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Ειζαγωγικό ζημείωμα 

Κάλνληαο ηελ αλαζθφπεζε ηνπ έηνπο 2015, δε ζα ιεζκνλήζνπκε λα 

αλαθαιέζνπκε ζηε κλήκε καο, κεηαμχ άιισλ, ηηο πιαζηηθέο ιέκβνπο θαη ηα 

επηπιένληα πνξηνθαιί ζσζίβηα ζηα λεξά ηνπ Αηγαίνπ πνπ ππελζπκίδνπλ, σο ζχκβνια 

ηεο πξνζθπγηθήο θαη κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο, φηη θη ε Διιάδα απνηέιεζε -θη 

εμαθνινπζεί λα απνηειεί- φρη κφλν ρψξα ππνδνρήο, αιιά θαη δηέιεπζεο ρηιηάδσλ 

νξκψκελσλ απφ ηε λνηηνδπηηθή Αζία θαη ηε βφξεηα Αθξηθή πξνζθχγσλ θαη 

κεηαλαζηψλ
1
, νη νπνίνη επεδίσμαλ ηε κεηάβαζή ηνπο ζην επξσπατθφ έδαθνο. 

Πην εληνπηζκέλα, ην ζέξνο ηνπ 2015, ζεκεηψζεθε ξεθφξ αθίμεσλ χξησλ, θπξίσο, 

πξνζθχγσλ θαη παξάηππσλ κεηαλαζηψλ
2
 ζηε κεζνγεηαθή ιεθάλε

3
, έλα ηκήκα ησλ 

                                                           
1
Βι. απφθαζε ηνπ Αθπξσηηθνχ Γεξκαληθνχ, ηεο 25

εο
-3

νπ
-1959, ΚΝνβ 1960, ζ. 289, γηα ηνλ 

νξηζκφ ησλ ελλνηψλ «πξφζθπγαο» θαη «άπνιηο», θαζψο θαη γηα ηελ ελ γέλεη εξκελεία ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο ηνπ 1951, γηα ην θαζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ. ην 

θεθάιαην Ι, Γεληθέο Γηαηάμεηο, άξζξν 1, παξ. 2 σο πξφζθπγαο νξίδεηαη θάζε πξόζσπν, ην 

νπνίν εθ δηθαηνινγεκέλνπ θόβνπ δηώμεσο, ιόγσ θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθόηεηαο, θνηλσληθήο 

ηάμεο, ή πνιηηηθώλ πεπνηζήζεσλ επξίζθεηαη εθηόο ηεο ρώξαο, ηεο νπνίαο έρεη ππεθνόηεηα θαη 

δε δύλαηαη ή, ιόγσ ηνπ θόβνπ απηνύ, δελ επηζπκεί λα απνιακβάλεη ηελ πξνζηαζία ηεο ρώξαο 

ηαύηεο ή εάλ δελ έρεη ππεθνόηεηα θαη βξίζθεηαη ζπλεπεία ησλ γεγνλόησλ ηνύησλ εθηόο ηεο 

ρώξαο ηεο πξνεγνύκελεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ, δε δύλαηαη ή δελ επηζπκεί λα επηζηξέςεη ζ’ 

απηήλ. ην ζεκείν ηνχην, δένλ φπσο επηζεκαλζεί ε ελλνηνινγηθή δηάθξηζε ηνπ αηφκνπ πνπ 

απνιακβάλεη ην θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα, ήηνη ηνπ έρεη ρνξεγεζεί άζπιν, ηνπ αηφκνπ πνπ 

απνιακβάλεη ην θαζεζηψο ηεο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ κεηαλάζηε. Έλα 

πξφζσπν ζεσξείηαη πξφζθπγαο αθ᾿ εο ζηηγκήο ζπγθεληξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ νξηζκνχ 

ηεο χκβαζεο ηνπ 1951, θαη ζπλεπψο ζεσξείηαη πξφζθπγαο πξηλ ηνπ ρνξεγεζεί άζπιν, 

δειαδή πξηλ ηνπ αλαγλσξηζζεί επίζεκα ην θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα (ε αλαγλψξηζε έρεη 

ραξαθηήξα δεισηηθφ θη φρη δεκηνπξγηθφ). Η χκβαζε ηνχηε ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

Πξσηφθνιιν ηνπ 1967, ην νπνίν αθαίξεζε ηνπο γεσγξαθηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο 

πνπ έζεηε ε χκβαζε, απνηεινχλ ηνπο ππιψλεο δξάζεο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο (ΟΗΔ). ηα 

άηνκα, δε, πνπ δε δηθαηνχληαη λα απνιαχζνπλ ην θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα, αιιά 

εμαθνινπζνχλ λα ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, επεηδή αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν ζνβαξήο 

βιάβεο, ζε πεξίπησζε επηζηξνθήο ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, ρνξεγείηαη επηθνπξηθή 

πξνζηαζία. Σέινο, σο νηθνλνκηθφο ραξαθηεξίδεηαη ν κεηαλάζηεο, ν νπνίνο εγθαηαιείπεη ηελ 

εζηία ηνπ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα λα βειηηψζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηηο 

ζπλζήθεο δσήο ηνπ, θη φρη ιφγσ δηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ δίσμεο. Ο ηειεπηαίνο 

(δηθαηνινγεκέλνο θφβνο δίσμεο) απνηειεί θαη ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ 

κεηαλάζηε απφ ηνλ πξφζθπγα.   
2
Πξνθξίλεηαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ «παξάηππνο (irregular)» κεηαλάζηεο ή «κεηαλάζηεο ζε 

αληηθαλνληθφ θαζεζηψο» - «migrant in an irregular situation» or «migrant with irregular 

status», θη φρη «παξάλνκνο (illegal)», γηα λα πεξηγξαθεί ην άηνκν πνπ είηε δε δηαζέηεη ηελ 

απαηηνχκελε εζληθή ζεψξεζε εηζφδνπ ή δηακνλήο ζηε ρψξα ππνδνρήο, είηε δελ πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο απφιαπζεο ηνπ θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο. Σν γεγνλφο ηεο εηζφδνπ ή 

δηακνλήο ζηε ρψξα ππνδνρήο, κε κε λφκηκν ηξφπν, απνηειεί δηνηθεηηθή θη φρη πνηληθή 

παξάβαζε, ελψ ηφζν απφ άπνςε λνκηθή, φζν θαη δενληνινγηθή, παξάλνκε κπνξεί λα 



νπνίσλ κεηαθηλήζεθε, ελ πξψηνηο, πξνο ηε ζθαλδηλαβηθή ρεξζφλεζν θη ελ ζπλερεία 

πξνο ηε Γεξκαλία. Η ξνή απηή, αξρηθά, «πάγσζε» κε ην θιείζηκν ηεο ιεγφκελεο 

Βαιθαληθήο Οδνχ, φηαλ ε Δπξσπατθή Έλσζε (εθεμήο ΔΔ), παξά ην πθηζηάκελν 

ζεζκηθφ πιαίζην
4
, ην νπνίν είρε ζρεδηαζηεί γηα θπζηνινγηθέο, άιισο φρη γηα έθηαθηεο 

                                                                                                                                                                      
ραξαθηεξηζηεί κηα πξάμε θη φρη έλα πξφζσπν. Πξβι. θαη νξηζκφ “irregular migrant”, ζε R. 

Perruchoud and J. Redpath-Cross, eds, IOM, International Migration Law, 2
nd

 Edition, 2011, 

p. 54. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή, αληίζηνηρα, έθαλε ρξήζε ηνπ φξνπ «ππήθννο ηξίηεο ρψξαο 

παξάλνκα επξηζθφκελνο -  'third-country national found to be illegally present' », ελψ ην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο δηαθνξνπνηεί ηελ «παξάλνκε κεηαλάζηεπζε» απφ ηνλ «παξάηππν 

κεηαλάζηε», αλαθεξφκελε ζην ςήθηζκα 1509 (2006) ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. 
3
Βι.Mediterranean Situation, The International Organization for Migration (IOM), the United 

Nations Refugee Agency (UNHCR), Sea and land arrivals monthly, φπσο αλαθηήζεθε απφ 

ηελ ηζηνζειίδα https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean,ηελ 19
ε
-11

νπ
-2019. 

4
Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Δ.Δ. αλαθνξηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε (λφκηκε θαη παξάλνκε) κεηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο έλγθελ, ελ έηεη 1985, θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο ησλ πξνζψπσλ, ην 1986, κε ηελ ππνγξαθή ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο 

(άξζξν 8Α), θαζψο θαη ηε ζχζηαζε ηεο νκάδαο ad hoc «κεηαλάζηεπζε», απαξηηδφκελεο απφ 

αξκφδηνπο Τπνπξγνχο γηα ηε κεηαλάζηεπζε, πεξηιάκβαλε κέρξη θαη ην 2015: α)ηε πλζήθε 

ηνπ Μάαζηξηρη (εηζαγσγή ηξίηνπ ππιψλα) πνπ ππνγξάθεθε ην 1992 θαη ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία εηζήρζε ε έλλνηα ηεο επξσπατθήο ηζαγέλεηαο θη αλαγλσξίζηεθε ζηνπο πνιίηεο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ αθελφο ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο εηζφδνπ θαη δηακνλήο ζην έδαθνο φισλ 

ησλ θξαηψλ-κειψλ, αθεηέξνπ έλα ζχλνιν πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ (άξζξα 17-21 ηεο ΔΚ, 

εθεμήο 20-24 ηεο ΛΔΔ), ελψ ηα ζρεηηδφκελα κε ηε κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν ζέκαηα 

ραξαθηεξίζηεθαλ σο «δεηήκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο», β)ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, πνπ 

ππνγξάθεθε ην 1997 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1999 κε πεξηερφκελν, inter alia, ηηο αθνξνχζεο 

ζηνλ έιεγρν ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, ην άζπιν θαη ηε δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξνψλ πνιηηηθέο θαη θαζηεξψζεθε ν ιεγφκελνο ρψξνο Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη 

Γηθαηνζχλεο, γ)ην πκβνχιην ηνπ Σάκπεξε, ελ έηεη 1999, ζην νπνίν θαη θαζνξίζηεθε ην 

πιαίζην ηεο λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, ην νπνίν εληζρχζεθε κε ηελ πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ-κειψλ επί ηε βάζεη 

ειάρηζησλ θνηλψλ πξνδηαγξαθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αζχινπ θαη δίθαηεο 

κεηαρείξηζεο ησλ κεηαλαζηψλ, δ)ηε δήισζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Λάαθελ, ην 2001, 

αλαθνξηθά κε ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο, ε)ην πκβνχιην ηεο 

εβίιιεο, ην έηνο 2002, ην νπνίν θαηαξηίζηεθε κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σάκπεξε 

(scoreboard), ραηξέηεζε, δε, ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο λα ζπζηαζεί επξσπατθφ ζψκα 

ζπλνξηαθψλ θπιάθσλ, πνπ ζα ζπλεπηθνπξνχζε ηνπο εζληθνχο ζπλνξηαθνχο θχιαθεο, ζη)ην 

ζχζηεκα ηνπ Γνπβιίλνπ, κηα νκάδα θαλνληζκψλ, κε έξεηζκα ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 343/2003 

ηνπ πκβνπιίνπ, κε πεξηερφκελν ηελ θαηαλνκή ηεο δηεζλνχο αξκνδηφηεηαο γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο αζχινπ θαη ζηφρν ηελ απνθπγή ηεο άγξαο ησλ θξαηψλ κε πεξηζζφηεξν επλντθά 

ζπζηήκαηα (asylum shopping), δ)ηε Frontex, νξγαληζκφ πνπ ηδξχζεθε κε έξεηζκα ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΚ) 2007/2004, κε ζηφρν ηε δηαρείξηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

εζληθψλ ζπλνξηνθπιάθσλ και ηελ αζθάιεηα ησλ εμσηεξηθψλ  ζπλφξσλ. Ο Καλνληζκφο ηνχηνο 

ηξνπνπνηήζεθε αξγφηεξα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 836/2007, κε ζηφρν απηή ηε θνξά ηε 

ζέζπηζε κεραληζκνχ ζχζηαζεο νκάδσλ ηαρείαο επέκβαζεο ζηα ζχλνξα (νκάδεο RABIT), 

ε)ην πξφγξακκα ηεο Υάγεο, ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ην 2004, θαη 

πεξηιάκβαλε δέθα πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ πξνζερή πεληαεηία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν 

θαζνξηζκφο κηα ηζφξξνπεο αληηκεηψπηζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηα, δε, κέηξα πεξί αζχινπ ζα 

έπξεπε λα ζπλάδνπλ κε ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο ηνπ 1951 θαη ην Πξσηφθνιιν ηνπ 1967 πεξί 

ηνπ θαζεζηψηνο ησλ πξνζθχγσλ (ΚΔΑ), ζ)ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, ε νπνία ηέζεθε ζε 

ηζρχ ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009, θαη ζηελ νπνία νξίζηεθε ξεηά (άξζξν 80 ΛΔΔ) φηη νη 

πνιηηηθέο κεηαλάζηεπζεο ζα δηέπνληαη απφ ηελ αξρή ηεο αιιειεγγχεο, η)ην πξφγξακκα ηεο 

https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean,την
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1


ζπλζήθεο, θάλεθε απξνεηνίκαζηε λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηα λέα πξνθιεηηθά 

δεδνκέλα. 

