο
που εξηγείται από τους μ
και οι
αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα δεν κατανέμονται χωρικά από κάποια κεντρική
υπηρεσία,

αλλά

επιλέγουν

οι

ίδιοι

τον

τόπο

εγκατάστασής

τους

με

ιδιωτικοοικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Τελικά λειτουργούν οι δυνάμεις της
αγοράς και η διαδικασία της αυτοεπιλογής των μετακινούμενων(ΙΜΕΠΟ, 2009).
Από στοιχεία της Βάσης Δεδομένων Άδειας Παραμονής 2003-2004 του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, προκύπτει ότι
κατά τη διαδικασία για την απόκτηση άδειας παραμονής την περίοδο 2003/04 η
συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών (82,5%) δηλώνει πως ο λόγος
μετανάστευσης και εγκατάστασης στην Ελλάδα είναι η εργασία (εργασία: 68,1%,
εποχιακή εργασία: 2,3%, και ανεξάρτητες υπηρεσίες: 12,1%). Άλλοι βασικοί λόγοι
εγκατάστασης που επικαλούνται οι μετανάστες είναι η οικογενειακή συνένωση
(11,8%), η συζυγική σχέση με πολίτες της Ε.Ε. (2,7%) και οι σπουδές (0,6%). Στις
περισσότερες κατηγορίες η κατανομή με βάση την εθνικότητα του μετανάστη
ακολουθεί σχεδόν ανάλογα την κατανομή των εθνικών κοινοτήτων στο σύνολο του
μεταναστευτικού πληθυσμού. Οι μετανάστες με αλβανική εθνικότητα κατέχουν το
80% των αδειών που εκδίδονται με σκοπό την επανένωση οικογενειών, ποσοστό το
οποίο είναι υψηλότερο του ποσοστού συμμετοχής τους στο συνολικό πληθυσμό των
μεταναστών. Μεγαλύτερη διαφοροποίηση παρουσιάζει η παραμονή για λόγους
σπουδών, όπου, μολονότι οι Αλβανοί αντιπροσωπεύουν το υψηλότερο ποσοστό
34

(17%), εμφανίζονται εθνικότητες με σημαντικά ποσοστά, όπως οι Παλαιστίνιοι
(2,6%), οι Κινέζοι (5,7%), οι Ιορδανοί (4%) και οι Σύριοι (4,2%), τα οποία είναι κατά
πολύ υψηλότερα της καταγεγραμμένης παρουσίας τους στο μεταναστευτικό
πληθυσμό. Επίσης, μια ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι άδειες παραμονής που
εκδίδονται λόγω συζυγικής σχέσης με πολίτη της Ε.Ε., ο οποίος στη συντριπτική
πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι ελληνικής υπηκοότητας. Από τους μετανάστες
που έχουν λάβει άδεια για το συγκεκριμένο λόγο, οι γυναίκες είναι περισσότερες, με
ποσοστό 78,4%, ενώ οι άνδρες αποτελούν το 21,6%. Η συζυγική σχέση συνήθως
αντιπροσωπεύει γάμους Ελλήνων ανδρών με γυναίκες αλλοδαπές, οι οποίες στην
πλειοψηφία τους κατάγονται από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων
(75%). Αντιθέτως, οι αλλοδαποί που έχουν παντρευτεί Ελληνίδες είναι πολύ
λιγότεροι σε σχέση με τις αλλοδαπές και κυρίως είναι Αλβανοί, Γεωργιανοί,
Αιγύπτιοι, Ρώσοι και Αμερικανοί(ΙΜΕΠΟ, 2009).
Με βάση τα στοιχεία της πρόσφατης ΕΟΠ, τα νοικοκυριά των οικονομικών
μεταναστών αντιπροσωπεύουν το 4,7% του συνολικού αριθμού των νοικοκυριών
στην Ελλάδα. Ο διαχωρισμός των νοικοκυριών σε ελληνικά και μη γίνεται με βάση
την υπηκοότητα του υπεύθυνου του νοικοκυριού. Τα νοικοκυριά των μεταναστών σε
ποσοστό 31,5% αποτελούνται από τέσσερα άτομα, ενώ τα νοικοκυριά με τρία μέλη
αντιστοιχούν στο 26,2%. Στα ίδια επίπεδα επίσης κυμαίνονται τα ποσοστά των
νοικοκυριών με ένα (10,6%) και πέντε άτομα (11,5%). Αξίζει να αναφερθεί πως δεν
έχουν καταγραφεί νοικοκυριά μεταναστών με περισσότερα από έξι μέλη (το ποσοστό
για τα εξαμελή νοικοκυριά είναι 4%), ενώ στα ελληνικά καταγράφονται νοικοκυριά
έως και εννέα μέλη. Τα νοικοκυριά των μεταναστών υπερτερούν των ελληνικών ως
προς το μέγεθος με μέσο όρο 3,3 μέλη ανά νοικοκυριό, έναντι 2,7 μελών ανά
νοικοκυριό για τα ελληνικά νοικοκυριά. Η υπεροχή αυτή οφείλεται ουσιαστικά στη
μεγάλη διαφορά που σημειώνεται υπέρ των μεταναστών στις παραγωγικές ηλικίες
μεταξύ 15 και 64 ετών, οι οποίες εκπροσωπούνται με ποσοστό 73,3% στα νοικοκυριά
των μεταναστών, έναντι 63,7% για τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι παιδικές ηλικίες, έως
14 ετών, αποτελούν το 24% των νοικοκυριών των μεταναστών, ενώ οι ηλικιωμένοι το
2,5%.

Με

βάση

τα

παραπάνω

στοιχεία

της

Έρευνας

Οικογενειακών

Προϋπολογισμών, διαπιστώνεται πως η συμμετοχή στο συνολικό πληθυσμό της
Ελλάδας είναι αυξημένη στον παραγωγικό και νεαρό πληθυσμό, ενώ είναι
περιορισμένη στους ηλικιωμένους. Αντίστοιχα η συμμετοχή των Ελλήνων
ηλικιωμένων είναι αυξημένη, σε ποσοστό 21,5% ανά ελληνικό νοικοκυριό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Απασχόληση των μεταναστών και οικονομική κρίση
Η απασχόληση των μεταναστών στην χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία της Έκθεσης
2009 του ΙΝΕ, ανέρχεται σε 366.800 άνδρες και γυναίκες, ενώ οι μετανάστριες
αποτελούν το 1/3 των απασχολούμενων μεταναστών. Η συμμετοχή τους στην
συνολική απασχόληση της χώρας ανέρχεται στο 8%, είναι μεγαλύτερη για τους
άνδρες μετανάστες και μικρότερη για τις γυναίκες μετανάστριες. Η απασχόλησή τους
αναφέρεται

