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•Μετατόπιση της Μετανάστευσης στην κορυφή της agenda της 
συζήτησης για τη διεθνή ασφάλεια. 

•Ενσωμάτωση στις απειλές για την εθνική και εσωτερική 
ασφάλεια 

• Διασύνδεση των μεταναστευτικών ροών με τη διεθνή 
τρομοκρατία.  
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•Οι επιπτώσεις στην ασφάλεια από τις μαζικές 
μεταναστευτικές ροές και ο ρόλος των διασπορών (κυρίως των 
ατάκτων) στη δημιουργία συγκρούσεων συζητούνταν πολύ 
πριν τη 9/11. 

•Τα κράτη διαμόρφωναν τις εθνικές μεταναστευτικές τους 
πολιτικές σε απάντηση των συμφερόντων που σχετίζονται με 
την ασφάλεια και την οικονομία τους.  
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State Sovereignty- Κρατική Κυριαρχία= οι επιπτώσεις στην 
αποδοτικότητα και στην αυτονομία των κρατικών δρώντων. 

The Balance of Power among States- Η Ισορροπία της ισχύος 
μεταξύ των κρατών= έμφαση στα παραδοσιακά συμφέροντα 
εθνικής ασφάλειας. 

The Nature of Violent Conflicts in the International System- Η 
φύση των βίαιων συγκρούσεων στο διεθνές σύστημα. 
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 Κρατική Κυριαρχία  

                          

 

  Έλεγχος Συνόρων                                         Εθνική Ταυτότητα 

  

Η δυνατότητα των κρατών να διατηρήσουν τον έλεγχο της 
επικράτειάς τους και της εθνικής τους ταυτότητας. 
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Σχέση της μετανάστευσης με τρεις μορφές απειλών για τα 
κράτη 

 

 

 
Εσωτερικές Συγκρούσεις            Διεθνής Τρομοκρατία                 Οργανωμένο Έγκλημα 

 



21/03/2016 9 



21/03/2016 10 



21/03/2016 11 



21/03/2016 12 

Υπερεθνικό Επίπεδο: Διεθνής- Παγκόσμια Ασφάλεια, 
Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, Περιφερειακή Ασφάλεια 

Εθνικό Επίπεδο: Ασφάλεια Κρατών και Πολιτών 

Κοινωνικό Επίπεδο: Κοινωνική Ασφάλεια 

Τοπικό Επίπεδο: Ασφάλεια Δημοτών 

Ανθρώπινο Επίπεδο: Ασφάλεια ιδιωτών 
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Ανθρώπινη 
Ασφάλεια 

Εθνική 
Ασφάλεια 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
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Εκπρόσωπος ΣΕΤΕ 

Οικονομική Ασφάλεια 

Εκπρόσωπος Εκκλησίας 

Κοινωνική & Ανθρώπινη Ασφάλεια 

Δήμαρχος 

Τοπική & Κοινωνική Ασφάλεια 

Ακτιβιστής 

Ανθρώπινη Ασφάλεια  

Υπαλληλος FRONTEX 
Ευρωπαική Ασφάλεια 

Αξιωματούχος ΟΗΕ 
Διεθνής & Ανθρώπινη Ασφάλεια 

Κρατικός Αξιωματούχος 
Εθνική Ασφάλεια 

Χρήματα Λαθρέμπορος 
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1. Η αντιδιαστολή εθνικής ή/και εσωτερικής ασφάλειας με την ανθρώπινη 
ασφάλεια είναι μία αφαιρετική αντιθετική κατασκευή.  

2. Η ασφάλεια δεν είναι σε σύγκρουση με την ελευθερία, τουναντίον χωρίς 
ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία και το αντίστροφο βέβαια.  

3. Η ανθρώπινη ασφάλεια επομένως, που έχει στο επίκεντρο τον μετανάστη, δεν 
είναι ασύνδετη από την εθνική που έχει στο επίκεντρο το κράτος και τον πολίτη 
της χώρας υποδοχής.  

4. Τα κράτη μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων των ανθρώπων που 
βρίσκονται στο έδαφος τους και χωρίς να διαχωρίζουν πλειοψηφίες και 
μειοψηφίες.  
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 Το να προσπαθούμε, εσκεμμένα ή μη, να αγνοήσουμε τις 
πτυχές ασφάλειας της μετανάστευσης δεν σημαίνει σε 
καμία περίπτωση πως μπορούμε και να τις εξαφανίσουμε.  

Δεν ωφελεί να προσεγγίζουμε την ασφάλεια με όρους 
φοβικούς, ιδιαίτερα στην περίπτωση της μετανάστευσης.  

Η πιο δυναμική ερμηνεία της σχέσης είναι αυτή που βάζει τον 
άνθρωπο, ως ιδιώτη και όχι ως πολίτη, στο επίκεντρο της 
επιζητούμενης προστασίας.  
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