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Και ρατσιστές και
εθνικιστές;
Πως αντιµετωπίζουµε οι Έλληνες τη
διαφορετικότητα των ανθρώπων και
των φυλών; Θα προτιµούσαµε να
µην δεχόταν η Ελλάδα
οικονοµικούς µετανάστες; Πως
αντιµετωπίζεται το θέµα της
µετανάστευσης στα social media
και που αποδίδονται τα
προβλήµατα που υπάρχουν;

Σε αυτά τα ερωτήµατα απάντησαν η TNS ICAP καταγράφοντας τη
γνώµη των Ελλήνων σε έρευνα γενικού κοινού και η BaaS
διερευνώντας πως αντιµετωπίζεται το θέµα της µετανάστευσης στα
social media.
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Και ρατσιστές
και
εθνικιστές;

Σύµφωνα µε την έρευνα της TNS ICAP
στη συντριπτική µας πλειοψηφία (93%)
οι Έλληνες πιστεύουµε ότι είµαστε
φιλόξενοι και ανεκτικοί ως προς τη
διαφορετικότητα των ανθρώπων – και
αυτή η αντίληψη φαίνεται να
ενδυναµώνεται σε σχέση µε το 2011
όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν της
τάξης του 88%.
Παρόλα αυτά, οι 7 στους 10 (68%)
πιστεύουµε ότι θα ήταν καλύτερο να µην
έρχονται στην Ελλάδα οικονοµικοί
µετανάστες από χώρες λιγότερο
αναπτυγµένες. Και η συγκεκριµένη
ξενοφοβική αντίληψη ενισχύεται µε τη
πάροδο χρόνου: το 2011, µόλις ένα
χρόνο πριν, οι 6 στους 10 (59%)
δηλώναµε ότι θα ήταν καλύτερο να µην
έρχονται στη χώρα µας µετανάστες από
λιγότερο αναπτυγµένες χώρες.
Βέβαια, σπεύδουµε να συµφωνήσουµε
(72%) ότι δεν υπάρχουν απολίτιστοι και
πολιτισµένοι λαοί, υπάρχουν µόνο
διαφορετικοί πολιτισµοί .....µόνο που θα
ήταν προτιµότερο να µένουν µακριά
µας.
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Βαθιά ριζωµένες αντιλήψεις και στερεότυπα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι οι 6 στους
10 (63%) πιστεύουµε ότι το έθνος
µας είναι ανώτερο σε πολλά σηµεία σε
σχέση µε άλλα έθνη. Και αυτή η
αντίληψη ενισχύεται φέτος σε σχέση µε
πέρυσι καθώς το 2011 οι 4 στους 10
(43%) είχαµε –ή τουλάχιστον
δηλώναµε– αυτή την αντίληψη.
Και όχι µόνο πιστεύουµε ότι είµαστε
ανώτεροι από άλλα έθνη, αλλά το
65% δηλώνουµε ότι είµαστε
διατεθειµένοι να υποστηρίξουµε τη
χώρα µας ανεξάρτητα αν αυτό που
κάνει είναι σωστό ή λάθος. Και εδώ
σηµειώνεται µία εντυπωσιακή ενίσχυση
της συγκεκριµένης άποψης σε σχέση
µε το 2011, όπου το αντίστοιχο
ποσοστό ήταν 41%.

Παίρνοντας υπόψη µας τα παραπάνω ευρήµατα, είναι ‘εντυπωσιακό’ το
ότι µόνο οι 3 στους 10 (33%) – ποσοστό που παραµένει στα ίδια
επίπεδα µε το 2011-, δηλώνουµε ότι είναι προτιµότερο η κάθε
κοινωνική, θρησκευτική, φυλετική και εθνική οµάδα να συναναστρέφεται
τους οµοίους της. Ίσως γιατί µία τέτοια αντίληψη, η οποία είναι αρκετά
έντονα ‘ρατσιστική’, θα ερχόταν σε άµεση αντίθεση µε το ‘στερεότυπο’
που έχουµε ότι είµαστε φιλόξενοι και ανεκτικοί στη διαφορετικότητα.
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Ένα θέµα που απασχολεί πολλούς