Σνχην ζπλέβε θαζψο, ελψ ζπληζηψζα ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο απνηειεί ε 

ππφζρεζε γηα παξνρή αζθάιεηαο
5
, αιιειεγγχεο θη αλάπηπμεο εηαηξηθήο ζρέζεο κε ηηο 

ηξίηεο, εθηφο ΔΔ, ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ
6
 ζε πνιηηηθφ, 

νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, ελ ηνηο πξάγκαζη, φηαλ ε θχιαμε ησλ ζπλφξσλ 

ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο-κέινπο απνηειεί επαίζζεην θνκκάηη ηεο κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ ην θαζέλα επηιέγεη λα ραξάζζεη
7
, απφηνθν είλαη ε αλαπνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία ηφζν αλακεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ, φζν θη αλάκεζα ζηα θξάηε-κέιε κε 

θξίζηκεο ρψξεο, φπσο ε Σνπξθία. Δπαθφινπζα, ζην εζσηεξηθφ ηεο επξσπατθήο 

ελσζηαθήο έλλνκεο ηάμεο επέξρεηαη αδπλακία ζπκβηβαζκνχ θη αλνξζψλεηαη 

αλάρσκα ζηελ νπζηαζηηθή εγθφιπσζε εληαίαο επξσπατθήο κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο
8
.  

                                                                                                                                                                      
ηνθρφικεο (AFSJ), δηάξθεηαο ηεζζάξσλ εηψλ (2010-2014), κε θαηεπζπληήξηα γξακκή ηελ 

πξναγσγή ηεο ηζαγέλεηαο θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο 

πξνζπάζεηαο ζχλαςεο ζπκθσληψλ επαλεηζδνρήο κε ρψξεο, φπσο θεξεηπείλ ην Ιξάθ, ην 

ζχζηεκα Πιεξνθνξηψλ έλγθελ δεχηεξεο γεληάο θηι. θαη θ) ηελ απφ ην Μάξηην ηνπ 2014 

αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, πνπ πεξηέιαβε ην φξακά ηεο γηα έλα Υψξν Διεπζεξίαο, 

Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο (ΥΔΑΓ), κε ηίηιν «Μηα αλνηθηή θαη αζθαιήο Δπξψπε: απφ ηε 

ζεσξία ζηελ πξάμε», ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηεο ΛΔΔ. ην ίδην κήθνο θχκαηνο 

θηλήζεθαλ θη νη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Βξπμειιψλ, απφ ην 2005 έσο ην 2009, κε 

ζεκαληηθή ηελ απφθαζε ίδξπζεο Δπξσπατθνχ Σακείνπ Έληαμεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ γηα 

ηε ρξνληθή πεξίνδν 2007-2013, θνηλνηηθέο νδεγίεο (ι.ρ. νδεγία 2003/86 γηα ηελ νηθνγελεηαθή 

επαλέλσζε), θαζψο θη ν Καλνληζκφο ηνπ Γνπβιίλνπ (Καλνληζκφο (ΔΚ) 604/2013), ζχκθσλα 

κε ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη ε ρψξα πνπ είλαη ππεχζπλε λα ρνξεγήζεη άζπιν ζηνλ αηηνχληα. Σν 

γεληθφ, δε, πιαίζην γηα ηηο ζρέζεηο ηεο ΔΔ κε ηηο ηξίηεο ρψξεο ζε φ, ηη αθνξά ηε κεηαλάζηεπζε 

θαζνξίζηεθε ην 2011, θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηελ επηηξνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο «πλνιηθή 

πξνζέγγηζε ηεο Μεηαλάζηεπζεο θαη ηεο Κηλεηηθφηεηαο», (GAMM).  
5
Σν άξζξν 3, παξάγξαθνο 2 ηεο ΛΔΔ (πξψελ άξζξν 2, παξάγξαθνο 2 ηεο ΔΚ) νξίδεη φηη: 

«Η Έλσζε παξέρεη ζηνπο πνιίηεο ηεο ρώξν ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζύλεο ρσξίο 

εζσηεξηθά ζύλνξα, κέζα ζηνλ νπνίν εμαζθαιίδεηαη ε ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ πξνζώπσλ ζε 

ζπλδπαζκό κε θαηάιιεια κέηξα όζνλ αθνξά ηνπο ειέγρνπο ζηα εμσηεξηθά ζύλνξα, ην άζπιν, ηε 

κεηαλάζηεπζε θαη ηελ πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο». ην ελ ιφγσ άξζξν 

απνηππψλνληαη νη βαζηθνί ζθνπνί ηεο ΔΔ, κε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ 

ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο (ΥΔΑΓ), φπσο αλαιπηηθά πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 67 

ηεο ΛΔΔ. 
6
Βι. θαη «πιινγή πκβάζεσλ θαη Κεηκέλσλ Γηεζλνχο Γηθαίνπ», αλαθνξηθά µε ηνπο 

πξφζθπγεο, έθδνζε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Γηεζλνχο Σκήκαηνο πξνζηαζίαο ηεο Όπαηεο 

Αξκνζηείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο, 1996, ζ. 10 θαη 41 επ. 
7
Βι. P. Nannestad, «Immigration and Welfare States: A Survey of 15 Years of Research», 

European Journal of Political Economy, 2007, 23(2): 512-32. 
8
ηα άξζξα 78 θαη 79  ηεο ΛΔΔ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ «θνηλή πνιηηηθή ζηνπο ηνκείο ηνπ 

αζύινπ, ηεο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο» θαζψο θαη ζηελ «θνηλή 

κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή», πνπ ε Έλσζε αλαπηχζζεη, ελψ ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 79 

ηεο ΛΔΔ αλαθέξεηαη φηη ην ελ ιφγσ άξζξν δε ζίγεη ην δηθαίσκα ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο-

κέινπο λα θαζνξίδεη ηνλ φγθν ησλ εηζεξρνκέλσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, πξνεξρνκέλσλ απφ 

ηξίηεο ρψξεο, ζην έδαθφο ηνπ, ζην πιαίζην αλαδήηεζεο κηζζσηήο ή κε κηζζσηήο εξγαζίαο. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0154&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0154&from=EL


Τηνζεηψληαο, δε, κηα πην δηεηζδπηηθή καηηά, ζα παξαηεξνχζακε φηη ε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο, ελ πξνθεηκέλσ, ζπλδέζεθε φρη κφλν κε 

ηελ πηνζέηεζε ρσιήο εληαίαο επξσπατθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο απφ ηα θξάηε-

κέιε, αιιά θαη κε ηε ζπλεπεία ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θαη πξνζθπγηθήο θξίζεο 

δνθηκαζία ηεο θξεπίδαο ηνπ θνηλσληθνχ πξνηχπνπ νξγάλσζεο ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο-

κέινπο, ήηνη ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο πξφλνηαο
9
 πνπ εξείδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ζην πιαίζην ιήςεο κέηξσλ θη ελεξγνπνίεζεο αξκνδηνηήησλ ηνπ 

εζληθνχ θξάηνπο, ψζηε ην ηειεπηαίν λα αληαπνθξηζεί ζηηο πνιηηηθέο ηνπ επζχλεο, 

φπσο απηφ ηηο αληηιήθζεθε
10

. 

Αλ πεξαηηέξσ ζηαρπνινγνχζακε ηχπνπο θνηλσληθνχ θξάηνπο κε επξσπατθή 

ηαπηφηεηα, ειαπλφκελνη απφ ηελ ηππνινγία ηνπ Γαλνχ θνηλσληνιφγνπ, Gøsta Esping-

Andersen
11

, ψζηε λα πξνθχςεη ε ηαμηλφκεζε δηαθνξεηηθψλ ηδεαηψλ κνληέισλ 

θξάηνπο πξφλνηαο, ζα δηαθξίλακε ηα εμήο ηέζζεξα: α) ην αγγινζαμνληθφ κνληέιν 

θαζνιηθήο θάιπςεο
12

, β) ην βηζκαξθηαλφ κνληέιν επηιεθηηθήο θάιπςεο
13

, γ) ην 

ζθαλδηλαβηθφ κνληέιν εζληθήο θάιπςεο
14

 θαη δ) ην κεζνγεηαθφ (ιαηηληθφ) κνληέιν 

ππνιεηκκαηηθήο θάιπςεο
15

. 

                                                           
9
Σν θξάηνο πξφλνηαο ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη απνηειεί ζεζκηθή κνξθή νξγάλσζεο ηνπ κε 

επξσπατθέο ξίδεο θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ, επεηδή γελέηεηξά ηνπ απνηειεί ε βηζκαξθηθή 

Γεξκαλία ησλ ηειψλ ηνπ 19νπ αηψλα. Αλ θαη δελ είλαη δπλαηφ λα δνζεί έλαο πιήξεο, ζαθήο 

θη αθξηβήο νξηζκφο, θαζψο δελ απνηειεί έλλνηα κε ραξαθηήξα ζηαηηθφ, ε εξκελεία πνπ ζα 

πξέπεη λα δίδεηαη θάζε θνξά εμαξηάηαη απφ ην ρσξνρξνληθφ πιαίζην πνπ ηνπνζεηείηαη ην 

εθάζηνηε πξνλνηαθφ θαζεζηψο, ην νπνίν δηαζέηεη ηελ επειημία λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο. ηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ πεξηπηψζεσλ εθιακβάλεηαη σο έλλνηα γέλνπο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ ησλ 

δπηηθψλ θνηλσληψλ, κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε δηεπξπκέλε θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ θαη 

ηελ επζχλε πνπ θέξεη γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ ηνπ, παξέρνληάο ηνπο έλα 

κίληκνπκ θνηλσληθψλ αγαζψλ θη εμαζθαιίδνληαο γηα απηνχο θιίκα θνηλσληθήο επεκεξίαο. 

Πξβι.Van Kersbergen, A Hemerijck, Journal of Social Policy, 41 (3), 2012, p. 475-492, θαη 

Ξ. Κνληηάδεο, ςεηο αλαδηάξζξσζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζηελ Δπξψπε, χγρξνλεο ηάζεηο 

θαη πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο, Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1997, ζ. 29-

32, γηα ηελ ηαπηφζεκε ρξήζε ησλ φξσλ θνηλσληθφ θξάηνο θαη θξάηνο πξφλνηαο. 
10

Βι. Δ. Βεληδέινο, Μεηαζρεκαηηζκνί ηνπ θξάηνπο θαη ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. 

Γηδάγκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο: H ειιεληθή πεξίπησζε, Πφιηο, 2016, ζ.178 επ. 
11

Βι. G. Esping-Andersen, The three worlds of welfare capitalism, Princeton, New Jersey, 

Princeton University Press, 1990. 
12

Βι. S. Konzelmann, M. Fovargue-Davies, Anglo-Saxon capitalism in crisis?: models of 

liberal capitalism and the preconditions for financial stability, University of Cambridge, 

Centre for Business Research, no. 422, 2011. 
13

Βι. F.-X. Kaufmann, Varianten des Wohlfahrtsstaats. Der deutsche Sozialstaat im 

internationalen Vergleich. edition suhrkamp, Frankfurt a. Main: Suhrkamp, v. 2301, 2003. 
14

Βι. T. M. Andersen, B. Holmström, S. Honkapohja, S. Korkman, H. T. Söderström, J. 

Vartiainen, The Nordic Model. Embracing globalization and sharing risks, Helsinki, The 

Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), 2007. 
15

Βι. M. Ferrera, The ‘Southern Model’ of Welfare in Social Europe, Journal of European 

Social Policy, 1996, p. 17-37, ν νπνίνο θαη πξφηεηλε ην κνληέιν απηφ, σο ηέηαξην ζηε ζεηξά 

ηεο ηππνινγίαο ηνπ Esping-Andersen, ζπλδπάδνληαο ζπνξαδηθά ζηνηρεία απφ ην κνληέιν 

Bismarck, αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαη ην κνληέιν Beveridge, 

αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.   
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Ο ηξίηνο απφ ηνπο ηέζζεξηο απηνχο ηχπνπο, ν νπνίνο απαληάηαη ζηηο 

ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο
16

, αληηπξνζσπεχεη ην ζνζηαιδεκνθξαηηθφ κνληέιν θξάηνπο 

πξφλνηαο
17

 πνπ ζε αδξέο γξακκέο εδξάδεηαη ζε έλα ζχζηεκα αλαδηαλεκεηηθνχ 

κεραληζκνχ ησλ πφξσλ ηνπ θξάηνπο θαη πξννδεπηηθήο άκεζεο θνξνινγίαο, θαζψο 

θαη ζε πςειήο πνηφηεηαο παξερφκελεο πξνλνηαθέο ππεξεζίεο θαη 

θνηλσληθναζθαιηζηηθέο παξνρέο, κέζσ ηεο θαζνιηθήο απφιαπζεο ζεκειησδψλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία θαηαξρήλ δελ είλαη ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλα
18

. 

Η νπεδία είλαη επξέσο γλσζηή γηα ηε δηαρξνληθή δηαηήξεζε ζρεηηθψο 

θηιειεχζεξεο ζηάζεο απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο, ελψ ε Γαλία 

έρεη αλαγγειζεί σο εθπξφζσπνο ηεο δξαθφληεηαο εθδνρήο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ έληαμεο αιινδαπψλ
19

. Η Ννξβεγία, αθνινχζσο, αληηπξνζσπεχεη ηε 

κέζε νδφ, γηα ηελ νπνία ε επηζηήκε ζπλήζσο ζησπά, φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ην 

ζθαλδηλαβηθφ κνληέιν πξφλνηαο, κηα ζησπή πνπ επηξξσλχεηαη απφ ηελ εθηφο ΔΔ ζέζε 

ηεο. Δθ πξψηεο φςεσο, ινηπφλ, θαίλεηαη παξάδνμν φηη ηνχηεο νη ρψξεο, αλ θαη 

βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπ ίδηνπ κνληέινπ εζληθήο θάιπςεο, εληνχηνηο ε 

θαζεκηά πηνζέηεζε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εηζεξρφκελσλ ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπο αιινδαπψλ.  

Σν δεηνχκελν, πνπ αλαθχπηεη ζην ζεκείν ηνχην θαη πνπ ζα απνηειέζεη 

αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ηεο αλά ρείξαο κειέηεο, είλαη ε έληαζε κε ηελ νπνία ε 

κεηαλαζηεπηηθή - πξνζθπγηθή θξίζε επέδξαζε ζηε δνκή ηνπ θαζελφο, απφ ηηο ηξεηο 

σο άλσ ρψξεο, θξάηνπο πξφλνηαο, ζε ζρέζε κε ηελ ήδε ραξαζζφκελε απφ απηέο 

κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. Τπνδέρηεθε ην εθάζηνηε θξάηνο πξφλνηαο ηνπο πξφζθπγεο 

θαη ηνπο κεηαλάζηεο ή κήπσο ε αίζζεζε απεηιήο ηεο εζληθήο ζπλνρήο ην 

επαλαπξνζδηφξηζε, ην έθεξε ζε επηζθαιή ζέζε θαη ηειηθά ην ζπξξίθλσζε; 

                                                           
16

Βι. E. Classen, The Northern Countries in World Economy: Denmark, Finland, Iceland, 

Norway, Sweden, AbeBooks Seller Since September 17, 1997, φπνπ νη πέληε ρψξεο, Γαλία, 

Φηλιαλδία, Ιζιαλδία, Ννξβεγία, νπεδία, αλ θη εζληθά αλεμάξηεηεο, είραλ θνηλά ηζηνξηθά, 

πνιηηηζκηθά, πνιηηηζκηθά θη νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κε επαθφινπζν λα είλαη επξέσο γλσζηέο 

ζηελ πθήιην κε ην πξνζσλχκην "Οη Βφξεηεο Υψξεο". 
17

Βι. M. Kautto, The Nordic Countries, The Oxford Handbook of the Welfare State, July 

2010, φπνπ νη φξνη «ζθαλδηλαβηθά» ή «βφξεηα» θξάηε πξφλνηαο, είηε «ζθαλδηλαβηθφ» ή 

«βφξεην κνληέιν» ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηζνδχλακνη.  
18

 Σνχην ζπκβαίλεη θαζ’ φηη ην πεξηερφκελν ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, 

ζπλήζσο πξνζδηνξίδεηαη ζηηο ζπκθσλίεο κεηαμχ ζπλδηθάησλ θη εξγνδνηψλ, ελψ αθφκε θη αλ 

ππήξρε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε, επεηδή ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο πθίζηαηαη λνκηθή 

παξάδνζε δηθαζηηθνχ πεξηνξηζκνχ, νη εζληθνί δηθαζηέο, ζεβφκελνη πιήξσο ηε βνχιεζε ηνπ 

δεκνθξαηηθά εθιεγκέλνπ θνηλνβνπιίνπ, ζα ήηαλ επηθπιαθηηθνί λα θξίλνπλ σο 

αληηζπληαγκαηηθέο πξάμεηο ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε. Άξα, ππφ ηελ επηθχιαμε ζρεηηθψλ 

δεζκεχζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην δηεζλέο θη ελσζηαθφ δίθαην, δελ πθίζηαηαη ζπληαγκαηηθφο 

πεξηνξηζκφο γηα ελδερφκελε δηαθνξνπνηεκέλε λνκνζεηηθή ξχζκηζε πξφζβαζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Πξβι. G.S. Katrougalos, The 

Implementation of Social Rights in Europe, Columbia Journal of European Law, 1996, p. 277 
19

Βι. G. Brochmann, An. Hagelund, Migrants in the Scandinavian Welfare State, The 

emergence of a social policy problem, v. 10202, 1(1), 2011, p. 13-24.  



Ο Gary Freeman ζα απαληνχζε ζην εξψηεκα ηνχην φηη ε ίδηα ε ινγηθή ελφο 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο ππνρξεψλεη ηελ απνκφλσζή ηνπ απφ εμσηεξηθέο 

πηέζεηο
20

, φπσο ηπγράλνπλ απηέο πνπ αζθνχλ νη έθηαθηεο κεηαλαζηεπηηθέο θαη 

πξνζθπγηθέο ξνέο, θαζψο νη επηπηψζεηο ησλ ηειεπηαίσλ είλαη βηηξηνιηθέο γηα ηε 

δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εξρφκελνη ζηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο, παξαηεξνχκε φηη ε 

ηθαλφηεηα ηνπ ζθαλδηλαβηθνχ κνληέινπ λα ζπλδπάδεη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο κε ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αθφκε θη ελ κέζσ κεηαλαζηεπηηθήο θαη πξνζθπγηθήο θξίζεο, 

απνηειεί δείγκα επηηπρίαο εληφο ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο. Αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε φηη, ελψ κηα απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», ήηνη ην ζεκαηνιφγην ηεο ΔΔ γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε γηα ηελ ηξέρνπζα δεθαεηία, αθνξά ζηε κείσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε ρακειά εηζνδήκαηα θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (AROPE), νη ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο θαηαηάζζνληαη κεηαμχ 

ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά θηλδχλνπ θηψρεηαο (ARP) θαη 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ζε ζχγθξηζε κε ηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά θξάηε. Σελ 

ίδηα ζηηγκή, ζρεηηθή έθζεζε πνπ δεκνζηεχεηαη απφ ηε θαλδηλαβηθή Δπηηξνπή 

Κνηλσληθήο ηαηηζηηθήο (NOSOSCO)
 21

 θαη ε νπνία εμεηάδεη ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα ζθαλδηλαβηθά θξάηε, δείρλεη φηη, επεηδή νη κεηαλάζηεο θαη 

πξφζθπγεο -ηδίσο εθείλνη πνπ γελληνχληαη ζε ηξίηεο, εθηφο ηεο ΔΔ, ρψξεο- είλαη 

πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλνη ζηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ελ ζρέζεη κε 

ηνπο ηζαγελείο θαλδηλαβνχο, απηφ θαζαπηφ ην γεγνλφο πξνθαιεί ακθηζβήηεζε ηεο 

ζθαλδηλαβηθήο παξάδνζεο γηα ηζφηεηα θη επαθφινπζα πξφθιεζε γηα ηε ζθαλδηλαβηθή 

ππξακίδα ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. 

Η πεπίπηωζη ηηρ Σοςηδίαρ: σίμαιπα ηος θιλελεςθεπιζμού 

Η ζνπεδηθή πξνζέγγηζε, κεηά θαη ηε ιήμε ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, 

ήηαλ φηη νη αιινδαπνί ζα πξέπεη λα απνθηνχλ άκεζε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα 

θνηλσληθήο πξφλνηαο, επί ίζνηο φξνηο κε ηνπο γεγελείο, ψζηε λα κελ ππνλνκεπζεί ε 

βαζηθή αξρή ηεο θαζνιηθήο ηζφηεηαο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ην χληαγκα
22

, ην 

νπνίν νξίδεη φηη ε πξνζσπηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή επεκεξία ηνπ αηφκνπ είλαη 

ζεκειηψδεο ζηφρνο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (άξζξν 2, παξ. 1, εδ. β’, ηνπ Κεθαιαίνπ 

1, κε ηίηιν «Βαζηθέο αξρέο ηεο κνξθήο ηεο Κπβέξλεζεο»).   
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published by the Nordic Social Statistical Committee (NOSOSCO), ch. II, version 64, 2018, 

p. 21-33. 
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Σν χληαγκα ηεο νπεδίαο ζπλζέηνπλ ηέζζεξηο (4) ζεκειηψδεηο λφκνη: ν λφκνο ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ κεραληζκνχ, ν λφκνο πεξί δηαδνρήο, ν λφκνο πεξί ειεπζεξίαο ηνπ Σχπνπ θη ν 

ζεκειηψδεο λφκνο γηα ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο. Δδψ, κειεηνχκε ηνλ λφκν ηνπ θπβεξλεηηθνχ 

κεραληζκνχ. Βι. https://www.government.se/how-sweden-is-governed/the-constitution/, σο 

αλαθηήζεθε ηελ 19
ε
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νπ
-2019. 
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χκθσλα κε ην ηξίην εδάθην, ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο εκπίπηεη, 

inter alia, ε εμαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ εξγαζία, ηε ζηέγαζε, ηελ πγεία θαη 

ηελ εθπαίδεπζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηνχηα ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα δελ έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζπζηεκηθά ζην Κεθάιαην 2 πνπ ηηηινθνξείηαη σο «Θεκειηψδε 

δηθαηψκαηα θη ειεπζεξίεο», αιιά πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο 

κνξθήο ηεο Κπβέξλεζεο. Η επηινγή απηή ηνπ ζπληαθηηθνχ λνκνζέηε αληαλαθιά ην 

γεγνλφο φηη ην Βαζίιεην ηεο νπεδίαο ζεσξεί εαπηφ θξάηνο πξφλνηαο
23

. Σνχηνπ 

δνζέληνο, ηα σο άλσ ζεκειηψδε θνηλσληθά δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

δηαηάμεηο πνπ ραξάζζνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, άιισο ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

θξάηνπο.  Γίδεηαη, ζπλαθψο, ε εηθφλα ελφο εζληθνχ θξάηνπο, ην νπνίν, φρη κφλν 

εγγπάηαη κηα ειάρηζηε αζθάιεηα γηα ηνλ πνιίηε ηνπ, αιιά επηδηψθεη ηελ επίηεπμε 

πξαγκαηηθήο θνηλσληθήο ηζφηεηαο. Η ζθέςε απηή κάιηζηα καο παξαπέκπεη ζηελ πην 

ζχγρξνλε πξφζιεςε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, σο δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζηηο 

παξνρέο θνηλσληθήο αζθάιεηαο θαη ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, σο δηαηππψλεηαη 

παλεγπξηθά ζην άξζξν 34 ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ
24

. 