κυρίως

στην

μισθωτή

απασχόληση,

στη

συνέχεια

ως

αυτοαπασχολούμενοι, εργοδότες και σε συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη. Από
το 2008, όμως, ως σήμερα έχουν σημειωθεί μεταβολές στην απασχόληση. Η ελληνική
οικονομία πλήττεται από τις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης και αυτό
έχει συνέπειες αρνητικές για την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας του
ανθρώπινου δυναμικού.
3.1 Η απασχόληση των μεταναστών κατά κλάδο και επάγγελμα
Από τα στοιχεία της Έκθεσης του 2009 του ΙΝΕ, προκύπτει ότι η απασχόληση των
μεταναστών αναφέρεται κυρίως στην μισθωτή απασχόληση (91,2% έναντι 62,2% των
ελλήνων), ως αυτοαπασχολούμενοι εργάζονται το 5,8%, το 1,4% είναι εργοδότες και
1,6% ανήκει στα συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη. Το ποσοστό των
προσωρινά απασχολούμενων μεταναστών ανέρχεται στο 16,9% των μισθωτών και
είναι μεγαλύτερο κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες έναντι των ελλήνων προσωρινά
απασχολούμενων. Οι μισθωτοί μετανάστες αναλογούν στο 11,2% του συνόλου των
μισθωτών και οι προσωρινά απασχολούμενοι στο 16,5% του αντίστοιχου συνόλου.
Με μορφή μερικής απασχόλησης εργάζεται το 6,2% των μεταναστών έναντι 5,4%
των ελλήνων.
Περί τα 3/4 των μεταναστών εργάζονται σε τέσσερις κλάδους τις οικονομίας
(Κατασκευές, Μεταποιητική Βιομηχανία-Βιοτεχνία, Ιδιωτικά νοικοκυριά και
Εμπόριο), ενώ ένα 14,5 % σε δύο ακόμη κλάδους (Γεωργία και Ξενοδοχεία &
Εστιατόρια) με αποτέλεσμα οι εννέα στους δέκα μετανάστες να εργάζονται στους έξι
παραπάνω κλάδο υς. Το 7 2 %ό σων απασχο λο ύνται

στο ν κλάδο των ιδιωτικών

νοικοκυριών είναι μετανάστες. Στις κατασκευές η συμμετοχή των μεταναστών
ανέρχεται στο 31% και αναλογεί ένας μετανάστης σε κάθε δέκα απασχολούμενους
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στους κλάδους των Ξενοδοχείων & Εστιατορίων και Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας.
Λιγότερο από το ήμισυ των ανδρών μεταναστών απασχολείται στον κλάδο των
κατασκευών, περίπου ένας στους πέντε στον κλάδο της Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας και
ένας στους δέκα στον κλάδο του εμπορίου. Συνολικά σε αυτούς τους τρείς κλάδους
απασχολούνται οι οκτώ στους δέκα άνδρες μετανάστες. Η απασχόληση των
μεταναστριών συγκεντρώνεται κυρίως στον κλάδο των Ιδιωτικών νοικοκυριών όπου
ασχολούνται οι τέσσερις στις δέκα μετανάστριες, ενώ τα 3/4 περίπου των γυναικών
που εργάζονται στον εν λόγω κλάδο είναι μετανάστριες. Στον κλάδο των
Ξενοδοχείων & Εστιατορίων εργάζεται μία στις πέντε μετανάστριες, ενώ στον κλάδο
Εμπορίου μία στις δέκα μετανάστριες. Συνολικά σε αυτούς τους τρείς κλάδους
απασχολούνται οι επτά στις δέκα μετανάστριες. Ως προς τα επαγγέλματα στα οποία
συγκεντρώνεται η απασχόληση των μεταναστών, σχεδόν τέσσερις στους δέκα
μετανάστες εργάζονται ως ειδικευόμενοι τεχνίτες, ενώ μεγάλο μέρος τους εργάζεται
είτε ως ανειδίκευτοι εργάτες είτε στην παροχή υπηρεσιών – πωλητές. Στα τρία αυτά
επαγγέλματα εργάζεται το 83% των μεταναστών. Περίπου έξι στους δέκα άνδρες
μετανάστες εργάζονται ειδικευόμενοι τεχνίτες και περίπου ένας στους πέντε ως
ανειδίκευτος

εργάτης.

Σχεδόν

το

σύνολο

των

ειδικευόμενων

τεχνιτών

συγκεντρώνεται στους κλάδους των Κατασκευών και της Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας,
καθώς συγκεντρώνουν πάνω από το ήμισυ (39,4% & 12,4% αντίστοιχα) της
συνολικής απασχόλησης των ανδρών μεταναστών. Το ήμισυ σχεδόν των
ανειδίκευτων εργατών συγκεντρώνεται στον κλάδο των Κατασκευών (8,7% της
συνολικής απασχόλησης των ανδρών μεταναστών ). Στα δύο αυτά επαγγέλματα
στους

συγκεκριμένους κλάδους

συγκεντρώνεται

το

60,5% της

συνολικής

απασχόλησης των ανδρών μεταναστών. Περισσότερο από το ήμισυ των
μεταναστριών εργάζεται ως ανειδίκευτες εργάτριες και περισσότερες από μία στις
τέσσερις μετανάστριες εργάζεται στην παροχή υπηρεσιών – πωλητές. Στα δύο αυτά
επαγγέλματα όπου απασχολούνται οι οκτώ στις δέκα μετανάστριες, οι έξι στους δέκα
απασχολούμενους

μετανάστες

είναι

γυναίκες.

Το

μεγαλύτερο

μέρος

των

μεταναστριών που εργάζεται ως ανειδίκευτες εργάτριες συγκεντρώνεται στους
κλάδους των Ιδιωτικών νοικοκυριών και των Ξενοδοχείων & Εστιατορίων, οι οποίοι
συγκεντρώνουν περίπου το 45% (37,4% & 6,1% αντίστοιχα) της συνολικής
απασχόλησης των μεταναστριών. Το 41% των μεταναστριών που εργάζεται στην
παροχή υπηρεσιών & πωλητών συγκεντρώνεται στον κλάδο των Ξενοδοχείων &
Εστιατορίων, ενώ με σημαντικό μερίδιο συμμετέχουν σ’ αυτό το επάγγελμα και οι
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εργαζόμενες μετανάστριες στους κλάδους του Εμπορίου και των Ιδιωτικών
νοικοκυριών (11%, 6% και 4,9% αντίστοιχα της συνολικής απασχόλησης των
μεταναστριών). Στα δύο αυτά επαγγέλματα στους συγκεκριμένους κλάδους
συγκεντρώνεται

περί

τα

2/3

(65,3%)