Εστιάζοντας στο θέµα της
µετανάστευσης, ας δούµε πως αυτό
συζητήθηκε στα social media. Το
ενδιαφέρον των χρηστών ήταν ιδιαίτερα
έντονο, µε εντυπωσιακό αριθµό
συζητήσεων να διεξάγονται κατά το
πρώτο 15νθηµέρο του Μαΐου.
Τα κύρια θέµατα που υπήρχαν στην
επικαιρότητα τις συγκεκριµένες ηµέρες
και 'πυροδότησαν' τις συζητήσεις, ήταν
η λειτουργία του κέντρου κράτησης
παράνοµων µεταναστών στην
Αµυγδαλέζα και το θέµα της οροθετικής
ιερόδουλης.

Γενικά, σε ένα πρώτο επίπεδο, καταγράφεται και εδώ µία τάση να
αναδείξουµε το 'ανεκτικό' προς τη διαφορετικότητα προφίλ µας, καθώς
οι ρατσιστικές απόψεις και ενέργειες απέναντι στους µετανάστες
κατακρίνονται από τη πλειοψηφία των χρηστών.
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Ανήσυχοι για τη δηµόσια υγεία

Να σηµειώσουµε ότι όσον αφορά
στο κέντρο κράτησης παράνοµων
µεταναστών στην Αµυγδαλέζα, η
έρευνα στο γενικό κοινό
καταδεικνύει σχεδόν καθολική
γνώση (το γνωρίζουν οι 9 στους
10) καθώς και το ότι είµαστε
'κάπως διχασµένοι' ως προς το αν
αυτό αποτελεί ή όχι ένα αναγκαίο
µέτρο για τη διαχείριση της
παράνοµης µετανάστευσης: οι 5
στους 10 συµφωνούµε ότι είναι
ένα αναγκαίο µέτρο ενώ 4 στους
10 διαφωνούµε µε αυτό το µέτρο.
Στα social media το θέµα αυτό
προκαλεί θύελλα αρνητικών
σχολίων, καθώς κάποιοι το
προσοµοιάζουν µε "στρατόπεδα
συγκέντρωσης" και άλλοι είναι
αντίθετοι καθώς δεν πιστεύουν ότι
αποτελεί λύση στο πρόβληµα της
παράνοµης µετανάστευσης

Το θέµα της οροθετικής
ιερόδουλης, επίσης, πυροδότησε
πληθώρα συζητήσεων µε
αντικρουόµενα µηνύµατα. Από τη
µία µεριά η ''διαπόµπευση" της
µέσω των ΜΜΕ προκάλεσε την
αντίδραση πολλών χρηστών οι
οποίοι καταδίκασαν τη
συγκεκριµένη µεταχείριση καθώς
θεώρησαν ότι προκλήθηκε από τη
"µειονοτική" της ταυτότητα.
Από την άλλη µεριά, το
συγκεκριµένο ζήτηµα επέφερε και
µεγάλο αριθµό σχολίων σχετικά µε
"υγειονοµικές βόµβες" καθώς και
µε "κακές συνθήκες διαβίωσης των
µεταναστών", σχόλια που
υποδηλώνουν µία διάχυτη
αντίληψη ότι η παράνοµη
µετανάστευση δηµιουργεί
κινδύνους για τη δηµόσια υγεία.
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Χωρίς πλάνο και κοινά αποδεκτή λύση για ισότιµη
συµβίωση

