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 ΣΥΣΤΑΣΈΙΣ 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων στα πολυπολιτισμικά σχολεία
•  Κατανομή του σχολικού χρόνου έτσι ώστε να εξηγήσουν 

στους μαθητές/τριες έννοιες όπως η μη-διάκριση, ο σεξι-
σμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και να τους βοηθή-
σουν να κατανοήσουν το φαινόμενο της μετανάστευσης. Σε 
αντίθεση με τις επανειλημμένες εξυμνήσεις της ποικιλομορ-
φίας, αυτό θα προσφέρει μια καλύτερη αντίληψη της ποι-
κιλομορφίας από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και όχι μόνο από πολιτισμική σκοπιά. 

•  Υποχρεωτική εξειδικευμένη εκπαίδευση που θα βοηθήσει 
τους δασκάλους να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση σχε-
τικά με τη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικά και διαφορετικά 
τμήματα, καθώς και συμμετοχή των δασκάλων σε Πλατφόρ-
μες Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με στόχο την αμφισβήτηση 
της «άμυνας πολιτισμού» που υποβόσκει σε πολυπολιτισμι-
κές προσεγγίσεις. 

Εξασφάλιση σαφών διαδικασιών για το χειρισμό 
περιστατικών που αφορούν την προστασία και την 
ευημερία των νεαρών μεταναστριών
•  Τα υψηλά ποσοστά καταναγκαστικών γάμων και οι απόπει-

ρες αυτοκτονίας που παρατηρούνται σε ορισμένες χώρες 
εταίρους, καθώς και η συχνή εμφάνιση περιστατικών εκ-
φοβισμού, παρενόχλησης και ενδοοικογενειακής βίας που 
βιώνουν οι νεαρές μετανάστριες στα περισσότερα σχολικά 
περιβάλλοντα που εξερευνήθηκαν σε αυτήν τη μελέτη, υπο-
δεικνύουν την ανάγκη ύπαρξης σαφούς δικτύου προληπτι-
κής ασφάλειας για αυτά τα κορίτσια. Θα πρέπει να υπάρχει 
ένα ασφαλές «δίκτυο στήριξης», ήτοι κοινωνικοί λειτουργοί, 
αστυνομία, οικογενειακοί σύνδεσμοι και σύμβουλοι ψυχικής 
υγείας, εκπαιδευμένοι στον διαπολιτισμικό διάλογο. 

•  Οι ιατρικές εξετάσεις/υπηρεσίες που παρέχονται ή ζητού-
νται από τις σχολικές αρχές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες 
στους μαθητές/τριες ανεξάρτητα από το καθεστώς των 
γονέων τους ως μετανάστες, ώστε να διασφαλιστεί το δικαί-
ωμα στην υγεία και η απαγόρευση των διακρίσεων για τους 
μαθητές/τριες. 

 

Χάραξη ειδικών σχολικών πολιτικών για την αντιμε-
τώπιση του σεξισμού και του ρατσισμού
•  Η καλή καθοδήγηση έκανε σίγουρα τη διαφορά σε ορισμένα 

από τα  σχολεία που συμμετείχαν στην έρευνα. Οι υψηλές 
απαιτήσεις από όλες τις ομάδες του σχολείου και η εμφύση-
ση πνεύματος αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης απο-
τέλεσαν στοιχεία ζωτικής σημασίας για την υπέρβαση των 
εμποδίων της φτώχειας και της ανισότητας, καθώς και της 
θρησκευτικής και ρατσιστικής προκατάληψης.

•  Να δοθεί τέλος στη σιωπή όσον αφορά σεξιστικά και ρατσι-
στικά περιστατικά στα σχολεία, επιτρέποντας τον ανοιχτό 
διάλογο για τέτοια θέματα και εφαρμόζοντας παιδαγωγικά 
μέτρα αντί απλών πειθαρχικών μέτρων όταν λαμβάνουν 
χώρα τέτοια περιστατικά στα σχολεία. Επίσης να δημι-
ουργηθούν κατάλληλοι μηχανισμοί όπου τα κορίτσια θα 
νιώθουν ασφάλεια ώστε να εκφράζουν στις σχολικές αρχές 
παράπονα για τη βία που δέχονται λόγω του φύλου τους. 
Τα σεξιστικά και ρατσιστικά περιστατικά μπορούν να αρχει-
οθετηθούν σε ένα σύστημα συλλογής δεδομένων ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό  πολιτικών 
που να ανταποκρίνονται σε αυτά τα δεδομένα.

