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Τα σύνορα είναι εξοπλισµένα µε υψηλή τεχνολογία ώστε να αναγνωρίζουν 
ανθρώπους που προσπαθούν να περάσουν τους φράχτες. Επιπλέον 
κάθε 300 µέτρα υπάρχουν πύργοι επιτήρησης όπως φαίνεται και στη 
φωτογραφία. Όµως η πολιτοφυλακή εξαρτάται από τη συνεργασία µε τη 
συνοριακή αστυνοµία του Μαρόκου, καθώς όποιος περνάει το φράχτη 
πρέπει να µεταφερθεί σε στρατόπεδο κράτησης µεταναστών και µε αυτό 
τον τρόπο να φθάσει στο ευρωπαϊκό έδαφος. Η ευρωπαϊκή ένωση πιέζει 
πολύ το Μαρόκο να συνεργαστεί ώστε να αποτρέπεται µε κάθε τρόπο το 
πέρασµα του φράχτη.  

Το έθνος κράτος σηµαίνει ένα καθεστώς που µετατρέπει την εντοπιότητα ή 
τη γέννηση (αυτή της απλής ανθρώπινης ζωής) στο θεµέλιο της ίδιας του της 
κυριαρχίας.  Αυτό είναι (όχι τόσο ιδιαίτερα συγκεχυµένο) το νόηµα των τριών 
πρώτων άρθρων της διακήρυξης της γαλλικής επανάστασης του 1789: µόνο 
επειδή ενέγραψε το στοιχείο την εντοπιότητας  στον πυρήνα κάθε πολιτι-
κής  σχέσης (1,2) µπορούσε στέρεα να συνδέσει την αρχή της κυριαρχίας του 
έθνους. Αυτό που υπονοείται είναι ότι η γέννηση αυτόµατα γίνεται εθνική, έτσι 
ώστε να µην µπορεί να υπάρξει διάκριση µεταξύ των δύο στιγµών.   

 Στο σύστηµα του έθνους κράτους ο πρόσφυγας, ο µετανάστης, αναπαριστά 
ένα ανησυχητικό στοιχείο, είναι πάνω από όλα γιατί διαλύει την ταυτότητα 
ανάµεσα στον άνθρωπο και τον πολίτη, ο πρόσφυγας  βάζει σε κρίση την πλάνη 
της κυριαρχίας. Μοναδικές εξαιρέσεις σε αυτή την αρχή πάντοτε υπήρχαν, 
φυσικά; ο νεωτερισµός της εποχής µας, που απειλεί τα θεµέλια του έθνους 
κράτους, είναι ότι αυξανόµενα τµήµατα της ανθρωπότητας δεν µπορούν πια να 
αναπαρασταθούν από αυτό. Γι αυτό το λόγο από τη στιγµή  που οι πρόσφυγες 
κλονίζουν την παλιά τριάδα του εδάφους/εθνους/κράτους – αυτή η φαινοµενι-
κά περιθωριακή φιγούρα αξίξει σε µεγάλο βαθµό να την αντιληφθούµε ως την 
κεντρική φιγούρα της πολιτικής µας ιστορίας. Θα ήταν καλό να µην ξεχνάµε 
ότι τα πρώτα στρατόπεδα στην Ευρώπη χτίστηκαν ως χώροι ελέγχου προσφύ-
γων, και αυτή η εξέλιξη  - στρατόπεδα εγκλεισµού, στρατόπεδα συγκέντρωσης,   
στρατόπεδα εξολόθρευσης, αναπαριστά µια απόλυτα πραγµατική γενεαλογία. 
Ένας από τους κανόνες των ναζί,  ευθυγραµµισµένος µε την κατεύθυνση της 

“τελικής λύσης” ήταν ότι οι εβραίοι και οι τσιγγάνοι µόνο έπειτα από την από 
την απόλυτη αποεθνικοποίηση τους στέλνονταν στα στρατόπεδα εξολόθρευ-
σης.    

  Ο πρόσφυγας πρέπει να θεαθεί ως αυτό που είναι,  το οποίο είναι, 
τίποτα λιγότερο από µια έννοια συνόρου που ριζοσπαστικά καλεί 
σε αµφισβήτηση τις αρχές του έθνους – κράτους.    

Συνεπώς ο αγώνας αλληλεγγύης στους µετανάστες δεν µπορεί να διαπνέεται 
από το διαχρονικό δίπολο θυµατοποίησης και ταυτόχρονης αγιοποίησης  του 
µετανάστη πρόσφυγα. Αυτό το δίπολο συντηρεί τον µετανάστη ως κάτι άλλο, 
δαιµονοποιηµένο η εξωτικό.  Λίγη σηµασία έχει. Ο ηθικιστικός ανθρωπισµός 
δεν µπορεί να διακρίνει τις ρίζες του ρατσισµού, ως την πρωταρχική ενοποίηση 
γύρω από την ενότητα του έθνους κράτους. Αυτή η αδυναµία διαύγασης του 
ρόλου του έθνους κράτους παράγει τραγελαφικά παραδείγµατα σύγκλισης στο 
πολιτικό σύµπαν µεταξύ αριστεράς και ακροδεξιάς. Από τα αυτοκόλλητα της 
αντιρατσιστικής για την αποδοχή του µετανάστη ως πυλώνα του ασφαλιστικού 
συστήµατος µέχρι την άποψη του λάος για την ελεγχόµενη µετανάστευση.   

Η ρήξη µε το παράδειγµα του έθνους κράτους είναι αναπόσπαστο συστατικό 
της αλληλεγγύης στους µετανάστες και της συνάντησης µαζί τους µε ριζοσπα-
στικούς όρους.  

