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Διδάγματααπό την Ευρώπη οφείλουν να αντλήσουν οι ΗΠΑ αναφορικά με την αντιμετώπιση του
μεταναστευτικού, γράφει η Wall Street Journal. Την περασμένη εβδομάδα, η Χίλαρι Κλίντον
εξέπληξε πολλούς, δηλώνοντας σε βρετανική εφημερίδα ότι "η Ευρώπη χρειάζεται να διαχειριστεί
τη μετανάστευση".
Οιηγέτες της ηπείρου πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι "δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να
παρέχουν καταφύγιο και υποστήριξη" σε όλους όσους επιθυμούν να μεταναστεύσουν. Το χάος
των συνόρων θρέφει τον αντι-μεταναστευτικό λαϊκισμό στις ΗΠΑ και την Ευρώπη - και πρέπει να
το γνωρίζουμε, συμπλήρωσε.
Κατάτη διάρκεια της εκστρατείας του 2016, η κυρία Κλίντον είχε εστιάσει περισσότερο στη
χαλάρωση των συνόρων με το Μεξικό και λιγότερο στην ασφάλεια, και πλέον θεωρεί ότι αυτός
είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους εξελέγη πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα, η
κατάσταση στα νότια σύνορα των ΗΠΑ, κάθε άλλο παρά ομαλή είναι και η Ευρώπη αποτελεί μια
προειδοποίηση για τους Δημοκρατικούς που θεωρούν τα εθνικά σύνορα πεπερασμένα. Το 2015,
η δήλωση της καγκελαρίου Μέρκελ ότι "το θεμελιώδες δικαίωμα ασύλου δεν έχει περιορισμό",
οδήγησε πλήθος μεταναστών προς την Ευρώπη. Ακόμα και όταν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι
διαπίστωναν ότι ένας μετανάστης δεν διέθετε νόμιμη αξίωση ασύλου, συχνά του επέτρεπαν την
παραμονή, με τη συμπαράσταση και αριστερών ακτιβιστών που αντιτάσσονταν στις απελάσεις με
κάθε μέσο. Η λογική της χαλαρής επιβολής εξαπλώθηκε γρήγορα και αποδείχθηκε σημαντικός
μαγνήτης για την παράνομη μετανάστευση.
Σύμφωναμε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πλειοψηφία των μεταναστών που ταξίδευσαν
στην Ευρώπη το 2015 "δεν ήταν αιτούντες άσυλο αλλά οικονομικοί μετανάστες", οι οποίοι "δεν
είχαν ισχυρότερο δικαίωμα να είναι στην Ευρώπη από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο". Η Χίλαρι
Κλίντον εξήρε τη "γενναιόδωρη και συμπονετική" προσέγγιση ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών για
την αντιμετώπιση της μεγαλύτερης προσφυγικής κρίσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ωστόσο, οι ίδιες κυβερνήσεις απέτυχαν να ενισχύσουν την ασφάλεια των δικών τους πολιτών από
πολλές εγκληματικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης ακόμα και της τρομοκρατίας. Ο άνθρωπος
που τον Ιούλιο του 2016 προέβη στο πρώτο ισλαμικό κτύπημα κατά της Γερμανίας ήταν Σύρος
πρόσφυγας, που απέτυχε να τού χορηγηθεί άσυλο. Τα καλά νέα είναι ότι τα προβλήματα της

Αμερικής στα νότια σύνορα ωχριούν σε σχέση με αυτό που γνώρισε η Δυτική Ευρώπη. Τα κακά
νέα είναι ότι η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται. Η αντι-μεταναστευτική ατζέντα του προέδρου
είναι τόσο γνωστή, όσο και λανθασμένη, αλλά έχει δίκιο να λαμβάνει την κατάσταση σοβαρά
υπόψη. Ο Τραμπ επιθυμεί οι ΗΠΑ να διδαχθούν από τα πρόσφατα λάθη της Ευρώπης, ενώ
πολλοί Δημοκρατικοί φαίνονται έτοιμοι να τα επαναλάβουν, γράφει.
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