Εξασφάλιση χρηματοδοτικής στήριξης για συμβού-
λους μάθησης στα σχολεία
Διορισμός συμβούλων μάθησης/μέντορων και οικογενειακών 
συνδέσμων, οι οποίοι θα παρέχουν τη δυνατότητα στις νεαρές 
μετανάστριες να μάθουν και να αντιληφθούν πώς μπορούν 
να πλοηγηθούν μέσα στο περίπλοκο εκπαιδευτικό σύστημα. 
Αυτή η πρακτική, που εφαρμόστηκε ήδη σε μερικά σχολεία 
στις χώρες-εταιρούς του προγράμματος, συνέβαλε σημαντι-
κά στη σχολική πρόοδο των νεαρών μεταναστριών. 

Ξεκάθαρος ορισμός της διαδικασίας απόκτησης της 
ιδιότητας του μαθητή/τριας
Διαφάνεια και παροχή ουσιωδών πληροφοριών στους μετα-
νάστες και τις οικογένειές τους σχετικά με τη διαδικασία και 
τις απαιτήσεις απόκτησης της ιδιότητας του μαθητή/τριας 
πλήρους φοίτησης, ο/η οποίος/α θα μπορεί να παρακολουθεί 
όλα τα μαθήματα και να λαμβάνει αξιολόγηση.

Για να εξετάσει τα ζητήματα αυτά, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού 
Φύλου (MIGS) της Λευκωσίας στην Κύπρο συντονίζει ένα διεθνικό έργο με τίτλο «Νεα-
ρές μετανάστριες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Προωθώντας την ένταξη και την 
αμοιβαία κατανόηση μέσα από τον διάλογο και την ανταλλαγή»  χρηματοδοτούμενο 
από το Ταμείο Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο 
πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν το Κέντρο Έρευνας των Θεωριών και Πράξεων για 
την Αντιμετώπιση της Ανισότητας (Centre of Research in Theories and Practices that 
Overcome Inequalities - CREA) του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης (Ισπανία), το Κέ-
ντρο για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Κοινωνική Δικαιοσύνη (Centre for Rights, 
Equalities and Social Justice - CRESJ) του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου του Πανεπιστη-
μίου του Λονδίνου (ΗΒ), το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστήμιου (Ελλά-
δα) και το Ευρωμεσογειακό Κέντρο Έρευνας στην Εκπαίδευση (Euro-Mediterranean 
Centre for Educational Research - EMCER) του Πανεπιστημίου της Μάλτας (Μάλτα).

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, συνολικής διάρκειας 18 μηνών, οι συνεργα-
ζόμενοι οργανισμοί πραγματοποίησαν εκτεταμένη έρευνα με στόχο την έρευνα του 
τρόπου με τον οποίο η διαπλοκή των έμφυλων και φυλετικών στερεοτύπων παράγει 
μορφές αποκλεισμού και περιθωριοποίησης όπως αυτές βιώνονται από νεαρές μετα-
νάστριες στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό το έντυπο παρουσιάζει 
μερικά από τα βασικά πορίσματα της έρευνας καθώς και συστάσεις για αλλαγές στην 
πολιτική που ακολουθείται σε εθνικό επίπεδο.

«Νεαρές μετανάστριες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Προωθώντας την ένταξη και 
την αμοιβαία κατανόηση μέσα από τον διάλογο και την ανταλλαγή» 

Οι πολιτικές που αναπτύσσονται για την ένταξη παιδιών-μεταναστών στα σχολεία 
αναγνωρίζουν συχνά τη ρευστή και πολύπλευρη όψη της πολιτισμικής και γλωσσικής 
ταυτότητας αλλά σπάνια διακρίνουν τον δυναμικό παράγοντα του φύλου σε σχέση με 
τη διεθνική εμπειρία των μεταναστών. Αφού εγκατέλειψαν τις παλαιότερες πρακτι-
κές αφομοίωσης, τα σχολεία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δοκιμάζουν τώρα να ανα-
πτύξουν πολιτικές ένταξης και πρακτικές με βάση τον σεβασμό προς την πολιτισμική 
πολυμορφία. Παρόλα αυτά, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου απουσιάζει από 
αυτές τις πρακτικές, στρατηγικές και πολιτικές. 