για επικοινωνία στην κατάληψη Φαµπρικα Υφανετ, Θεσσαλονίκη
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Ο Μ.Κ έφυγε από τη Σιέρα Λεόνε που βρίσκεται σε εµφύλιο πόλεµο αναζητώντας 
µια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Μέσω της Γουινέας της Μαυριτανίας και της δυτι-
κή Σαχάρας προσπάθησε να µπει στο  Las Palmas αλλά συνελήφθη από την αστυ-
νοµία του Μαρόκου και απελάθηκε στη  Oujda στα Μαρόκο - Αλγερινά σύνορα µε 
µερικούς συντρόφους του αποφάσισε να κάνει µια ακόµη απόπειρα µέσω της  Sebta/ 
Ceuta. Μετά από 25 µέρες περπάτηµα µέσα στο Μαρόκο έφθασαν στο  Castillago, 
µια µικρή πόλη του Μαρόκου στα σύνορα µε την Ceuta, τον Ιούνιο του 2005. Μετά 
από τρεις µήνες παραµονής στο δάσος κοντά στα σύνορα µε την  Ceuta αποφάσισε 
να πάρει µέρος σε µια συλλογική δράση σκαρφαλώµατος του  συνοριακού φράχτη 
προστατευµένου µε χιλιόµετρα συρµατοπλέγµατος. Στην συλλογική αυτή δράση 
στις 28 Σεπτέµβρη του 2005, 220 µετανάστες διέσχισαν τα σύνορα σε ένα βράδυ, µε 
5 από αυτούς να έχουν πυροβοληθεί, 200 να είναι τραυµατίες 30 εκ των οποίων σε 
πολύ σοβαρή κατάσταση. 

  Τα ακόλουθα είναι ένα απόσπασµα µια πολύ ενδιαφέρουσας συνέντευξης µε τον 
ΜΚ τον ∆εκέµβριο του 2005 σε µια στιγµή που είχε αναρρώσει από τα τραύµατα 
του.   

Σήµερα ο ΜΚ µένει στη Μαδρίτη.  

 ΜΚ: ξοδέψαµε σχεδόν 25 µέρες για να διανύσουµε αυτά τα 900χλµ από την  Oujda 
στο Castillago. Επειδή σκαρφαλώναµε όλη την ώρα καθώς το Μαρόκο έχει αρκετά 
βουνά. Μετά από αυτό φτάσαµε στο Castillago,  δεν ξέραµε κανέναν εκεί πέρα. 
Όταν φτάσαµε εκεί κάτσαµε σχεδόν µια µέρα στο Castillago. Συναντήσαµε έναν 
αφρικανό αδερφό και τον ρωτήσαµε. Μόλις φτάσαµε σήµερα. Θα θέλαµε να µας 
φιλοξενήσεις εκεί που µένεις. Μας απάντησε ότι δεν µένει σε σπίτι , ούτε σε κάποιο 
συγκεκριµένο µέρος µένει στους θάµνους. Τον περιµέναµε µέχρι να τελειώσει τη 
δουλειά του. Επειδή µου είπε ότι στο δάσος δεν δουλεύουµε, δεν κάνουµε τίποτε 
άλλο πέρα από τον στόχο µας να εισβάλουµε στην sebta. Έτσι µας πήγε στο δάσος, 
πήγα εκεί τον Ιούνη. Οι συνθήκες στο δάσος ήταν πραγµατικά αφόρητες. Γιατί αν 
βλέπατε τις συνθήκες που µέναν τα αδέλφια µας στους θάµνους θα καταλαβαίνατε 
ότι ήταν πέρα από τις ανθρώπινες δυνάµεις. Ζούσαν σαν ζώα, σαν να βρισκόσουν 
σε εµπόλεµη ζώνη.  Σαν να ήταν σε πόλεµο, όπως στο στρατό. Κάθε στιγµή είσαι σε 
εγρήγορση. Επειδή µερικές φορές σε παίρνει ο ύπνος µετά σε ειδοποιούνε ότι έχουν 
έρθει οι στρατιώτες του Μαρόκου, και µετά αρχίζεις να τρέχεις.  Έτσι είµασταν εκεί 
από τον Ιούνη, τον Ιούλη, τον Αύγουστο µέχρι και το Σεπτέµβρη. Έτσι µια µέρα 
κατέβηκα στην πόλη για να βρω φαγητό και τα απαραίτητα. Έτσι όταν γυρίσαµε 
πίσω κάποιοι από του φίλους µας ρώτησαν αν ήµασταν έτοιµοι, για σήµερα και ότι 
πρέπει να βρούµε σκάλες για να σκαρφαλώσουµε. Όλοι έπρεπε να προετοιµαστούν, 
µας είπαν καµιά υποχώρηση, δεν παραδινόµαστε. Κανένας δεν έπρεπε να υποχωρή-
σει κανείς δεν έπρεπε να παραδοθεί. Έτσι ο καθένας έφτιαξε τη σκάλα του. Στις 28 
του Σεπτέµβρη. Έτσι όλοι κάναν προπόνηση, προετοιµασίες γιατί ξέραµε ότι εκεί 
που πηγαίναµε θα φεύγαµε ή νεκροί ή ζωντανοί. Επειδή όλοι είχαν κουραστεί να 
ζουν µέσα σε αυτή την κατάσταση ή θα περνούσαµε ή θα µας σκότωναν. Έτσι στις 
28 Σεπτέµβρη όλοι ήταν έτοιµοι και τους φωνάξαµε όλους. Αλλά µερικοί δεν ήρθαν 
επειδή ήµασταν 215 άνθρωποι που παραβίασαν το φράχτη. Είπαµε, λοιπόν σήµερα 
θα πάµε να περάσουµε τον συρµάτινο φράχτη, θέλουµε να πάµε στην sebta σήµερα, 
επειδή δεν θα αντέχουµε άλλο να ζούµε σε αυτή την κατάσταση. Έτσι εκείνη την 
ώρα ήρθαν όλοι όσοι είχαν προετοιµαστεί 215. Το µέρος που εµένα απείχε 7 χλµ 
από το φράχτη.  Έπρεπε να ξανασκαρφαλώσουµε λόφους. Και το µέρος είναι πολύ 
στενό, και πρέπει να έχεις αρκετό χρόνο επειδή σου παίρνει ώρα. Φθάσαµε στο 
φράχτη γύρω στις µία. Εκείνη την ώρα µερικοί από τους µαροκινούς στρατιώτες 
κοιµούνταν. Έτσι όταν φθάσαµε επιτεθήκαµε όλοι . Εγώ εκεί τραυµατίστηκα, Είχαµε 
πολλούς τραυµατίες, µερικοί έσπασαν τα πόδια τους, µερικοί χτύπησαν το κεφάλι 
τους. Είχαµε 5 νεκρούς ανάµεσα µας. Τον φίλο µου τον πυροβόλησαν.. τον πυρο-
βόλησαν.  

