
                             

Κείµενο Πολιτικής 
 ‘All citizens now’: Κινητικότητα εντός της ΕΕ και πολιτική συµµετοχή 
Βρετανών, Γερµανών, Πολωνών και Ρουµάνων στη ∆υτική και Νότια 
Ευρώπη  
 

Αυτό το κείμενο πολιτικής αντανακλά τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιέχει.   

  

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μετανάστες από 
άλλες χώρες της ΕΕ: 
Πρωτοπόροι της 
Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ποιοι είναι; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαθαίνοντας 
περισσότερα για τις 
απόψεις τους και τις 
εµπειρίες της 
ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας   

Το δικαίωµα της ελεύθερης µετακίνησης αποτελεί ένα από τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αφού από τη σκοπιά τόσο των 
πολιτών όσο και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής ενσαρκώνει την ιδέα της 
Ευρωπαϊκής ιθαγένειας.  Οι ‘µετανάστες από άλλες χώρες της ΕΕ’, δηλαδή οι 
πολίτες της ΕΕ που έχουν ασκήσει το δικαίωµα της ελεύθερης µετακίνησης και 
έχουν εγκατασταθεί σε ένα κράτος µέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο 
γεννήθηκαν ή µεγάλωσαν, αποτελούν το 2% µε 3% του συνολικού πληθυσµού 
των 27 κρατών µελών. Οι αριθµοί τους έχουν αυξηθεί από το 2004 και ειδικά 
από το 2007, µε την ένταξη χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
στην ΕΕ. Αυτού του είδους η πρόσφατη κινητικότητα εντός της ΕΕ είχε 
πρωτίστως οικονοµικά κίνητρα µε τους ευρωπαίους πολίτες των νέων κρατών 
µελών να αναζητούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Ωστόσο η 
κινητικότητα έχει υπάρξει από πολύ νωρίς χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης: µετά τη θέσπιση των δικαιωµάτων της ελεύθερης µετακίνησης  
ευρωπαίοι πολίτες µετακινούνται από το κράτος µέλος καταγωγής τους σε 
άλλα προκειµένου να αναζητήσουν ευκαιρίες σταδιοδροµίας ή εκπαίδευσης, 
για οικογενειακούς λόγους (π.χ. γάµος) ή απλά για να βελτιώσουν την ποιότητα 
ζωής τους (αναζητώντας θερµότερα κλίµατα και πιο αργούς ρυθµούς ζωής).       
 
Οι µετανάστες από άλλες χώρες της ΕΕ αποτελούν µία ετερογενή οµάδα: 
εργάτες (ως επί το πλείστον, αλλά όχι µόνο από τα νέα κράτη µέλη), 
επαγγελµατίες υψηλής εξειδίκευσης  µε παγκόσµιο προσανατολισµό, 
συνταξιούχοι από το Βορρά προς το Νότο, life-style movers,  µέλη διεθνικών 
οικογενειών. Όµως, όποιες κι αν είναι οι προσωπικές τους πορείες, οι 
προσδοκίες και τα σχέδιά τους οι άνθρωποι αυτοί µπορούν να χαρακτηριστούν 
‘πρωτοπόροι’ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ‘από τα κάτω’ αφού 
ενσαρκώνουν την ευρωπαϊκή υπηκοότητα  σαν ζωντανό παράδειγµα µίας 
πραγµατικά διεθνικής Ευρώπης.    
 
Το πρόγραµµα MOVEACT εξετάζει τις εµπειρίες και τις απόψεις Ευρωπαίων 
πολιτών που µετακινήθηκαν αναζητώντας τις απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:  

� Οι µετανάστες από άλλες χώρες της ΕΕ εγκρίνουν και υποστηρίζουν το 
σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ή απλώς καιροσκοπούν 
εκµεταλλευόµενοι τα οφέλη της ελεύθερης µετακίνησης και µη-
διάκρισης; 

� ‘Ενεργοποιούν’ την ιθαγένειά τους συµµετέχοντας στην κοινωνική και 
πολιτική ζωή;  
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� Είναι ενταγµένοι στις κοινότητες όπου έχουν εγκατασταθεί;  
 
Αυτό το κείµενο πολιτικής παρουσιάζει κάποια νέα στοιχεία που απαντούν στις 
παραπάνω ερωτήσεις. Τα ευρήµατά µας έχουν οργανωθεί σε πέντε κύριες 
θεµατικές ενότητες: την ιδιότητα τους ως Ευρωπαίοι  πολίτες και την σύνδεση που 
αισθάνονται µε την ΕΕ, το πολιτικό ενδιαφέρον τους και τις πηγές πληροφόρησης 
που χρησιµοποιούν, την εκλογική τους συµπεριφορά, τη συµµετοχή τους στην 
κοινωνία των πολιτών καθώς και το προφίλ των συλλόγων που έχουν 
δηµιουργήσει.   

 ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Ιδιότητα του 
Ευρωπαίου πολίτη και 
σχέση µε την ΕΕ  
 
 
 
 
 
Οι µετανάστες από 
άλλες χώρες της ΕΕ 
έχουν θετική εικόνα 
για την ΕΕ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ευρωβαρόµετρου (2011), τα οποία συλλέχθηκαν 
συγχρόνως µε την έρευνα του  MOVEACT, µόνο το 31% των ευρωπαίων 
πολιτών έχουν µία (πολύ ή αρκετά) θετική εικόνα για την ΕΕ. Αντιθέτως, θετική 
είναι η εικόνα της Ευρώπης για την πλειοψηφία του δείγµατός µας (52%) 
γεγονός που δεν αποτελεί έκπληξη αφού οι µετανάστες από άλλες χώρες της 
ΕΕ είναι εκείνοι που απολαµβάνουν την ελεύθερη µετακίνηση η οποία έχει 
χαρακτηριστεί ως ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της ΕΕ.  
 
Πίνακας 1: Η εικόνα της ΕΕ ανάµεσα στους µετανάστες από άλλες χώρες 
της ΕΕ (σειρά %) 
 

 
Πολύ 
θετική 

Αρκετά 
θετική Ουδέτερη 

Αρκετά 
αρνητική 

Πολύ 
αρνητική 

 Έρευνα MOVEACT 
Ανά εθνικότητα      

Ηνωµένο Βασίλειο 12 35 25 15 13 
Γερµανία 20 40 23 12 5 
Πολωνία 16 33 38 11 2 
Ρουµανία 18 35 25 14 8 

Ανά χώρα κατοικίας      
Ελλάδα 14 30 31 14 11 
Γαλλία 17 48 21 10 4 
Ιταλία 15 39 29 13 4 
Ισπανία 20 25 30 15 10 

Σύνολο 16 36 28 13 7 

 Ευρωβαρόµετρο 2011 

Ηνωµένο Βασίλειο 1 12 35 30 19 
Γερµανία 3 27 44 20 5 
Πολωνία 5 37 47 8 1 
Ρουµανία 4 45 38 8 1 
Ελλάδα 2 26 35 24 13 
Γαλλία 2 30 40 20 6 
Ιταλία 5 37 35 16 5 
Ισπανία 2 24 51 19 3 