τις

συνολικής

απασχόλησης

των

μεταναστριών(ΙΝΕ, Έκθεση 2009).
Σε αντιστοιχία με τους Έλληνες που εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα,
οι μετανάστες αναλογούν στο 16,7% των μισθωτών που εργάζονται συνολικά στον
ιδιωτικό τομέα. Η αναλογία αυξάνεται στο 18,9% για τους άνδρες μετανάστες και
μειώνεται στο 13,4% για τις μετανάστριες που εργάζονται αντίστοιχα συνολικά ως
μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα. Με μορφή μερικής απασχόλησης εργάζεται το 5,9%
των μισθωτών μεταναστών (2,5% στους άνδρες και 13,2% για τις μετανάστριες), ενώ
με προσωρινή απασχόληση εργάζεται το 17% αυτών (16% των ανδρών και το 19%
για τις μετανάστριες). Οι αντίστοιχες αναλογίες για τους Έλληνες μισθωτούς του
ιδιωτικού τομέα είναι για μεν όσους εργάζονται με μερική απασχόληση 5,5% (2,7%
στους άνδρες και 9,5% για τις γυναίκες ), για δε τους προσωρινά απασχολούμενους
11,8% (10,5% στους άνδρες και 13,7% για τις γυναίκες ). Σε σχέση με την συμμετοχή
των μεταναστών αναλόγως της μορφής της απασχόλησης στην απασχόληση των
μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, αυτοί αναλογούν στο 22,3%των προσωρινά
απασχολούμενων και στο 17,7% των μερικώς απασχολούμενων μισθωτών. Ως προς
το φύλο η συμμετοχή των μεταναστών στην μερική απασχόληση παραμένουν ίδιες,
ενώ προς την προσωρινή απασχόληση διαμορφώνεται για τους άνδρες μετανάστες
στο 26% ενώ για τις μετανάστριες στο 17.7%.

Η συμμετοχή των γυναικών,

Ελληνίδων και μεταναστριών, που εργάζονται με μερική απασχόληση ανέρχεται στο
71% των αντίστοιχα μερικώς απασχολούμενων, ενώ των γυναικών που εργάζονται με
προσωρινή απασχόληση μειώνεται στο 36% για τις μετανάστριες και στο 48,2% για
τις Ελληνίδες(ΙΝΕ, Έκθεση 2009).
Εξετάζοντας την συμμετοχή των μισθωτών μεταναστών κατά φύλο στα
επαγγέλματα και τους κλάδους όπου συγκεντρώνεται η συνολική απασχόλησή τους
και σε σύγκριση με τους Έλληνες μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα, που
απασχολούνται στα ίδια επαγγέλματα και τους ίδιους κλάδους, διαπιστώνονται τα
εξής : Στα επαγγέλματα του ιδιωτικού τομέα οι απασχολούμενοι Έλληνες αποτελούν
λιγότερο από το 1/4 περίπου των ελλήνων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα (22,1%),
ενώ η συμμετοχή των μεταναστών ανέρχεται στο 40% της συνολικής ιδιωτικής
μισθωτής απασχόλησης. Στις ελληνίδες, με εξαίρεση τις εργαζόμενες στην παροχή
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υπηρεσιών – πωλητών στον κλάδο του Εμπορίου 2 , απασχολείται το 11,7% των
ελληνίδων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και η συμμετοχή των μεταναστριών
ανέρχεται στο 47,7% των γυναικών μισθωτών του ιδιωτικού τομέα(ΙΝΕ, Έκθεση
2009).
3.2 Μισθοί και κοινωνική ασφάλιση των μεταναστών
Από την επεξεργασία 3 των στοιχείων της ΕΣΥΕ, ΕΕΔ 2008 Β΄ τριμήνου, προκύπτει
ότι περί το 75% των μισθωτών μεταναστών δήλωσε ότι έχει καθαρό μηνιαίο
εισόδημα που κυμαίνεται από 500€ μέχρι 1.000€, ενώ ένα 15% ακόμη έχει καθαρό
μηνιαίο εισόδημα μεταξύ 1.001€ - 1.250€.
Στους άνδρες το ήμισυ σχεδόν αυτών δήλωσε ως καθαρό μηνιαίο εισόδημα μεταξύ
750€ – 1.000€ και λιγότερο από το ήμισυ των μεταναστριών μηνιαίο εισόδημα
μεταξύ 501€ - 750€ (49% και 44% αντίστοιχα). Κάτω από 750€ καθαρό μηνιαίο
εισόδημα αναλογεί στο 43% των μισθωτών μεταναστών (στο 1/3 για τους άνδρες και
τα 2/3 των μεταναστριών ). Οι αναλογίες αυξάνονται στους εργαζόμενους με μερική
ή προσωρινή απασχόληση (91,4% και 55,5% αντίστοιχα ), ενώ μειώνονται στο 40%
για τους εργαζόμενους με πλήρη ή με μόνιμη απασχόληση. Οι μετανάστες με καθαρό
μηνιαίο εισόδημα που κυμαίνεται από 500€ μέχρι 1.000€ αναλογούν στο 17% των
μισθωτών του ιδιωτικού τομέα με το αντίστοιχο καθαρό μηνιαίο εισόδημα, ενώ κατά
φύλο οι αντίστοιχες αναλογίες διαμορφώνονται στο 20% για τους άνδρες μετανάστες
και στο 13% για τις μετανάστριες. Οι μετανάστες με καθαρό μηνιαίο εισόδημα
μικρότερο από 750€ αναλογούν στο 20% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα με το
αντίστοιχο καθαρό μηνιαίο εισόδημα, ενώ οι κατά φύλο αναλογίες διαμορφώνονται
σε 22,5% για τους άνδρες και σε 18% για τις γυναίκες. Το μέσο καθαρό μηνιαίο
εισόδημα για τους μισθωτούς μετανάστες ανέρχεται στα 791,5€ και υπολείπεται κατά
15 ποσοστιαίες μονάδες από αυτό των ελλήνων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Των
μεταναστριών υπολείπεται κατά 14,4 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο των
ανδρών μεταναστών και 16,6 ποσοστιαίες μονάδες από αυτό των ελληνίδων. Το μέσο
Εξαιρείται η απασχόληση των μισθωτών ελληνίδων στο εν λόγω επάγγελμα και κλάδο λόγω της
σημαντικότητας της, καθώς αναλογεί στο 18,7% της γυναικείας μισθωτής απασχόλησης των
ελληνίδων και στο 16,2% της γυναικείας μισθωτής απασχόλησης
3
Οι αναλογίες αφορούν την συμμετοχή/ποσοστό των εισοδηματικών κλιμακίων, όπως αυτά είναι
διαμορφωμένα στο ερωτηματολόγιο της ΕΕΔ της ΕΣΥΕ, στο σύνολο των μισθωτών που έχουν
απαντήσει. Δεν απάντησε ένα ποσοστό γύρο στο 15% για τους μετανάστες και το 20% για τους
Έλληνες μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.
2

