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Στις ιταλικές εκλογές, εμφανίστηκε και το μεταναστευτικό. Το κόστος της μετανάστευσης θα
βαρύνει τις φτωχότερες χώρες και ομάδες, με φριχτές επιπτώσεις στους κατοίκους. Η Ευρώπη θα
διχαστεί για το πρόβλημα αυτό. Και το κάνει δυσκολότερο η περιφρόνηση που εκτοξεύεται σε
όσους αντιτίθενται στη μετανάστευση.

Ο Τζ. Φρίντμαν κάνει γεωπολιτικές προγνώσεις, και είναι στρατηγιστής διεθνών υποθέσεων. Στο
άρθρο του με αφορμή τις ιταλικές εκλογές, εκτιμά ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα τώρα
ξεκινάει, θα ενταθεί ακόμα περισσότερο, και θα προκαλέσει διάρρηξη και στην ΕΕ και σε άλλες
χώρες.

... οικονομία

Το αποτέλεσμα των εκλογών δείχνει ότι οι Ιταλοί είναι δυσαρεστημένοι με την πραγματικότητα
της χώρας τους. Το οικονομικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν μπορεί να
καλύψει ταυτόχρονα μια χαλαρή νομισματική πολιτική για την Ιταλία, και μια πιο σφιχτή για την
Γερμανία. Οι Ιταλοί βλέπουν την ΕΚΤ, και το γερμανικό νομισματικό μοντέλο ως απειλή για την
ιταλική ευημερία. Λόγω και της κρίσης της ενέργειας οι αποκλίσεις των κρατών θα ενταθούν, μια
μεγάλη απειλή για την ΕΕ.

... ειρήνη και ευημερία

Η ένταση Ιταλίας Γερμανίας είναι απειλή για την ΕΕ. Στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται οι
ευρωπαίοι πολιτικοί θα προστατεύσουν τα συμφέροντα των ψηφοφόρων τους, αποκλίνοντας από
την ΕΕ, και με ανταγωνισμό μεταξύ τους. Στην Ευρώπη η ειρήνη κλονίζεται, και η ευημερία
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τη  , αι με α ταγω ισμό μεταξύ τους. τη  υρώπη η ειρή η λο ίζεται, αι η ευημερία
υποχωρεί. 

... η μετανάστευση

Στις Ιταλικές εκλογές εμφανίστηκε και το θέμα της παράνομης μετανάστευσης. Από το 2015
εμφανίστηκαν δύο παρατάξεις: 

Αυτοί που θεωρούσαν ηθική υποχρέωση να δεχθούν μετανάστες, και 
αυτοί που ήθελαν να το περιορίσουν.

Είμαι μετανάστης και σίγουρα δεν αντιτίθεμαι στη μετανάστευση. Όμως ο φόβος προς τους
μετανάστες δεν μπορεί να απορριφθεί ως απλώς ρατσισμός.  

... το κόστος της μετανάστευσης

Το κόστος της μετανάστευσης βαρύνει ομάδες που δυσκολεύονται να σηκώσουν το βάρος. Όταν οι
μετανάστες φτάνουν σε μια χώρα, δεν ζουν ανάμεσα στους πλούσιους. 

Η μετανάστευση είναι μια βάναυση εμπειρία για τους νέους και μια ακόμη πιο φρικτή επίπτωση
στους κατοίκους. Δεν έφταιγε κανείς πραγματικά, εκτός από αυτούς που υπερασπίστηκαν την
πολιτική χωρίς να καταλαβαίνουν τι σημαίνει μεγάλης κλίμακας μετανάστευση.
Το μοτίβο που είδα στην Ν. Υόρκη, το βλέπω τώρα στην Ευρώπη. 
Οι πιο παθιασμένοι υποστηρικτές της μετανάστευσης δεν ζουν στις γειτονιές στις οποίες
εγκαθίστανται οι μετανάστες, ούτε έχουν καμία αίσθηση του που θα οδηγήσει η σύγκρουση των
πολιτισμών. 
Δεν είναι ότι αδιαφορούν για το χάος. είναι ότι απλά δεν μπορούν να το καταλάβουν.

... η διάρρηξη της συνοχής

Η αύξηση της εχθρότητας προς τους μετανάστες στην Ευρώπη θα αυξηθεί όταν οι μετανάστες θα
σταλούν στις φτωχότερες γειτονιές των φτωχότερων χωρών. 
Είμαι εδώ στην Αμερική ως μετανάστης. Αλλά γνωρίζω επίσης ότι δεν υπάρχει μνημείο που να
περιέχει τα ονόματα αυτών που πλήρωσαν γι' αυτό.

Το μεταναστευτικό ζήτημα υπάρχει σε όλες τις χώρες. Αλλά στην Ευρώπη, είναι πιο διχαστικό. 
Καταλαβαίνω τη θέση της Ιταλίας για τη μετανάστευση, η οποία μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: «Ας
πάνε όλοι στη Γερμανία». 

Εδώ δημιουργείται ένα ισχυρό πρόβλημα που τροφοδοτείται από την περιφρόνηση που
εκτοξεύεται σε όσους αντιτίθενται στη μετανάστευση από τις ηθικά ανώτερες τάξεις. 
Η ΕΕ θα διχαστεί από αυτά τα ζητήματα, όπως και άλλες χώρες. 
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