ΕΡ: Ποίος είχε την ιδέα αυτής της συλλογικής επίθεσης; 

M.K. Έχεις καταλάβει ότι η κατάσταση που ζούσαµε στο δάσος ήταν αφόρητη για 
όλους µας. Ο βασικός σκοπός για έρθουµε στο Μαρόκο δεν είναι για να µείνουµε 
στο Μαρόκο. Ερχόµαστε βασικά για να µπούµε στην sebta. Να χτίσουµε µια νέα 
ζωή, χρειαζόµαστε προστασία, χρειαζόµαστε τα πάντα. Αυτός είναι ο κύριος στό-
χος. Όταν έπεσε η ιδέα, όλοι την υποστήριξαν.  Είναι πολύ δύσκολα γιατί ζούσαµε 
σε συνθήκες ζούγκλας. Μερικές φορές κάποιοι από εµάς έχουν κάποια λεφτά από 
τους συγγενείς τους στην Ευρώπη. Για να πάρουν το ψωµί τους κάθε µέρα.  Μερικές 
φορές παίρνουν 50 ευρω άλλες 100. Εξαρτάται από τον συγγενή. Αλλά ακόµη και 
µε αυτά τα λεφτά υποφέρεις. ∆εν ζεις σε καλές συνθήκες. Όλοι είναι ανήσυχοι.    

ΕΡ: Πόσες φορές προσπάθησες να πηδήξεις τον φράχτη όσο καιρό ήσουν εκεί.   

Μ.Κ. Αυτό δεν µπορώ να το πω αλλά σίγουρα πολλές φορές. Αλλά να σου πω αυτό. 
Ο φράχτης είναι πολύ ασφαλής. Πολύ ασφαλής. Αν κάποιος µαύρος µπορέσει και 
τον περάσει πρέπει να τον συγχαρείς. Είναι άντρας. Αν θες να πας από τη θάλασσα, 
είναι επικίνδυνο Ειχαµε κάποιους ανθρώπους που ξέραν κολύµπι  και διέσχισαν τη 
θάλασσα κολυµπώντας. Μερικά από τα κορίτσια κολυµπούν . Αλλά πάλι εκεί υπάρ-
χει φύλαξη.   

ΕΡ: Κατά τη διάρκεια των τριών µηνών που ήσουν εκεί κατάφερε κανείς να περάσει 
το φράχτη;  
 
Φυσικά, ναι φυσικά  

ΕΡ: Πόσοι  άνθρωποι πέρασαν κατά τη διάρκεια των τριών µηνών που ήσουν εκεί;  

Μ.Κ. Τους τρεις αυτούς µήνες γύρω στους 20/25. Μερικές φορές µπορείς να περά-
σεις. Ξέρεις το σύµβολο µας. Όποιος περάσει πηγαίνει σε κείνο το µέρος και φωνά-
ζει, ξέρεις ότι έχει περάσει. Φωνάζει TOOZA,  µπορείς να ακούσεις να φωνάζει. Εί-
µαστε καλά οργανωµένοι, είµαστε µια συλλογική ένωση που οργανώνει κάτι. Αλλά 
το ξεπέρασµα των φρουρών δεν είναι εύκολο. Επειδή έχουν ένα τηλεσκόπιο, µέχρι 
και στα τρία χιλιόµετρα µπορούν να σε δούνε.   

ΕΡ: Πολλοί λένε ότι την κίνηση σας αυτοί την οργάνωσαν ευρωπαίοι. Ότι δεν ήταν 
µια δράση αφρικανών. Ότι ήταν µια δράση από ανθρώπους που δεν έµεναν στο 
κάµπινγκ.   

Μ.Κ. Αφήστε µε να σας πω κάτι. Νοµίζω ότι έχουν λανθασµένη ενηµέρωση. Γιατί 
στους θάµνους κανείς δεν µας οργάνωσε. Εµείς οι ίδιοι, οργανώσαµε τους εαυτούς 
µας. Ξέρεις το στόχο σου, το σκοπό σου, και γιατί έχεις έρθει στο Μαρόκο. Το Μα-
ρόκο δεν είναι ένας εύκολος τόπος. Γι΄αυτό πρέπει να προσεύχεσαι κάθε µέρα για 
να µπορέσεις να φύγεις από το Μαρόκο.  Ανέφερες ότι οργανώνεστε σε µικρότερες 
οµάδες και κάθε οµάδα έχε τον αρχηγό της. Πόσοι αρχηγοί υπήρχαν στην κατα-
σκήνωση που ήσουν εσύ.  Πολλές χώρες. Μένεις εκεί µε βάση τη χώρα σου. Αλλά 
είµαστε όλοι το ίδιο. Οι κονγκολέζοι έχουν το Κονγκό, αλλά από τη Σιέρα Λεόνε 
δεν υπάρχουν πολλοί. Είµαστε όλοι το ίδιο, µοιραζόµαστε τα σύνορα, καταλαβαί-
νουµε ο ένας τον άλλο. Έτσι θέλουµε να βρισκόµαστε µαζί τους. Οι άνθρωποι από 
τι Σιέρα Λεόνε δεν έχουν το δικό τους αρχηγό. Αλλά αν συµβεί κάτι όλοι οι αρχηγοί 
θα έρθουν να συναντήσουν τον αρχηγό από τη νέα Γουινέα. Τον ηλικιωµένο. Τον 
συναντάς και του µιλάς





Στρατόπεδα συγκέντρωσης 
μεταναστών στην Ευρώπη 
και στις μεσογειακές χώρες 

Τα στρατόπεδα κράτησης έχουν ποικίλες ιδιοµορφίες, 
αλλά ταυτόχρονα έχουν συγκεκριµένα κοινά 
χαρακτηριστικά.   Το πρώτο είναι οι κατοικοι 
τους. Πολίτες µη ερωπαϊκών χωρών που δεν έχουν 
κάνει κάποιο αδίκηµα από το να διασχίσουν ή να 
προσπαθήσουν να διασχίσουν ένα σύνορο χωρίς 
χαρτιά. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι οι 
“λαθροµεταναστες” θεωρούνται και αντιµετωπίζονται  
ως οµάδα, αντί να αντιµετωπίζονται  σαν ξεχωριστά 
άτοµα µε την προσωπική ιστορία του καθενός. Τρίτον  
φαίνεται  αδύνατο να διασφαλισουν το σεβασµό σε 
θεµελιώδη δικαιώµατα  σε αυτούς τους τόπους. 