Ένα ακόµα θέµα που σχολιάστηκε
ευρέως στα social media είναι η
γκετοποίηση ορισµένων γειτονιών
στις µεγάλες πόλεις.
Η γκετοποίηση συνδέεται επίσης
µε το θέµα της δηµόσιας υγείας
αλλά παράλληλα συνδέεται και µε
την αύξηση της εγκληµατικότητας,
τη δηµιουργία ενός κλίµατος
φόβου και ανασφάλειας και µε την
απαξίωση πολλών γειτονιών σε
συναισθηµατικό αλλά και σε
οικονοµικό επίπεδο.
Οι ευρύτερες οικονοµικές
συνιστώσες της παράνοµης
µετανάστευσης ήταν ένα ιδιαίτερα
σηµαντικό θέµα, που επέφερε
µεγάλο αριθµό συζητήσεων.
Πολλοί χρήστες ανέδειξαν το
πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί
στην ελληνική οικονοµία λόγω της
ανασφάλιστης εργασίας και της
παραοικονοµίας από την οποία το
δηµόσιο χάνει πολύτιµα έσοδα, µε
τη συµβολή όµως των Ελλήνων
εργοδοτών.

Που αποδίδονται εν τέλει οι
ευθύνες για το θέµα της
παράνοµης µετανάστευσης και
των προβληµάτων που επιφέρει;
Οι χρήστες των social media
αποδίδουν ευθύνες κυρίως στις
εκάστοτε κυβερνήσεις και τα
κόµµατα καθώς πιστεύουν ότι
απέτυχαν να καταρτίσουν ένα
βιώσιµο πλάνο και µία κοινά
αποδεκτή λύση για το θέµα της
µετανάστευσης ώστε να
βοηθήσουν µετανάστες και
Έλληνες να ζήσουν µε ισότιµους
όρους.
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Ως κοινωνία πρέπει να διανύσουµε σηµαντική απόσταση
ώστε να κατακτήσουµε την ανεκτικότητα και τη φιλοξενία
που σε θεωρητικό επίπεδο ισχυριζόµαστε ότι µας διακρίνουν

Από τα δεδοµένα της έρευνας, είναι έκδηλο ότι οι ρατσιστικές και ξενοφοβικές
αντιλήψεις οι οποίες ήταν ήδη αρκετά διαδεδοµένες στην ελληνική κοινωνία,
ενισχύονται σε σηµαντικό βαθµό µε τη πάροδο του χρόνου.
Επιπλέον, εκτός από τις ξενοφοβικές απόψεις ενισχύονται και εθνικιστικές
αντιλήψεις που σχετίζονται µε την ανωτερότητα του έθνους µας καθώς και την
υποστήριξη της χώρας ανεξάρτητα από το αν υπάρχει δίκαιη διεκδίκηση παράγοντες που ιστορικά έχουν υποθάλψει ρατσιστικά και επιθετικά
φαινόµενα.
Η αντίληψη που έχουµε ότι είµαστε φιλόξενο έθνος και ανεκτικοί στη
διαφορετικότητα δεν είναι µόνο µία πεποίθηση που δηλώνεται ευθέως µετά τις
ερωτήσεις του ερευνητή αλλά διαφαίνεται και στο τρόπο µε τον οποίο
συζητήθηκε το θέµα της µετανάστευσης στα social media. Η αντίληψη αυτή
απλά δηλώνεται σε πρώτο επίπεδο αλλά δεν διακρίνει τη συνολική µας στάση
απέναντι στο µεταναστευτικό ζήτηµα το οποίο συνδέεται σχεδόν µονοσήµαντα
µε τα προβλήµατα που επιφέρει στη κοινωνική και οικονοµική ζωή.
Είναι σαφές από τα δεδοµένα που έχουµε, ότι ως κοινωνία πρέπει να
διανύσουµε σηµαντική απόσταση ώστε να κατακτήσουµε την ανεκτικότητα και
τη φιλοξενία που σε θεωρητικό επίπεδο ισχυριζόµαστε ότι µας διακρίνουν και
να αποδεχτούµε το ‘διαφορετικό’.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Η έρευνα της TNS ICAP πραγµατοποιήθηκε τηλεφωνικά ανάµεσα σε αντιπροσωπευτικό δείγµα
ατόµων 15-54 ετών που µένουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε αστικές πόλεις της χώρας.
Η έρευνα της BaaS διενεργήθηκε στα social media το πρώτο δεκαπενθήµερο του Μαΐου.
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