ΕΕ 27 3 28 41 20 6 
 
 



 
 

Κείµενο Πολιτικής του MOVEACT 

 

 

3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η εικόνα της ΕΕ και η 
οικονοµική κρίση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πόσο σηµαντικό 
είναι το δικαίωµα της 
ελεύθερης 
µετακίνησης ως 
χαρακτηριστικό της 
ιδιότητας του 
Ευρωπαίου πολίτη;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μία πιο προσεκτική µατιά στα στοιχεία µας επιτρέπει να αντιληφθούµε τον 
τρόπο µε τον οποίο η εµπειρία της κινητικότητας διαµορφώνει την εικόνα που 
έχει κανείς για την Ευρώπη. Στο γενικό πληθυσµό το διάστηµα συµµετοχής 
ενός κράτους στην ΕΕ και τις ΕΚ δεν συνδέεται απαραίτητα µε θετικότερη 
εικόνα της ΕΕ από τους πολίτες του. Ωστόσο, οι πολίτες των ‘παλαιών 
κρατών µελών’ που µετανάστευσαν στη Νότια Ευρώπη έχουν 
οπωσδήποτε θετικότερη εικόνα σε σχέση µε τους συµπατριώτες τους που 
παραµένουν στη χώρα καταγωγής. Μάλιστα η διαφορά µεταξύ των 
‘µεταναστών’ και όσων µένουν πίσω είναι πολύ λιγότερο έντονη στην 
περίπτωση των πολιτών των ‘νέων’ χωρών της ΕΕ. 
 
Τα ποσοστά θετικής εικόνας της ΕΕ είναι υψηλότερα στη Γαλλία σε σχέση µε 
την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Αρκετοί ερωτηθέντες εξέφρασαν την 
απογοήτευσή τους από τον τρόπο µε τον οποίο η ΕΕ έχει χειριστεί την  
οικονοµική κρίση βαθαίνοντας τις ανισότητες µεταξύ των κρατώ µελών. Όπως 
εύστοχα αναφέρει ένας Γερµανός ερωτώµενος που ζει στην Ιταλία και υπηρετεί 
ως δηµοτικός σύµβουλος:  

 
 
Όταν πήγαινα λύκειο στη Γερµανία άρχισαν να µας µιλούν για την 
Ευρώπη, ενωµένη, χωρίς σύνορα, και ήταν µία υπέροχη ιδέα. Όµως 
ακόµη έχουµε µακρύ δρόµο για να φτάσουµε ως εκεί. Αυτό που λείπει είναι 
µία κοινή νοοτροπία για όλες τις χώρες. Κάθε χώρα σκέφτεται ατοµικά και 
η Ευρώπη δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς µία πραγµατική Ευρωπαϊκή 
κυβέρνηση. Το Ευρώ – η οικονοµική ένωση – δεν είναι αρκετό γα να 
κρατήσει όλες τις χώρες µαζί. Χρειαζόµαστε κάτι άλλο.   

 
 
Πίνακας 2: Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της ΕΕ (σειρά %) 
 

 

∆ικαίωµα 
Ελεύθερης 
Μετακίνησης 

Κοινό 
Νόµισµα 

Κοινοί Νόµοι 
και 

∆ηµοκρατικοί 
Θεσµοί 

Κοινή 
Χριστιανική 
Κληρονοµιά  Άλλο 

Περίοδος Μετανάστευσης  
Πριν το 

1989  
47 18 27 8 0 

1990- 2003 63 12 21 3 1 
2004 ή 

µετά 
61 12 22 4 1 

Εθνικότητα  
Ηνωµένο 

Βασίλειο 57 17 18 6 2 
Γερµανία 47 19 29 4 1 
Πολωνία 59  8 28 5 0 
Ρουµανία 69 11 17 3 0 

Χώρα Κατοικίας 
Ελλάδα 68  9 18 4 1 
Γαλλία 50 14 30 7 0 
Ιταλία 59 16 22 3 0 
Ισπανία 57 16 21 4 2 

Σύνολο 58 14 23 5 1 
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Κινητικότητα εντός 
της ΕΕ και 
απογοήτευση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Ευρώπη και η ΕΕ 
είναι συνώνυµα;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ελεύθερη µετακίνηση είναι ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά για την 
πλειονότητα των µεταναστών από άλλες χώρες της ΕΕ (όπως και για τον γενικό 
πληθυσµό). Ωστόσο, µε τον καιρό µαθαίνουν να εκτιµούν άλλες πτυχές της 
Ένωσης. Η πλειοψηφία των µεταναστών από άλλες χώρες της ΕΕ που άλλαξε 
τοπο κατοικίας πριν το 1989 δεν θεωρεί την ελεύθερη µετακίνηση το 
σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της ΕΕ.  
 
Συνολικά τα ποσοστά θετικής εικόνας των µεταναστών από τα ‘νέα κράτη µέλη’ 
είναι παρόµοια µε εκείνα όσων παραµένουν στη χώρα καταγωγής, όµως η 
αρνητική εικόνα παρουσιάζεται πιο συχνά σε σχέση µε τους συµπατριώτες τους 
που έχουν µείνει πίσω. Η εξήγηση για αυτή την πόλωση βρίσκεται στις 
προσδοκίες τους που δεν ικανοποιήθηκαν. Όπως περιγράφει µία ερωτώµενη 
από τη Ρουµανία που ζει στην Ελλάδα:  
 

Για εµένα είναι απλά σύµπτωση το ότι είµαστε Ευρωπαίοι. Αλλά σήµερα 
δεν ξέρω αν σηµαίνει κάτι καλό. Περιµέναµε τόσο πολλή καιρό να 
γίνουµε µέλος, µιλάω για την ΕΕ. Για την ελευθερία να ταξιδεύουµε, να 
δουλεύουµε στην ΕΕ… και δεν υπάρχει τίποτα στην πραγµατικότητα. 
Αντιθέτως έχουµε πολλά να χάσουµε (…) Γιατί πιστεύεις ότι έχεις ίσα 
δικαιώµατα µε εκείνους αλλά δεν έχεις πρόσβαση πουθενά, σε βλέπουν 
µόνο σαν εργατικό δυναµικό και µόνο σε συγκεκριµένες δουλειές. Είσαι 
περιορισµένος ακόµη και αν θεωρητικά έχεις ίσα δικαιώµατα.   

 
 
Ίσως ως έκφραση αυτής της απογοήτευσης περισσότεροι από τους µισούς 
ερωτηθέντες υιοθετούν έναν γεωγραφικό ορισµό της Ευρώπης και δεν 
ταυτίζουν την ‘Ευρώπη’ µε την ΕΕ.  
 