Η φυλάκιση µεταναστών στην ευρώπη δεν στοχεύει 
κυρίως στο να τους τιµωρήσει. Αντίθετα ο σκοπός 
είναι να δείξει στον πληθυσµό της χώρας υποδοχής  
ότι οι µετανάστες ,πρέπει να ελέγχονται, το κράτος 
τους διαχειρίζεται αποτελεσµατικά.  Είναι ένα είδος 
σιωπηρού συµβολαίου ανάµεσα στο κράτος και την 
κοινωνία., µέσω του οποίου το κράτος εγγυάτε την 
ασφάλεια των πολιτών του. Αυτή είναι η νοµιµοποίηση 
των στρατοπέδων. Η φυλάκιση είναι ένα κοµµάτι 
µιας δέσµης µέτρων που αναφέρονται επισήµως ως 
πολιτικές µετανάστευσης και ασύλου και αποσκοπούν  
να µεταθέσουν τον έλεγχο της εισόδου στην ΕΕ στα 
εξωτερικά σύνορα της ευρώπης. 
Επιπλέον οι προτάσεις στα πλαίσια της ΕΕ αναφέρονται 
όλο και περισσότερο στην πιθανότητα  να κρατούνται 

οι αιτούντες άσυλο σε στρατόπεδα που βρίσκονται 
έξω από την ευρωπαϊκή ένωση. Αυτή η εξαγωγή ή 
υπεργολαβία εφαρµόζεται όχι µόνο στους αιτούντες 
άσυλο αλλά και στην προστασία των συνόρων. Ο 
στόχος είναι να µετατρέψουν τα σύνορα σε όλο και 
πιο αδιαπέραστα. Η εξαγωγή των συνόρων  είναι 
κεντρική στις σχέσεις της ΕΕ και των τρίτων χωρών, 
αναγκάζοντας τις τελευταίες να συνεργαστούν στη 
µάχη ενάντια στην παράνοµη µετανάστευση.

Το µαροκο είναι ένα καλό παράδειγµα  αυτής της 
πολιτικής. Η εε χρηµατοδοτεί τον έλεγχο των συνόρων 
του µαροκο, ώστε να καταπολεµηθεί η παράνοµη 
µετανάστευση στην Ευρώπη. Είναι ένας τρόπος να 
µεταχηµατιστει αυτή η χώρα στο µαντρόσκυλο τψν 
ευρωπαϊκών  συνόρων.  Όποια και αν είναι η λειτουργία 
αυτών των στρατοπέδων συµπεριλαµβανοµενης της 
εισροής παράνοµων µεταναστών ή εγκλεισµένων 
αιτούντων πολιτικού  ασύλου είναι κοµµάτια 
των µηχανισµών αποκλεισµού αυτών που  που 
προσδιορίζονται από την ΕΕ  ως ρίσκο ή εχθρός.  



  25 Μαρτίου 2006, Λος Άντζελες. Ένα πλήθος µεταναστών, κατέβηκε στους δρόµους 
και διεκδίκησε τα δικαιώµατα του   στην µεγαλύτερη διαδήλωση που γνώρισε ποτέ η πόλη.  
Αυτό δεν είναι ένα αποµονωµένο γεγονός αλλά περισσότερο το αποκορύφωµα χιλιάδων άλ-
λων διαδηλώσεων που λάµβαναν χώρα σε κάθε γωνιά των ΗΠΑ. Εκατοµµύρια άνθρωποι ενε-
πλάκησαν και έθεσαν ένα απλό ερώτηµα. Μπορείτε να φανταστείτε τις ΗΠΑ χωρίς τον πλη-
θυσµό των µεταναστών. Μπορείτε να φανταστείτε τον αντίκτυπο στην οικονοµία των ΗΠΑ 
από µια απεργία των µεταναστών έστω και για µια µόνο µέρα; Η απάντηση και στα δύο: όχι 
δεν µπορείτε να το φανταστείτε. Αλλά σκεφθείτε αυτό. Οι µετανάστες δεν αναγνωρίζονται ως 
πολίτες.  Υπόκεινται σε διακρίσεις κατά την πρόσβαση τους στις κοινωνικές υπηρεσίες.  Είναι 
εδαφικά, κοινωνικά, και οικονοµικά αποµονωµένοι. Βασανίζονται από το ρατσισµό και την 
βιαιότητα της αστυνοµίας.    

 Η κατάσταση στη Ευρώπη ίσως να µην είναι συγκρίσιµη µε τις ΗΠΑ. Η διαφορά 
γίνεται πάνω από όλα από τις διαφορετικές ιστορίες µετανάστευσης. Παρ’ όλαταυτα έχει ση-
µασία να θέ-
σουµε το ίδιο 
ερώτηµα στην 
Ευρώπη. Στην 
πραγµατικό-
τητα είναι τα 
κινήµατα και 
οι αγώνες της 
µετανάστευ-
σης που εγεί-
ρουν αυτά τα 
ζητήµατα στην 
Ευρώπη. Πι-
στεύουµε ότι η 
απάντηση και 
στις δύο πλευ-
ρές  του ατ-
λαντικού ότι 
είναι η ίδια.   

 Τ α 
κινήµατα και 
αγώνες της 
µετανάστευ-
σης έχουν 
α π ο τ ε λ έ σ ε ι 
και συνεχί-
ζουν να είναι 
µια πολιτική 
πρόκληση για 
τα κοινωνικά 
κινήµατα  της Ευρώπης. Εµείς το δίκτυο frassanito, ένα διεθνές δίκτυο, που είναι φτιαγµένο 
από συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται  µέσα στα κινήµατα και τους αγώνες της µετα-
νάστευσης, είµαστε πεπεισµένοι ότι τη µετανάστευση δεν πρέπει να την αντιληφθούµε  ως ένα 
ανάµεσα στα πολλά πολιτικά ζητήµατα. ∆εν υποστηρίζουµε ότι πρέπει να αντιληφθούµε τους 
µετανάστες ως τα νέα επαναστατικά υποκείµενα. Είµαστε µακριά από αυτό. Αυτό που προκρί-
νουµε είναι µια  σκοπιά να βλέπουµε τα πράγµατα,  µια προοπτική, που επιτρέπει σε µας να 
σκεφτόµαστε και να πράττουµε διαφορετικά  µε ένα πολύ πιο παραγωγικό τρόπο  αναφορικά 
µε τα ζητήµατα που διακυβεύονται στη συζήτηση, στις δράσεις και την  κρίση της αριστεράς 
στην Ευρώπη. 
 