European Fund for the Integration 
of Third Country Nationals of the 
European Commission

Και όταν δεν ήταν ελληνικό το όνομα 
ρωτούσε [ο καθηγητής] «Εσύ από που είσαι;», 

και έλεγε το παιδί «Από την Αλβανία», και έλεγε ο 
καθηγητής «Α, από την Αλβανία ε!». Και μετά ξέρω ‘γω έβλεπε 

κι άλλα ονόματα και έλεγε «Α, κι εσύ από την Αλβανία;», 
και του λέγανε τα παιδιά «Υπάρχουνε και Πολωνοί», και μετά 
κάθε όνομα που έβλεπε μας έλεγε «Και εσύ από την Αλβανία». 

Και το έλεγε με τόση ειρωνία ότι και καλά 
«Έχουμε γεμίσει Αλβανούς».



 ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΙΛΈΙΟ 

Πρόσβαση στην εκπαίδευση
Η εκπαίδευση για τις νεαρές μετανάστριες ήταν ένα μέσο προσω-
πικής μεταμόρφωσης και αίσθησης του «ανήκειν» σε κοινωνικά 
και οικονομικά περιοριστικές συνθήκες. Ωστόσο, η πρόσβαση 
στην εκπαίδευση και η πρόοδος στο σχολείο δεν έγινε με ισότι-
μους όρους ανταγωνισμού.

Δρόμος προς τη μετανάστευση
Ο «Δρόμος προς τη μετανάστευση» των νεαρών κοριτσιών 
ήταν σημαντικός: Η κοινωνική τους τάξη και η καταγωγή των 
γονέων, το διάστημα που βρίσκονταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, η 
άνεσή τους στα αγγλικά και οι περιστάσεις που οδήγησαν την 
οικογένειά τους να μεταναστεύσει (εάν μετανάστευσαν, δηλαδή, 
για επαγγελματικούς λόγους ή για λόγους αποφυγής κινδύνου), 
όλα τα παραπάνω ήταν καταλυτικοί παράγοντες όσον αφορά την 
αυτοπεποίθηση και την ευημερία τους. Οι νεαρές μετανάστριες 
οι γονείς των οποίων ήταν ανειδίκευτοι ή αντιμετώπιζαν δια-
φόρου βαθμού προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως κατάθλιψη, 
ή οι μετανάστριες με οικογενειακές ευθύνες, όπως η φροντίδα 
των αδερφών τους, ήταν εκείνες που υπέφεραν περισσότερο. Η 
πρόσβαση στα EAL (English as an Additional Language - Αγγλικά 
ως δεύτερη γλώσσα) υπήρξε σημαντική, όπως και η ένταξη σε 
κοινές για όλους, ενοποιημένες τάξεις (όχι, δηλαδή, σε ξεχωρι-
στά τμήματα υποδοχής). 

Εκπαιδευτική πολιτική
Η έμφυλη υποκειμενικότητα των νεαρών μεταναστριών και τα 
βιώματά τους από την εκπαίδευση πλαισιώθηκαν επίσης μέσω 
συνεντεύξεων με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Αφενός, οι 
ανησυχίες τους χαρακτηρίζονταν από τον διττό πολυπολιτισμικό 
λόγο της αφάνειας, ότι δεν υπήρξε, δηλαδή, καμία ημερήσια διά-
ταξη που να αναγνωρίζει συγκεκριμένα τις νεαρές μετανάστριες 
ως ομάδα με ιδιαίτερες ανάγκες. Αφετέρου, εάν όντως δέχονταν 
προσοχή, γίνονταν υποκείμενα λόγων έμφυλης παρακολούθη-
σης, κινδύνου, ασφάλειας και ευημερίας. 