Πίνακας 3: Απόψεις για την Ευρώπη και την ΕΕ (σειρά %) 
 

 
∆εν υπάρχει Ευρώπη πέρα από 

την ΕΕ 
Η ΕΕ είναι η 
Ευρώπη 

 Όχι Ναι Όχι Ναι 
Οµάδα ηλικιών     

39 και κάτω 58 43 57 43 
40 έως 59 59 42 64 36 
60 και πάνω 59 42 62 38 

Επίπεδο 
Εκπαίδευσης     

Πανεπιστηµιακό 69 32 71 29 
Χαµηλότερο  51 49 55 45 

Εθνικότητα      
Ηνωµένο Βασίλειο 67 33 70 30 
Γερµανία 59 41 63 37 
Πολωνία 60 40 65 35 
Ρουµανία 47 53 47 53 

Χώρα Κατοικίας      
Ελλάδα 61 39 58 42 
Γαλλία 69 31 59 41 
Ιταλία 36 64 69 31 
Ισπανία 67 33 58 42 

Σύνολο 58 42 61 39 
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Γνωρίζουν οι 
µετανάστες από 
άλλες χώρες της ΕΕ 
τα δικαιώµατά τους; 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
 
 
 
 
 
Οι µετανάστες από 
άλλες χώρες της ΕΕ 
ενδιαφέρονται 
περισσότερο για την 
πολιτική στη χώρα 
καταγωγής τους ή 
στη χώρα κατοικίας 
τους;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ποιοι παράγοντες 
καθορίζουν το 
ενδιαφέρον για την 
πολιτική; 
 

 
 
Τέσσερεις στους δέκα µετανάστες από άλλες χώρες της ΕΕ, µε βάση το δείγµα 
µας, δηλώνουν πως έχουν ελλιπή γνώση των δικαιωµάτων τους ως πολίτες της 
ΕΕ. ∆εν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι όσοι έχουν πανεπιστηµιακή µόρφωση 
τείνουν να είναι καλύτερα ενηµερωµένοι.   
 
Εκείνοι που µετανάστευσαν πριν το 1989, και συνεπώς πριν την 
δηµιουργία της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη είναι περισσότερο 
ενήµεροι για τα δικαιώµατά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες.  Οι Γερµανοί 
πολίτες εµφανίζονται πολύ πιο ενήµεροι σε σχέση µε τις άλλες εθνικότητες.  
 
 
Η έρευνα του MOVEACT δείχνει καθαρά ότι οι µετανάστες από άλλες χώρες της 
ΕΕ σε γενικές γραµµές ενδιαφέρονται περισσότερο για την πολιτική ζωή 
της χώρας κατοικίας τους σε σχέση µε εκείνη της χώρα καταγωγής τους. 
Ωστόσο, οι περισσότεροι συµβιβάζουν και τις δύο διαστάσεις και επίσης δίνουν 
µεγαλύτερη προσοχή στην ευρωπαϊκή και παγκόσµια πολιτική σε σχέση µε το 
γενικό πληθυσµό.   
 
Σχήµα 1: Εστίες πολιτικού ενδιαφέροντος (αρκετά και πάρα πολύ, %) 
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Παρόλο που οι διαφορές µεταξύ των χωρών προορισµού είναι µικρές, στη 
Γαλλία υπάρχει ένα ελαφρώς µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την πολιτική στη χώρα 
κατοικίας το οποίο συνδέεται µε την ηλικία των ερωτηθέντων (η Γαλλία φιλοξενεί 
µεγαλύτερους σε ηλικία µετανάστες).  
 
 
Η σύγκριση µεταξύ των εθνικοτήτων αποδείχθηκε πιο σηµαντική. Οι Γερµανοί 
δείχνουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για όλες τις διαστάσεις της πολιτικής σε σχέση 
µε τις υπόλοιπες εθνικότητες ενώ οι Ρουµάνοι είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται 
λιγότερο.  Συνοπτικά, η πολιτική κουλτούρα της χώρας καταγωγής δείχνει να 
επηρεάζει το ενδιαφέρον των µεταναστών από άλλες χώρες της ΕΕ για την 
πολιτική περισσότερο από αυτόν της χώρας κατοικίας.   
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Χρήση των ΜΜΕ και 
πολιτικό ενδιαφέρον 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ποια είναι η σηµασία 
της Αριστεράς και 
∆εξιάς για τους 
µετανάστες από τα 
‘παλαιά’ και ‘νέα’ 
κράτη µέλη της ΕΕ;  
 

 
Το ενδιαφέρον για την πολιτική δεν επηρεάζεται από το φύλο, 
επηρεάζεται όµως από την ηλικία:  Η έλλειψη εµπιστοσύνης στους 
πολιτικούς θεσµούς είναι υψηλότερη στις νεότερες γενιές. Οι νέοι 
πρωτοστατούν στον πειραµατισµό µε νέες µορφές πολιτικής συµµετοχής όπως 
ο πολιτικός καταναλωτισµός, η συµµετοχή σε αµφιλεγόµενες πολιτικές και η 
συµµετοχή µέσω των νέων µέσων όµως συχνά δηλώνουν ότι δεν ενδιαφέρονται 
για την πολιτική λόγω της  αποσύνδεσής τους από τη θεσµική πολιτική. 
 
Το ενδιαφέρον για την πολιτική στη χώρα καταγωγής τείνει να µειώνεται για 
τους µεγαλύτερους σε ηλικία µετανάστες ενώ το ενδιαφέρον για την πολιτική 
στη χώρα κατοικίας τείνει να αυξάνεται µε την ηλικία. Ωστόσο, για τον κύριο 
όγκο των µεταναστών από άλλες χώρες της ΕΕ δεν υπάρχει µετακίνηση µεταξύ 
του ενδιαφέροντος για την πολιτική στη χώρα καταγωγής και κατοικίας αλλά 
αλληλοεπικάλυψη. Τα άτοµα που ενδιαφέρονται για την πολιτική είναι 
πιθανό να παρακολουθούν την πολιτική ζωή της χώρας καταγωγής και 
κατοικίας.   
 
Προκειµένου να κατανοήσουµε τη σχέση των µεταναστών από άλλες χώρες της 
ΕΕ µε τη χώρα καταγωγής και τη χώρα προορισµό τους ρωτήσαµε που 
αναζητούν πληροφορίες όταν ακούν για κάποιο σηµαντικό παγκόσµιο 
γεγονός. Εξακολουθούν να αναζητούν πληροφορίες στα ΜΜΕ της χώρας 
καταγωγής ή προτιµούν τα ΜΜΕ της χώρας κατοικίας; Η συµπεριφορά 
απέναντι στις πηγές πληροφόρησης εξαρτάται περισσότερο από την εθνικότητα 
και λιγότερο από τους πόρους και τους περιορισµούς της χώρας κατοικίας.  Η 
διαφορά µεταξύ των ‘παλαιότερων’ και ‘νεώτερων’ Ευρωπαίων είναι 
αξιοσηµείωτη. Οι Βρετανοί και Γερµανοί πολίτες, ακόµη και όταν ενδιαφέρονται 
για τα πολιτικά στη χώρα κατοικίας, είναι πιο πιθανό να παρακολουθούν ΜΜΕ 
της χώρας καταγωγής. Αντιθέτως, οι Ρουµάνοι και Πολωνοί δεν 
παρακολουθούν τα ΜΜΕ των χωρών καταγωγής τους.   
 