39

καθαρό μηνιαίο εισόδημα των μεταναστών το οποίο προέρχεται από εργασία σε
πλήρη ή σε μόνιμη απασχόληση είναι μεγαλύτερο έναντι του μέσου καθαρού
μηνιαίου εισοδήματος αυτών. Αντίθετα, όσων μεταναστών εργάζονται με προσωρινή
ή με μερική απασχόληση είναι μικρότερο αυτών κατά 11,3 και 47,2 ποσοστιαίες
μονάδες αντίστοιχα(ΙΝΕ, Έκθεση 2009).
Και για τους μισθωτούς έλληνες του ιδιωτικού τομέα ισχύουν οι διαφορές στο
μηνιαίο εισόδημα που προέρχεται από διαφορετικές μορφές απασχόλησης ενώ το
μέσο καθαρό μηνιαίο εισόδημα που προέρχεται από εργασία με μερική απασχόληση
είναι μικρότερο του μέσου καθαρού μηνιαίου εισοδήματος των ελλήνων κατά 21,4
ποσοστιαίες μονάδες. Επιπρόσθετα, το μέσο καθαρό μηνιαίο εισόδημα όσων
εισήλθαν το 2008 ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας 4, ανέρχεται από
τα 662€ και υπολείπεται κατά 37 ποσοστιαίες μονάδες από το μέσο καθαρό μηναίο
εισόδημα του συνόλου των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα (907,6€). Το μέσο καθαρό
μηνιαίο εισόδημα των εισερχόμενων γυναικών υπολείπεται κατά 9 ποσοστιαίες
μονάδες ως προς το μέσο αυτών και κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες από το μέσο
μηνιαίο εισόδημα των εισερχόμενων ανδρών. Το μέσο καθαρό μηνιαίο εισόδημα των
εισερχομένων το οποίο προέρχεται από εργασία σε πλήρη ή σε μόνιμη απασχόληση
είναι μεγαλύτερο έναντι του μέσου καθαρού μηνιαίου εισοδήματος αυτών. Αντίθετα
των εισερχομένων που εργάζεται με προσωρινή ή με μερική απασχόληση είναι
μικρότερο έναντι αυτών κατά 11,4 και 37,2 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα(ΙΝΕ,
Έκθεση 2009).
Τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών παρέχουν
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ιατρική περίθαλψη και την ασφάλιση του
μεταναστευτικού πληθυσμού στη χώρα μας κατά την περίοδο 2004-05. Τα
νοικοκυριά των μεταναστών διαθέτουν το 4,4% των δαπανών τους για την υγεία τους
(φάρμακα, ιατρική περίθαλψη, νοσηλεία κ. ά.). Το ποσοστό αυτό είναι αισθητά
χαμηλότερο του αντίστοιχου μεριδίου δαπανών των ελληνικών νοικοκυριών, το
οποίο ανέρχεται σε 7,3%. Αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να οφείλεται στην ηλικιακή
διάρθρωση των νοικοκυριών των δύο πληθυσμών και ιδιαίτερα στο υψηλό ποσοστό
ηλικιωμένων μελών στα ελληνικά νοικοκυριά (21,5%) έναντι του πολύ μικρού
ποσοστού στα νοικοκυριά των μεταναστών (2,5%)(ΙΜΕΠΟ, 2009).
Από τα 108.184 που εισήλθαν στην μισθωτή απασχόληση του ιδιωτικού τομέα κατά το 2008, το 23%
δεν απάντησε στη συγκεκριμένη ερώτηση του ερωτηματολογίου της ΕΣΥΕ. Με τη μορφή μερικής
απασχόλησης εισήλθε το 17,7% αυτών ενώ με την μορφή προσωρινής απασχόλησης εισήλθε το 39,8%
αυτών.

4
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Η πλειοψηφία των μεταναστών στη χώρα μας (86,4%) έχει υποχρεωτική ασφάλιση
υγείας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ημεδαπών ανέρχεται σε 91,2%. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας, οι ανασφάλιστοι μετανάστες αποτελούν το
12
, δηλαδή στο ότι οι εργοδότες επιδιώκοντας τη
μείωση του κόστους εργασίας απασχολούν εργαζομένους χωρίς να καταβάλλουν τις
απαιτούμενες εισφορές στα ασφαλιστικά τους ταμεία. Το φαινόμενο αυτό επηρεάζει
πιο πολύ τους αλλοδαπούς εργάτες (12,9%) σε σχέση με τους ημεδαπούς (3,5%),
διότι οι αλλοδαποί απασχολούνται σε αγροτικές και άλλες ανειδίκευτες εργασίες,
όπου η αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τους εργοδότες είναι
αρκετά εύκολη(ΙΜΕΠΟ, 2009).
Ο μεταναστευτικός πληθυσμός της χώρας μας είναι ασφαλισμένος κυρίως στα τρία
μεγαλύτερα ταμεία της χώρας. Αυτά είναι το ΙΚΑ, ο ΟΓΑ, και το ΟΑΕΕ. Συνολικά
και στα τρία αυτά ταμεία φαίνεται να είναι γραμμένοι 263.373 αλλοδαποί με το ΙΚΑ
να λαμβάνει την μερίδα του λέοντος ήτοι το 87,7% των συνολικά αλλοδαπών
ασφαλισμένων. Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΙΚΑ «ασφαλισμένος στο ΙΚΑ είναι
οποιοσδήποτε παρέχει εξαρτημένη εργασία, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα του και
την ιθαγένεια του». Έτσι έχουμε σύνολο 207.831 αλλοδαπούς ασφαλισμένους στο
ΙΚΑ σύμφωνα με το ΙΜΕΠΟ. Βέβαια οι απόψεις ανάλογα με αυτόν που έκανε την
μέτρηση διαφοροποιούνται, αφού το ΙΚΑ δίνει διαφορετικά στοιχεία από το ΙΜΕΠΟ
και έτσι κατά το ΙΚΑ έχουμε 242.142 αλλοδαπούς ασφαλισμένους. Η μετανάστευση
έχει επιδράσει σημαντικά στα έσοδα του συστήματος αλλά μακροπρόθεσμα θα
δημιουργήσει πολλές στρεβλώσεις στο σύστημα οι οποίες και θα οδηγήσουν σε
πολλά προβλήματα(ΙΜΕΠΟ, 2008).
Το ΟΑΕΕ αποτελεί το δεύτερο από τα τρία μεγαλύτερα ταμεία της χώρας. Η
ασφάλιση στο ΟΑΕΕ