Σχολική υποστήριξη και ψυχική υγεία
Η ικανότητα των κοριτσιών να επιβιώνουν και να προοδεύουν 
εξαρτήθηκε από την προσαρμοστικότητα και την ικανότητά 
τους να διαπραγματεύονται στον σκληρό εκπαιδευτικό στίβο 
των σχολείων των αστικών κέντρων. Η ικανότητά τους να ξεπερ-
νούν καθημερινά ζητήματα, όπως ο σεξουαλικός και φυλετικός 
εκφοβισμός, οι καταναγκαστικοί γάμοι, η κατάθλιψη, η φτώχεια, 
οι γονικοί περιορισμοί και η παρακολούθηση, εξαρτήθηκε από 
την ικανότητα των σχολείων τους να μεσολαβήσουν και να τις 
στηρίξουν. Η πρόσβαση σε ικανοποιητικό σύστημα σχολικής 
υποστήριξης, που συνεπάγεται συμβούλους, οικογενειακούς 
συνδέσμους, υπεύθυνους εκπαιδευτικής αρωγής, μπορεί να ήταν 
χαοτική και συχνά ήταν τελικά θέμα μόνο του εκάστοτε καθηγη-
τή ή δασκάλου. Οι νεαρές μετανάστριες παρουσίαζαν εκπληκτικά 
υψηλά ποσοστά ψυχολογικής πίεσης, που περιελάμβανε ενδοοι-
κογενειακή κακοποίηση και απόπειρες αυτοκτονίας. Εξέφρασαν, 
επιπλέον, μεγάλη απογοήτευση για την ικανότητα των σχολείων 
να αντιμετωπίσουν τον σεξουαλικό και φυλετικό εκφοβισμό, ο 
οποίος ήταν έντονος και σκληρός μεταξύ των διαφόρων ανταγω-
νιστικών εθνοτικών ομάδων μεταναστών. 

Τα σχολεία κάνουν όντως τη διαφορά
Ένα καλό σχολείο λειτούργησε σε πολλές περιπτώσεις ως υπο-
κατάστατο της έλλειψης γονικού κοινωνικού και πολιτισμικού 
κεφαλαίου (μέσης τάξης), παρέχοντας συμβούλους μάθησης και 
ολοκληρωμένη επαγγελματική συμβουλευτική σε θέματα εκπαι-
δευτικών επιλογών, συμπεριλαμβανομένων δυνατοτήτων για 
περαιτέρω εκπαίδευση και ανώτερη εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, 
θεωρούμε πως η έννοια «Τα σχολεία κάνουν όντως τη διαφορά» 
ως ηγετικό πρότυπο ήταν καίριος παράγοντας στην καθιέρωση 
ενός βάσιμου αντιρατσιστικού οράματος χωρίς αποκλεισμούς. 

 ΚΥΠΡΟΣ 

Εκπαιδευτική πολιτική
Το συνολικό πλαίσιο πολιτικής των εκπαιδευτικών αρχών σε σχέ-
ση με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και ένταξη (δύο έννοιες που 
σε επίσημο επίπεδο παράγουν σχεδόν πανομοιότυπες πολιτικές), 
εστιάζεται συγκεκριμένα στην παροχή γλωσσικής υποστήριξης. 
Ταυτόχρονα, άλλες δραστηριότητες ή μέτρα που λαμβάνονται 
στο πλαίσιο της επίτευξης παρόμοιων στόχων δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στα πολιτιστικά διακαιώματα και στο πολιτιστικό υπόβα-
θρο των μεταναστών μαθητών/τριών, μετατοπίζοντας με αυτόν 
τον τρόπο την προσοχή από την ανάγκη λήψης μέτρων ενάντια 
στον θεσμικό ρατσισμό και την ανισότητα.

Σχολική υποστήριξη
Οι νεαρές μετανάστριες και οι οικογένειές τους επενδύουν ση-
μαντικά στον θεσμό του σχολείου ως μέσου επίτευξης ένταξης 
καθώς και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Αυτή η επένδυση, 
ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει σε άδικες διαπραγματεύσεις όσον 
αφορά την αντίδρασή τους σε περιπτώσεις εκφοβισμού και 
σεξιστικής συμπεριφοράς. Το γεγονός ότι είναι νεαρά κορίτσια 
αλλά ταυτόχρονα και μετανάστριες τις κάνει ακόμη πιο ευάλω-
τες, αφού καλούνται να αποδείξουν την «κανονικότητα» και τη 
«συμμόρφωσή» τους με τα πρότυπα των φύλων της κοινωνίας 
υποδοχής, ώστε να μην αποτελέσουν αντικείμενο υποτιμητικών 
χαρακτηρισμών. Το επίπεδο ευπάθειας ποικίλλει ανάλογα με την 
εθνοτική καταγωγή, την τάξη, τη δημοτικότητα και το χρώμα του 
δέρματος.