πσο ζα δνχκε ζηελ ελ ζέκαηη ελφηεηα, ε ζνπεδηθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή 

εξείδεηαη ζηνλ Νφκν πεξί αιινδαπψλ, ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 31 Μαξηίνπ 

2006, αληηθαζηζηψληαο ηνλ παιαηφηεξν Νφκν ηνπ 1989
25

.  

Κάλνληαο κηα ζχληνκε αλαδξνκή, παξαηεξνχκε φηη ην 1968 δειψζεθε επίζεκα 

απφ ην ζνζηαιηζηηθφ θφκκα φηη νη κεηαλάζηεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ην 

ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο κε ίδηνπο κε ην γεγελή πιεζπζκφ φξνπο. Η θηινδνμία 

ησλ εκπλεπζηψλ ηνπ ζνπεδηθνχ κεηαλαζηεπηηθνχ κνληέινπ, φπσο απηφ αλαδχζεθε ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970, θαηά ηελ νπνία ζεκεηψζεθε άθημε θαηεμνρήλ νηθνλνκηθψλ 

κεηαλαζηψλ, αθνξνχζε ζηελ ελζσκάησζε ηνχησλ, κε ηε ινγηθή ηεο πιήξνπο έληαμεο 

απηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ζην ζνπεδηθφ θξάηνο πξφλνηαο
26

. Η απνλνκή 

ζνπεδηθήο ηζαγέλεηαο ζηνπο αιινδαπνχο, ήηνη ε δεκηνπξγία εζηθνπνιηηηθνχ δεζκνχ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ην ζνπεδηθφ θξάηνο, ζα απνηεινχζε αζθαιέο εθαιηήξην γηα ηελ 

απφιαπζε θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, σο δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζηνπο ζεζκνχο ηεο 

παξνρηθήο δηνίθεζεο
27

. Η ζέζε απηή δηαδξακάηηζε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 
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εθείλν πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηεο ρψξαο ηζαγέλεηάο ηνπ θαη θπξηεχεηαη απφ θφβν δίσμεο, ιφγσ 

θπιήο, εζληθφηεηαο, ζξεζθεπηηθήο ή πνιηηηθήο πεπνίζεζεο θηι. Σν 2006, σο «ππήθνν ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υάξηε (ΔΟΥ)» φξηζε ηνλ αιινδαπφ πνπ είλαη ππήθννο ηνπ ΔΟΥ 

θη σο «ππήθνν ηξίηεο ρψξαο» ηνλ αιινδαπφ, ν νπνίνο δελ είλαη ππήθννο θξάηνπο ηεο ΔΔ, 
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θαιιηέξγεηα ηεο αίζζεζεο ζηνπο γεγελείο, φηη νη κεηαλάζηεο απνηεινχλ θη απηνί 

θνκκάηη ηεο ζνπεδηθήο ηαπηφηεηαο.  

Η ζνπεδηθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 πεξηιάκβαλε 

πεξηζζφηεξν ξηδνζπαζηηθνχο πνιππνιηηηζκηθνχο ζηφρνπο, πξνσζψληαο ηε δηαηήξεζε 

ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ αιινδαπψλ ζε κηα πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο θαη ηεο 

κεηνλφηεηαο άκη. Γηα ην ιφγν απηφ, θνξκφο ηνπ θπβεξλεηηθνχ λνκνζρεδίνπ ηνπ 

1975 ήηαλ φηη νη αιινδαπνί θαη ηα ηέθλα απηψλ ζα έπξεπε λα έρνπλ δηθαίσκα 

δηαηήξεζεο ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο. ε άιιε δηαηχπσζε, ππφ ην θσο ηεο 

ζπληαγκαηηθά πξνβιεπφκελεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, ζα έπξεπε λα έρνπλ δηθαίσκα 

επηινγήο κεηαμχ ηεο εζληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ζνπεδηθήο, δίρσο πεξηνξηζκφ.  

Σν 1993, ε νπεδία ππήξμε ε πξψηε επξσπατθή ρψξα πνπ εθήξκνζε πξφγξακκα 

εηζαγσγήο γηα λφκηκα (λέν)εηζεξρφκελνπο κεηαλάζηεο, κε βαζηθφ άμνλα ηελ θαηά ηελ 

άθημε ρνξήγεζε επηδφκαηνο, ην νπνίν, απφ λνκηθήο άπνςεο, είρε απνδεκησηηθφ 

ραξαθηήξα. Τπεχζπλνο θνξέαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ρνξήγεζήο ηνπ θαη ηελ 

ηπρφλ επηβνιή θπξψζεσο ήηαλ ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Καηά ζπλέπεηα, ε εθαξκνγή 

ηνπ επηδφκαηνο εηζαγσγήο πνίθηιε απφ δήκν ζε δήκν. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην 

χςνο ηνπ πνζνχ ήηαλ ίδην κε ηελ ηαθηηθή θνηλσληθή αξσγή πνπ ιάκβαλαλ νη 

γεγελείο, ελψ ζε άιινπο δήκνπο ηελ ππεξέβαηλε. Σνχηε ε εθδνρή ηνπ ζνπεδηθνχ 

πξνγξάκκαηνο εηζαγσγήο ήηαλ πξναηξεηηθή γηα ηνπο δήκνπο-ππεχζπλνπο εθαξκνγήο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελ αληηζέζεη κε ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα πνπ είραλ ηα 

αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηε Γαλία θαη ηε Ννξβεγία, φπσο απηά 

εηζήρζεζαλ ην 1998 θαη ην 2003 αληίζηνηρα
28

. Οη, δε, αηηνχληεο άζπιν θη 

αλαγλσξηζκέλνη πξφζθπγεο είραλ ήδε απφ ην έηνο 1994 ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ 

νη ίδηνη ην δήκν δηακνλήο ηνπο, ιακβάλνληαο νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο. Σνχην ήηαλ ην ιεγφκελν ζχζηεκα απηνθαηαλνκήο (egenbosätning), 

ην νπνίν ζεσξήζεθε πξσηνπφξν γηα ηελ επνρή ηνπ. 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2009, ε ζνπεδηθή θπβέξλεζε παξνπζίαζε κηα πξφηαζε 

κεηαξξχζκηζεο κε ηίηιν "Δηζαγσγή ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ λεναθηρζέλησλ 

κεηαλαζηψλ - αηνκηθή επζχλε κε επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε". πσο θαη ζηε 

Ννξβεγία, ζπδεηήζεθε ε ρνξήγεζε ελφο θαζνιηθνχ επηδφκαηνο εηζαγσγήο θη σο εθ 

ηνχηνπ, ην λέν ζρεηηθφ κε ην επίδνκα εηζαγσγήο δηνηθεηηθφ πιαίζην επξφθεηην λα 

ζπάζεη ην παιαηφ, φζνλ αθνξά ζηελ απηνλνκία ηεο εθάζηνηε ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

λα θαζνξίδεη ην χςνο ηνπ επηδφκαηνο.  

Σν επφκελν έηνο απνθαζίζηεθε φηη νη λεναθηρζέληεο αηηνχληεο άζπιν ζα είλαη 

νηθνλνκηθά απηνζπληεξνχκελνη, πξνηνχ ηνπο ρνξεγεζεί ην δηθαίσκα άδεηαο δηακνλήο 

γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε
29

. Η κεηαξξχζκηζε απηή ππνδήισζε ηε ζηξνθή πξνο 
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ηελ επξσπατθή ηάζε ξχζκηζεο ησλ ζεκάησλ λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο, ζην πιαίζην 

αλάπηπμεο πγηνχο ζρέζεο κε ηα επηηεχγκαηα ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, 

απνηειψληαο δέιεαξ γηα λέεο αθίμεηο. Οη φξνη ηνχηνη κε κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο 

πξνβιέθζεθε λα ηζρχζνπλ έσο ην 2021
30

. 

Ωζηφζν, παξά ηελ επηκνλή ηεο ζνπεδηθήο ινγηθήο ζηελ εθαξκνγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο ελζσκάησζεο, βαζηζκέλεο ζηελ θαζνιηθή απφιαπζε θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ
31

, θηάλνληαο ζηα ηέιε Απγνχζηνπ ηνπ 2015
32

, άξρηζε λα δηαθαίλεηαη 

φηη ηα πεξηζζφηεξα κέηξα πνπ παιαηφηεξα παξνπζηάζηεθαλ σο κέζν αξσγήο ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ εζληθή ηνπο 

ηαπηφηεηα, δελ απνδείρηεθαλ πξαγκαηηθή ρεηξνιαβή. Ωο εθ ηνχηνπ, ην ζνπεδηθφ 

θξάηνο πξφλνηαο απνζθνπνχζε λα ζηείιεη έλα λέν κήλπκα ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο 

κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο: φηη δε ζα πξέπεη λα αλακέλνπλ ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε 

απηφ, φηαλ κάιηζηα ην αθξνδεμηφ θφκκα, «Γεκνθξάηεο ηεο νπεδίαο», κε ζαθή 

αληηκεηαλαζηεπηηθφ αέξα άξρηζε λα θαηαγξάθεη ζεκαληηθή άλνδν ζηα πνζνζηά 

ηνπ
33

. Η αδπλακία έληαμήο ηνπο ζηε ζνπεδηθή επηθξάηεηα πήξε κεγαιχηεξεο 

δηαζηάζεηο ιίγν πξηλ εθπλεχζεη ην 2015
34

, έηνο θαηά ην νπνίν ρηιηάδεο 

αλαγλσξηζκέλνη πξφζθπγεο θη αηηνχληεο άζπιν εγθαηέιεηςαλ ηηο εζηίεο ηνπο ζηε 

πξία, ην Κέξαο ηεο Αθξηθήο, ηελ Δξπζξαία θαη ηε νκαιία θη έθηαζαλ ζηα ζχλνξα 

ηεο νπεδίαο.  

Η εθάζηνηε αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο εηζφδνπ απνξξηπηφηαλ θη εμαθνινπζεί λα 

απνξξίπηεηαη
35

, εάλ ν αηηψλ αιινδαπφο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ιίζηα ησλ αηφκσλ, 
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 Valmyndigheten (http://www.val.se) ηελ 19
ε
-11

νπ
-2019. 