Συνολικά, η προτίµηση για τα ΜΜΕ της χώρας καταγωγής είναι σηµαντικά 
υψηλότερη στους µεγαλύτερους σε ηλικία (55,3% στους άνω των 60) ενώ οι 
νεότεροι µετανάστες (κάτω των 39) είναι πιο πιθανό να αναζητούν πληροφορίες 
στα ΜΜΕ της χώρας κατοικίας (60%). Τέλος, υπάρχει σχέση µε τη διάρκεια της 
µεταναστευτικής εµπειρίας. Όσοι µετανάστευσαν πριν από το 1989 είναι πιο 
πιθανό να παρακολουθούν τα ΜΜΕ της χώρας κατοικίας (57,6%) ενώ οι 
νεότεροι µετανάστες είναι πιο πιθανό να παρακολουθούν τα ΜΜΕ της χώρας 
καταγωγής τους (56,3%).  
 
Όπως ήταν αναµενόµενο παίζουν επίσης ρόλο η εκπαίδευση, η γνώση της 
γλώσσας και η εργασιακή κατάσταση. Τα ΜΜΕ της χώρας κατοικίας 
κυριαρχούν στους πιο µορφωµένους και ενεργούς στην αγορά εργασίας 
(ή στα σχολεία) της χώρας κατοικίας. Οι άνεργοι, οι µη αµειβόµενοι οικιακοί 
εργάτες και οι συνταξιούχοι παρακολουθούν τα ΜΜΕ της χώρας καταγωγής.     
 
Η κλίµακα αριστεράς-δεξιάς αποτελεί ένα σηµαντικό εννοιολογικό εργαλείο 
πλοήγησης των πολιτικών συστηµάτων ωστόσο δεν θα πρέπει να αγνοούµε το 
γεγονός ότι η ‘αριστερά’ και η ‘δεξιά’ µπορεί να έχουν διαφορετικό νόηµα για 
άτοµα πού ζουν σε διαφορετικές χώρες ή/και που κοινωνικοποιήθηκαν σε  
διαφορετικά πολιτικά συστήµατα. Συνεπώς, παραδείγµατος χάριν, υπάρχει µία 
σηµαντική διαφορά στην αντίληψη της αριστεράς και δεξιάς από τους πολίτες 
των ‘παλαιών’ κρατών µελών και τους πολίτες πρώην κοµουνιστικών κρατών. 
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Η Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΣΕ ∆ΡΑΣΗ: 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Για τους δεύτερους η δεξιά θεωρείται προοδευτική, υπέρ των µεταρρυθµίσεων 
και ενάντια στις παραδόσεις ενώ για τους πρώτους συµβαίνει το αντίθετο.  
 
Τα στοιχεία µας αποκαλύπτουν ότι οι περισσότεροι Βρετανοί και Γερµανοί δεν 
αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα στο να τοποθετήσουν τις ιδεολογικές τους 
προτιµήσεις µε βάση την παραδοσιακή κλίµακα αριστεράς-δεξιάς. Αντιθέτως, η 
κλίµακα είναι λιγότερο αποτελεσµατική στην απεικόνιση του φάσµατος των 
πολιτικών συµπεριφορών των Πολωνών και Ρουµάνων ερωτηθέντων που 
παρουσιάζονται αρκετά πολωµένοι µε τις κατηγορίες της κεντροαριστεράς και 
της κεντροδεξιάς να έχουν παραµεληθεί σχεδόν εξολοκλήρου.   
 
Σχήµα 2: Αριστερός και δεξιός προσανατολισµός των µεταναστών από 
άλλες χώρες της ΕΕ ανά εθνικότητα (%) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ρουµάνοι

Πολωνοί

Γερµανοί

Βρετανοί

Αριστερά Κεντροαριστερά Κέντρο Κεντροδεξιά ∆εξιά ∆Ξ/∆Α

 
 
 
Το πιο σηµαντικό είναι ότι πάνω από το 40% των Πολωνών και πάνω από 
το 50% των Ρουµάνων ερωτηθέντων αρνούνται να τοποθετηθούν στην 
κλίµακα αριστεράς-δεξιάς. Η άρνηση των εννοιών της αριστεράς και δεξιάς 
µπορεί να εξηγηθεί από την αντι-πολιτική τάση που έχει εξαπλωθεί σε όλη την 
Ευρώπη αλλά είναι ιδιαίτερα δυνατή στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης όπου η έλλειψη εµπιστοσύνης και η πολιτική απάθεια εντείνονται από 
ένα καταπιεστικά πολιτικοποιηµένο παρελθόν.  
 
Για τους µετανάστες από άλλες χώρες της ΕΕ τα προβλήµατα του σχήµατος 
αριστεράς-δεξιάς ενισχύονται από τη δυσκολία εφαρµογής του σε ένα 
διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο. Οι εµπειρίες κινητικότητας σε κάποιες 
περιπτώσεις οδηγούν στην πολιτική ‘αποξένωση’ δεδοµένου ότι τα άτοµα 
πρέπει να προσανατολιστούν σε άγνωστα πολιτικά συστήµατα όπου η 
µετάφραση των νοηµάτων (όπως η αριστερά και η δεξιά) δεν είναι ούτε 
αυτόµατη, ούτε χωρίς προβλήµατα.  
 
Οι µισοί από τους ερωτηθέντες δεν συµµετείχαν σε καµία εκλογική 
διαδικασία τα τελευταία χρόνια, ενώ το 23% δήλωσε ότι έχει συµµετάσχει σε 
µία, το 19% σε δύο και το 8% αποτελούταν από τους πιο ενεργούς µετανάστες 
που συµµετείχαν σε όλες τις εκλογές (τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές).    
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Ψηφίζουν οι 
µετανάστες από 
άλλες χώρες της ΕΕ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ποιες εθνικότητες 
είναι πιο ενεργές 
εκλογικά; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πως επηρεάζεται η 
εκλογική 
συµπεριφορά από 
τις µεταναστευτικές 
εµπειρίες;  
 
 
 

 
Η συµµετοχή είναι υψηλότερη στις τοπικές εκλογές: το 35,8% των 
ερωτηθέντων συµµετείχαν σε αυτές (η συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή 28,1% 
του συνόλου, ψήφισε στη χώρα κατοικίας). Λίγο περισσότεροι από το ένα 
τέταρτο των ερωτηθέντων (27%) ψήφισαν στις Ευρωεκλογές και λίγο 
περισσότεροι από το ένα πέµπτο ψήφισαν στις εθνικές εκλογές στη χώρα 
καταγωγής τους (21,8%).   
 