είναι υποχρεωτική και ασφαλίζονται εδώ όλοι οι

επαγγελματίες και βιοτέχνες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και
ασκούν επάγγελμα, ανεξαρτήτου της μορφής λειτουργίας της επιχείρησης, ατομική ή
εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.). Στο ΟΑΕΕ είναι ασφαλισμένοι 9.705 αλλοδαποί.
Οι αλλοδαποί ασφαλισμένοι χαίρουν των ίδιων υποχρεώσεων και δικαιωμάτων με
τους Έλληνες ασφαλισμένους. Οι συντάξεις εδώ καθορίζονται με βάση την
ασφαλιστική κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο ασφαλισμένος, πράγμα που
καθορίζει και τις εισφορές που θα δοθούν. Για αυτό όσο υψηλότερη η σύνταξη τόσο
υψηλότερες και η εισφορές στην μεγαλύτερη κατηγορία που ανήκει ο ασφαλισμένος.
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Η είσοδος των αλλοδαπών αποτέλεσε μια επιπλέον πηγή εσόδων για το ταμείο η
οποία όμως με το πέρας του χρόνου και δεδομένης της γήρανσης των γηγενών θα
οδηγήσει σε έκρηξη των παροχών(ΙΜΕΠΟ, 2008).
Τέλος θα ασχοληθούμε λίγο με την περίπτωση του ΟΓΑ ο οποίος αποτελεί το
τρίτο από τα μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας. Σύμφωνα με τον ΟΓΑ
υπάγονται σε αυτόν οι αγρότες, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι συστηματικά και κατά
κύριο βιοποριστικό λόγο στην αγροτική οικονομία, καθώς και οι αλιείς που δεν
υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα. Επίσης οι αγρεργάτες, οι απασχολούμενοι
κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα με ημερομίσθιο η μισθό σε οποιαδήποτε
παραγωγική αγροτική εργασία(ΙΜΕΠΟ,2008). Με βάση τα στοιχεία του ΟΓΑ ο
γενικός αριθμός των αλλοδαπών που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ είναι 44.689
άτομα. ένας σημαντικός αριθμός ασφαλισμένων στον ΟΓΑ είναι αλλοδαποί, αριθμός
που κατά πολύ ξεπερνά τον αντίστοιχο του ΟΑΕΕ και πως αυτοί ανήκουν κυρίως στις
μικρές προς μεσαίες ηλικίες. Αυτό μας οδηγεί στο να συμπεράνουμε πως οι
αλλοδαποί θα αρχίσουν να μεταφέρονται προς τις παροχές του οργανισμού, από τις
εισφορές που ανήκουν τώρα σε τουλάχιστον 15 χρόνια.
Όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη, από τα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών
Προϋπολογισμών διαπιστώνουμε πως ο βαθμός περίθαλψης που απολαμβάνουν οι
μετανάστες στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα
με τον αντίστοιχο των ημεδαπών. Την περίοδο 2004-2005 στα δημόσια νοσοκομεία
νοσηλεύθηκε, έστω και μια μέρα, το 6,1% του μεταναστευτικού πληθυσμού και το
αντίστοιχο ποσοστό για τον ημεδαπό πληθυσμό ανήλθε στο 7,5%. Μελετώντας τις
ημέρες νοσηλείας διαπιστώνεται πως η πολυήμερη νοσηλεία είναι χαρακτηριστικό
των ημεδαπών, φαινόμενο που ανταποκρίνεται στην ηλικιακή διαφοροποίηση των
δύο πληθυσμιακών ομάδων, καθώς ο ημεδαπός ηλικιωμένος πληθυσμός είναι
δεκαπλάσιος του αντίστοιχου μεταναστευτικού. Η νοσηλεία των αλλοδαπών σε
ιδιωτικές κλινικές ανέρχεται στο 0,8%, έναντι 3,4% για τους ημεδαπούς, ποσοστά
που

απεικονίζουν

την

οικονομική

κατάσταση

των

δύο

πληθυσμιακών

ομάδων(ΙΜΕΠΟ, 2009).
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3.3 Συγκριτικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 Ποσοστό συμμετοχής, απασχόλησης, ανεργίας Ελλήνων και
μεταναστών ανά φύλο
Ποσοστό
συμμετοχής

Ποσοστό
απασχόλησης

Ποσοστό
ανεργίας

Έλληνες

0%

-1,27%

1,97%

Ελληνίδες

0,6%

-0,59%

2,37%

Σύνολο
Μετανάστες

0,6%
-1,4%

-1,86%
-6%

4,34%
5,17%

Μετανάστριες

3,2%

0,97%

3,24%

Σύνολο

1,8%

-5,03%

8,41%

Πηγή :Ελληνική Στατιστική Αρχή, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 Μεταβολή συμμετοχής, απασχόλησης , ανεργίας Ελλήνων και
μεταναστών ανά φύλο, 2009 α΄τριμ.- 2010 α΄τριμ.
(απόλυτη μεταβολή σε ποσοστιαίες μονάδες)
Ποσοστό
συμμετοχής

Ποσοστό

Ποσοστό ανεργίας

απασχόλησης

2009 α΄

2010 α΄

2009

τριμ.

τριμ.

α΄τριμ.

2010

2009

2010

α΄τριμ.

α΄τριμ.

