9. Ένταξη μεταναστών στην ελληνική κοινωνία
Με δεδομένο ότι η μετανάστευση στην Ελλάδα έγινε χωρίς σαφή κρατική
πολιτική, τόσο οι Έλληνες όσο και οι μετανάστες αντιδρούν διαφορετικά στο
φαινόμενο. Οι μετανάστες εξ αρχής δεν αισθάνθηκαν την ύπαρξη των δομών ενός
κυρίαρχου κράτους ενώ οι Έλληνες σχετικά πρόσφατα άρχισαν να ασχολούνται με
το θέμα. Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΣΥΕ από την απογραφή του 2001 οι
αλλοδαποί στον Δήμο Αμαρουσίου είναι 4.123, σε σύνολο πληθυσμού 69.470
κατοίκων (ποσοστό 5,94%).
Στην παρούσα χρονική συγκυρία η χώρα βρίσκεται σε οικονομική ύφεση και
αρκετοί πολίτες πιστεύουν ότι μια αιτία είναι οι μετανάστες.
Οι δήμοι μπορούν να έχουν διττό ρόλο. Πρώτα στην κατεύθυνση της ενημέρωσης
των πολιτών ότι οι μετανάστες εκτός του ότι θα ζήσουν μαζί μας είναι και ένας
παράγοντας που βοηθά στην οικονομία αλλά και στην αύξηση του πληθυσμού (ή
στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος).
Επίσης κάποιοι μετανάστες θα πρέπει να αποκτήσουν το δικαίωμα να γίνουν
έλληνες πολίτες αφού πληρώνουν φόρους και θα περάσουν το υπόλοιπο του βίου
τους εδώ.
Είναι ανάγκη οι μετανάστες να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία. Οι
δήμοι θα μπορούσαν για παράδειγμα να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας καθώς και ένα πλάνο για τη νομιμοποίηση της
παραμονής των μεταναστών σε συνεργασία με την κυβέρνηση.
Πρέπει επίσης να γίνει αντιληπτό από όλους ότι και οι μετανάστες έχουν
δικαιώματα.
Οι μετανάστες στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 10% του πληθυσμού και
προέρχονται κυρίως από μη ευρωπαϊκές χώρες (το 55% είναι Αλβανοί).
Είναι στον καθένα δύσκολο να αντιληφθεί πως η Ελλάδα από χώρα εξαγωγής
μεταναστών έγινε χώρα υποδοχής οικονομικών μεταναστών. Πρέπει να θυμηθούμε
τους Έλληνες μετανάστες και να βοηθήσουμε να δοθούν στους μετανάστες τα
δικαιώματα εκείνα να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή παρά το γεγονός ότι μπήκαν
παράνομα στη χώρα.
Πως, προτίθενται οι υποψήφιοι να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό1;
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Σημειώνεται ότι υπηρετώντας τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης στον Δήμο Αμαρουσίου,
συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί μέλη του ΚΑΠΗ παραδίδουν εθελοντικά μαθήματα σε μετανάστες και
πρόσφυγες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ομαλή ένταξη τους στην
ελληνική κοινωνία και στη δημιουργία συνθηκών αρμονικής συμβίωσης, μέσα από την εκμάθηση της Ελληνικής
γλώσσας, και την επαφή τους με τον Ελληνικό Πολιτισμό και την ιστορία της χώρας μας. Ταυτόχρονα στέλνει
ένα κοινωνικό μήνυμα ενάντια στην ξενοφοβία και τον ρατσισμό
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :
•
Δωρεάν, πρωινά και απογευματινά μαθήματα σε τμήματα ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών
σε χώρο του ΚΑΠΗ.
•
Αναφορά στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της Ελλάδας
•
Μάθημα Αγωγής του Πολίτη με στόχο να μάθουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους οι
αλλοδαποί που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•
Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές για να γνωρίσουν από κοντά τον Ελληνικό Πολιτισμό.
•
Προβολή ταινιών για τη ζωή στη Σύγχρονη και Αρχαία Ελλάδα.
•
Οργάνωση εκδηλώσεων για τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τους.
Τη χρονική περίοδο 2000-2001 λειτούργησαν 6 τμήματα διαφόρων επιπέδων και τα μαθήματα
παρακολούθησαν 80 άτομα ηλικίας από 16 έως 67 ετών, διαφορετικής εθνικότητας.