 Να προσλάβουµε την µετανάστευση από µια σκοπιά σηµαίνει να βλέπουµε τα πράγ-
µατα,  να   πάρουµε τις αποστάσεις µας από κάθε πολιτική συζήτηση για τη µετανάστευση 
που διαµορφώνεται από ένα πατερναλισµό και µια θρησκοληψία. Την µετανάστευση όπως το 
βλέπουµε εµείς χρειάζεται να την αντιληφθούµε ως ένα κοινωνικό κίνηµα και πρέπει να λά-
βουµε υπόψη τον πρωταγωνιστικό ρόλο της µετανάστευσης στο κοινωνικό πεδίο. Πρέπει να 
εξετάσουµε τους πολλαπλούς τρόπους µε τους οποίους τα κινήµατα και οι αγώνες της µε-
τανάστευσης αντιπαρατίθενται και προκαλούν την πραγµατικότητα της κυριαρχίας και της 
εκµετάλλευσης. ∆εν πρέπει να επικεντρωθούµε µόνο από τον αποκλεισµό από την ιδιότητα 
του πολίτη, αλλά επίσης σε πρακτικές  πολιτοποίησης που συµβαίνουν ακόµη και κάτω από 
ένα καθεστώς παρανοµίας. Πρέπει να κοιτάξουµε συµπεριφορές, επιθυµίες, τη φαντασία και 
τα ατοµικά και συλλογικά εγχειρήµατα που διαπερνούν τα κινήµατα της µετανάστευσης. Αντί 
να επικεντρώσουµε σε έναν ένδοξο νέο πρωταγωνιστή ή στην µιζέρια του κόσµου της µετανά-
στευσης πρέπει να κατανοήσουµε ένα απλό γεγονός. Την υλικότητα των αγώνων στο πολιτικό 
και το κοινωνικό που αφήνει µια διέξοδο που είναι υπαρκτή. Από τη στιγµή που αυτοί οι αγώ-
νες και οι προοπτικές που κουβαλάνε δεν πρέπει να εκληφθούν  µε όρους ενός ειδικού θέµατος, 
της, µετανάστευσης, από την στιγµή που αυτό που µας αποκαλύπτουν ξεπερνά τα όρια κάθε 
τέτοιας στενής ταξινόµησης.   

Τα τελευταία χρόνια ο µετασχηµατισµός της ιδιότητας του πολίτη και η επισφαλοποίηση της 
εργασίας συνιστούν δύο στρατηγικά πεδία γύρω από τα οποία τα κοινωνικά κινήµατα  οργα-
νώνουν τον αγώνα τους ενάντια στο νεοφιλελευθερισµό. Και στα δυο αυτά τα πεδία  τα κινή-
µατα και οι αγώνες της µετανάστευσης παρέχουν ένα καίριο ερέθισµα για την απεµπλοκή της 
ριζοσπαστικής σκέψης από την φαντασίωση της επιστροφής  σε µια υποτιθέµενη χρυσή εποχή 
του πολίτη στο κοινωνικό κράτος και του φορντιστικού συµβιβασµού ανάµεσα στην εργασία 
και το κεφάλαιο. Με µια φευγαλέα µατιά η κατάσταση των µεταναστών ( η κοινωνική και πο-
λιτική διαστρωµάτωση, τα σύνορα και οι διαχωρισµοί εντός της ίδιας της ιδιότητας του πολίτη 
και η επισφαλοποίηση της εργασίας) αποκαλύπτουν την ωµότητα των µετασχηµατισµών που 
έχουν αναµορφώσει την υπηκοότητα και τις εργασιακές σχέσεις τις δύο τελευταίες δεκαετίες. 
Αυτοί οι µετασχηµατισµοί ήταν το αποτέλεσµα της καίριας απάντησης του καπιταλισµού στους 

αγώνες του 60 και του 70 που κριτίκαραν το κοινωνικό κράτος το φορντισµό το ρατσισµό και 
το σεξισµό. Αποκάλυψαν και επιτέθηκαν στον εφιάλτη της πειθαρχίας του εργοστασίου, και 
της κοινωνικής κυριαρχίας που κρυβόταν πίσω από τη ρητορική του ονείρου της ενσωµάτωσης 
µε τους άλλους.  Αλλά πάνω από όλα αυτοί οι µετασχηµατισµοί ήταν η απάντηση στους αντί 
αποικιακούς αγώνες και τα µεταναστευτικά κινήµατα εκατοµµυρίων ανδρών και γυναικών που 
παγκοσµιοποίησαν τον κόσµο ενάντια στις απόπειρες του κεφαλαίου και των αυτοκρατοριών 
να κλειδώσουν τους πληθυσµούς στα όρια των εθνών κρατών.   

 Η κοινωνική και πολιτική διαστρωµάτωση, τα σύνορα εντός της υπηκοότητας και η 
επισφαλοποίηση της εργασίας στους µετανάστες αντανακλούν αυτό που ο balibar αποκάλεσε 
το νέο απαρντχαϊντ της Ευρώπης. Μπορείς να το συναντήσεις σε κάθε πόλη της Ευρώπης, µπο-
ρείς να το διαπιστώσεις στις εδαφικές, κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες αποµόνωσης που 
οι µετανάστες ζουν. Επιπλέον οι µετανάστες έζησαν τη βία αυτών των µετασχηµατισµών όχι 

µόνο µε τον προβλέψιµο τρόπο αλλά και µε πολ-
λές ιδιορρυθµίες. Αν δούµε το τρέχον µετασχη-
µατισµό από    τη σκοπιά των κινηµάτων και των 
αγώνων της µετανάστευσης µπορούµε να δούµε 
κάτι διαφορετικό: οι καθηµερινές πρακτικές των 
µεταναστών είναι απόπειρες να ανοιχθούν τα 
σύνορα της υπηκοότητας, να κερδίσουν νέους 
χώρους, να εγκαθιδρύσουν νέους διεθνικούς κοι-
νωνικούς χώρους που συνδέουν την Ευρώπη µε 
τον υπόλοιπο κόσµο και διεκδικούν επιβεβαιώ-
νοντας στην πράξη το δικαίωµα στην ελεύθερη 
µετακίνηση ενάντια στην πραγµατικότητα της 
εργασίας και της υπαρξιακής ανασφάλειας. Αφή-
στε µας να το επαναλάβουµε.  Οι  αγώνες της 
µετανάστευσης είναι πολύµορφοι και ετερογενής 
και ως τέτοιοι πρέπει να εξετάζονται στο επίπεδο 
της καθηµερινής ζωής που δεν προσλαµβάνουν 
απαραίτητα τη µορφή δηµόσιων πολιτικών και 
κοινωνικών αγώνων.        

