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Ιδανική μετανάστευση είναι η ασφαλής
μετανάστευση

Ένας όρος συνώνυμος στην πρόσφατη ιστορία με την καταστροφή, είναι ο
όρος «μεταναστευτική κρίση». Ό όρος αυτός κουβαλάει ένα βάρος το οποίο
έχει αναδιαμορφώσει τα τελαιυταία χρόνια τις διεθνείς σχέσεις.
Οι διάφορες συμβάσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση είτε έχουν
αγνοηθεί, (βλ. Ουγγαρία, Αυστραλία), είτε έχουν αναδιατυπωθεί
προσωρινά για την αντιμετώπιση της λεγόμενης «κρίσης» (οι συνοριακοί
έλεγχοι έχουν επανενταχθεί σε πολλές χώρες της ΕΕ, αναστέλλοντας de
facto τη συνθήκη Σένγκεν που αφορά την ελευθερία στην μετακίνηση, ή
έχουν επαναδιατυπωθεί (βλ.Brexit).

Από τη φύση της, μια κρίση είναι προσωρινή. Είναι «ένα εξαιρετικά
δύσκολο ή επικίνδυνο σημείο σε μια κατάσταση», σύμφωνα με έναν ορισμό
στο λεξικό του Κεμπριτζ.

Αυτό λοιπόν το «σημείο της κατάστασης» της μετανάστευσης έγινε
ιδιαίτερα κρίσιμο τις τελευταίες δεκαετίες, με την αυξηση του φαινόμενου
των οικονομικών μεταναστών που προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη
Δυτική Αφρική και μετακινούνται στη Δυτική Ευρώπη μέσω της επικίνδυνης
ερήμου Σαχάρας και της Μεσογείου Θάλασσας.

Πραγματοποιείται λοιπόν μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτή η
«ανησυχία» που μέχρι στιγμής είναι υπαίτια για τουλάχιστον 20.000
εκτιμώμενους θανάτους από το 2014 (σύμφωνα με στοιχεία από τον Διεθνή
Οργανισμό Μετανάστευσης), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγγειλε
προσκλήσεις για προτάσεις έργων στο πλαίσιο του ταμείου AMIF (Ταμείου
«Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης»).
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Το έργο IDEAL-M ή Ideal migration, που χρηματοδοτείται από αυτό το
ταμείο είναι ένα έργο που ηγείται από μια κοινοπραξία επτά εταίρων, η
οποία αποτελείται από ακαδημαϊκούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας, των μέσων ενημέρωσης
και της μετανάστευσης.

Η ομάδα ανέλαβε την πρόκληση να δημιουργήσει μια καμπάνια στα μέσα
ενημέρωσης, στοχεύοντας συγκεκριμένα τη Σενεγάλη, για να τονίσει τους
κινδύνους της παράτυπης μετανάστευσης και την παραπληροφόρηση
σχετικά με το ταξίδι στην Ευρώπη, καθώς και τις πραγματικές συνθήκες
που θα αντιμετωπίσει κανείς φτάνοντας στην χώρα υποδοχής.

Έρευνες δείχνουν ότι ο ρατσισμός και η μοναξιά είναι από τα μεγαλύτερα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες φθάνοντας στην Ευρώπη.

Η κα Regine Dang, συντονίστρια ενός έργου για την απασχόληση που
διευθύνει η ΜΚΟ African Media Malta, είπε ότι οι μετανάστες υποφέρουν
πολύ λιγότερο από τους χαμηλούς μισθούς παρά από τον αποκλεισμό που
βιώνουν από τους συναδέλφους τους κατά την διάρκεια της εργασίας τους.
Σύμφωνα μάλιστα με την κα Dang «Ένας μετανάστης που βρήκε εργασία
μέσα από το πρόγραμμά τους σε ένα εστιατόριο ως βοηθός κουζίνας,
παραιτήθηκε μετά από ένα μήνα επειδή κανένας από τους συναδέλφους
του δεν απαντούσε στις «χαρούμενες» καλημέρες του».

Μια άλλη σημαντική πτυχή του έργου είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων για
νόμιμη μετανάστευση, μια οδός που φαίνεται απίθανη για τους
περισσότερους, ωστόσο υπάρχει. Υπάρχουν ευκαιρίες για βίζα στην
Ευρώπη. Η ενιαία άδεια εργασίας στη Μάλτα είναι μια τετοια δυνατότητα, η
ευρωπαϊκή μπλε κάρτα για τους ερευνητές και τις οικογένειές τους ή η
Ευρωπαική οδηγία για φοιτητές και ερευνητές, για να αναφέρουμε μόνο
μερικούς από τους τρόπους και τις δυνατότητες.

Αλλά η πληροφορία ή μάλλον για να το θέσουμε καλύτερα, η
παραπληροφόρηση για τη μετανάστευση ελέγχεται από τους
λαθρέμπορους που δρουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και
παρασύρουν τους νέους ανθρώπους σε αυτό που κατά πάσα πιθανότητα
θα είναι ένα θανατηφόρο ταξίδι.

Για αυτό είναι σημαντικός ο ρόλος που παίζει η αφρικανική διασπορά που
έχει ήδη εγκατασταθεί στην Ευρώπη. Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, και
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είναι αυτοί που επικοινωνούν με επίδοξους μετανάστες, προσπαθώντας να
σπάσουν το φαύλο κύκλο που δημιουργούν οι λαθρέμποροι.

Οι επίδοξοι μετανάστες από τη Σενεγάλη πρέπει να γνωρίζουν ότι ακριβώς
όπως στην πλειονότητα των περιπτώσεων βιασμού ο θύτης είναι μέσα από
τον στενό ή φιλικό οικογενειακό κύκλο, ένας λαθρέμπορος μπορεί να είναι
συγγενής, στενός φίλος ή ακόμα και ένας θρησκευτικός ηγέτης. Είναι
έμποροι θανάτου που οδηγούνται από το χρήμα.

Η ομάδα των ερευνητών που εργάζεται σε αυτήν την αρχική φάση του
προγράμματος προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην
Ελλάδα και το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης. Τα ευρήματα για την
χαρτογράφηση αποτελούν τη βάση ώστε οι υπόλοιποι εταίροι του έργου,
οργανώσεις που ηγούνται από κοινότητες της διασποράς, να
δημιουργήσουν εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην ενημερωτική
εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης.
Αυτές οι οργανώσεις είναι: η γερμανική οργάνωση Migrafrica, η οργάνωση
African Media Association στην Μάλτα, το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών
στην Ελλάδα, η οργάνωση «The Providers of Social Responses To The
Development» στην Πορτογαλία και η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο αυτής της χρονιάς και τελειώνει τον
Ιανουάριο του 2022.

# # #

Τί σκοπεύουμε να κάνουμε. Το πρόγραμμα IDEAL-M στοχεύει στην
ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους της παράτυπης μετανάστευσης και της
παραπληροφόρησης σχετικά με το ταξίδι στην Ευρώπη καθώς και τις πραγματικές
συνθήκες κατά την άφιξη στις χώρες υποδοχής. Θα επικεντρωθεί στη Σενεγάλη ως
χώρα προέλευσης και θα αξιολογήσει τις ανάγκες των Σενεγαλέζων κατά την άφιξή τους
σε ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά στη Γερμανία όπου υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση
ατόμων με αυτήν την καταγωγή.
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