Πίνακας 5: Μετανάστες από άλλες χώρες της ΕΕ που συµµετείχαν σε 
εκλογές (%)  

 
Ευρωεκλογές ∆ηµοτικές Εκλογές Γενικές Εκλογές της χώρας 

καταγωγής (µε εξαίρεση 
τους Βρετανούς)  

Ψήφισαν στη 
χώρα 
καταγωγής 

11 
Ψήφισαν στη 
χώρα 
καταγωγής 

 8 Ψήφισαν  22 (24) 

Ψήφισαν στη 
χώρα κατοικίας 

16 
Ψήφισαν στη 
χώρα 
κατοικίας 

28   

∆εν ψήφισαν 73 ∆εν ψήφισαν 64 ∆εν ψήφισαν 78 (76) 
 
 
Η συµµετοχή στις Ευρωεκλογές του 2009 ήταν υψηλότερη στους 
Γερµανούς ερωτηθέντες (45%) οι οποίοι υπήρξαν λίγο πιο ενεργοί από τους 
συµπατριώτες τους που ζουν στη Γερµανία (όπου το 2009 η συµµετοχή ήταν 
43%). Οι Βρετανοί µετανάστες ενδιαφέρονται λιγότερο για τις 
Ευρωεκλογές αφού µόλις το 24% των ερωτηθέντων είχε ψηφίσει (ενώ 
ψήφισε το 35% των κατοίκων της Βρετανίας). Οι Ρουµάνοι µετανάστες είναι 
λιγότερο πιθανό να συµµετέχουν στις εκλογές σε σχέση µε τους συµπατριώτες 
τους που παραµένουν στη χώρα καταγωγής (19% και 28% αντίστοιχα) ενώ η 
συµµετοχή των Πολωνών είναι χαµηλή και παραµένει σε παρόµοια επίπεδα 
εντός και εκτός Πολωνίας (21% και 24% αντίστοιχα).  
  

 
Παρόλο που η σύγκριση της συµµετοχής στις τοπικές εκλογές είναι 
προβληµατική λόγω των τοπικών διαφορών εντός των χωρών, παρατηρούµε 
παρόµοιες συµπεριφορές µε τους µετανάστες από τα ‘παλαιά’ κράτη µέλη 
να είναι πιο ενεργοί από εκείνους των ‘νέων’ κρατών µελών. Αυτή η 
διαφορά στη συµµετοχή πιθανότατα συνδέεται µε εκλογικές συµπεριφορές στη 
χώρα καταγωγής. Η συµµετοχή στις εθνικές εκλογές είναι χαµηλότερη στην 
Πολωνία (2011) και τη Ρουµανία (2008) (49% και 39% αντίστοιχα) σε σχέση µε 
τη Γερµανία (2009) και τη Βρετανία (2010) (71% και 65% αντίστοιχα).  

 
 
Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την εκλογική 
συµπεριφορά είναι η διάρκεια παραµονής στη χώρα κατοικίας η οποία έχει 
θετική επιρροή στη συµµετοχή στις ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές (όσο 
περισσότερο καιρό είναι κανείς µετανάστης τόσο πιο ενεργός είναι εκλογικά). Ο 
ίδιος παράγον συνδέεται αρνητικά µε την συµµετοχή στις εθνικές εκλογές της 
χώρας καταγωγής (όσο περισσότερο καιρό ζει κανείς σε άλλη χώρα τόσο 
λιγότερο πιθανό είναι να συµµετέχει στις εθνικές εκλογές της χώρας καταγωγής 
του).   
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Η διάρκεια 
παραµονής και η 
γνώση της γλώσσας 
της χώρας 
προορισµού 
οδηγούν στις κάλπες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 
 
 
Η ηλικία 
 
 
 
 
 
Η διάρκεια της 
µετανάστευσης 
 
 
 
Η εκπαίδευση 

 
Η γνώση της γλώσσας της χώρας κατοικίας αποτελεί έναν καθοριστικό 
παράγοντα για την εκλογική συµπεριφορά. Όσο καλύτερα γνωρίζει κάποιος 
τη γλώσσα τόσο πιθανότερο είναι να συµµετέχει στις ευρωπαϊκός και 
τοπικές εκλογές.   

 
Η σχέση µε την χώρα καταγωγής επηρεάζει σηµαντικά τη συµµετοχή στις 
ευρωπαϊκές και εθνικές εκλογές. Για τις δεύτερες, όσοι είναι συνδεδεµένοι µε 
τη χώρα καταγωγής τους έχουν διπλάσιες πιθανότητες να ψηφίσουν (25% και 
12%). Αυτό που αποτελεί έκπληξη είναι το γεγονός ότι η  σχέση µε τη χώρα 
κατοικίας επηρεάζει αρνητικά τη συµµετοχή στις Ευρωεκλογές. Με άλλα λόγια, 
όσο περισσότερο αισθάνεται κανείς συνδεδεµένος µε τη χώρα κατοικίας τόσο 
λιγότερο πιθανό είναι να συµµετέχει στις Ευρωεκλογές.   

  
Μάλιστα η σχέση µε την ΕΕ επηρεάζει θετικά τη συµµετοχή στις ευρωπαϊκές και 
τοπικές εκλογές – οι ερωτηθέντες που δηλώνουν συνδεδεµένοι µε την ΕΕ είναι 
περισσότερο πιθανό να συµµετέχουν σε αυτές τις εκλογικές διαδικασίες.   

 
Και οι τέσσερεις χώρες κατοικίας που µελετήθηκαν (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, 
Ελλάδα) έχουν παραδοσιακά υψηλά ποσοστά συµµετοχής στις εκλογές. Στις 
Ευρωεκλογές του 2009 η συµµετοχή ήταν 65% στην Ιταλία, 53% στην Ελλάδα 
και 45% στην Ισπανία, δηλαδή η συµµετοχή ήταν υψηλότερη από το µέσο όρο 
της ΕΕ (43%) ενώ ήταν υψηλότερη και από τις χώρες καταγωγής των 
ερωτηθέντων. Μόνο στη Γαλλία το ποσοστό συµµετοχής ήταν χαµηλότερο από 
το µέσο όρο της ΕΕ όµως ήταν υψηλότερο από τις περισσότερες χώρες 
καταγωγής.  Οι χώρες που µελετήθηκαν έχουν επίσης υψηλά ποσοστά 
συµµετοχής στις εθνικές εκλογές (Ιταλία 80% το 2008, Ισπανία 69% το 2011, 
Ελλάδα 65% το 2012 και Γαλλία 60% το 2007) όµως οι εκλογικές συµπεριφορές 
των µεταναστών από άλλες χώρες της ΕΕ δεν αντιστοιχούν σε αυτές του 
πληθυσµού των χωρών κατοικίας τους. Οι Ευρωεκλογές είναι περισσότερο 
δηµοφιλείς στην Ιταλία (35%) και τη Γαλλία (30%) σε σχέση µε την Ισπανία 
(23%) και την Ελλάδα (22%) επίσης η συµµετοχή στις τοπικές εκλογές είναι 
υψηλότερη στη Γαλλία και την Ιταλία (40%) ενώ ακολουθούν η Ισπανία (36%) 
και η Ελλάδα (27%).    