 Τους τελευταίους µήνες µερικά σηµαντικά 
και συµβολικά γεγονότα έλαβαν χώρα που προ-
τείνουµε να τα αναγνώσουµε ως εκφράσεις µια 
περίπλοκης χαρτογράφησης των αγώνων της 
µετανάστευσης. Αποκαλύπτουν τη σφοδρότητα 
και το ριζοσπαστικό χαρακτήρα των διεκδικήσε-
ων που θέτουν. Ας ανακαλέσουµε αυτά τα γεγο-
νότα.    

Οκτώβριος 2005 πρόκληση από τους απ’έξω. 
Συντονισµένες οµάδες αποτελούµενες από 200 

– 500 πρόσφυγες και µετανάστες κυρίως από χώρες της υπό σαχαριας, Αφρικής κάνουν έφοδο 
στους συνοριακούς φράχτες  των ισπανικών θυλάκων της  Ceuta και της Melilla. Η απάντηση: 
θανατηφόροι πυροβολισµοί και µαζικές απελάσεις στην έρηµο από τις ισπανικές και µαροκινές 
αρχές, των τοπικών νταβατζήδων του ευρωπαϊκού µεταναστευτικού καθεστώτος. Η απαίτηση  
των µεταναστών να έχουν πρόσβαση στις πλούσιες ζώνες της Ευρώπης και να κινούνται ελεύ-
θερα συγκέντρωσε την δηµόσια προσοχή για αρκετές εβδοµάδες. 

   Νοέµβριος 2005. Πρόκληση από τα µέσα. Η  αστυνοµία κυνηγάει µέχρι θανάτου 
δύο νέους ανθρώπους, τα προάστια των γαλλικών πόλεων, τα µπανλιέ, αντιµετωπίζουν εβδο-
µάδες σφοδρών εξεγέρσεων. Νέοι από τα προάστια πολλοί εξ αυτών παιδιά και εγγόνια µε-
ταναστών, που ήρθαν στη Γαλλία µετά την ανεξαρτητοποίηση των αποικιών, και είναι γάλλοι 
πολίτες συγκρούονται µε την γαλλική αστυνοµία κάθε βράδυ. Η αντίδραση των αρχών και του 
τύπου µε όρους απαγόρευσης της κυκλοφορίας και καθεστώτος έκτακτης ανάγκης µε ανα-
φορά στους αποικιακούς νόµους εν καιρώ πολέµου στην Αλγερία  δείχνει τον αντίκτυπο των 
πράξεων αυτών των νέων ανθρώπων. Αυτές οι εξεγέρσεις µπορεί να µην έχουν το σχήµα των 
κοινωνικών αγώνων όπως τους ξέρουµε αλλά σίγουρα είναι αγώνες ενάντια στις κοινωνικές 
και ρατσιστικές διακρίσεις. Επιπλέον η εξέγερση έθεσε υπό αµφισβήτηση τη δηµοκρατική τάξη 
και τη µορφή του εθνικού κοινωνικού κράτους και ώθησε σε µια ιερή συµµαχία των κυβερ-
νήσεων και της δηµόσιας – επίσηµης συζήτησης  στην Ευρώπη υπό τον φόβο της κρίσης της 
ένταξης. Σίγουρα, η ενσωµάτωση αναπαριστά διαφορετικά µοντέλα διακυβέρνησης σε διαφο-
ρετικά έθνη κράτη καθώς µπορεί να συνδέεται µε τη γαλλική ιδέα της δηµοκρατίας η µε µια 
ροµαντική αντίληψη της υπηκοότητας στη Γερµανία. Το στοίχηµα κατά συνέπεια τοποθετείται 
διαφορετικά αλλά έχει τις ρίζες του στην ίδια αυτή συνθήκη. Ο λόγος για την ενσωµατωµένη 
σιωπή, τους αγώνες της µετανάστευσης.     

  ∆εκέµβριος 2005 πρόκληση από τους ενδιάµεσους. Μια τεράστια διαδήλωση µε-
ταναστών έλαβε χώρα στη ρώµη. Περισσότεροι από 30.000 συµµετέχοντες είχαν ξεκάθαρες 
απαιτήσεις. Χαρτιά για όλους, να σταµατήσουν οι απελάσεις, το κλείσιµο των στρατοπέδων 
κράτησης και άδεια παραµονής ανεξάρτητη από την εργασιακή κατάσταση. Μια βδοµάδα αρ-
γότερα 3000 µετανάστες διαδηλώνουν στην Αθήνα ζητώντας νοµιµοποίηση. Στην Ισπανία µια 
πρωτοφανής διαδήλωση σε όλη τη χώρα παράλληλα µε µια καµπάνια για την νοµιµοποίηση 
της µετανάστευσης  κατήγγειλε ως περιορισµένη την καµπάνια της κυβέρνησης Θαπατερο για 
τη µετανάστευση. Παρόµοια γεγονότα ακολούθησαν:  αυτοορ

Δεν διασχίσαμε  τα σύνορα >>>>  τα σύνορα  διέσχισαν εμάς
κινήματα και αγώνες της μετανάστευσης μέσα και γύρω από την ευρώπη



γανωµένες οµάδες προσφύγων και µεταναστών µαζί µε πολύµορφες άλλες  πρωτοβουλίες 
πραγµατοποίησαν διαδηλώσεις και καµπάνιες για το δικαίωµα της παραµονής και την ισότη-
τας σχεδόν σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της Ευρώπης.     

