Ανεπίσηµη Μετανάστευση και Παραοικονοµία
Πορίσµατα από Χώρες της Νότιας, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Το Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής µε τη συνεργασία της Μ.Κ.Ο.
PICUM-Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, διοργανώνουν
ηµερίδα µε θέµα την ανεπίσηµη µετανάστευση και την παραοικονοµία σε χώρες της Νότιας
και Κέντρο-Ανατολικής Ευρώπης στην Αθήνα την ∆ευτέρα 27 Απριλίου 2009.
Η συγκεκριµένη εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του χρηµατοδοτούµενου από την Ε.Ε.
ερευνητικού προγράµµατος CLANDESTINO (Ανεπίσηµη Μετανάστευση: Μετρώντας το Μη
Μετρήσιµο. Στοιχεία και Τάσεις ανά την Ευρώπη) και στοχεύει να συγκεντρώσει ερευνητές,
ΜΚΟ, εκπροσώπους τοπικών αρχών, πολιτικούς, δηµοσιογράφους, και άλλους
επαγγελµατίες για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν προτάσεις σχετικά µε την
αντιµετώπιση της ανεπίσηµης µετανάστευσης και της σύνδεσης της µε την παραοικονοµία
επικεντρώνοντας σε χώρες της Νότιας και Κεντροανατολικής Ευρώπης.

Ερευνητικό Πρόγραµµα CLANDESTINO:
Ανεπίσηµη Μετανάστευση: Μετρώντας το µη Μετρήσιµο, Στοιχεία και Τάσεις
ανά την Ευρώπη
Το CLANDESTINO απαντά στην ανάγκη που έχει ο σχεδιασµός και η εφαρµογή κατάλληλων
πολιτικών σχετικά µε την ανεπίσηµη µετανάστευση για αξιόπιστα και συστηµατικά στοιχεία
για τους µη νόµιµα διαµένοντες µετανάστες στην Ευρώπη. Συγκεκριµένα, αυτό το
χρηµατοδοτούµενο από την Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας της Ε.Ε. ερευνητικό
πρόγραµµα στόχο έχει να αναλύσει κριτικά και να συγκρίνει τα δεδοµένα και τις εκτιµήσεις
σχετικά µε την ανεπίσηµη µετανάστευση σε 12 χώρες της Ε.Ε. Σε αυτό το πλαίσιο, θα
αναδειχθούν και θα συζητηθούν ταυτόχρονα τα ηθικά και µεθοδολογικά ζητήµατα που
αφορούν την συλλογή, την επεξεργασία και την αξιοποίηση στοιχείων και εκτιµήσεων. Ενώ
θα προταθεί µία νέα µέθοδος για την αξιολόγηση και ταξινόµηση δεδοµένων και εκτιµήσεων
για την ανεπίσηµη µετανάστευση στην Ε.Ε.. Τα ευρήµατα µοιράζονται σε και συζητούνται µε
ένα δίκτυο τοπικών και εθνικών πολιτικών παραγόντων ανά τις χώρες της Ε.Ε., µε στόχο α)
να ευαισθητοποιηθούν ο πολιτικός κόσµος και οι εµπλεκόµενοι κοινωνικοί εταίροι για τα
ηθικά και µεθοδολογικά ζητήµατα σχετικά µε την συλλογή και αξιοποίηση δεδοµένων και
εκτιµήσεων για την παράτυπη µετανάστευση, αλλά και β) να ενσωµατωθεί και η δική τους
εµπειρία στο ερευνητικό έργο του προγράµµατος. Το πως παράγεται η ανεπίσηµη
µετανάστευση και το πώς γίνεται νόµιµη είναι κεντρικά ζητήµατα από την συζήτηση των
οποίων θα αναδειχθεί ο ρόλος των πολιτικών και των αγορών εργασίας στην κατασκευή
της ανεπίσηµης µετανάστευσης.

Το ερευνητικό αυτό πρόγραµµα διεξάγεται από τον Σεπτέµβριο 2007 έως τον Αύγουστο
του 2009 µε τη συµµετοχή πέντε ερευνητικών κέντρων: Το Ελληνικό ίδρυµα Ευρωπαϊκής και
Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) µε έδρα την Αθήνα, Ελλάδα (Συντονιστής)· το Κέντρο
∆ιεθνών Σχέσεων (CIR) µε έδρα την Βαρσοβία, Πολωνία, το Ινστιτούτο ∆ιεθνών
Οικονοµικών του Αµβούργου (HWWI) στο Αµβούργο, Γερµανία· το Κέντρο Μελέτης
Μετανάστευσης, Πολιτικής και Κοινωνίας (COMPAS) του Συµβούλιου Οικονοµικής και
Κοινωνικής Έρευνας (ESRC) που εδρεύει στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, Μεγάλη
Βρετανία· το ∆ιεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη της Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD) µε
έδρα τη Βιέννη, Αυστρία και την Πλατφόρµα ∆ιεθνούς Συνεργασίας σε ζητήµατα
Ανεπίσηµων Μεταναστών (PICUM) ως ΜΚΟ που εδρεύει στις Βρυξέλλες, Βέλγιο.
Στο CLANDESTINO περιλαµβάνονται δραστηριότητες διάχυσης των ερευνητικών
αποτελεσµάτων σε τοπικό/εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε 12 κράτη-µέλη: Ιταλία,
Ισπανία και Ελλάδα, στην Νότια Ευρώπη· Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Γερµανία, Γαλλία
και Αυστρία, στην ∆υτική και Κεντρική Ευρώπη· Πολωνία, Ουγγαρία, ∆ηµοκρατία της
Τσεχίας και Σλοβακία, στην Ανατολική Ευρώπη.