 
Αρκετοί παράγοντες επηρεάζουν τη συµµετοχή των µεταναστών από άλλες 
χώρες της ΕΕ στην κοινωνία πολιτών. Μερικοί από αυτούς είναι η ηλικία, η 
διάρκεια παραµονής, η εκπαίδευση, η κοινωνική τάξη και, σε µικρότερο βαθµό,  
η εθνικότητα.   
 
Όσο µεγαλύτεροι σε ηλικία είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες από άλλα κράτη 
µέλη, τόσο πιο ενεργοί είναι στην κοινωνία των πολιτών. Το 51% των 
ερωτηθέντων από 20 έως 39 ετών εµπλέκεται σε κάποιου είδους οργάνωση, 
στις ηλικίες από 40 έως 59 το ποσοστό ανεβαίνει στο 59% ενώ στους 
ερωτηθέντες από 60 ετών και πάνω φτάνει το 66%.    
 
Τα υψηλότερα επίπεδα συµµετοχής αντικατοπτρίζουν επίσης τη διάρκεια 
παραµονής στη χώρα κατοικίας. Συνεπώς η συµµετοχή  είναι µεγαλύτερη 
ανάµεσα σε εκείνους που µετανάστευσαν πριν από το 1989 (41% συµµετέχουν 
σε µία ή δύο οργανώσεις και 22% σε τρείς ή τέσσερεις).  
 
Η µεγαλύτερη συµµετοχή συνδέεται επίσης µε υψηλότερα επίπεδα 
εκπαίδευσης: η συµµετοχή είναι πολύ πιο έντονη στους ερωτηθέντες µε 
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Οι πολίτες των 
‘παλαιών’ κρατών 
µελών της ΕΕ είναι 
πιο ενεργοί από 
εκείνους των ‘νέων’; 
 
 
Σε τι είδους 
οργανώσεις 
εµπλέκονται;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύγκριση των 
επιπέδων 
δραστηριότητας στη 
χώρα καταγωγής και 
τη χώρα κατοικίας  
 
 
 
 
ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΠΟ 
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΕ 
 
 
Τι είδους οργανώσεις 
µεταναστών από 
άλλες χώρες της ΕΕ 
υπάρχουν στις 
τέσσερεις χώρες που 
εξετάστηκαν;  
 
 
 
 
 

πανεπιστηµιακή µόρφωση σε σχέση µε όσους έχουν χαµηλότερο 
µορφωτικό επίπεδο.  

 
Με βάση την εθνικότητα τη µεγαλύτερη συµµετοχή παρουσιάζουν οι 
Βρετανοί και Γερµανοί ενώ ακολουθούν οι Πολωνοί. Οι Ρουµάνοι από την 
άλλη παρουσιάζουν χαµηλή συµµετοχή. Μεγαλύτερη είναι η συµµετοχή σε 
οργανώσεις στην Γαλλία και την Ιταλία. Επιπλέον, η συµµετοχή είναι 
υψηλότερη για τα άτοµα των οποίων οι σύντροφοι είναι από τη χώρα κατοικίας.   

 
Οι µετανάστες από άλλες χώρες της ΕΕ είναι πιο πιθανό να συµµετέχουν σε 
οργανώσεις όπου µπορούν να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους και λιγότερο 
σε κοινωνικές ή οικονοµικές οργανώσεις (µόνο το 2,6% συµµετέχουν σε κάποιο 
κόµµα, το 7,7% σε συνδικάτο και το 18,6% σε επαγγελµατική οργάνωση). 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 22,4% των ερωτηθέντων συµµετέχει 
σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και το 11,2% σε θρησκευτικές οργανώσεις.  
 
Στην περίπτωση των φιλανθρωπικών οργανώσεων υψηλότερη είναι η 
συµµετοχή των Γερµανών και Βρετανών, γεγονός που είναι πιο συνηθισµένο 
στη Γαλλία. Οι Πολωνοί και Γερµανοί εκφράζουν υψηλότερη συµµετοχή σε 
θρησκευτικές οργανώσεις, ιδιαίτερα στη Γαλλία και την Ιταλία.   
 
Οι σύλλογοι οµοεθνών, στους οποίους η συνολική συµµετοχή είναι 9,2%, 
τείνουν να απευθύνονται σε άτοµα µε τη µεγαλύτερη διάρκεια παραµονής, 
υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου, διεθνικά ζευγάρια και άτοµα υψηλότερων 
κοινωνικών τάξεων.      

 
Συγκρίνοντας τα ευρήµατά µας µε αυτά του Ευρωβαρόµετρου και της 
Ευρωπαϊκής Έρευνας Αξιών (European Value Survey) σχετικά µε τους 
Ευρωπαίους πολίτες που παραµένουν στη χώρα καταγωγής τους βλέπουµε ότι 
οι µετανάστες από άλλες χώρες της ΕΕ συµµετέχουν περισσότερο στην 
κοινωνία των πολιτών σε σχέση µε τον γενικό πληθυσµό, σε όλων των 
ειδών τις οργανώσεις. Ακόµη κι αν παραµένουν αδιάφοροι για τα πολιτικά της 
χώρας προορισµού, µόλις εγκατασταθούν, δείχνουν µία ενισχυµένη διάθεση να 
παίξουν κάποιο ρόλο στην κοινωνία πολιτών της χώρας προορισµού.   
 
Σε όλες τις χώρες που µελετήθηκαν υπάρχουν σύλλογοι Ευρωπαίων πολιτών 
όµως οι αριθµοί τους είναι αρκετά χαµηλοί στην Ελλάδα, πιθανότατα λόγω του 
µικρότερου µεγέθους της χώρας, της µικρότερης παρουσίας µεταναστών αλλά 
και του γεγονότος ότι ένα µέρος των οργανώσεων είναι άτυπες.  
 
 
 
Η νοµοθεσία σχετικά µε τη δηµιουργία οργανώσεων διαφέρει στις τέσσερεις 
χώρες. Στη Γαλλία όλες οι οργανώσεις πρέπει να δηλώνονται επίσηµα. Στην 
Ιταλία και την Ισπανία υπάρχει κίνητρο για την επίσηµη δήλωση των 
οργανώσεων αφού µόνο έτσι µπορούν να έχουν πρόσβαση σε κρατικές 
επιχορηγήσεις. Μάλιστα, για το λόγο αυτό πολλά µέχρι πρότινος άτυπα δίκτυα 
(π.χ. κοινότητες ενοριών) ωθούνται να σχηµατίσουν επίσηµους συλλόγους. Για 
την Ελλάδα δεν υπάρχουν αντίστοιχα κίνητρα.   
 