 Από τα έξω, από τα µέσα και ενδιάµεσα. είµαστε πεπεισµένοι ότι η επίδραση αυτών  µετα-
ναστευτικών αγώνων σχετιζόµενων µε πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες είναι βαθιά συνδε-
δεµένη µε αυτό που ονοµάζεται ευρωπαϊκό καθεστώς µε-
τανάστευσης που στοχεύει όχι απλώς 
να κρατήσει τους προσφυγές και του 
µετανάστες έξω από την Ευρώπη, αλλά 
ιδιαίτερα στο να προωθήσει µια διαδι-
κασία επιλεκτικού εγκλεισµού ακόµη 
και µέσω της διατήρησης του καθε-
στώτος παρανοµίας  των µεταναστών. 
Οι αγώνες των µεταναστών κλονίζουν, 
διασταυρώνονται και επιτίθενται στην 
διαχείριση της µετανάστευσης.  Θέλου-
µε να το δηλώσουµε πολύ ξεκάθαρα. Το 
ευρωπαϊκό καθεστώς µετανάστευσης 
αντιµετωπίζει µια βαθιά κρίση. Αυτό 
µπορεί να ειδωθεί από τα γεγονότα 
που ανακαλέσαµε παραπάνω. Η Ceuta 
και η Melilla δείχνουν το α-δύνατο να 
σφραγιστούν τα εξωτερικά σύνορα της 
Ευρώπης. Η εξέγερση στα Μπανλιε 
αποκαλύπτει την κρίση της ενσωµά-
τωσης η οποία πρέπει να ειδωθεί στην 
γαλλική ιδιαιτερότητα της, βρίσκει την 
ακριβή αντανάκλαση και στις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες που ιστορικά ανέ-
πτυξαν, διαφορετικά µοντέλα  ενσωµά-
τωσης µεταναστών. Τελικά οι αγώνες 
για τη νοµιµοποίηση καταδεικνύουν 
δεδοµένης της ισχυρής ιδιοµορφίας 
την νότιας Ευρώπης,   την τροµερή 
δυσκολία διαχείρισης της µετανάστευ-
σης σύµφωνα µε τα πλαίσια που έχουν 
κληρονοµηθεί από το παρελθόν, για 
παράδειγµα το σύστηµα ελεγχόµενης 
ροής µετανάστευσης.   

 Αυτή η κατάσταση ανοίγει 
νέες προοπτικές αγώνα και διαύγασης 
νέων µορφών θετικής απάντησης από 
τα θέµατα που ανοίγει η µετανάστευση 
στην Ευρώπη. Αλλά προκειµένου να αντιληφθούµε τους συγκεκριµένους κινδύνους που 
συνδέονται µε αυτό που ορίσαµε ως την κρίση του ευρωπαϊκού καθεστώτος µετανάστευσης 
πρέπει να είµαστε σε εγρήγορσή αναφορικά µε τις αναδυόµενες θεσµικές τάσεις. Ας σκιαγρα-
φήσουµε µερικές από αυτές τις τάσεις ακολουθώντας τις κατευθύνσεις που  καταδείχθηκαν 
από τα γεγονότα στην  Ceuta και τη Melilla αλλά και από τους αγώνες για τη νοµιµοποίηση. 
Οι πρόσφατες εξελίξεις στην κατάσταση στα γαλλικά µπανλιέ θέτουν ένα πολύ διαφορετικό 
πρόβληµα. Που θα το αναφέρουµε εν συντοµία   

Η ευρωπαϊκή απάντηση στην πίεση που ασκείτε από τους µετανάστες στα σύνορα της   
νοτιοανατολικής ΕΕ συµπίπτει µε την διαδικασία εξαγωγής του ευρωπαϊκούς καθεστώτος 
διαχειρίσεις των συνόρων. Γειτονικές χώρες όπως το Μαρόκο, η Λιβύη η Μαυριτανία και η 
πρώην γιουγκοσλαβικές χώρες και η Ουκρανία εµπλέκονται όλο και πιο ενεργά στον έλεγχο 
των ευρωπαϊκών συνόρων και την διαχείριση της µετανάστευσης. Οι µετανάστες εξαναγκά-
ζονται να διαλέγουν διαδροµές µετανάστευσης που είναι µεγαλύτερες και πιο επικίνδυνες. 
Για παράδειγµα οι µετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική πιέζονται από το Μαρόκο νότια 
στην Μαυριτανία από όπου και προσπαθούν να προσεγγίσουν το σύµπλεγµα των κανάριων 
νήσων. Τους τελευταίους έξι µήνες αυτό είχε σαν αποτέλεσµα πάνω από 1000 θανάτους στον 
ωκεανό.    

Η εξαγωγή του καθεστώτος των συνόρων περιλαµβάνει την  εξαγωγή των κέντρων κράτησης 
εναντίον των οποίων αγωνιζόµαστε και θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε σε όλη την Ευ-
ρώπη. Τα “εξωτερικά” στρατόπεδα µεταναστών προεξοφλούν ένα νέο πιο ευέλικτο µοντέλο 
διαχείρισης της  µετανάστευσης. Υπάρχει µια γενική τάση να αποκλειστεί η πιθανότητα την 
νοµιµοποίησης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού χώρου και σε αντιδιαστολή να προκριθεί ένα 
πολύ πιο επιλεκτικό και ιεραρχικό µοντέλο στρατολόγησης µεταναστών  όπως το βρετανικό 
σύστηµα βαθµολόγησης πού εκτείνεται από τους λεγόµενους υψηλά ειδικευµένους µετα-
νάστες  µέχρι τα προγράµµατα για εποχιακούς εργάτες. Αυτό που προορίζεται να παραµεί-
νει ένα στοιχειό κλειδί αυτού του µοντέλου είναι η σύνδεση της άδειας παραµονής µε τα 
συµβόλαια εργασίας. Ως συνέπεια αυτή  η  σύνδεση περιορίζει δοµικά την κοινωνική και 
εδαφική κινητικότητα των µεταναστών και προάγει µια διαδικασία πλειοψηφίας και ιεραρχίας 
των διαφόρων εκφράσεων κοινωνικού γοήτρου (στάτους) ανάλογα µε την θέση του καθενός 
, ανάµεσα στους µετανάστες. Υπό αυτό το φως αυτή η εξαγωγή του µοντέλου πρέπει να 
εκληφθεί ως µια απάντηση στους αγώνες των µεταναστών για νοµιµοποίηση στο ευρωπαϊκού 
έδαφος.  Ο  αγώνας ενάντια στην εξαγωγή και την ευελικτοποίηση της διαχειρίσεις της 
µετανάστευσης πρέπει να καταστεί µια στρατηγική στόχευση για τα κοινωνικά κινήµατα 
στην Ευρώπη. Μπορούµε να διαµορφώσουµε αυτό τον αγώνα µε όρους πολιτικής επικοι-