Η ΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Η ηµερίδα που διοργανώνεται στα πλαίσια του προγράµµατος CLANDESTINO στην
Αθήνα θα παρουσιάσει πρόσφατες έρευνες όσον αφορά την σχέση ανάµεσα στην
άτυπη µετανάστευση και την παραοικονοµία εστιάζοντας ειδικότερα στα κράτη της
Νότιας, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στόχος της ηµερίδας είναι η συγκριση

ευρηµάτων και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε την σύνδεση µεταξύ
µετανάστευσης χωρίς χαρτιά και παραοικονοµίας, των παραγόντων που την
επηρεάζουν και των κρατικών πολιτικών που µπορούν να την αντιµετωπίσουν. Τα
βασικά ζητήµατα που θα συζητηθούν είναι οι διαδροµές των ανεπίσηµων µεταναστών σε
θύλακες της αγοράς εργασίας στους οποίους παρατηρείται συχνότερα από άλλους το
φαινόµενο των άτυπων συµφωνιών εργασίας (κατασκευαστικός κλάδος, οικιακές
υπηρεσίες, αγροτικές εργασίες και τουρισµός), οι παράγοντες που βρίσκονται πίσω από
το συνεχές της παραοικονοµίας µε την ανεπίσηµη µετανάστευση και οι υπάρχουσες και
δυνητικές πολιτικές που εφαρµόζονται και θα µπορούσαν να αναπτυχθούν για την
αντιµετώπιση του.
Κάθε παρουσίαση θα διαρκέσει περίπου 20 λεπτά ενώ θα επακολουθεί
συζήτηση 40’. Θα υπάρχει ταυτόχρονη µετάφραση µεταξύ αγγλικής και
ελληνικής γλώσσας.
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∆ιεύθυνση: Αίθουσα ‘Αριστοτέλης Α’, Ξενοδοχείο Divani Acropolis
Παρθενώνος 19-25 (κοντά στον σταθµό του µετρό Ακρόπολη)

9.30-10.00
Χαιρετισµός: Άννα Τριανταφυλλίδου, ΕΛΙΑΜΕΠ
Εισαγωγή: Krystyna Iglicka, Σχολή ∆ιοίκησης

14.30-15.30
Μεταναστευτική Εργασία στην Παραοικονοµία: Ευρήµατα
Έρευνας σε Μερικές Ευρωπαϊκές Χώρες
Rossana Cillo, Universita Ca’ Foscari, Βενετία

Lazarski School of Commerce and Law, Βαρσοβία

10.00-11.00
Κατατετµηµένες Αγορές Εργασίας: Μαθήµατα από την
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

15.30-16.30
Μεταβάσεις των Ανεπίσηµα Εργαζόµενων Μεταναστών:
Στοιχεία από Επτά Χώρες της ΕΕ
Evgenia Markova, London Metropolitan University

Katarzyna Gmaj, Centre for International Relations, (CIR) Βαρσοβία

11.00-12.00
Υπεργολαβία και Παράτυπη Μετανάστευση. Η Περίπτωση των
Καθαριστριών και των ‘Οικιακών Βοηθών’ στην Ελλάδα
Θάνος Μαρούκης, ΕΛΙΑΜΕΠ

12.00-13.00
Από-Μηχανής Θεές: Φύλο, Μετανάστευση και Φροντίδα στην
Σύγχρονη Ελλάδα
Αντιγόνη Λυµπεράκη, Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστηµών, Αθήνα

13.00-14.30
∆ιάλειµµα και Ελαφρύ Γεύµα

16.30-18.30
Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας: Παράτυπη Μετανάστευση και
Οικονοµική Κρίση
Συντονίζει: Άννα Τριανταφυλλίδου, ΕΛΙΑΜΕΠ
∗ Don Flynn, Platform of International Cooperation on
Undocumented Migration (PICUM)
∗ Απόστολος Παπαδόπουλος, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών
∗ Χαράλαµπος Κασίµης, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
∗ Έντα Γκέµι, Στέκι Πολιτισµού Αλβανών Μεταναστών και
Πανεπιστήµιο Αθηνών
∗ Carmen Gonzalez Enriquez, UNED και Real Instituto Elcano,
Μαδρίτη
∗ Francesco Fasani, University College London

18.30
Τέλος Συνεδρίασης