Μετανάστευση και φύλο στην εκπαιδευτική πολιτική
Ο μεταναστευτικός παράγοντας δεν λαμβάνεται υπόψη επί του 
παρόντος στις πολιτικές για διαπολιτισμική εκπαίδευση και έντα-
ξη στην εκπαίδευση. Αυτό ισχύει και με τη διάσταση του φύλου, 
παράγοντας εξίσου σημαντικός για τη διαμόρφωση των σχολικών 
βιωμάτων των νέων. Αυτοί οι παράγοντες παραμένουν απροσδι-
όριστοι και απουσιάζουν από τις εκπαιδευτικές πολιτικές, αλλά 
και από τις αντιδράσεις των σχολείων σε ρατσιστικά και σεξιστικά 
περιστατικά, ενώ συχνά καλύπτονται από γενικούς όρους όπως 
«νεανική παραβατικότητα». Κατά συνέπεια, η κακοποίηση λόγω 
φύλου εκλαμβάνεται από τις νεαρές μετανάστριες ως προσωπικό 
θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ατομική βάση.

Κυπριακό πλαίσιο ρατσιστικών και έμφυλων στερεο-
τύπων
Οι οικογένειες που μεταναστεύουν στην Κύπρο είναι ανοιχτές σε 
μια διαδικασία υβριδοποίησης, προκειμένου να προσαρμοστούν 
στο νέο κοινωνικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής, και τα παιδιά 
τους αντικατοπτρίζουν αυτήν τη διάθεση προσαρμογής και αλ-
λαγής. Ωστόσο, οι έμφυλοι κανόνες που συναντούν στην τοπική 
κοινωνία συχνά εμποδίζουν αυτήν τη διαδικασία. Η αντιμετώπιση 
των κοριτσιών είναι συχνά προκαθορισμένη από τους συνομηλί-
κους τους, επί τη βάσει μεγαλύτερων φυλετικών κατηγοριών 
αναφορικά με τις μετανάστριες στην Κύπρο, πράγμα που ανα-
γκάζει τα κορίτσια να παλεύουν με την άμεση ή έμμεση βία που 
παράγεται από τέτοιου είδους στερεότυπα.

Αναπαράγοντας τους «Άλλους» 
Οι ίδιες οι νεαρές μετανάστριες προσαρμόζονται σε τοπικές δια-
δικασίες «ετεροποίησης» και σε παγιωμένες εθνικές αφηγήσεις 
σχετικά με εθνοτικούς «άλλους». Αυτό οδηγεί στην αναπαρα-
γωγή της ρατσιστικής κατηγοριοποίησης ορισμένων εθνοτικών 
ομάδων και σε μια επιπλέον αύξηση της ευπάθειας των νεαρών 
μεταναστριών στη βία. Αυτό διαψεύδει επίσης ισχύουσες αντιλή-
ψεις σχετικά με την κουλτούρα ως στατική οντότητα, οι οποίες 
ενσωματώνονται συνήθως στις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές 
για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και ένταξη.

Παραπληροφόρηση
Υπάρχει εκτενής παραπληροφόρηση σε σχέση με το σύστημα 
απόκτησης της ιδιότητας του «κανονικού» μαθητή/τριας στο 
σχολείο. Πολλά κορίτσια παλεύουν να εκπληρώσουν τις προϋπο-
θέσεις ώστε να το επιτύχουν αυτό, ενώ άλλα συνδέουν αυτό το 
επίτευγμα με τη συνέχιση της άδειας παραμονής των οικογενειών 
τους, γεγονός που τους προκαλεί πολύ άγχος, καθώς πιστεύουν 
ότι η παραμονή της οικογένειάς τους στην Κύπρο εξαρτάται από 
την επιτυχία τους στο σχολείο.

 ΜΑΛΤΑ 

Τι σημαίνει να είσαι νεαρή μετανάστρια
Οι νεαρές μετανάστριες ταλαντεύονται ανάμεσα στις κυρίαρχες 
έννοιες του θηλυκού και της μετανάστριας, που γεννούνται από 
συζητήσεις στο σχολείο. Συχνά παίζουν με αποδεκτούς και μη 
τρόπους θηλυκότητας, τρόπους που διαφέρουν ανάλογα με την 
εθνικότητα και τον πολιτισμό. Η θηλυκοποιημένη υποκειμενικό-
τητά τους υπάρχει σε πολλαπλούς πολιτισμικούς κόσμους.

