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Διάλεξη της Καθ. Bridget Anderson για τη Μετανάστευση
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημόσιου Δικαίου (EPLO) διοργάνωσε διάλεξη με την Καθηγήτρια
Bridget Anderson, μια πολύ σημαντική μελετήτρια της μετανάστευσης, την Τρίτη 23 Ιουλίου
2019 από 7:00 έως 8:30 μ.μ. στις εγκαταστάσεις του EPLO στη Ρωμαϊκή Αγορά (Πλάκα). Ο τίτλος της
διάλεξης ήταν "Σπουδές στη Mετανάστευση- Κάνοντας τη διαφορά".
Ο Δρ.Θεόδωρος Φούσκας, Κοινωνιολόγος, διδάσκων και ερευνητής στα θέματα μετανάστευσης στο
Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής και ερευνητικός συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Δημοσίου Δικαίου (EPLO), παρουσίασε το έργο της Καθηγήτριας Bridget Anderson και συντόνισε τη
συζήτηση και την εκδήλωση.
Σπουδές στη μετανάστευση – Κάνοντας τη διαφορά
Η Bridget Anderson, Διευθύντρια του Ερευνητικού Κέντρου Κινητικότητες Μετανάστευσης σου
Bristol (MMB) και Καθηγήτρια Μετανάστευσης, Κινητικότητας και Ιθαγένειας, Πανεπιστήμιο του Bristol,
Ηνωμένο Βασίλειο ανέφερε μεταξύ άλλων:
"Πώς μπορούν οι σπουδές στη μετανάστευση να κάνουν τη διαφορά, πιο συγκεκριμένα, πώς μπορούν οι
σπουδές μετανάστευσης να κάνουν τη διαφορά στην τρέχουσα ευρωπαϊκή συγκυρία; Το πεδίο έχει
αναπτυχθεί σημαντικά από τη δεκαετία του 1990 με ορισμένους/ες εξαιρετικούς/ές μελετητές/τήτριες,
πολλοί/ες από τους/τις οποίους/ες, σύμφωνα με την παράδοση των κοινωνικών επιστημόνων που
κυριαρχούν στον τομέα, θέλουν να επηρεάσουν τον κόσμο. Ωστόσο, φαίνεται ότι αποτυγχάνουμε:
περισσότεροι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε δύσκολες και επικίνδυνες διαδρομές και σε πολλές
χώρες η λαϊκίστική διάθεση έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της εχθρότητας στους μετανάστες και
τους πρόσφυγες – πράγματι σε όσους φαίνονται ως «ξένοι». Σε αυτήν την παρουσίαση θα υποστηρίξω
ότι όσοι από εμάς θέλουμε να κάνουμε μια διαφορά πρέπει να αρχίσουμε λαμβάνοντας μια κριτική
ματιά στον τομέα μας και, δεόντως, στα σύνορά του. Θα μας προσκαλέσω να σκεφτούμε πώς
ασχολείται η έρευνα μας με (ή όχι) τη φυλή και την τάξη, και πώς αυτό σχετίζεται με τον μεθοδολογικό
εθνικισμό. Θα προτείνω στη συνέχεια να προχωρήσουμε πέρα από την κριτική, να αποκαλύψουμε τις
σχέσεις πρώτα μεταξύ των «μεταναστών» και των «πολιτών», δεύτερον, μεταξύ της ανθρώπινης
κίνησης και άλλων μορφών κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας των αγαθών και
του κεφαλαίου, και, τρίτον, μεταξύ της σύγχρονης καταστολής της «μετανάστευσης» και των
ιστορικών προσπαθειών για τον έλεγχο της κινητικότητας των οικονομικά ασθενέστερων. Αυτά τα είδη
κινήσεων έχουν τη δυνατότητα να μας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουμε τη μετανάστευση και τις
απαντήσεις σε αυτήν ως ένα πρίσμα μέσω του οποίου μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα και να
προχωρήσουμε πέρα από την τρέχουσα μεταναστευτική πολιτική. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, πρέπει να
οικοδομήσουμε νέα ακροατήρια για την έρευνά μας και να αναπτύξουμε νέες συνδέσεις μεταξύ
έρευνας και πρακτικής. Όλες αυτές οι προτάσεις με βγάζουν από τη «ζώνη άνεσής» μου. Αλλά ποιος
είπε ότι για να κάνει κανείς τη διαφορά θα είναι εύκολο;"
Η Bridget έχει λάβει DPhil στην Κοινωνιολογία και σπουδές στη Φιλοσοφία και τις Σύγχρονες
Γλώσσες. Είναι ο συγγραφέας των Us and Them? The Dangerous Politics of Immigration
Controls (Oxford University Press, 2013) και Doing the Dirty Work? The Global Politics of Domestic
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Labour (Zed Books, 2000). Έχει συν-επιμεληθεί τα βιβλία Who Needs Migrant Workers? Labour
Shortages, Immigration and Public Policy με τον Martin Ruhs (Oxford University Press, 2010 και
2012), The Social, Political and Historical Contours of Deportation με τον Matthew Gibney και την
Emanuela Paoletti (Springer, 2013), και το Migration and Care Labour: Theory, Policy and Politics με την
Isabel Shutes (Palgrave Macmillan, 2014).

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