α΄τριμ

Έλληνες

62,5

62,5

58,47

57,2

6,53

8,5

Ελληνίδες

42,2

42,8

36,79

36,2

12,93

15,3

Σύνολο

104,7

105,3

95,26

93,4

19,46

23,8

Μετανάστες

91

89,6

83,0

77,0

8,83

14,0

Μετανάστριες

52,7

55,9

46,03

47,0

12,66

15,9

Σύνολο

143,7

145,5

129,03

124

21,49

29,9

Πηγή :Ελληνική Στατιστική Αρχή, Έρευνα Εργατικού Δυναμικό
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Στον Πίνακα 3.1 βλέπουμε το ποσοστό συμμετοχής, απασχόλησης και ανεργίας
Ελλήνων και Ελληνίδων, μεταναστών και μεταναστριών για το α΄ τρίμηνο του 2009
και το α΄ τρίμηνο του 2010 και στον Πίνακα 3.2 τις αντίστοιχες μεταβολές τους.
Παρατηρείται ότι στο ποσοστό συμμετοχής για τους Έλληνες δεν μεταβάλλεται, για
τις Ελληνίδες ελάχιστα, ενώ υπάρχει μείωση του ποσοστού των μεταναστών κατά
1,4% και αύξηση κατά 3,2% των μεταναστριών. Στα ποσοστά απασχόλησης υπάρχει
μείωση, με μεγαλύτερη αυτή των μεταναστών (6%) και μόνο στις μετανάστριες
παρατηρείται μια μικρή αύξηση (0,97%). Στα ποσοστά ανεργίας βλέπουμε την
μεγαλύτερη αύξηση στους μετανάστες με ποσοστό 5,17% και αμέσως μετά στις
μετανάστριες με 3,24%. Έπειτα η μεταβολή της ανεργίας των Ελληνίδων είναι 2,37%
και η μικρότερη μεταβολή παρατηρείται στους Έλληνες με ποσοστό 1,97%.
Ο Πίνακας 3.3 που ακολουθεί παρουσιάζει τα ποσοστά συγκέντρωσης των
Ελλήνων και των μεταναστών για το α΄ τρίμηνο του 2009 κατά κλάδο και τα
ποσοστά μεταβολής από το α΄ τρίμηνο του 2009 ως το α΄ τρίμηνο του 2010. Η
μεγαλύτερη συγκέντρωση των Ελλήνων παρατηρείται στο χονδρικό και λιανικό
εμπόριο-επισκευή οχημάτων και μοτοσυκλετών (18,4%), με ποσοστό 13,91%
ακολουθεί ο κλάδος της μεταποίησης και με ποσοστό 11,78% η γεωργία-δασοκομία
και αλιεία. Μικρότερη συγκέντρωση για τους Έλληνες βλέπουμε στις δραστηριότητες
ετερόδικων οργανισμών και φορέων (0,02%), στις δραστηριότητες νοικοκυριών ως
εργοδοτών (0,04%) και στην διαχείριση ακίνητης περιουσίας (0,23%). Για τους
μετανάστες, ο τομέας που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση είναι αυτός των
κατασκευών με ποσοστό 46,68%. Ακολουθεί ο κλάδος της μεταποίησης (21,99%) και
ο κλάδος του χονδρικού-λιανικού εμπορίου, επισκευή οχημάτων και μοτοσυκλετών
(10,55%). Μηδενικό είναι το ποσοστό στις δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών
και φορέων, 0,07% είναι το ποσοστό απασχόλησής τους στον τομέα της εκπαίδευσης
και 0,08% στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
Είδαμε από τον Πίνακα 3.2 ότι το ποσοστό απασχόλησης των μεταναστών
παρουσίασε μεγαλύτερη μείωση απ’ ότι το ποσοστό των Ελλήνων και αυτό από τον
Πίνακα 3.3, φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι οι μετανάστες, πολύ περισσότερο
από τους Έλληνες συγκεντρώνονται σε κλάδους (Κατασκευές και Μεταποίηση),
στους οποίους υπήρξε μεγάλη μείωση της απασχόλησης (-7,89% και -8,41%
αντίστοιχα). Από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες έχουν υψηλότερο ποσοστό
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συγκέντρωσης σε κλάδους όπως οι μεταφορές και η δημόσια διοίκηση, οι οποίοι
σημειώνουν αύξηση της απασχόλησης(4,35% και 0,86% αντίστοιχα).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 Κλαδική συγκέντρωση Ελλήνων και μεταναστών και μεταβολή
απασχόλησης
Ποσοστό κλαδικής συγκέντρωσης της
απασχόλησης
2009 α΄τριμ
Κλάδοι

Έλληνες

Ποσοστό
μεταβολής
2009 α΄-2010 α΄

Μετανάστες

Α Γεωργία &
δασοκομία &
αλιεία
Β Ορυχεία &
λατομεία
Γ Μεταποίηση

11,78%

7,71%

8,32%

0,49%

0,09%

3,65%

13,91%

21,99%

-8,41%

Δ Παροχή ηλεκτρ.
ρεύματος-φυσικού
αερίου-ατμούκλιματισμού
Ε Παροχή νερούδιαχ. λυμάτων,
αποβλήτων
δραστ.εξυγίανσης
ΣΤ Κατασκευές

0,98%

0,11%

-15,24%

0,93%

0,15%

16,16%

9,73%

46,68%

-7,89%

Ζ Χονδρικό λιανικό
εμπόριο-επισκευή
οχημάτων &
μοτοσυκλετών
Η Μεταφορά &
αποθήκευση
Θ Υπηρεσίες
παροχής
καταλύματος &
υπηρεσιών
εστίασης
Ι Ενημέρωση &
επικοινωνία
Κ
Χρηματοπιστωτικές
& ασφαλιστικές
δραστηριότητες
Λ Διαχείριση

18,40%

10,55%

-4,94%

7%

2,20%

4,35%

5,54%

6,41%

4,76%

2,29%

0,16%

5,14%

2,27%

0,11%

1,95%

0,23%

0,08%

-35,20%
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ακίνητης
περιουσίας
Μ Επαγγελματικές
επιστημονικές &
τεχνικές δραστηρ.
Ν Διοικητικές &
υποστηρικτικές
δραστηριότητες
Ξ Δημόσια
διοίκηση άμυναυποχρεωτική
κοινων. ασφάλιση
Ο Εκπαίδευση
Π Δραστηριότητες
ανθρώπινης υγείας
& κοινων. μέριμνας
Ρ Τέχνες,
διασκέδαση &
ψυχαγωγία
Σ Άλλες
δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών
Τ Δραστηριότητες
νοικοκυριών ως
εργοδοτών
Υ Δραστηριότητες
ετερόδικων
οργανισμών &
φορέων
Σύνολο

5,15%

0,49%

-5,73%

1,34%

1,33%

-8,61%

9,37%

0,10%

0,86%

4,70%

0,07%

-0,71%

3,01%

0,34%

4,34%

1,40%

0,22%

-21,57%

1,41%

0,73%

7,89%

0,04%

0,48%

63,50%

0,02%

0%

88,03%

100

100

100,66

Πηγή :Ελληνική Στατιστική Αρχή, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού

Στον Πίνακα 3.4 παρουσιάζεται η κλαδική συγκέντρωση των Ελληνίδων και των
μεταναστριών κατά το α΄ τρίμηνο του 2009 και το ποσοστό μεταβολής της
απασχόλησής τους από το α΄ τρίμηνο 2009 έως α΄ τρίμηνο 2010. Ο κλάδος με το
μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσης των Ελληνίδων είναι αυτός της μεταφοράς και
αποθήκευσης (21,18%), έπειτα ο κλάδος της εκπαίδευσης (12,63%) και ακολουθεί με
ελάχιστη διαφορά (12,51%) αυτός της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας. Πολύ μικρό
είναι το ποσοστό συγκέντρωσής τους στις δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών
και φορέων, στον κλάδο των ορυχείων και λατομείων και στη διαχείριση ακίνητης
περιουσίας, με ποσοστά 0,04%, 0,08% και 0,18% αντίστοιχα. Στις μετανάστριες η
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μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στις δραστηριότητες των νοικοκυριών
(44,81%), με 16,34% ακολουθεί ο κλάδος υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης και με 8,96% ο κλάδος του χονδρικού-λιανικού εμπορίου.
Μηδενικό είναι το ποσοστό στους κλάδους της δημόσιας διοίκησης, άμυναςυποχρεωτικής