34
Σε ρξνληθή εθείλε πεξίνδν, πεξίπνπ 163.000 πξφζθπγεο έθζαζαλ ζηελ νπεδία, εθ ησλ 

νπνίσλ πεξηζζφηεξνη απφ 35.000 ήηαλ αζπλφδεπηνη αλήιηθνη, ζχκθσλα κε ηε Eurostat. 
35

Οη ιφγνη απφξξηςεο ηεο αίηεζεο γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ αηηνχληα, κφλν εθφζνλ ν ίδηνο ην 

δεηήζεη, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ ακθηζβεηεί ηελ απφξξηςε, δε ηνπ δίδεηαη δηθαίσκα 

αθξφαζεο, ή άζθεζεο έλδηθνπ κέζνπ ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ζηηο 

ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζεσξήζεηο, ηηο άδεηεο πξνζσξηλήο δηακνλήο, ηηο άδεηεο εξγαζίαο 

θαη ηελ απφζπξζε αδεηψλ κφληκεο δηακνλήο ή θαζεζηψηνο θαηνίθνπ καθξάο δηαξθείαο, νη 

διατάξεισ του άρκρου 17 του νόμου περί διοικθτικισ διαδικαςίασ (1986: 223), ςχετικά με το 
δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο, εθαξκφδνληαη κφλνλ φηαλ ν αιινδαπφο δηακέλεη ζηε 

νπεδία. 

http://www.parties-and-elections.eu/sweden.html
http://www.val.se/


ησλ νπνίσλ ε είζνδνο έρεη απαγνξεπηεί ζηε νπεδία ή ελέρεη θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα 

αζθάιεηα, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ έλγθελ, πνιιψ δε κάιινλ, φηαλ 

ν αηηψλ ηπγράλεη λα έρεη θαηαρσξεζεί ζην χζηεκα Πιεξνθνξηψλ έλγθελ
36

 

(θεθάιαην 3, ηκήκα 1 ηνπ Νφκνπ αιινδαπψλ ηνπ 2006), ή λα ηνπ έρεη αζθεζεί 

πνηληθή δίσμε, ελψπηνλ ζνπεδηθνχ δηθαζηεξίνπ
37

. Η πιεηνλφηεηα ηνχησλ ησλ 

αηηήζεσλ, σο θαη ησλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο αζχινπ πνπ ππεβιήζεζαλ ηελ θξίζηκε 

ρξνληθή πεξίνδν, απεξξίθζεζαλ
38

 θαη δεθηφο έγηλε ειάρηζηνο αξηζκφο πξνζθχγσλ, 

θαη ηνχηνο θαη’ επηηαγή ηεο ΔΔ
39

.   

Κη ελψ ζα πεξίκελε θάπνηνο φηη ζηε ζθηά ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θαη πξνζθπγηθήο 

θξίζεο έιαβαλ ρψξα κεηαξξπζκίζεηο θαη ιήθζεθαλ κέηξα απφ ηε ζνπεδηθή 

θπβέξλεζε, νπδεκία κεηαξξπζκηζηηθή αηδέληα αθνξνχζα ζην πξνλνηαθφ θαζεζηψο 

πξνσζήζεθε, ππφ ηελ ζθέπε ηεο ζπλήζνπο επξσπατθήο αθήγεζεο πεξί 

αλζξσπηζηηθήο επαηζζεζίαο. Η δηαρείξηζε ηεο θξίζεο κέζσ ηεο απφξξηςεο ηεο 

πιεηνλφηεηαο ησλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο αζχινπ απνδεηθλχεη ελαξγέζηαηα φηη ε 

νπεδία αληηιήθζεθε ηνχηε ηελ θξίζε σο θξίζε αζθάιεηαο θαη ηαπηφηεηαο, 

πξνζηαηεχνληαο πιήξσο ην θξάηνο πξφλνηάο ηεο, θαη κάιηζηα ρσξίο παξέθιηζε ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ.  

Μνινληνχην, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε νπεδία δηαηεξεί ηε θήκε ηεο 

θηιειεχζεξεο ρψξαο πνπ ππνδέρεηαη εππξφζδεθηα θαη αιινδαπνχο απφ ηξίηεο, εθηφο 

                                                           
36

Βι. θαη Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ (C 18/15), Κνηλνπνηήζεηο βάζεη ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 562/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

15εο Μαξηίνπ 2006, γηα ηε ζέζπηζε ηνπ θνηλνηηθνχ θψδηθα ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο 

δηέιεπζεο πξνζψπσλ απφ ηα ζχλνξα (θψδηθαο ζπλφξσλ ηνπ έλγθελ) κεηαμχ ησλ νπνίσλ, 

γηα ηελ πεξίπησζε ηεο νπεδίαο πξνβιέπεηαη φηη νη εζληθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ην άξζξν 21 

ζηνηρείν γ) πεξηέρνληαη ζην άξζξν 9 παξάγξαθνο 9 ηνπ λόκνπ πεξί αιινδαπώλ. 
37Βλ. ενδιαφζρουςα ζρευνα Γεωργίου Αντωνόπουλου, ΠΔ, τ. 5, 2004, ς. 856, ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι ςφμφωνα με τον Σουθδό κακθγθτι εγκλθματολογίασ Martens, παρόλο που 
θ δεφτερθ γενιά μεταναςτϊν ςτθ χϊρα παρουςιάηει μεγαλφτερουσ δείκτεσ 
εγκλθματικότθτασ από τουσ αυτόχκονεσ Σουθδοφσ, θ εγκλθματικότθτα βρίςκεται ςε 
χαμθλότερα επίπεδα από αυτά τθσ πρϊτθσ γενιάσ. Τοφτο, κακότι το κράτοσ πρόνοιασ ζχει 
εντάξει τουσ μετανάςτεσ ςτθν κοινωνία ςε πάρα πολφ μεγάλο βακμό, όπωσ διαπιςτϊνει ο 
εν λόγω κακθγθτισ. 
38

Πξβι. ζρεηηθά ππφζεζε C-404/17, κε αληηθείκελν αίηεζε πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο, 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 267 ΛΔΔ, πνπ ππέβαιε ην Förvaltningsrätten i Malmö – 

Migrationsdomstolen, ήηνη ην ζνπεδηθφ δηνηθεηηθφ πξσηνδηθείν Malmö απνθαηλφκελν επί 

δεηεκάησλ κεηαλαζηεχζεσο, κε απφθαζε ηεο 3εο Ινπιίνπ 2017, ε νπνία πεξηήιζε ζην ΓΓΔ 

ζηηο 6 Ινπιίνπ 2017. Πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο ήηαλ ε εξκελεία ηνπ άξζξνπ 31, 

παξάγξαθνο 8, ηεο νδεγίαο 2013/32/ΔΔ, ζρεηηθά κε ηηο θνηλέο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο θη 

αλάθιεζεο ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο (ΔΔ 2013, L 180, ζ. 60).   
39

Βι. θαη European Migration Network (EMN), “Family reunification of TCNs in the EU: 
national practices – Sweden” (2016), p. 26. Αναφερόμενοι, δε, ζηνπο αζπλφδεπηνπο 

αλειίθνπο πνπ θαηέθηαζαλ ζηε νπεδία ηελ πεξίνδν απηή, ν κέζνο ρξφλνο αλακνλήο 

έθδνζεο απφθαζεο επί αίηεζεο αζχινπ πξνζέγγηζε ηηο πεληαθφζηεο (500) εκέξεο. Η 

θαιχηεξε δπλαηή ζέζε, ζηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα βξεζεί ν αηηψλ άζπιν ην 2015 ήηαλ είηε 

λα ηνπ ρνξεγεζεί ηξηεηήο (3) άδεηα παξακνλήο, εθφζνλ είρε ραξαθηεξηζηεί σο πξφζθπγαο, 

είηε άδεηα δεθαηξηψλ (13) κελψλ, εθφζνλ πιεξνχζε ηα πξφηππα ηεο ΔΔ γηα επηθνπξηθή 

πξνζηαζία. 



ΔΔ, ρψξεο
40

 είλαη φηη, ελψ ε θαηαλνκή θνηλσληθψλ παξνρψλ ζηνπο κεηαλάζηεο πνπ 

θαηαθέξλνπλ λα εηζέξρνληαη επηηπρψο ζην ζνπεδηθφ θξάηνο ζπλδέεηαη κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα έληαμεο, ηα άηνκα απηά δελ ππνρξενχληαη λα 

πεξάζνπλ ππνρξεσηηθέο εμεηάζεηο έληαμεο ή απφδεημεο γλψζεο ηεο ζνπεδηθήο 

γιψζζαο, ελψ φζνη δελ παξαθνινπζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα, δε 

δηαηξέρνπλ θίλδπλν ζηέξεζεο ηεο παξαηεηακέλεο άδεηαο παξακνλήο ηνπο. 

Παξεκθεξήο πξνζέγγηζε εληνπίδεηαη θαη ζε ζρέζε κε ηνπο θαλφλεο πνιηηνγξάθεζεο. 

Γελ πξνβιέπεηαη θακία επίζεκε γισζζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

ζνπεδηθήο ηζαγέλεηαο. Γελ απαηηείηαη θαλείο λα νινθιεξψζεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα αγσγήο ηνπ πνιίηε, νχηε λα ηεθκεξηψζεη ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ηνλ 

ζνπεδηθφ πνιηηηζκφ. Έηζη, ζχκθσλα κε εθζέζεηο ηεο νπεδηθήο Κπβέξλεζεο
41

, ε 

ρψξα επξίζθεηαη ζε πιενλάδνπζα ζέζε ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα ηάζε ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο ελζσκάησζεο. 

Η πεπίπηωζη ηηρ Δανίαρ: εμμονή ζηην «αθιλόξενη» ζηάζη 

     Η Γαλία μερσξίδεη ζηε δηεζλή ζθελή σο ε απφιπηα αληίζεηε φςε ηεο νπεδίαο. 

Γηαθξίλεηαη γηα ηελ άηεγθηε πνιηηηθή αθνκνίσζεο πνπ αθνινπζεί, ηφζν ελ ζρέζεη κε 

ηηο απαηηήζεηο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ απφ ηξίηεο, εθηφο ΔΔ, ρψξεο, 

θαη θπξίσο κε ηελ πξφζβαζε ηνχησλ ζε ζεζκνχο ηεο παξνρηθήο δηνίθεζεο, φζν θαη 

ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο
42

. 

      Οη Γαλνί λνκνζέηεο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θαλδηλαβνχο γείηνλέο ηνπο, 

θαζπζηέξεζαλ αξθεηά λα ραξάμνπλ ζπγθεθξηκέλε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, θαζψο ε 

άθημε κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ, κεηά θαη ηε ιήμε ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, ζεσξήζεθε πξνζσξηλφ θαηλφκελν θη ππήξρε ε πεπνίζεζε φηη νη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ζα επέζηξεθαλ ζηηο εζηηαθέο ηνπο βάζεηο. Η πξνζπκία λα 

επηιέμνπλ ηελ πνιηηηθή αθνκνίσζεο γηα λα πεξηνξίζνπλ ηα φξηα ζε φ, ηη ζεσξείην 

αλεπηζχκεην ζηελ θνπιηνχξα ησλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ, παξακέλεη 

ακθηιεγφκελε. Δπνκέλσο, νη πξνηάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε παξνρψλ απαζρφιεζεο θαη 

αδεηψλ δηακνλήο γηα κεηαλάζηεο πνπ εμαξηψληαη άξξεθηα απφ ηελ απαίηεζε 

ππνρξεσηηθήο γλψζεο ηεο δαληθήο γιψζζαο, αθνχζηεθαλ ζην θνηλνβνχιην, ήδε απφ 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970.  
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Βι. ππνζέζεηο Migration Court of Appeal, 19 June 2018, UM16509 – 17, Sweden - 

Migration Court of Appeal, 5 March 2018, UM2630-17, Sweden - Migration Court of 

Appeal, 17 March 2017, UM 911-16. 
41

Ο φξνο SOU (Statens Offentlig Utredningar) αλαθέξεηαη ζηηο επίζεκεο εθζέζεηο ηεο 

νπεδηθήο Κπβέξλεζεο, Sverige för nyanlända. Värden, välfärdsstat, vardagsliv, δηαζέζηκεο 

ζηνλ ηζηφηνπν https://www.sou.gov.se. 
42

Βι.  Γ.- Δ. Φ. Καιαβξόο, Θ. Γεσξγόπνπινο, ΣΟ ΓΙΚΑΙΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ – 

ΣΟΜΟ ΙΙ, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2017, ζ. 102, παξά ηε θαλεξή πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε κε 

ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο θαη ηελ ελνπνίεζε ηνπ Υψξνπ Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη 

Γηθαηνζχλεο ζην πιαίζην ηεο «θνηλνηηθήο κεζφδνπ», ηνχηε ακβιχλζεθε ζεκαληηθά απφ ηηο 

ζνβαξέο εμαηξέζεηο κε ηηο λέεο ξπζκίζεηο, πνπ επεδίσμαλ θη επέβαιαλ κεηαμχ άιισλ θη ε 

Γαλία, εηδηθά κε ηα κέηξα αλάπηπμεο ηνπ θεθηεκέλνπ ηνπ Schengen. 



