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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 «Τα σύνορα δε μπορούν να ελεγχθούν»

Άρθρο των Σκλεπάρη και Λαζαρίδη για το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης:

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 02|02|2016 16:25

Τη βεβαιότητα ότι τα θαλάσσια σύνορα μπορούν να φυλαχθούν διαψεύδουν στο επιστημονικό τους άρθρο ο Μυτιληνιός
μεταδιδακτορικός ερευνητής του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Δημήτρης
Σκλεπάρης και η Γαβριέλα Λαζαρίδη, επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου «Leicester», που δημοσιεύτηκε στο
περιοδικό του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

Τη βεβαιότητα ότι τα θαλάσσια σύνορα μπορούν να φυλαχθούν διαψεύδουν στο επιστημονικό τους άρθρο ο Μυτιληνιός
μεταδιδακτορικός ερευνητής του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Δημήτρης
Σκλεπάρης και η Γαβριέλα Λαζαρίδη, επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου «Leicester», που δημοσιεύτηκε στο
περιοδικό του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

Τα συμπεράσματα ήταν… αποκαρδιωτικά για όσους βλέπουν φως στην προσφυγική κρίση, ποντάροντας στην ασφάλεια
και φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων και ήλπιζαν σε αυτές για τη μείωση του προσφυγικού ρεύματος στη Λέσβο.

Η αφήγηση της ασφάλειας και της φύλαξης των συνόρων μετρά δεκαετίες, όταν οι επαγγελματίες της ασφάλειας
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Η αφήγηση της ασφάλειας και της φύλαξης των συνόρων μετρά δεκαετίες, όταν οι επαγγελματίες της ασφάλειας
(Αστυνομία, Λιμενικό) και οι πολιτικές ελίτ πέτυχαν την ταύτιση της μετανάστευσης με ζητήματα ασφάλειας και δημόσιας
τάξης το 1990, δημιουργώντας ταυτόχρονα την ελπίδα και την προσδοκία ότι αυτά τα ζητήματα μπορούν να
αντιμετωπιστούν επιτυχώς. Παρά ταύτα, αυτό ποτέ δε συνέβη. Όπως επισημαίνουν οι Λαζαρίδη και Σκλεπάρης στην
«Εφημερίδα των Συντακτών», στην πραγματικότητα η Ελλάδα βιώνει αυτήν τη στιγμή τη μεγαλύτερη εισροή μεταναστών
και προσφύγων στη σύγχρονη ιστορία της. 

Η αποτροπή είναι μάταιη 
Το άρθρο με τίτλο «Η διαχείριση της μετανάστευσης υπό το πρίσμα της ασφάλειας και η άκρα δεξιά: η περίπτωση των
Ελλήνων επαγγελματιών ασφάλειας» βασίζεται σε συνεντεύξεις με ακτιβιστές της «Χρυσής Αυγής», με μέλη και
εργαζόμενους κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών και θύματα ρατσιστικής βίας, αλλά και με επαγγελματίες
της ασφάλειας από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό. «Οι ίδιοι οι επαγγελματίες της ασφάλειας από τους οποίους
πήραμε συνέντευξη εξέφρασαν τη γνώμη ότι μέσα στο υπάρχον πλαίσιο διαχείρισης της μετανάστευσης “η προσπάθεια
ελέγχου και αποτροπής της παράνομης μετανάστευσης είναι μάταιη”» αναφέρουν οι συγγραφείς.

Η συζήτηση περί δημιουργίας μιας νέας «Frontex», η οποία θα μπορεί να παρεμβαίνει στα ελληνοτουρκικά σύνορα χωρίς
να απαιτείται αίτημα της Ελλάδας, έχει ήδη αντικαταστήσει τη συζήτηση περί καθιέρωσης ενός μόνιμου μηχανισμού
μετεγκατάστασης προσφύγων στην Ε.Ε. Ο Δημήτρης Σκλεπάρης, σχολιάζοντας στο «Ε» τις νέες διαστάσεις που έχει λάβει
το προσφυγικό, εξηγεί: «Η δημιουργία μιας νέας “Frontex” θα καλλιεργήσει στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη πλαστές ελπίδες
και προσδοκίες ότι οι ροές μπορούν να ελεγχθούν.

Η αλήθεια είναι όμως ότι οι ροές μπορούν να ελεγχθούν μόνο μέσω παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολύ
αμφιβάλλω για το αν μία νέα “Frontex” θα μπορούσε να σηκώσει το νομικό και το ηθικό βάρος αυτών των παραβιάσεων.
Δυστυχώς, αυτό ακριβώς είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο ακροδεξιά κόμματα και μορφώματα έχουν τη δυνατότητα να
ανθίσουν στην Ευρώπη». 

Η εδραίωση της «Χρυσής Αυγής» 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συμπεραίνει το άρθρο, είναι φορείς όπως η «Χρυσή Αυγή» που βγαίνουν μπροστά και
«επιδίδονται» στον έλεγχο του φαινομένου, δρέποντας τους καρπούς των κενών υποσχέσεων των επαγγελματικών της
ασφάλειας και των πολιτικών ελίτ. Στην πραγματικότητα, η κοινή γνώμη δεν περιμένει από τη «Χρυσή Αυγή» ή από
παρεμφερείς φορείς να παραγάγουν ουσιαστικά αποτελέσματα και να ελέγξουν τη μετανάστευση.

Η κοινή γνώμη απλά προσδοκά από τη «Χρυσή Αυγή» και από παρεμφερείς φορείς να ορθώσουν το ανάστημά τους, ή να
υποδυθούν ότι ορθώνουν το ανάστημά τους, απέναντι στο φόβο και την ανησυχία που οι πολιτικές ελίτ και οι
επαγγελματίες της ασφάλειας έχουν δημιουργήσει και έχουν αποτύχει να απαλύνουν.
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