Έρευνα

Ρατσισμός & Μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα
15.000 συζητήσεις μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο συνέλεξε η BaaS κατά την έρευνα που διενήργησε στα κοινωνικά μέσα
για τον ρατσισμό και το μεταναστευτικό ζήτημα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαίου. Ο τεράστιος αριθμός των
συζητήσεων μαρτυρά το έντονο ενδιαφέρον των χρηστών για το θέμα, ενώ τα συναισθήματα που εκφράζονται είναι
ιδιαίτερα αρνητικά, από όποια πλευρά κι αν δει κανείς το μεταναστευτικό. Από τη μία, η ρατσιστική στάση απέναντι
στους μετανάστες κατακρίνεται από την πλειοψηφία των χρηστών. Από την άλλη, το κοινό αναγνωρίζει τα σοβαρά
προβλήματα που έχουν προκύψει στην οικονομία λόγω της ανασφάλιστης / μαύρης εργασίας, στην υγεία (πρόσφατο
παράδειγμα η οροθετική ιερόδουλη), στην κοινωνική συνοχή λόγω της γκετοποιήσης κ.ά. Κυρίως όμως, το κοινό ρίχνει
τις ευθύνες στην αποτυχία των κομμάτων και των εκάστοτε κυβερνήσεων να συγκροτήσουν ένα βιώσιμο πλάνο, για να
προστατέψουν την κοινωνία και να βοηθήσουν μετανάστες και Έλληνες να ζήσουν με ισότιμους όρους.
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Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαίου, το θέμα αντιμετωπίστηκε στα κοινωνικά μέσα από πολλές διαφορετικές
οπτικές γωνίες. Οι σημαντικότερες είναι οι εξής:
1. Ο χειρισμός του μεταναστευτικού από τις εκάστοτε κυβερνήσεις που δεν κατάφεραν να βρουν μια κοινά
αποδεκτή λύση, αλλά αντίθετα δημιούργησαν προβλήματα και στους πολίτες, αλλά και στους μετανάστες.
2. Η ζημιά που προκαλείται στην εθνική οικονομία και στην αγορά εργασίας με την μη πάταξη της ανασφάλιστης
εργασίας μεταναστών, με τη συμβολή πάντα Ελλήνων εργοδοτών.
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3. Η δημιουργία κέντρου κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα, η οποία προκάλεσε θύελλα αρνητικών
σχολίων από χρήστες που πιστεύουν ότι δεν αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση και το χαρακτηρίζουν
«στρατόπεδο συγκέντρωσης».
4. Η αποκάλυψη ότι πολλές ιερόδουλες είναι οροθετικές, η οποία ενίσχυσε την άποψη ότι οι μετανάστες από μη
ανεπτυγμένες χώρες αποτελούν «υγειονομική βόμβα» για την κοινωνία. Συγχρόνως όμως, η ‘διαπόμπευση’ της
οροθετικής ιερόδουλης μέσω των ΜΜΕ προκάλεσε την αντίδραση πολλών χρηστών, οι οποίοι καταδίκασαν τη
δημοσιοποίηση της φωτογραφίας της και γενικά τη μη ισότιμη μεταχείρισή της επειδή είναι μετανάστρια.
5. Η ενίσχυση ρατσιστικών απόψεων και ενεργειών στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, η οποία επίσης
καταδικάζεται από πολύ μεγάλη μερίδα χρηστών.
6. Η συνεχιζόμενη γκετοποίηση ορισμένων περιοχών στις μεγάλες πόλεις, η οποία προκαλεί αύξηση της
εγκληματικότητας και διαλύει την κοινωνική συνοχή.
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Αρνητικό

Ουδέτερο

Θετικό

2%

34%

64%

Έρευνα

Ρατσισμός
Ένα απο τα βασικά θέματα συζητήσεων που συσχετίζονται με το μεταναστευτικό είναι ο ρατσισμός. Πολλά είναι τα
σχόλια εναντίον του ρατσισμού και συνδέονται με τη δημιουργία κέντρου κράτησης μεταναστών, τον χειρισμό του
θέματος της οροθετικής ιερόδουλης, αλλά και τις διακηρύξεις ακροδεξιού πολιτικού κόμματος.