ασφάλισης,

παροχής

ηλεκτρικού

ρεύματος-φυσικού

αερίου-

κλιματισμού και ορυχείων-λατομείων.
Είδαμε από τον Πίνακα 3.2 το ποσοστό απασχόλησης των μεταναστριών
παρουσιάζει μια αύξηση της τάξεως του 0,97%, ενώ οι Ελληνίδες παρουσιάζουν
μείωση -0,59%. Αυτό το γεγονός φαίνεται από τον Πίνακα 3.4, ότι οφείλεται στο
γεγονός πως στις δραστηριότητες του νοικοκυριού και των υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό
απασχόλησης των μεταναστριών(44,81% και 16,34% αντίστοιχα), κλάδοι στους
οποίους η συμμετοχή των Ελληνίδων είναι κατά πολύ μικρότερη και οι οποίοι
παρουσιάζουν αύξηση απασχόλησης κατά 7,52% και 0,85% αντίστοιχα. Αντίθετα, οι
Ελληνίδες συγκεντρώνονται σε μεγάλο ποσοστό στον κλάδο του χονδρικού-λιανικού
εμπορίου με ποσοστό 21,18%, στον οποίο η συγκέντρωση των μεταναστριών είναι
κατά πολύ μικρότερη, όμως υπέστη μεγάλη μείωση της απασχόλησης(-7,83%). Κατά
συνέπεια η καλύτερη επίδοση απασχόλησης των μεταναστριών, σε σχέση με τις
Ελληνίδες, οφείλεται σ’ αυτή ακριβώς την συγκέντρωση σε συγκεκριμένους κλάδους
και ιδίως σε αυτόν του νοικοκυριού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 Κλαδική συγκέντρωση Ελληνίδων και μεταναστριών και
μεταβολή απασχόλησης
Ποσοστό κλαδικής συγκέντρωσης της
απασχόλησης
2009 α΄τριμ.
Κλάδοι

Ελληνίδες

Μετανάστριες

Ποσοστό
μεταβολής
2009 α΄-2010 α΄
τριμ.

Α Γεωργία &
δασοκομία &
αλιεία
Β Ορυχεία &
λατομεία
Γ Μεταποίηση

12,51%

4,5%

7,88%

0,08%

0%

-45,56%

7,76%

5,97%

-10,36%

Δ Παροχή ηλεκτρ.

0,38%

0%

-2,88%
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ρεύματος-φυσικού
αερίου-ατμούκλιματισμού
Ε Παροχή νερούδιαχ. λυμάτων,
αποβλήτων
δραστ.εξυγίανσης
ΣΤ Κατασκευές
Ζ Χονδρικό λιανικό
εμπόριο-επισκευή
οχημάτων &
μοτοσυκλετών
Η Μεταφορά &
αποθήκευση
Θ Υπηρεσίες
παροχής
καταλύματος &
υπηρεσιών
εστίασης
Ι Ενημέρωση &
επικοινωνία
Κ
Χρηματοπιστωτικές
& ασφαλιστικές
δραστηριότητες
Λ Διαχείριση
ακίνητης
περιουσίας
Μ Επαγγελμ.
επιστημον. &
τεχνικές δραστ.
Ν Διοικητικές &
υποστηρικτικές
δραστηριότητες
Ξ Δημόσια
διοίκηση άμυναυποχρεωτική
κοινων. ασφάλιση
Ο Εκπαίδευση

0,31%

0,09%

-14,65%

0,55%

1,04%

8,45%

21,18%

8,96%

-7,83%

1,80%

0,51%

1,31%

6,31%

16,34%

0,85%

1,62%

0,42%

5,59%

3,38%

0,21%

3,09%

0,18%

0,10%

6,13%

6,44%

1,41%

-3,77%

1,72%

4,12%

4,65%

8,79%

0%

-1,09%

12,63%

1,99%

2,63%

5,74%

7,28%

0,75%

-6,36%

2,78%

-10,85%

Π Δραστηριότητες 9%
ανθρώπινης υγείας
& κοινων. μέριμνας
Ρ Τέχνες,
1,19%
διασκέδαση &
ψυχαγωγία
Σ Άλλες
2,89%
δραστηριότητες
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παροχής υπηρεσιών
Τ Δραστηριότητες
1,23%
νοικοκυριών ως
εργοδοτών
Υ Δραστηριότητες 0,04%
ετερόδικων
οργανισμών &
φορέων
Σύνολο
100