Σελ επφκελε δεθαεηία, θη εηδηθφηεξα ην 1986, ηέζεθε ζε ηζρχ ν Νφκνο πεξί 

αιινδαπψλ (Udlændingeloven), ν νπνίνο πξνζνκνίαδε ζε κεγάιν βαζκφ σο πξνο ην 

πεξηερφκελν, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αληίζηνηρνπ ζνπεδηθνχ Νφκνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. Ο πξψηνο αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ θνηλσληθή εξγαζία γηα 

ηνπο πξφζθπγεο ήηαλ ην Γαλέδηθν πκβνχιην ησλ Πξνζθχγσλ (Μ.Κ.Ο.), ελψ κέρξη 

ηε δεθαεηία ηνπ ’90 δελ ππήξρε θνξέαο ή Τπνπξγείν πνπ λα αζρνιείηαη εηδηθά κε 

ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο. 

πλεπψο, αθνινχζεζε ην 1993 ε ίδξπζε Δπηηξνπήο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ηφηε 

πξνβιεπφκελνπ πιαηζίνπ, κέζσ ηεο ππνβνιήο λέσλ πξνηάζεσλ θη αθνινχζεζε ε 

αλάιεςε ηεο ζεζκηθήο επζχλεο γηα ηε κεηαλάζηεπζε απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. 

Η ξχζκηζε πεξί πξνλνηαθνχ επηδφκαηνο ζηε Γαλία εθαξκφζηεθε ην 1998 θαη ην 

πξφγξακκα εηζαγσγήο γηα ηα λεναθηρζέληα άηνκα αθνινχζεζε, θαηά ην ήηηνλ, ηε 

ζνπεδηθή πνιηηηθή, φζνλ αθνξά ζηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ. Η, δε, πξψηε 

πιήξεο εζληθή λνκνζεζία γηα ηνπο κεηαλάζηεο εθαξκφζηεθε ππφ ηελ ζθέπε ηεο 

ζνζηαιδεκνθξαηηθήο θπβέξλεζεο ην 1999 (ππ’ αξηζ. 474 Νφκνο ηεο 1εο Ινπιίνπ 

1998 γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηε Γαλία).  

Σν 2002, κεηά ηελ άλνδν ζηελ θπβέξλεζε ηνπ ζπλαζπηζκνχ θηιειεχζεξσλ-

ζπληεξεηηθψλ, εηζήρζε ην ιεγφκελν «επίδνκα εθθίλεζεο» ή «επίδνκα θαζηέξσζεο», 

ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην παιαηφ, ηζνδχλακν κε ηελ θνηλσληθή αξσγή, επίδνκα 

εηζαγσγήο γηα λεναθηρζέληεο κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο. Σνχηε ε λέα έθδνζε 

επηδφκαηνο πξνβιέθζεθε λα ρνξεγείηαη ηα πξψηα ηξία (3) ρξφληα άθημεο ηνπ 

αιινδαπνχ ζηε Γαλία πνπ ιάκβαλε (λφκηκα) άδεηα δηακνλήο, ππφ ηελ ππνρξεσηηθή 

πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζε πξφγξακκα εηζαγσγήο
43

, απνζθνπψληαο ζηελ ελίζρπζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θηλήηξνπ γηα ηελ εμεχξεζε απαζρφιεζεο.  

ζνλ αθνξά ζηηο απαηηήζεηο ελζσκάησζεο ησλ κειψλ κηαο νηθνγέλεηαο, 

πξνθεηκέλνπ απηά λα γίλνπλ δεθηά ζηε ρψξα, ε Γαλία απαηηεί ζσξεπηηθά ηελ 

πιήξσζε δχν πξνυπνζέζεσλ: α)ειηθηαθφ φξην είθνζη ηεζζάξσλ (24) εηψλ γηα γάκνπο 

κε ππεθφνπο ηξίησλ, εθηφο ΔΔ, ρσξψλ θαη β)ηξαπεδηθή θαηάζεζε, χςνπο πεξίπνπ 

7.400,00€ (56 θνξφλσλ), ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε νηθνγελεηαθή επαλέλσζε
44

.  

Σν θξίζηκν θαινθαίξη ηνπ 2015, ε δεμηά θπβέξλεζε επαλήιζε ζηελ εμνπζία θαη 

πξνψζεζε κηα λέα έθδνζε πξνλνηαθνχ επηδφκαηνο, απηφ ηνπ «εηζεξρνκέλνπ 

νθέινπο» γηα κεηαλάζηεο, κε πνιχ ρακειφηεξα νθέιε ζπγθξηηηθά κε ηελ θαλνληθή 
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Δλ αληηζέζεη κε ηε Ννξβεγία θαη ηε νπεδία, ην πξφγξακκα ηνχην ίζρπζε θαη γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο πνπ επαλελψζεθαλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο (εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ πνπ είραλ 

επαλελσζεί κε έλαλ πνιίηε ηεο ΔΔ / ΔΟΥ). 
44

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο πνπ απνιακβάλνπλ ρξνληθά πεξηνξηζκέλε 

άδεηα παξακνλήο, δελ έρνπλ πεξαηηέξσ δηθαίσκα επαλέλσζεο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Μφλνλ 

νη έρνληεο κφληκε άδεηα παξακνλήο, ηξία (3) έηε κεηά ηε ρνξήγεζή ηεο, έρνπλ δηθαίσκα 

πξφζθιεζεο ησλ ηέθλσλ ηνπο θαη ηνπ/ηεο ζπδχγνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ηειεπηαίνο/α 

έρεη ππεξβεί ην 24ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ/ηεο.   

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5331104/&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhjt6txy2rnoKLqKHN-uPxtOopZOVQ#CR3


θνηλσληθή βνήζεηα
45

 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2015. Η πξννπηηθή 

ήηαλ λα ηεζεί εκπφδην ζηελ εηζξνή πξνζθχγσλ θαη λα πξνσζεζεί ε ζπκκεηνρή κφλν 

ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Με άιια ιφγηα, βαζηθφο ζηφρνο 

ήηαλ ε επίηεπμε αθνκνίσζεο φζσλ θαηνηθνχζαλ ζην Βαζίιεην ηεο Γαλίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γξνηιαλδίαο θαη ησλ Νήζσλ Φεξφε, γηα ηνπιάρηζηνλ επηά 

(7) απφ ηα ηειεπηαία νθηψ (8) ρξφληα
46

.  

Παξάιιεια, εηζήρζε ε «αξρή ησλ γνληδησκάησλ», ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ 

ήηαλ δπλαηή ε απφιαπζε παξνρψλ γηα ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ ή πξνζθχγσλ, θαηά 

ηελ πξψηε πεξίνδν άθημήο ηνπο
47

, ελψ ζηηο 5-2
νπ

-2016 ηέζεθε ζε ηζρχ ν ιεγφκελνο 

«Νφκνο ησλ Κνζκεκάησλ», ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε δαληθή αζηπλνκία είρε ηελ 

εμνπζία λα θαηάζρεη κεηξεηά θαη ηηκαιθή, αμίαο άλσ ησλ πεξίπνπ 1.300,00€ (10,00 

θνξφλσλ), απφ ηνπο αηηνχληεο άζπιν θαηά ηελ άθημή ηνπο, ψζηε λα ρξεκαηνδνηεζεί 

ην θφζηνο δηακνλήο ηνπο
48

. 

Απφ ηα ηέιε ηνπ έηνπο 2017, κε ηε ζηήξημε ησλ ζνζηαιδεκνθξαηψλ θαη ηνπ 

ιατθηζηηθνχ, αληηκεηαλαζηεπηηθνχ θφκκαηνο, απνθαζίζηεθε φηη ν αξηζκφο ησλ 

πξνζθχγσλ πνπ ζα γηλφηαλ δεθηφο απφ ην πξφγξακκα πνπ πξνσζνχζε ν ΟΗΔ, ήδε 

απφ ην 1989, ελαπφθεηηαη πιένλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ ππνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο θη 

Δλζσκάησζεο (κέξνο VIII, παξάγξαθνο 46 ηνπ Νφκνπ πεξί αιινδαπψλ)
49

. Σελ 

πεξίνδν απηή παξαηεξήζεθε ην θαηλφκελν ηεο απφξξηςεο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ 

αηηήζεσλ ρνξήγεζεο αζχινπ
50

, ελψ ην επφκελν έηνο, ε Ίλγθεξ ηφγκπεξγθ, 

Τπνπξγφο Μεηαλάζηεπζεο θαη Δλζσκάησζεο, δήισζε φηη ε ρψξα δε ζα δερφηαλ 

θαλέλαλ πξφζθπγα απφ ην πξφγξακκα κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ ΟΗΔ, εμεγψληαο φηη 

                                                           
45

Βι.https://www.deutschlandfunk.de/daenemark-verschaerfung-des-asylrechts-tritt-in-

kraft.795.de.html?dram%3Aarticle_id=329870, σο αλαθηήζεθε ηελ 4
ε
-11

νπ
-2019. 

46
Βι. Spiegel Online, https://www.spiegel.de/politik/ausland/daenemark-

migrationsministerin-ist-fuer-maximale-abschreckung-a-1071695.html, φπσο αλαθηήζεθε ηελ 

4
ε
-11

νπ
-2019.  

47
Βι. Hernes & Tronstad, 2014, p. 114; NOU 2017: 2, 2017, p. 89. 

48
Βι. Μ.C. Bendixen, The asylum restrictions in brief summary, Overview of the new of 

restrictions for refugees in Denmark. L87, 2016.  
49

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Τπνπξγείνπ ηνχηνπ είλαη ε Τπεξεζία Μεηαλάζηεπζεο πνπ έρεη 

ηελ ηξέρνπζα ζχζηαζε απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012 θη είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηεθπεξαίσζε 

αηηήζεσλ αζχινπ, αδεηψλ δηακνλήο θαη αηηήζεσλ γηα ζεψξεζε. Σν πκβνχιην αληηθαηέζηεζε 

ηε Γηεχζπλζε Μεηαλάζηεπζεο θη Δμσηεξηθήο Αζηπλνκίαο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο αληηθαηέζηεζε 

ηελ Τπεξεζία Μεηαλάζηεπζεο ηεο Γαλίαο. Γηνηθεηηθά, ππάγεηαη, επίζεο, ζην Τπνπξγείν 

Γηθαηνζχλεο, ελψ ζηε δεθαεηία ηνπ 2000 ππαγφηαλ ζην Τπνπξγείν Πξνζθχγσλ, 

Μεηαλαζηψλ θη Έληαμεο. Η αλαδηνξγάλσζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε 

κεηά ηελ αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο ην 2011. 
50

Βι. Denmark - the Refugee Appeals Board’s decision of 16 January 2017, Denmark - the 

Refugee Appeals Board’s decision of 20 January 2017, Denmark - Supreme Court 

Judgement, 6 November 2017, Case no. 107/2017 A v. The Immigration Appeals Board ζε 

αληίζεζε κε πην πξφζθαηε λνκνινγία, φπσο ελδεηθηηθά Denmark - the Refugee Appeals 

Board's decision of 25 May 2018 θαη Denmark - the Refugee Appeals Board's decision of 

18 June 2018. 

https://www.deutschlandfunk.de/daenemark-verschaerfung-des-asylrechts-tritt-in-kraft.795.de.html?dram%3Aarticle_id=329870
https://www.deutschlandfunk.de/daenemark-verschaerfung-des-asylrechts-tritt-in-kraft.795.de.html?dram%3Aarticle_id=329870
https://www.spiegel.de/politik/ausland/daenemark-migrationsministerin-ist-fuer-maximale-abschreckung-a-1071695.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/daenemark-migrationsministerin-ist-fuer-maximale-abschreckung-a-1071695.html


δφζεθε έκθαζε ζηελ «ελζσκάησζε» φζσλ πξνζθχγσλ είραλ θηάζεη πξφζθαηα ζηε 

ρψξα
51

. 

