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Ο Όσκαρ Λαφονταίν για τη μετανάστευση.

(Από τη συνέντευξη του Όσκαρ Λαφοντέν στην κεντροαριστερή Frankfurter Rundschau,
11-11-2019).

• Frankfurter Rundschau : Και πάλι για την προσφυγική πολιτική: Λέτε και εσείς ότι
καλύτερα είναι η βοήθεια να δοθεί επιτόπου, στις χώρες προέλευσης.
"Εάν ένα μέρος από τα δισεκατομμύρια που διαθέτουμε στη Γερμανία για τους πρόσφυγες
να δαπανούσαμε για τους καταυλισμούς προσφύγων στην Εγγύς Ανατολή και στην Αφρική
θα βελτιώναμε τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν καταλαβαίνω γιατί πολιτικοί που
έχουν την απαίτηση να θεωρούνται αριστεροί, δεν βλέπουν ότι είναι καλύτερα να βοηθάς
έναν πολύ-πολύ μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων στους καταυλισμούς, αντί τους σχετικά
λιγότερους ανθρώπους που έρχονται σε μας".

• Fr. R. : Το οποίο σημαίνει ;
"Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι αμέριστη. Μας δεσμεύει να βοηθήσουμε τους φτωχότερους,
οι οποίοι είναι πολύ αδύναμοι ή δεν έχουν τα χρήματα να έρθουν στην Ευρώπη".
• Fr. R. : Σε αυτό το θέμα το κόμμα σας (die Linke / Η Αριστερά) είναι διασπασμένο. Γιατί
δεν μπορείτε να συμφωνήσετε : αλληλεγγύη στις χώρες προέλευσης από τη μια, όμως από
την άλλη να επιδιώκετε ανοιχτά σύνορα, μια και η κατάσταση σε αυτές τις χώρες δεν έχει
βελτιωθεί.
"Φυσικά μπορείς να κάνεις και τα δύο. Όμως, πρώτα απ΄ όλα πρέπει να βοηθάς επί τόπου,
διαφορετικά θα έρχονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι σ΄ εμάς. Και ότι έχει να κάνει με
την μετανάστευση : Είναι καλύτερα να χτίζεις, όπως ο Άλμπερτ Σβάιτσερ, νοσοκομεία στην
Αφρική αντί ν’ αποσπάς γιατρούς από την Αφρική. Αυτό είναι νεοαποικισμός".
• Fr. R. : Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Πάνω σε τι λοιπόν διαφωνείται στην
Αριστερά ;
"Την άποψη των προέδρων του κόμματος, ότι όλοι μπορούν να έρχονται και να παίρνουν
1050 € το μήνα – αυτό δεν γίνεται κατανοητό από ανθρώπους που είναι άνεργοι ή
χαμηλόμισθοι ή χαμηλοσυνταξιούχοι. Αυτό δεν είχε, ούτε έχει να κάνει με ανοιχτά σύνορα
για όλους, αλλά στην πραγματικότητα η πρόταση της κομματικής ηγεσίας είναι : Ανοιχτό
κοινωνικό κράτος για όλους. Σε αντίθεση με αυτό ο ΟΗΕ πρότινος διαπίστωσε : Ειδικά από
την Αφρική δεν έρχονται οι πιο αδύναμοι σε εμάς, αλλά τα μεσαία και τα ανώτερα
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στρώματα."
• Fr. R. : Το κόμμα σας τελευταία δεν έχασε από κανέναν άλλον τόσους πολλούς ψήφους
όσο από την «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD).
"Πολλοί εργάτες και άνεργοι, που ακόμα το 2009 μας είχαν ψηφίσει, δεν μπορούν να
αντιληφτούν γιατί οι πολιτικοί δεν θέλουν να δουν τον ανταγωνισμό που υπάρχει στο τομέα
των χαμηλόμισθων και στην αγορά κατοικίας. Αλλά και που δεν λαμβάνουν υπόψη και τα
προβλήματα στα σχολεία με πολλά παιδιά που δεν μιλούν γερμανικά, τα οποία
εμφανίζονται ιδιαίτερα σε αστικές γειτονιές όπου κατοικούν άνθρωποι με χαμηλό
εισόδημα."
• Fr. R. : Γιατί όμως όχι μια κοινωνική πολιτική, η οποία αρκεί για γηγενείς και μετανάστες
στον ίδιο βαθμό ; Χρήμα υπάρχει αρκετό.
"Υπάρχει πολύ διαθέσιμο χρήμα ; Αυτό είναι το τεράστιο ψέμα του πρασινο-φιλελεύθερου
περιβάλλοντος και ακούγεται στα αυτιά των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων
σαν χλευασμός."

Βασίλης Στοϊλόπουλος
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