44,81%

7,52%

0,25%

-10,95%

100

-58,92

Πηγή :Ελληνική Στατιστική Αρχή, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η οικονομική κρίση πλήττει περισσότερο
τους μετανάστες με μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας και μείωση της απασχόλησής
τους, διότι υπέστησαν σημαντική μείωση οι κλάδοι στους οποίους συγκεντρώνεται ο
μεγαλύτερος όγκος του μεταναστευτικού πληθυσμού. Ειδικότερα, προκύπτει ότι οι
μετανάστριες επλήγησαν από την κρίση λιγότερο από ότι οι μετανάστες, κυρίως διότι
αυτοί εκπροσωπούνται σε προβληματικούς πλέον κλάδους, όπως αυτός των
κατασκευών και της μεταποίησης, ενώ οι κλάδοι στους οποίους συγκεντρώνεται ο
όγκος των μεταναστριών δεν παρουσίασε μείωση της απασχόλησης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Βασική επιδίωξη της παρούσας εργασίας υπήρξε το να δούμε αν η πρόσφατη
οικονομική κρίση επηρέασε τη συμμετοχή, την απασχόληση και την ανεργία του
γηγενούς και του μεταναστευτικού πληθυσμού, ποιοι κλάδοι επλήγησαν περισσότερο
και όλα αυτά και από τη σκοπιά του φύλου.
Έγινε προσπάθεια ανάλυσης του φαινομένου της μετανάστευσης μέσα από
γενικές θεωρητικές προσεγγίσεις και της γυναικείας μετανάστευσης. Επίσης,
παρουσιάστηκε το προφίλ του μεταναστευτικού πληθυσμού, τα χαρακτηριστικά της
δομής του, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο της
μετανάστευσης στην χώρα μας. Περιγράφηκε η απασχόληση των μεταναστών και
μεταναστριών κατά κλάδο και επάγγελμα και παρουσιάστηκε η εικόνα των μισθών
και της κοινωνικής τους ασφάλισης. Τέλος, έγινε μια σύγκριση, με τη παρουσίαση
κάποιων πινάκων, των ποσοστών στην συμμετοχή, την απασχόληση και την ανεργία
μεταξύ Ελλήνων και Ελληνίδων, μεταναστών και μεταναστριών. Όπως επίσης, και
σύγκριση της κλαδικής απασχόλησής τους και της μεταβολής τους από το α΄ τρίμηνο
του 2009 ως το α΄ τρίμηνο του 2010.
Σε σχέση με τα δημογραφικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά των μεταναστών,
προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία προέρχεται από την Ευρώπη και
συγκεκριμένα από σε ποσοστό 75% από χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής
Ευρώπης, ενώ το 14% είναι Ασιάτες. Ο κυριότερος λόγος μετανάστευσης και
εγκατάστασης στην Ελλάδα είναι η εργασία, ενώ άλλοι βασικοί λόγοι εγκατάστασης
είναι η οικογενειακή συνένωση, η συζυγική σχέση με πολίτες της Ε.Ε. και οι
σπουδές. Σημαντική είναι η παρουσία του μεταναστευτικού πληθυσμού στις νεαρές
ηλικίες, ενώ τα ποσοστά των ηλικιωμένων είναι ιδιαιτέρως χαμηλά. Η συμμετοχή της
μεταναστευτικής νεολαίας στην προσχολική, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στο
γυμνάσιο είναι ανάλογη με αυτή του συνολικού πληθυσμού. Ωστόσο, διαφορετική
είναι η τάση στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες, όπου η απόκλιση που
παρατηρείται είναι αρνητική για τους νέους μετανάστες σε σχέση με το συνολικό
πληθυσμό. Η αστυφιλία χαρακτηρίζει την επιλογή εγκατάστασης της πλειοψηφίας
των μεταναστών στη χώρα μας, καθώς το μεγαλύτερο μέρος κατοικεί σε αστικές
περιοχές (86,6%) και κυρίως στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Βέβαια, ένας
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σημαντικός αριθμός μεταναστών διαμένει σε περιοχές όπου αναπτύσσεται τουριστική
ή αγροτική δραστηριότητα.
Η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών απασχολείται στη χώρα μας με σχέση
μισθωτής εργασίας (93,7%), ενώ σε αναλογία 69,7% έχει μόνιμη ή αορίστου χρόνου
σχέση εργασίας και το υπόλοιπο 30,3% αντιπροσωπεύει παροχή συγκεκριμένου
έργου και περιστασιακές εργασίες. Το μεγαλύτερο μέρος αποτελούν οι ανειδίκευτοι
εργάτες ή τεχνίτες, ενώ σημαντικές επαγγελματικές ομάδες μεταναστών είναι επίσης
οι εργαζόμενοι στην παροχή υπηρεσιών και οι πωλητές σε καταστήματα και λαϊκές
αγορές. Περίπου το 1/3 του εργατικού δυναμικού των μεταναστών εργάζεται στον
κλάδο των κατασκευών, ενώ οι επόμενοι κλάδοι με σημαντική παρουσία
μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού είναι τα ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν
οικιακό προσωπικό, κατά κύριο λόγο γυναίκες, οι μεταποιητικές βιομηχανίες, το
εμπόριο

και

οι

επισκευές,

τα

ξενοδοχεία

και

τα

εστιατόρια

και

ο

γεωργοκτηνοτροφικός κλάδος. Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμη, ότι ο οργανισμός
ασφάλισης που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ασφαλισμένων μεταναστών
είναι το ΙΚΑ, στο οποίο ασφαλίζεται περίπου το 87% του συνόλου των
ασφαλισμένων και ακολουθούν ο ΟΓΑ και το ΟΑΕΕ.
Μετά την οικονομική κρίση, στην λειτουργία της διεθνούς, της ευρωπαϊκής και
της ελληνικής οικονομίας πολλά πράγματα θα είναι διαφορετικά στο επίπεδο της
ανάπτυξης, της απασχόλησης, του εισοδήματος, των τομέων και κλάδων παραγωγής,
της τεχνολογίας, της μετανάστευσης και της αγοράς εργασίας. Είδαμε πώς
επηρεάστηκε η απασχόληση γηγενών και μεταναστών και πως μεταβλήθηκε η
ανεργία το τελευταίο διάστημα. Είναι γεγονός ότι η χώρα μας δεν έχει ακόμη
αναπτύξει μια σταθερή και βιώσιμη μεταναστευτική πολιτική. Θα πρέπει λοιπόν, να
σχεδιασθεί, οργανωθεί και λειτουργήσει μια πολιτική, η οποία δεν θα δημιουργεί
στους εργαζόμενους και στην νεολαία συνθήκες αβεβαιότητας και ανασφάλειας,
αλλά οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης και προοπτικής. Επίσης, το φύλο είναι
ένας παράγοντας που προσδιορίζει ζητήματα σχετικά με τη μετανάστευση και την
εργασία, οπότε πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν και να ενταχθεί στον σχεδιασμό
κοινωνικών πολιτικών, με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών και για τα δύο φύλα.
Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι η μετανάστευση αποτελεί κρίσιμο
οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο που παίζει σημαντικό ρόλο στην
διαμόρφωση της ελληνικής οικονομίας και πραγματικότητας και ταυτόχρονα η
πορεία αυτού του φαινομένου εξαρτάται άμεσα από την πολιτική απασχόλησης και
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από την ευρύτερη οργάνωση της αγοράς εργασίας που ακολουθείται και πρόκειται να
ακολουθηθεί από εδώ και πέρα στην Ελλάδα.
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Migrant labor and economic crisis.
The dimension of gender
Psemma Aikaterini

ABSTRACT

This paper attempts to examine the phenomenon of immigration through theoretical
approaches and in terms of gender, to present the employment characteristics of
migrants and immigrants, the problems and the legal framework applicable to them in
Greece.
It also shows the structure of the immigrant population, the allocation for economic
sectors and occupations, the wage distributions and their is information on social
security. Moreover, comparatively examined the rates of participation, employment
and unemployment, natives and immigrants, and changes in sectoral employment in
the first quarter of 2009 and first quarter of 2010.
Through the study of literature and proper treatment of statistical and other data,
will try to draw some conclusions on employment, unemployment and how they
evolve with the recent economic crisis. Then consider all these and from the
perspective of gender.
In conclusion, we can say that immigration is a very important phenomenon,
affecting the labor market, the Greek economy and of course the social side of our
country. The economic crisis has led to consequences on employment and
unemployment among Greeks and the Greeks, but the largest immigrant population,
especially the men. These are the hardest hit by the crisis is concentrated in industries
where their employment.
Should, therefore, be concerted efforts by the state and from the state mechanism
for substantial and effective changes in immigration policy, promoting equal
opportunities for both sexes and to take measures to strengthen the economy and
tackle economic crisis .
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