πλνιηθά, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο νπεδίαο θαη ηεο 

Γαλίαο αληηθαηνπηξίδνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο πξφζιεςεο ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο. Η Ulf Hedetoft ππνζηεξίδεη φηη ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο ηεο 

Γαλίαο θαη ηεο νπεδίαο κνηξάδνληαη παξεκθεξή δέζκεπζε γηα παξνρή ηζφηεηαο, 

αιιά βαζίδνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο: «Τν ζνπεδηθό πξόηππν 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ζπλαίλεζεο, ελώ ε δηαηήξεζε ηεο 

δαληθήο εζληθήο ηαπηόηεηαο είλαη ε ζησπεξή πξνϋπόζεζε γηα ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ 

θξάηνπο πξόλνηαο ησλ Γαλώλ»
 52

.  

ην κνηίβν απηφ, νη πξνζεγγίζεηο ηεο ζνπεδηθήο θαη ηεο δαληθήο πνιηηηθήο 

απνηεινχλ αλακθηζβήηεηα δχν δηαθνξεηηθά δηαρξνληθά κνληέια αληηκεηψπηζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ, αληηθαηνπηξίδνληαο δηαθνξεηηθέο ηδέεο γηα ηελ εζληθή 

ηαπηφηεηα θαη ηελ ελεξγφ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. Σν κνληέιν ηεο ζνπεδηθήο πνιηηηθήο 

πνπ θαζηεξψζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 ραξαθηεξίζηεθε σο κηα πξνζπάζεηα 

ζπλδπαζκνχ ηεο θαζνιηθφηεηαο κε ηελ ελεξγφ πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

πνιπκνξθίαο, ελψ ε πνιηηηθή πξνζέγγηζε ζηε Γαλία ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο 

κεηαλάζηεο ζην θξάηνο-πξφλνηαο, επί ίζνηο φξνηο κε ηνπο γεγελείο, ππφ ηελ απζηεξή 

πξνυπφζεζε φηη νη κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ πιήξσο 

ζηνλ δαληθφ θαλφλα πνιηηηζηηθψλ αμηψλ θαη παξαδφζεσλ, δηαπιάζνληαο θαη 

θαιιηεξγψληαο κε ηνχηνλ ηζρπξνχο δεζκνχο
53

.  

Η γξακκή ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Γαλίαο, ινηπφλ, δηαηεξήζεθε 

ζηαζεξή θη ελ κέζσ ηεο θξίζεο ηνπ 2015, ππφ ην πξίζκα ηεο δηαηήξεζεο αιψβεηεο 

ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο εζληθήο αζθάιεηαο ηνπ δαληθνχ θξάηνπο. Άιισο 

εηπείλ, ν ηζρπξηζκφο ηεο θπβέξλεζεο φηη ratio ηεο απνξξίςεσο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ 

αηηήζεσλ ρνξήγεζεο αζχινπ ήηαλ ε εμάληιεζε ησλ δπλαηνηήησλ ππνδνρήο θαη 
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Βι. M.  MacGregor, Denmark continues freeze on refugee resettlements, InfoMigrants, 

2018. 
52

Βι. Hedetoft, UR, Challenging Multiculturalism: European Models of Diversity. ed. / Ray 

Taras. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013. p. 319-334. 
53

Βι. ππφζεζε C-89/18, κε αληηθείκελν αίηεζε πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 267 ΛΔΔ, πνπ ππέβαιε ην Østre Landsret, ήηνη ην εθεηείν αλαηνιηθήο πεξηθέξεηαο 

ηεο Γαλίαο, κε απφθαζε ηεο 24εο Ιαλνπαξίνπ 2018 θαη κε πεξηερφκελν ηελ εξκελεία ηνπ 

άξζξνπ 13 ηεο απφθαζεο 1/80 ηνπ πκβνπιίνπ πλδέζεσο, ηεο 19εο επηεκβξίνπ 1980, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλδέζεσο. Η ππφζεζε μεθίλεζε κε ππνβνιή αίηεζεο άδεηαο 

δηακνλήο ελψπηνλ ηεο δαληθήο Τπεξεζίαο Μεηαλάζηεπζεο (Udlændingestyrelsen), ε νπνία 

απνξξίθζεθε, εμειίρζεθε, θαηφπηλ, κε πξνζθπγή θαηά ηεο απφθαζεο ηνχηεο ελψπηνλ ηνπ 

δαληθνχ Τπνπξγείνπ Αιινδαπψλ θη Δλζσκάησζεο, πνπ επίζεο ηελ απέξξηςε, αθνινχζσο κε 

παξαπνκπή ελψπηνλ ηνπ  Retten i Aalborg (πξσηνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ) κε αίηεκα ηελ 

επαλεμέηαζε ηεο αίηεζεο πεξί νηθνγελεηαθήο επαλελψζεσο, έπεηηα κε παξαπνκπή ζην 

Københavns Byret (δεκνηηθφ δηθαζηήξην ηεο Κνπεγράγεο) θαη ηέινο κε παξαπνκπή ζην 

Østre Landsret (εθεηείν). Αηηηνινγηθή βάζε ηεο απφξξηςεο απφ φια ηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα 

ήηαλ φηη νη αηηνχληεο/πξνζθεχγνληεο δελ πιεξνχζαλ ηε ζρεηηθή κε ηνπο δεζκνχο κε ηε Γαλία 

πξνυπφζεζε ηνπ άξζξνπ 9, παξάγξαθνο 7, ηνπ Νφκνπ πεξί αιινδαπψλ, ελψ νη δεζκνί ηνπο 

κε ηελ Σνπξθία ήηαλ ηζρπξφηεξνη απφ ηνπο δεζκνχο πνπ είραλ αλαπηχμεη κε ηε Γαλία. 



θηινμελίαο, κπνξεί λα κεηαθξαζηεί σο κνλνκεξήο έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ηνχηνπ ηνπ 

θξάηνπο-κέινπο απέλαληη ζηελ ΔΔ. Δπαθφινπζα, ην δαληθφ θξάηνο εθκεηαιιεχηεθε 

ην πξνλφκην ηνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ ηεο επηθξάηεηάο ηνπ, ηφληζε ηνηνπηνηξφπσο ηε 

ζεκαζία ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο ηνπ
54

 θη έδσζε έκθαζε ζηελ εζληθή πξνηεξαηφηεηα 

θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο, άξα θαη ηεο δηαθχιαμεο ηνπ 

πξνλνηαθνχ ηνπ θαζεζηψηνο, παξαγθσλίδνληαο έηζη ηελ αλζξσπηζηηθή θη αμηαθή 

δηάζηαζε ηεο θξίζεο. 

Η πεπίπηωζη ηηρ Νοπβηγίαρ: εκππόζωπορ ηηρ μεηπιοπάθειαρ  

Αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο ζηε Ννξβεγία, ήδε απφ ηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη πνιηηηθνί θαη δηνηθεηηθνί θνξείο αλαγλψξηζαλ φηη ε 

έιιεηςε ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο θαζηζηνχζε αδχλαην ηνλ ρεηξηζκφ ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ, σο δηθαηνχρσλ θνηλσληθήο πξφλνηαο. Δπνκέλσο, ην 

2003 ςεθίζηεθε Δηζαγσγηθφο Νφκνο (Πξάμε)
55

 κε πεξηερφκελν ηε ρνξήγεζε 

θαζνιηθνχ επηδφκαηνο γηα λεναθηρζέληεο κεηαλάζηεο, δηάξθεηαο έσο δχν (2) εηψλ απφ 

ηελ άθημή ηνπο.  

Σν πξνλνηαθφ θαζεζηψο πνπ ίζρπζε κέρξη ην 2003, παξά ηελ χπαξμε κηαο 

ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο, ήηαλ απνθεληξσκέλν. Οη δήκνη, σο αξκφδηνη θνξείο, 

απνθάζηδαλ εάλ θαη πφζνπο πξφζθπγεο κπνξνχζαλ λα ηαθηνπνηήζνπλ, ρνξεγψληαο 

ηνπο πξνλνηαθφ επίδνκα, θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα θαη θαηφπηλ ζηάζκηζεο ησλ 

αλαγθψλ ηνπο, παξέρνληάο ηνπο θίλεηξα γηα απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε θαη  

πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οπδεκία λνκηθή ξχζκηζε πθίζηαην πνπ λα αθνξά 

ζηνλ ηχπν θαη ηελ έθηαζε ηεο εθπαίδεπζεο πνπ νη λενεηζεξρφκελνη έπξεπε λα 

ιάβνπλ.  

Σν εηζαγσγηθφ επίδνκα πνπ θαζηεξψζεθε ην 2003 απνηέιεζε ζεκαληηθφ άικα, ην 

νπνίν θαηέζηεζε ην πξνλνηαθφ γηα πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο θαζεζηψο 

ζπγθεληξσηηθφ. Η απφθαζε ρνξήγεζεο πξνλνηαθνχ επηδφκαηνο εμαθνινπζεί έθηνηε 

λα ιακβάλεηαη απφ ηνπο δήκνπο, κε ηε δηαθνξνπνίεζε φηη ηνχην ραξαθηεξίζηεθε σο 

επίδνκα θαζνιηθνχ νθέινπο κε ηππνπνηεκέλνπο ζπληειεζηέο πιεξσκψλ, φπσο θαη 

ζηε Γαλία. Δίλαη αδχλαην, βέβαηα, λα ζπγθξηζεί ην κέγεζνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ 

θαηαβάιιεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα εηζαγσγηθά πξνγξάκκαηα ζηε Ννξβεγία κε 

ηα αληίζηνηρα ηεο Γαλίαο. Ωζηφζν, νπδέπνηε ην χςνο ηνπ λνξβεγηθνχ επηδφκαηνο 

κεηψζεθε κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ θηλήηξσλ γηα εχξεζε εξγαζίαο, θαη’ εληνιή ηεο 
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Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο, ην 2018, λα κεηαθέξεη ηνπο 

«αλεπηζχκεηνπο», ήηνη εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο αζχινπ απεξξίθζεζαλ, είηε 

εθδήισζαλ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, λα κεηαθεξζνχλ ζηελ απνκνλσκέλε λεζίδα Λίληρνικ, 

ε νπνία κέρξη ηφηε ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ζρεηηδφκελα κε κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο πεηξάκαηα. 

Βι. V. Hernes, J. Nielsen Arendt, P. Andersson Joona and K. Rose Tronstad, Nordic 

integration and settlement policies for refugees A comparative analysis of labour market 

integration outcomes, TemaNord, 2019:529. 
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"Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) – Lovdata", 

σο αλαθηήζεθε ηελ 19
ε
-11

νπ
-2019. 
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παξαδνζηαθήο «duty-to-work» πξνηεξαηφηεηαο ησλ ζθαλδηλαβηθψλ πξνγξακκάησλ 

έληαμεο κεηαλαζηψλ.  

Σν, δε, πξφγξακκα εηζαγσγήο πεξηιάκβαλε γισζζηθή θαηάξηηζε, καζήκαηα 

ζρεηηθά κε ην λνξβεγηθφ πνιηηηζκφ θαη κέηξα πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο, ψζηε λα 

είλαη επθνιφηεξε ε κεηάβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαίηνη ε κε ζπκκεηνρή ζην 

πξφγξακκα απηφ δε ζα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζην δηθαίσκα  κφληκεο εγθαηάζηαζεο. 

Σέινο, απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Μεηαλαζηεπηηθψλ Πξάμεσλ ηέζεθε ην δήηεκα ηνπ 

ειηθηαθνχ νξίνπ ησλ είθνζη ελφο (21) εηψλ γηα ρνξήγεζε δηθαηψκαηνο νηθνγελεηαθήο 

επαλέλσζεο
56

, αιιά θαη ηνπ γάκνπ κεηαμχ ησλ αηηνχλησλ άζπιν, φξην ην νπνίν κεηά 

ην 2016 απμήζεθε θη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ ειηθία ησλ είθνζη ηεζζάξσλ (24) εηψλ. 

