9. Ένταξη μεταναστών στην ελληνική κοινωνία
Βλάχος
Η μετανάστευση ως τομέας διαχείρισης και εφαρμογής δημόσιας πολιτικής έχει
αβέβαιο χαρακτήρα. Οι ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί και πολιτικοί φορείς μεταβάλλονται
συχνά και γρήγορα, ενώ εξελίσσονται ραγδαία τα στοιχεία του φαινομένου (λ.χ. αριθμός
μεταναστών, προέλευση, κατεύθυνση), και αντίστοιχα αλλάζουν οι στόχοι της σχετικής
πολιτικής. Λόγω του πολύπλευρου χαρακτήρα του θέματος, που αγγίζει κοινωνικές,
πολιτιστικές και οικονομικές παραμέτρους, παρατηρείται η τάση για ολιστικές προτάσεις
και λύσεις. Τέτοιες όμως προσεγγίσεις παραβλέπουν πολυσύνθετες πραγματικότητες που
κρύβονται πίσω από τον όρο «παράνομος» ή «νόμιμος» μετανάστης. Ο ρόλος της Τ.Α.
στα ζητήματα των μεταναστών παραμένει σήμερα περιορισμένος, παρόλο που ο Νόμος
αναγνωρίζει τον σημαντικό της ρόλο στο θέμα και στη κοινωνική ένταξή τους. Μένει να
αποτιμηθεί πώς θα εφαρμοστεί στη πράξη. Η νέα διοίκηση προτίθεται να κινηθεί στην:
• διάλυση της εικόνας απειλής από τους μετανάστες στις τοπικές κοινωνίες,
• ισότιμη ένταξή τους στη τοπική και γενικά στην ελληνική κοινωνία,
• συμμετοχή στο διάλογο για την ενσωμάτωσή τους,
• συνεργασία με άλλους φορείς, Ο.Τ.Α. και ΜΚΟ προς το σκοπό αυτό.
Ενδεικτικά, αυτά θα γίνουν με: α) πρόβλεψη θέσεων εργασίας για μετανάστες, όχι μόνο
τεχνικών, αλλά και διοικητικών, β) διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών κλπ
εκδηλώσεων με την αιγίδα του Δήμου, όπως «Η Γιορτή των Πολιτισμών», γ) ίδρυση λειτουργία ΚΕΠ Αλλοδαπών στελεχωμένου και με μετανάστες.
Διακολιού
Πρόκειται για ένα φλέγον θέμα. Παρότι η Ελλάδα υπήρξε διαχρονικά χώρα
αποστολής μεταναστών και θα έπρεπε τόσο το Κράτος όσο και η κοινή γνώμη να
αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της μετατροπής της κατά την τελευταία δεκαπενταετία σε
χώρα υποδοχής μεταναστών με αυξημένη ευαισθησία, σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει
το αντίθετο. Εγώ, ως μετανάστρια δεύτερης γενιάς στις Η.Π.Α., κατανοώ τα κίνητρα και
τα προβλήματα των μεταναστών, γιατί τα έχω βιώσει. Έτσι, προτείνω μία δέσμη μέτρων
η οποία ως άξονά της έχει από τη μια μεριά την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία
μας και από την άλλη την ενημέρωση των συμπολιτών μας για τα οφέλη που θα
υπάρξουν από την ομαλή ενσωμάτωσή τους (χτύπημα του μύθου της εγκληματικότητας ή
και άρση των αιτιών της με την κοινωνική συναναστροφή και αλληλεγγύη). Η λειτουργία
εκπαιδευτικών προγραμμάτων ένταξης (γλώσσα, τοπικά και εθνικά ήθη και έθιμα,
γενικές γνώσεις ιστορίας και γεωγραφίας κ.λπ.), η εξυπηρέτησή τους από τις δημοτικές
υπηρεσίες (πχ βοήθεια από τον Οργανισμό Εργασίας) και το Κ.Ε.Π., είναι μερικά από
όσα θα πρέπει να υλοποιηθούν.
Καρανάσιου
Οι μετανάστες που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα αποτελούν παράγοντα οικονομικής
ανάπτυξης. Είναι άνθρωποι από όλο τον κόσμο που παλεύουν για τα όνειρά τους στην
Ελλάδα. Είναι αναγκαίο κάθε κράτος να εγγυάται την προστασία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων του ανθρώπου σε όλους όσους ζουν και εργάζονται μέσα στα όρια της
επικράτειάς του. Παραμένει ένα μεγάλο θέμα για την ποιότητα της σχέση ανάμεσα στην
νομοθεσία και στην πράξη. Πρέπει να αξιοποιηθεί η εμπειρία που ο Ελληνικός Λαός ήδη
έχει αποκομίσει ως μετανάστης, απόδημος και ομογενής ώστε να μετατραπούν
συμπτώματα ξενοφοβίας σε φιλοξενία κατ’ αρχάς και τελικά σε πλήρη ένταξη.
1)Συνεργασία του δήμου με τις οργανώσεις των μεταναστών για δημιουργία
αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 2) Ανάληψη πρωτοβουλιών για συνεργασία με κινήσεις
πολιτών, επιτροπές, φορείς συνδικαλιστικούς, κοινωνικούς, επιστημονικούς,
πολιτιστικούς, εφημερίδες, περιοδικά, κτλ. 3) Συνεργασία με συλλόγους δασκάλων και

γονέων – κηδεμόνων του μοναδικού διαπολιτισμικού σχολείου που δημιουργήθηκε στην
Αθήνα, με στόχο την μεταφορά εμπειρίας. 4) Κυκλοφορία ενημερωτικών φυλλαδίων και
αφισών.