Γενικά, ο αριθµός των Ρουµανικών και Πολωνικών οργανώσεων είναι 
µεγαλύτερος. Οι Βρετανικές και Γερµανικές οργανώσεις είναι λιγότερο 
διαδεδοµένες όµως είναι παλιότερες, µεγαλύτερες και  καλύτερα 
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Η σηµασία των 
οργανώσεων 
µεταναστών από 
άλλες χώρες της ΕΕ 
 

θεσµοθετηµένες.  Η πλειονότητα των οργανώσεων (194 στις τέσσερεις χώρες) 
που εντοπίσαµε δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό τοµέα προωθώντας την 
ιστορία, τις παραδόσεις και τη γλώσσα της χώρας τους. Οι πολιτισµικές 
πρωτοβουλίες περιλαµβάνουν µουσικές εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα σε 
εκκλησίες ή δηµόσιους χώρους καθώς και συµµετοχή σε µεγαλύτερες 
εκδηλώσεις που οργανώνονται σε συνεργασία µε τις χώρες καταγωγής και 
τοπικούς ή εθνικούς φορείς στα πλαίσια ευρύτερων προγραµµάτων 
πολιτισµικών ανταλλαγών. Κάποιοι Πολωνικοί και Ρουµανικοί σύλλογοι 
οργανώνουν ταξίδια στις δύο για να προωθήσουν την αµοιβαία κατανόηση και 
τον τουρισµό ενώ µε τον τρόπο αυτό επιδιώκουν και την καταπολέµηση των 
προκαταλήψεων που εξακολουθούν να υφίστανται οι Πολωνοί και ειδικά οι 
Ρουµάνοι στη Νότια Ευρώπη.   
   
 
Ένα σηµαντικό εύρηµα της έρευνάς µας είναι ότι οι σύλλογοι των 
µεταναστών από άλλες χώρες της ΕΕ είναι υποκειµενικά πιο σηµαντικοί 
και αντικειµενικά πιο διαδεδοµένοι ανάµεσα στους Πολωνούς και τους 
Ρουµάνους.  Για τους ‘νεότερους’ πολίτες της ΕΕ οι οργανώσεις λειτουργούν 
σαν σύλλογοι µεταναστών ενώ για τους ‘παλιούς’ πολίτες της Ένωσης 
θεωρούνται περισσότερο πολιτιστικοί σύλλογοι. Οι πολίτες των ‘νέων’ κρατών 
µελών ενδιαφέρονται περισσότερο για την ανταλλαγή πρακτικών πληροφοριών 
και τη συµµετοχή σε συζητήσεις για τη ζωή στη χώρα προορισµού παρά για τη 
συλλογική δράση οποιασδήποτε µορφής. Μία αλλαγή των τελευταίων ετών είναι 
η αυξανόµενη χρήση των διαδικτυακών forum, των διαδικτυακών κοινοτήτων 
και των social media για την διατήρηση της επαφής µε τους συµπατριώτες τους 
και την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών. Τα forum και τα διαδικτυακά 
κοινωνικά δίκτυα χρησιµοποιούνται κυρίως από τους Βρετανούς και Γερµανούς 
πολίτες. Οι νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας συµβάλουν στην αλλαγή της 
σχέσης µεταξύ των µεταναστών µε πολλούς τρόπους αλλά και µεταξύ των ίδιων 
και των χωρών καταγωγής τους ενώ συχνά υποβαθµίζουν το ρόλο των 
θεσµικών φορέων και των δοµηµένων οργανώσεων.    
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 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Οι Ευρωπαίοι 
πολίτες που 
µετακινήθηκαν 
προωθούν την 
ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση ‘από 
τα κάτω’  
 
 
 
Μέτρα που µπορούν 
να αυξήσουν το 
πολιτικό ενδιαφέρον 
και την πολιτική 
συµµετοχή  

 
Η έρευνα του MOVEACT δείχνει πως πράγµατι, ως ένα βαθµό, οι µετανάστες 
από άλλες χώρες της ΕΕ είναι πρωτοπόροι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
αφού έχουν σε γενικές γραµµές θετικότερη εικόνα για την ΕΕ, είναι πιο ενεργοί 
πολιτικά από τους συµπατριώτες τους που δεν έχουν µετακινηθεί εντός της ΕΕ 
και είναι περισσότερο ενεργοί σε ένα διεθνικό επίπεδο (ψηφίζοντας στις 
τοπικές και ευρωπαϊκές εκλογές στη χώρα κατοικίας τους και στις εθνικές 
εκλογές στη χώρα καταγωγής τους) ενώ είναι διεθνιστές και ‘ευρωπαίοι’ στην 
ενηµέρωσή τους από τα ΜΜΕ.    
 
Παρόλα αυτά υπάρχουν σηµαντικά κενά που πρέπει να καλυφθούν 
προκειµένου οι Ευρωπαίοι πολίτες να ασκούν το δικαίωµα της ελεύθερης 
µετακίνησης και να µετέχουν πραγµατικά σε έναν ευρωπαϊκό πολιτικό χώρο – 
ενισχύοντας ταυτόχρονα το ρόλο τους ως ‘φορέων’ της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν:    
 

� Να γίνονται σεβαστά τα δικαιώµατα των ευρωπαίνω πολιτών που 
ασκουν το δικαίωµα της ελευθερης µετακίνησης στην ΕΕ  
 

Προγράµµατα κατάρτισης για δηµόσιους υπαλλήλους σχετικά µε τα δικαιώµατα 
των πολιτών της ΕΕ και τις σχετικές διοικητικές πρακτικές ούτως ώστε η 
κινητικότητα να γίνει πιο οµαλή για όλους τους µετανάστες εντός της ΕΕ 
ανεξάρτητα από το αν έρχονται από ‘παλιά’ ή ‘νέα’ κράτη µέλη.   
 

� Προώθηση της γλωσσοµάθειας  
 

Προώθηση της γνώσης της γλώσσας της χώρας κατοικίας όχι µόνο για τα 
παιδιά (µέσω του σχολείου) αλλά και για τους ενήλικες µέσω προγραµµάτων 
δια βίου µάθησης. Η γλώσσα είναι το κλειδί για το ενδιαφέρον για την πολιτική 
και για την πολιτική συµµετοχή των ευρωπαίων πολιτών που ζουν σε µια χώρα 
διαφορετική από τη χωρα γεννησης τους.  
   

� Στήριξη των οργανώσεων των µεταναστών από άλλες χώρες της 
ΕΕ 
 

∆ηµιουργία ευκαιριών χρηµατοδότησης για οργανώσεις Ευρωπαίων πολιτών 
προκειµένου να καταφέρουν να αποκτήσουν έναν πιο ενεργό και  διαρκή ρόλο. 
Αυτό είναι σηµαντικό τόσο για την επίλυση ζητηµάτων σχετικών µε τη 
µετανάστευση όσο και για την κοινωνική και πολιτιστική ένταξη στη χώρα 
κατοικίας.     
 