Αλ θαη γηα ηελ ηειεπηαία ξχζκηζε δηαηππψζεθαλ δηαθσλίεο απφ ην εξγαηηθφ θφκκα, ε 

θπβέξλεζε θαηέιεμε ζην φηη, αλ θαη θαηλνκεληθά κε ηε ζέζπηζε ειηθηαθνχ νξίνπ 

παξαβηάδνληαη ηα ηδεψδε ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ηζφηεηαο ζηε λνξβεγηθή θνηλσλία, 

δηαζθαιίδεηαη κε ηνχηνλ ηνλ ηξφπν ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο.  

Σν 2015, ζπλνιηθά 31.145 αηηνχληεο άζπιν, θαηαγφκελνη απφ εζηίεο πνιέκνπ, 

πέξαζαλ ηα λνξβεγηθά ζχλνξα
57

. Ο αξηζκφο απηφο δελ ήηαλ ν πςειφηεξνο πνπ 

ζεκεηψζεθε απφ ην έηνο 1990 θη εθεμήο
57

. Αλ κάιηζηα κεηαθεξφκαζηαλ ζηε 

Ννξβεγία ηνπ 2015, ζα παξαηεξνχζακε φηη νη ππνβάιινληεο αίηεζε αζχινπ 

κεηαθέξνληαλ ζε θέληξα ππνδνρήο αζχινπ, φπνπ παξέκελαλ γηα δχν (2) έσο δέθα 

(10) εκέξεο θαη ζηε ζπλέρεηα, ζπλήζσο, αθνινπζνχζε ε απέιαζή ηνπο. Σν θέληξν 

ππνδνρήο επηιεγφηαλ κε βάζε ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ αηηνχληνο, φπσο ηελ 

ειηθία, ην θχιν ή ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε. Τπφ πξνυπνζέζεηο (άξζξν 106 

ηνπ λφκνπ γηα ηε κεηαλάζηεπζε), νη αηηνχληεο άζπιν κπνξνχζαλ λα ζπιιεθζνχλ θαη 

λα πξνθπιαθηζηνχλ, φηαλ νη λνξβεγηθέο αξρέο δηθαηνινγεκέλα πίζηεπαλ φηη ην άηνκν 

έρεη δψζεη αλαιεζείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηά ηνπ
58

, σο είζηζηαη θαη 
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Ήδε απφ ην 1999, ε Ννξβεγηθή Γηεχζπλζε Μεηαλάζηεπζεο (UDI) ρξεζηκνπνηνχζε ηε 

κέζνδν δνθηκήο αίκαηνο ζηνπο νκαινχο πνπ ππέβαιαλ αίηεζε γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε 

κε ηνπο γνλείο ηνπο, θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη έλαο (1) ζηνπο ηέζζεξηο (4) ςεπδφηαλ 

γηα ηνπο νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο. Βι. ζρεηηθά F. Hansen, Utlendingsdirektoratet fortsetter nå 

med den omstridte DNA - testingen av somaliske asylsøkere, som utføres for å sjekke 

slektskap i gjenforeningssaker. Legeforeningen og somaliere reagerer kraftig, Dagblabet, 

2001. 
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Βι.  https://snl.no/asylsituasjonen_i_Norge_2015_og_2016, σο αλαθηήζεθε ηελ 19
ε
-11

νπ
=2-

19. 
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χκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Νφκνπ Μεηαλάζηεπζεο, ν αιινδαπφο κπνξεί λα απειαζεί, 

εάλ έρεη παξαβηάζεη θαηάθσξα ή επαλεηιεκκέλα κία ή πεξηζζφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ γηα 

ηε κεηαλάζηεπζε. Έλαο αιινδαπφο κπνξεί, επίζεο, λα εθδησρζεί, αλ απηφο ζθφπηκα ή ιφγσ 

βαξηάο ακέιεηαο παξείρε αλαθξηβείο ή πξνδήισο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ ή δε ζπκκνξθψζεθε πξνο ην δηαηαθηηθφ δηνηθεηηθήο απφθαζεο πνπ ηνπ 

επέβαιε λα εγθαηαιείςεη ηε Ννξβεγία. Αλ ε UDI, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε αηηήζεσλ από αλλοδαποφσ που επικυμοφν να επιςκεφκοφν ι να ηιςουν ςτθ 
Νορβθγία, διαπιςτϊςει ότι υπάρχουν λόγοι για να απελακεί ζνα άτομο από τθ Νορβθγία, ο 
αλλοδαπόσ που πρόκειται να εκδιωχκεί ενθμερϊνεται γραπτϊσ. Ο αλλοδαπόσ ζχει τθ 
δυνατότθτα άςκθςθσ προςφυγισ, θ οποία πρζπει να υποβλθκεί εντόσ τριϊν εβδομάδων. Η 
UDI κα επανεκτιμιςει τουσ λόγουσ απομάκρυνςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςφνδεςθ του 

https://snl.no/asylsituasjonen_i_Norge_2015_og_2016


ζηηο ινηπέο ρψξεο ππνδνρήο θαη δηέιεπζεο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ. Σνχην 

ππνδειψλεη φηη ην λνξβεγηθφ θξάηνο πξφλνηαο δελ επεξεάζηεθε ζεκαληηθά απφ ηα 

λέα θχκαηα πξνζθχγσλ.      

     Αμηνζεκείσηε είλαη, εδψ, ε απφ 24-4
νπ

-2016 πξσηνβνπιία ησλ λνξβεγηθψλ 

αξρψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη αηηνχληεο άζπιν πνπ ζα απνθάζηδαλ λα 

επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο, ζα ιάκβαλαλ 30.000 θνξφλεο, ήηνη 3.000,00€ 

πεξίπνπ, εθ ησλ νπνίσλ νη 20.000 θνξφλεο, απφ απηφ ην πνζφ, πξννξίδνληαλ λα 

θαιχςνπλ ηα έμνδα ηαμηδηνχ. Αηηηνινγηθή βάζε ηεο ξχζκηζεο απηήο ήηαλ νη ηζρλέο 

πηζαλφηεηεο έγθξηζεο κηαο αίηεζεο αζχινπ κε ειιηπή θξηηήξηα, αιιά θη ε ελδερφκελε 

δπζθνιία ελζσκάησζεο ηνπ αηηνχληα άζπιν ζηε λνξβεγηθή θνηλσλία. Έηζη, κέρξη ην 

2016, ην πνζνζηφ ησλ πξνζθχγσλ κεηψζεθε δξακαηηθά θαηά 90%
59

. 

      Γε ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί λα αλαθεξζεί φηη έλαλ κήλα πξηλ, ήηνη ηελ 7
ε
/8

ε 
-3

νπ
 

θαη ηελ 18
ε
-3

νπ
-2016, ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην, είρε πξνεγεζεί κηα ζεηξά 

δηαθξαηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θη ε ελεξγνπνίεζε ησλ 

ζπκθσληψλ επαλεηζδνρήο, αλάκεζα ζηελ Σνπξθία θαη ηελ ΔΔ, ψζηε ηα θξάηε-κέιε 

ηεο ηειεπηαίαο λα απνζπκπηεζηνχλ. Μνινλφηη ε Ννξβεγία δελ απνηειεί κέινο ηεο 

ΔΔ, νη εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ είθνζη νθηψ (28) θξαηψλ-κειψλ, φπσο απηέο 

παξνπζηάζηεθαλ ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην, κε εκθαλή δηάζεζε επίηεπμεο 

δηαθξαηηθψλ ζπκβηβαζκψλ κε ηξίηεο ρψξεο, επεξέαζαλ εκκέζσο πιελ ζαθψο θαη ηε 

ζέζε ηεο Ννξβεγίαο. Έηζη, θάλεθε φηη ε κεηαλαζηεπηηθή θαη πξνζθπγηθή θξίζε ζηε 

Ννξβεγία ζπλδέζεθε κε ηελ ειεγρφκελε άθημε πξνζθχγσλ απφ ηε πξία, ρσξίο λα 

δεκηνπξγήζεη δπζαλάινγα κεγάιε πίεζε ζην θξάηνο πξφλνηάο ηεο. 

Ανηί επιλόγος 

     Οη παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ σο άλσ κε ππμίδα ην ζθαλδηλαβηθφ κνληέιν εζληθήο 

θάιπςεο, ηελ, πξν ηεηξαεηίαο, εθδεισζείζα κεηαλαζηεπηηθή θαη πξνζθπγηθή θξίζε 

θαη ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πνπ ράξαδαλ δηαρξνληθά ηξεηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο απφ ηε ζθνπηά ηεο 

δνθηκαζίαο πνπ ηνχηε έζεζε γηα ην εθάζηνηε θξάηνο πξφλνηαο, ζπλζέηνπλ, κέζσ κηαο 

ζπγθιίλνπζαο απφθιηζεο, ηελ εηθφλα ελφο θαη κφλν κνληέινπ θξάηνπο πξφλνηαο.  

     Μνινλφηη ζε θαζεκία απφ ηηο ηξεηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’70 

θη εθεμήο, εληνπίζηεθαλ δηαθνξνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ππνδνρήο ησλ κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγσλ, ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ε πεπνίζεζε φηη ε νπεδία εθπξνζσπεί ηε 

θηιφμελε πιεπξά ησλ θαλδηλαβψλ, ε Γαλία ηελ αθηιφμελε θη ε Ννξβεγία ηελ 

ελδηάκεζε θαηάζηαζε, φηαλ ε θαζεκηά απφ απηέο ήξζε ην 2015 αληηκέησπε κε 

ζπλζήθεο κε θαλνληζηηθήο νκαιφηεηαο, ελεξγνπνηήζεθε ε θνηλή ζθαλδηλαβηθή 

                                                                                                                                                                      
ατόμου με τθ Νορβθγία, τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ και το εάν το άτομο κα βρίςκεται ςε 
κίνδυνο, εάν επιςτρζψει ςτθ χϊρα καταγωγισ του. Αν θ UDI δε μεταρρυκμίςει τθν 
απόφαςι τθσ και παρατακεί θ εντολι απζλαςθσ, το άτομο κα ενθμερωκεί κι θ υπόκεςθ κα 
διαβιβαςτεί αυτομάτωσ ςτθν UNE, θ οποία και κα λάβει τθν τελικι απόφαςθ. 
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Βι. B. Amundsen, Fra 30 000 til 3000 asylsøkere. Hva har skjedd?, 2016. 

 



παξάδνζε πξνζηαζίαο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο. Η θνηλή 

δηάζεζε ηεο κε θαη’ νπζίαλ ππνδνρήο ησλ «αιινδαπψλ ηεο θξίζεο» θαηέδεημε ηελ 

ακθηζβήηεζε ησλ ρσξψλ ηνπ Βνξξά απέλαληη ζηελ εληαία αληίιεςε ηεο επξσπατθήο 

ηαπηφηεηαο θαη ηνπ επξσπατθνχ ζπκθέξνληνο θαη κάιηζηα ρσξίο λα πξνζθξνχζεη ζε 

λνκηθήο θχζεσο εκπφδηα.  

     πλειφληη εηπείλ, ν πξσηαγσληζηηθφο ξφινο ηεο πλζήθεο έλγθελ ζηε 

ζθαλδηλαβηθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ππνγξάκκηζε ηελ έλλνηα ηεο θξαηηθήο 

θπξηαξρίαο θαη ηνπ πιήξνπο ειέγρνπ ηεο ζθαλδηλαβηθήο επηθξάηεηαο. Δπνκέλσο, ην 

ζθαλδηλαβηθφ θξάηνο πξφλνηαο, ε «ηεξή αγειάδα» ηεο θαλδηλαβίαο, νχηε 

απηνπεξηνξίζηεθε, νχηε ζπξξηθλψζεθε, παξά ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί άξηηα, 

εθπιεξψλνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Απηή είλαη θαη ε 

ζεκειηψδεο αληίθαζε ησλ ρσξψλ ηνπ Βνξξά κε ηηο ινηπέο επξσπατθέο ρψξεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