νωνίας. Η  εξαγωγή του ευρωπαϊκού συνοριακού καθεστώτος ενθαρρύνει την είσοδο ενός 
παγκόσµιου απαρντχαϊντ που σκιαγραφεί νέες επεκτατικές σχέσεις µεταξύ της ευρωπαϊκές 
ένωσης και των περιφερειών της. Εµείς ως εκ τούτου χρειάζεται να εντείνουµε τις σχέσεις µε-
ταξύ των κινηµάτων εντός και πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα.  Το κάλεσµα  Bamako για µια 
ευρω - αφρικανικη κοινή µέρα δράσης είναι ένα παράδειγµα. Την ίδια στιγµή χρειάζεται να 
αναγνωρίσουµε τον νέο µοντέλο ευέλικτης διαχειρίσεις µε όρους µιας µηχανής ελέγχου που 

παράγει ιεραρχίες και διαφοροποιήσεις 
µέσα στην Ευρώπη. Αυτό µε την σειρά 
του µετασχηµατίζει την έννοια του 
ευρωπαίου πολίτη και της υπηκοότη-
τας στη δηµιουργία και τη σύνθεση της 
ζωντανής εργασίας. Αυτή η µηχανή του 
ελέγχου καθιστά την κατάκτηση ενός 
κοινού υπόβαθρου και τόπου αγώνα 
και κοινωνικής συνάντησης ακόµη πιο 
δύσκολο. Ανεξάρτητα  από το αν ανα-
φερόµαστε σε κάποιον χωρίς χαρτιά, ή 
σε ένα µετανάστη µε αναγνωρισµένη 
την ιδιότητα του πολίτη της χώρας, 
ένα πρόσφυγα ή ένα όπως αποκαλείτε 
µετανάστη δεύτερης γενιάς το νοµικό 
καθεστώς του µετανάστη παραµένει 
επισφαλές. Είναι αυτή η επισφάλεια 
σε συνδυασµό µε το σεξισµό και το 
ρατσισµό που θέτει τα εµπόδια στην 
πολιτική επικοινωνία.    

  Οι πρόσφατες εξελίξεις στη 
Γαλλία προσφέρουν ένα καλό πα-
ράδειγµα. Τις τελευταίες εβδοµάδες 
ένα εξεγερµένο πλήθος σε δράση 
ενάντια στην επισφάλεια κατέλαβε 
τους δρόµους του Παρισιού και άνοιξε 
ένα κοινό έδαφος αγώνα. Η συνέχεια 
ανάµεσα σε αυτό το κίνηµα και την 
εξέγερση στα προάστια µπορεί να 
θεαθεί και από τη σκοπιά της µεγάλης 
συµµετοχής νέων µε µεταναστευτι-
κό υπόβαθρο. Η ιδέα του πλήθους 
που χρησιµοποιούµε για να για να 
καθορίσουµε την παρούσα σύνθεση 
της ζωντανής εργασίας , εδειξε το 
διττό της χαρακτήρα στην Γαλλία. Το 
πλήθος δίνει έµφαση στον πλούτο της 
ζωντανής εργασίας που κατέστησε 

την πολλαπλότητα και την κινητικότητα θεµελιακά γνωρίσµατά της σύνθεσης του. Ακόµη το 
πλήθος επίσης δείχνει την ένταση των συγκρούσεων που ενυπάρχουν εντός αυτής της σύνθε-
σης, µε το ρατσισµό να είναι µια από αυτές. Στην περίπτωση των πρόσφατων γεγονότων στη 
Γαλλία αυτές οι συγκρούσεις οδήγησαν σε µια απόλυτη έλλειψη επικοινωνίας  και σε µερικές 
περιπτώσεις και σε πράξεις πολέµου ανάµεσα σε διαφορετικά κοµµάτια του κινήµατος.    

 Η συµµετοχή στις διαδηλώσεις µε µεταναστευτικό υπόβαθρο που αυτό είναι των 
ανθρώπων που εκτοπίζονται στην θέση των πολιτών δεύτερης κατηγορίας, υποδεικνύει την 
ένταση της πρόκλησης που αντιµετωπίζουν τα κοινωνικά κινήµατα στη Γαλλία. Αυτή δεν 
είναι ένα κάλεσµα για υπερασπιστούµε το υπάρχον κοινωνικό  µοντέλο αλλά περισσότερο 
µια πρόκληση µέσω της οποίας θα εφεύρουµε ένα νέο κοινωνικό µοντέλο. Η εξάλειψη των 
εσωτερικών ιεραρχιών που τροφοδοτούνται από µια σειρά πολιτικών ενσωµάτωσης και 
µεταναστευτικών καθεστώτων, είναι η βάση της ανάδυσης του νέου κοινωνικού µοντέλου. 
Πιστεύοµε ότι αυτή είναι η πρόκληση µε την οποία αντιπαρατιθέµεθα στην Ευρώπη σήµερα.  
Τα κινήµατα και οι αγώνες της µετανάστευσης είναι κοµβικά σε κάθε απόπειρα να απευ-
θυνθεί µια πολιτική πρόκληση, επειδή καταδεικνύει την ένταση ανάµεσα στις πρακτικές της 
κινητικότητας ως µια πιθανή υποδοµή ενός νέου τρόπου κοινωνικής συνεργασίας και από την 
άλλη του καπιταλιστικού συστήµατος κυριαρχίας και εκµετάλλευσης που βασίζεται στην επι-
λεκτική εγκόλπωση µέσω των ευκίνητων συνόρων και ιεραρχιών. Το θεσµικό σχέδιο για ένα 
νέο ευρωπαϊκό σύνταγµα µπλοκαρίστηκε από τα εσωτερικά όρια και αντιφάσεις του. Μετά τα 
δηµοψηφίσµατα στην Γαλλία και την Ολλανδία, τον προηγούµενο χρόνο, θα τολµούσαµε να 
πούµε ότι έχουµε ένα όνειρο. Ονειρευόµαστε για τα κινήµατα και τους αγώνες της µετανά-
στευσης να γίνουν η προοπτική  από την οποία θα συλληφθεί φαντασιακά, και θα κατασκευ-
αστεί, µέσω των αγώνων  και της αδιάκοπης επανεφεύρεσης πρακτικών συνεργασίας και 
πολιτικής επικοινωνίας , ένας νέος ευρωπαϊκός χώρος ελευθερίας και ισότητας.  
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Δεν διασχίσαμε  τα σύνορα >>>>  τα σύνορα  διέσχισαν εμάς
κινήματα και αγώνες της μετανάστευσης μέσα και γύρω από την ευρώπη