Μπρέγιαννης
Σχετικά με το θέμα των μεταναστών κρίνεται αναγκαία η ομαλή ένταξή τους στην
τοπική κοινωνία και επομένως οι υπηρεσίες του Δήμου πρέπει να υιοθετήσουν τις εξής
δύο βασικές αρχές: - Η μετανάστευση δεν συνιστά από μόνη της πρόβλημα, αλλά, εάν
δεν τύχει σωστής διαχείρισης, κάποιες διαστάσεις της μπορεί να δημιουργήσουν
περιπλοκές. - Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να έχει ουσιαστικό ρόλο στην
διαχείριση αυτού του ζητήματος.
Με βάση αυτές τις αρχές ο Δήμος πρέπει: 1. να δημιουργήσει δομές και
προγράμματα ειδικά για τους μετανάστες (μαθήματα ελληνικής γλώσσας, εκμάθηση
υπολογιστών, κ.α) 2. να στηρίξει τους μετανάστες μέσα από το υπάρχον δίκτυο των
κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου (Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, Βοήθεια στο
Σπίτι, ΚΑΠΗ , Οργανισμός Εργασίας κ.α.) 3. να προωθήσει ενεργά την πρόληψη και την
αντιμετώπιση φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού μέσα την υποστήριξη εκστρατειών
ενημέρωσης και με τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με
οργανώσεις μεταναστών. Οι εκδηλώσεις αυτές θα στοχεύουν στην επικοινωνία με τους
μετανάστες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
Δίνοντας προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του πολίτη και αξιοποιώντας το
πετυχημένο μοντέλο των Κ.Ε.Π ο Δήμος πρέπει να λειτουργήσει ένα Κέντρο
Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών το οποίο θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλους τους
μετανάστες που ζουν και εργάζονται στο Μαρούσι.
Αλεξανδρής
Κατ΄ αρχήν πρέπει στο δήμο Αμαρουσίου να γίνει σήμερα καταγραφή των
αλλοδαπών που ζουν στην πόλη. Είναι γνωστό ότι διαβιούν κυρίως στην περιοχή των
Εργατικών Πολυκατοικιών και σε παλιά σπίτια στη Λάκα Κότου και στο Σωρό. Αυτοί
που μένουν στην περιοχή των Εργατικών Πολυκατοικιών είναι πιο αρμονικά ενταγμένοι
στην πόλη, τα δε παιδιά τους φοιτούν στα σχολεία της περιοχής. Οι υπόλοιποι είναι
περιστασιακοί κάτοικοι που εναλλάσσονται συνεχώς. Είναι ανάγκη να υπάρξει
εκσυγχρονισμός του γραφείου αλλοδαπών στο δήμο που σύμφωνα με πληροφορίες
αντιμετωπίζει το φαινόμενο των αλλοδαπών στην πόλη με όρους «καλύβας Μπάρμπα –
Θωμά». Χρειάζεται εκσυγχρονισμός της υπάρχουσας υποδομής και πολιτικές ένταξης
του έτσι και αλλιώς μόνιμα διαβιούντος αλλοδαπού στοιχείου (στην συντριπτική τους
πλειοψηφία Αλβανοί) στην λειτουργία της πόλης και των υπηρεσιών της. Επίσης στην
κατεύθυνση αυτή να ενταθούν τα προγράμματα εκπαίδευσης και αμοιβαίας πολιτισμικής
εξοικείωσης αλλά και η διαφημιστική εκστρατεία διπλής κατεύθυνσης. Προς τους
κατοίκους για την αποδοχή της νέας αυτής πραγματικότητας και προς τους μετανάστες
για την ενσωμάτωση τους στην λειτουργία της πόλης (εκδηλώσεις πάσης φύσεως π.χ.
διαπολιτισμικό φεστιβάλ μουσικής και θεάτρου).
Βελούδος
Πριν από οποιαδήποτε τοποθέτηση πρέπει να σκεφτεί κανείς πως θα ήταν η Ελλάδα
χωρίς μετανάστες. Έλληνες μετανάστες στην Ευρώπη, στην Αμερική και σε όλο τον
κόσμο. Επιστήμονες, πολιτικοί, εργάτες. Χωρίς αυτούς η Ελλάδα θα ήταν τελείως
διαφορετική.
Τώρα η Ελλάδα αναλαμβάνει το ρόλο του αποδέκτη οικονομικών μεταναστών και
πρέπει να τους ενσωματώσει με το πιο ομαλό τρόπο.
Ο Δήμος αναλαμβάνει ουσιαστικό ρόλο. Εμπλουτίζεται με ήδη υπάρχουσες
πρακτικές και αναλαμβάνει δράση για την επίλυση των προβλημάτων των μεταναστών:

1. Ιδρύει γραφείο Μετανάστη με σκοπό να τον διευκολύνει στις επαφές του με τη
Δημόσια Διοίκηση.
2. Δημιουργεί Κέντρο Εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας, με την στελέχωση του
από εθελοντές, βοηθά τους μετανάστες να αντιπαρέλθουν σε οποιεσδήποτε
μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
3. Διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις με στόχο την ανάδειξη της κουλτούρας
τους.
4. Τους εντάσσει στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας.
Ενημερώνει τους δημότες για τον θετικό ρόλο των μεταναστών με σκοπό να
περιορίσει τα φαινόμενα αποκλεισμού και ρατσισμού.