� Υποστήριξη της ένταξης των µεταναστών από άλλες χώρες της ΕΕ 
πολιτικό σύστηµα της χώρας προορισµού  
 

Οι µετανάστες από τα ‘νέα’ κράτη µέλη της ΕΕ έχουν κοινωνικοποιηθεί 
πολιτικά σε ένα διαφορετικό καθεστώς από εκείνο των µεταναστών από τα 
‘παλαιά’ κράτη µέλη. Τα πολιτικά κόµµατα αλλά και οι ΜΚΟ πρέπει να 
αναλάβουν την πρωτοβουλία να ενηµερώσουν και να εξηγήσουν το πολιτικό 
σύστηµα της χώρας προορισµού στις οργανώσεις των Ευρωπαίων 
µεταναστών. Αυτές µπορούν να λειτουργήσουν σαν ‘πολλαπλασιαστές’ 
ενδιαφέροντος και συµµετοχής, µεταφέροντας το µήνυµα και τις πληροφορίες 
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στα µέλη τους. Οι κοινές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες µεταξύ  οργανώσεων 
µεταναστών από άλλες χώρες της ΕΕ και γενικού τύπου οργανώσεων όπως 
συνδικάτα, πολιτικά κόµµατα και ΜΚΟ είναι πολύ σηµαντικές από αυτή την 
άποψη.  
 

� Εναρµόνιση και διευκόλυνση της εγγραφής στους εκλογικούς 
καταλόγους σε όλες τις χώρες της ΕΕ  
 

Αυτή τη στιγµή, κάθε κράτος µέλος έχει τους δικούς του κανόνες σχετικά µε την 
εγγραφή των αλλοδαπών στους εκλογικούς καταλόγους για τις τοπικές και 
ευρωπαϊκές εκλογές. Η αυτόµατη εγγραφή των νεοαφιχθέντων πολιτών της ΕΕ 
και/ή η ενηµέρωση σχετικά µε τα εκλογικά τους δικαιώµατα µπορούν να 
ενισχύσουν την πολιτική συµµετοχή τους περιορίζοντας τα άτυπα εµπόδια  της 
συµµετοχής στις εκλογές (ένα συνηθισµένο σχόλιο ανάµεσα στους 
Ευρωπαίους πολίτες από άλλα κράτη µέλη είναι ‘∆εν ψήφισα γιατί δεν ήµουν 
σίγουρος/η αν µπορούσα’). Επίσης, οι τοπικές διοικήσεις θα µπορούσαν να 
επωφεληθούν από τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για να 
ενηµερώνουν τους νέους κατοίκους σχετικά µε τα πολιτικά τους δικαιώµατα και 
άλλες κοινοτικές εκδηλώσεις.   
 

 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Η επιλογή των 
χωρών και των 
εθνικοτήτων 
 
 
 
 
 
Μέθοδοι που 
χρησιµοποιήθηκαν 
 
Έρευνα σε 
µετανάστες από 
άλλες χώρες της ΕΕ 
 
 
 
Έρευνα 
οργανώσεων 
 
 
 
Ποιοτικές 
συνεντεύξεις µε 
επικεφαλής 
οργανώσεων  

 
Το πρόγραµµα MOVEACT εξέτασε ένα τυχαίο δείγµα µεταναστών από 
τέσσερα κράτη µέλη της ΕΕ: δύο ‘νέα’ (Πολωνία και Ρουµανία) και δύο ‘παλαιά’ 
(Βρετανία και Γερµανία) που εγκαταστάθηκαν σε τέσσερεις χώρες: τη Γαλλία, 
την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Οι χώρες αυτές επιλέγονται από 
Γερµανούς και Βρετανούς που αναζητούν µία καλύτερη ποιότητα ζωής  αλλά 
και από τους πιο πρόσφατους οικονοµικούς µετανάστες από την Πολωνία και 
τη Ρουµανία. Επιπλέον οι Πολωνοί, οι Ρουµάνοι, οι Γερµανοί και Βρετανοί 
αποτελούν τις πιο κινητικές εθνικότητες εντός της ΕΕ.   
 
Τα ευρήµατα που παρουσιάστηκαν στο κείµενο πολιτικής βασίζονται σε:  
 
1) Μία ποσοτική έρευνα µε 2.000 τηλεφωνικές συνεντεύξεις µεταναστών από 
άλλες χώρες της ΕΕ (125 ανά εθνικότητα ανά χώρα) που διεξάχθηκε µεταξύ 
Νοεµβρίου 2011 και Μαρτίου 2012. Οι συνεντεύξεις διεξάχθηκαν τηλεφωνικά 
βάσει µίας τεχνικής τυχαίας δειγµατοληψίας και τα ερωτηµατολόγια είχαν 
µεταφραστεί στις γλώσσες των χωρών καταγωγής των ερωτηθέντων.   
 
2) Μία ποιοτική και ποσοτική έρευνα µε µεταναστών από άλλες χώρες της ΕΕ 
που διεξάχθηκε µέσω διαδικτύου και τηλεφώνου µε την οποία καταγράψαµε 
όλες τις ενεργές οργανώσεις στον συγκεκριµένο τοµέα (194 στις τέσσερεις 
χώρες).  
 
3) Ένα σύνολο ποιοτικών συνεντεύξεων µε µετανάστες από άλλες χώρες της 
ΕΕ που είναι πολιτικά ενεργοί. ∆ιεξήγαµε 48 ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις µε 
επικεφαλής οργανώσεων και άτοµα που δείχνουν ενεργό ενδιαφέρον στη 
δηµόσια σφαίρα της χώρας κατοικίας τους.   
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 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 
Το MOVEACT µε 
λίγα λόγια 

 
Το πρόγραµµα MOVEACT (www.moveact.eu ) έχει σαν στόχο να κατανοήσει 
αν και µε ποιους τρόπους οι µετανάστες από άλλες χώρες της ΕΕ συµµετέχουν 
στη δηµόσια ζωή στις χώρες κατοικίας τους και να πληροφορήσει και να 
ευαισθητοποιήσει τους µετανάστες εντός της ΕΕ σχετικά µε τα δικαιώµατά τους 
και τις υποχρεώσεις τους ως Ευρωπαίοι πολίτες προκειµένου να προωθήσει 
την πολιτική συµµετοχή τους στις κοινωνίες τις χώρας κατοικίας τους.  
  
  
∆ιάρκεια Προγράµµατος: 2 χρόνια (1η Απριλίου 2011-31η Μαρτίου 2013) 
 
Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και  Ιθαγένειας 2007-
2013 
 
Οργανισµός: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΓ ∆ικαιοσύνης, Ελευθερίας και 
Ασφάλειας. ∆ιεύθυνση Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και  Ιθαγένειας   
 
Συντονιστής: Università degli Studi ‘Gabriele D’Annunzio’ di Chieti-Pescara 
  
Εταίροι: Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), 
Universidad de Alicante, Université François-Rabelais de Tours, Centro 
Europeo di Ricerche e Studi Sociali (CEURISS) 

 