Συναίσθημα:
Ρατσισμός
Εναντίον

Ουδέτερο

14%

86%
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Γκετοποίηση
Η άποψη των χρηστών που μιλούν για γκετοποίηση είναι σφόδρα αρνητική απέναντι σε αυτό το φαινόμενο δεδομένου
ότι αυξάνει την εγκληματικότητα, προκαλεί κινδύνους στη δημόσια υγεία και παράλληλα, οδηγεί σε απαξίωση πολλές
γειτονιές μεγάλων ελληνικών πόλεων, με άμεση συνέπεια την κατάρρευση της τοπικής οικονομίας αλλά και την
δημιουργία κλίματος φόβου και ανασφάλειας.

Συναίσθημα:
Γκετοποίηση
Αρνητικό

Ουδέτερο

11%

89%
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Κέντρα κράτησης μεταναστών
Η δημιουργία κέντρων κράτησης μεταναστών προκάλεσε έντονα αρνητικό συναίσθημα, σε κάποιους επειδή θυμίζουν
στρατόπεδα συγκέντρωσης, σε κάποιους επειδή δεν αποτελούν λύση του προβλήματος, και σε κάποιους άλλους
επειδή θεωρήθηκε μια καθαρά προεκλογική κίνηση.

Συναίσθημα:
Κέντρα κράτησης
Αρνητικό

Ουδέτερο

6%

94%
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Χειρισμοί από Κυβέρνηση – κόμματα
Οι χρήστες των κοινωνικών μέσων είναι σαφέστατα αρνητικοί απέναντι στην κυβέρνηση και τα κόμματα. Άλλοι
θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο, άλλοι πιστεύουν ότι κάποια κόμματα νοιάζονται περισσότερο για
τους μετανάστες παρά για τους Έλληνες πολίτες, και άλλοι κατηγορούν τα κόμματα εκείνα που θέλουν να διώξουν
μετανάστες ή να τους παρέχουν μειωμένα δικαιώματα. Ελάχιστοι χρήστες εκφράζονται θετικά για τις κινήσεις
επαναπροώθησης των μεταναστών, καθώς και για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις οροθετικές ιερόδουλες για
χάρη της δημόσιας ασφάλειας και υγείας.

Συναίσθημα:
Πολιτικοί χειρισμοί
Αρνητικό

Ουδέτερο

Θετικό

0%

31%

69%
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Επιπτώσεις στην οικονομία
Πολλοί χρήστες στα κοινωνικά μέσα αναδεικνύουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην ελληνική οικονομία και
απο την παράνομη μετανάστευση λόγω της ανασφάλιστης εργασίας και της παραοικονομίας, από την οποία το
δημόσιο χάνει πολύτιμα έσοδα. Κάποιοι τονίζουν ακόμα ότι σε γκετοποιημένες περιοχές η τοπική οικονομία μαραζώνει
και κλείνουν πολλές μικρές επιχειρήσεις.

Συναίσθημα:
Επιπτώσεις στην
Οικονομία
Αρνητικό

Ουδέτερο
0%

31%

69%

Θετικό
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Προβλήματα στην υγεία
«Οροθετικές ιερόδουλες», «υγειονομικές βόμβες», «κακές συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών», «στέρηση
δικαιώματος στην υγεία από τους παράνομους μετανάστες», «λάθος κινήσεις του Υπουργείου Υγείας» είναι μερικές
από τις επαναλαμβανόμενες φράσεις που εκφράζουν έντονα αρνητικό συναίσθημα. Είναι διάχυτη η ανασφάλεια, η
οποία έχει δημιουργήσει την άποψη ότι οι μετανάστες είναι επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

Συναίσθημα:
Επιπτώσεις στην
Υγεία
Αρνητικό

Ουδέτερο
0%
11%

89%

θετικό
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Επιπτώσεις στην Εργασία
Αρνητικό συναίσθημα επικρατεί και σε αυτό τον τομέα, καθώς κάποιοι χρήστες θεωρούν οτι οι Έλληνες χάνουν θέσεις
εργασίας από τους παράνομους μετανάστες λόγω της μαύρης εργασίας που παρέχουν και λόγω του κλεισίματος
μικρών επιχειρήσεων σε γκετοποιημένες γειτονιές. Παράλληλα όμως, κάποιοι αντιδρούν υποστηρίζοντας ότι οι
μετανάστες πρέπει να έχουν δικαίωμα στην εργασία και με τους ίδιους όρους όπως οι Έλληνες πολίτες.

Συναίσθημα:
Επιπτώσεις στην
Εργασία
Αρνητικό

Ουδέτερο
0%

27%

73%

Θετικό