Διαφορετική εμφάνιση
Η εξωτερική εμφάνιση των νεαρών μεταναστριών γεννά αι-
σθήματα ζήλιας και εχθρότητας από τις Μαλτέζες ομολόγους 
τους. Η έλλειψη νέων γλωσσικών δεξιοτήτων, η διαφορετική 
προέλευση και η ανεπαρκής γνώση του μαλτέζικου πολιτισμού 
και της μαλτέζικης παράδοσης οδηγούν συχνά σε πειράγματα, 
ρατσιστικά σχόλια και διακρίσεις. Μερικές νεαρές μετανάστρι-
ες αντιλαμβάνονται ότι έχουν διαφορετική αντιμετώπιση στην 
τάξη, ακριβώς επειδή είναι ξένες.

Μίλα τη γλώσσα μου 
Το εμπόδιο της γλώσσας είναι μία από τις κυριότερες προκλή-
σεις που αντιμετωπίζουν στο σχολείο τόσο οι νεαρές μετανά-
στριες όσο και οι δάσκαλοι. Για τις μετανάστριες, η επικοινωνία 
και η παρακολούθηση των μαθημάτων αποδεικνύεται προ-
βληματική, όπως και η απόδοσή τους στις σχολικές εξετάσεις. 
Παρότι τα σχολεία έχουν προνοήσει ώστε να αποκτήσουν οι 
νεαρές μετανάστριες κάποιες βασικές γλωσσικές δεξιότητες, τα 
πορίσματα αποδεικνύουν ότι δεν είναι αρκετές για να αντιμε-
τωπίσουν το πρόβλημα με ικανοποιητικό τρόπο. Επιπλέον, τα 
σχολεία δεν έχουν προνοήσει ώστε να μπορούν οι νεαρές μετα-
νάστριες να συνεχίσουν να μελετούν τη μητρική τους γλώσσα. 

Συμπεριλαμβάνοντας τις διαφορές 
Το σχολικό περιβάλλον δεν είναι πάντα δεκτικό στη διαφορε-
τικότητα των νεαρών μεταναστριών. Κάποιοι δάσκαλοι έχουν 
την τάση να ομογενοποιούν τους μαθητές στην τάξη τους και ο 
τρόπος διδασκαλίας τους δεν λαμβάνει υπόψη τα βιώματά τους 
ως κορίτσια ή/και ως νεαρές μετανάστριες. Μερικές φορές, οι 
διαφορές δεν υπολογίζονται, αντανακλώντας μια έλλειψη κα-
τανόησης και ευαισθησίας ως προς τα εκπαιδευτικά δικαιώματα 
των νεαρών μεταναστριών. Όταν οι διαφορές αυτές λαμβάνο-
νται υπόψη, η προσέγγιση είναι είτε αφομοιωτική είτε ανεπαρ-
κώς περιεκτική.

 ΈΛΛΑΔΑ 

Αναγνώριση του φύλου στα προγράμματα σπουδών
Την τελευταία δεκαετία έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα αρκε-
τά ερευνητικά εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με θέμα-
τα φύλων. Ωστόσο, οι προτάσεις, οι συστάσεις και ιδιαίτερα 
το υλικό που προέκυψε ως αποτέλεσμα άλλων ερευνών και 
προγραμμάτων δεν έχουν συμπεριληφθεί στα προγράμματα 
σπουδών και την εκπαιδευτική διαδικασία. Παραμένουν «τυ-
φλά» απέναντι στις διαφορές και τις ανισότητες που σχετίζο-
νται με το φύλο.

Πρόσβαση σε ιδιαίτερα μαθήματα
Σύμφωνα με τις νεαρές μετανάστριες, το πρόβλημα στη 
σχολική ζωή εντοπίζεται στην εντατικοποίηση της ανάγκης 
για ιδιαίτερα μαθήματα μετά το σχολείο. Το γεγονός ότι οι 
δάσκαλοι υποθέτουν ότι όλα τα παιδιά παρακολουθούν ιδι-
αίτερα μαθήματα μετά το σχολείο έχει άμεση επίδραση τόσο 
στην ποιότητα της διδασκαλίας όσο και στην αναπαραγωγή 
των ανισοτήτων μεταξύ των παιδιών που κάνουν ιδιαίτερα 
μαθήματα και αυτών που δεν κάνουν.

«Διπλός φόρτος» εργασίας
Πολλά από τα κορίτσια δήλωσαν ότι συμμετέχουν σε διάφορες 
μορφές εργασίας στο σπίτι καθώς και σε εξωτερικές δουλειές. 
Παραδείγματος χάρη, δουλεύουν μαζί με τις μητέρες τους το 
καλοκαίρι ή τα σαββατοκύριακα. Αυτή η εργασία, εξηγούν οι 
μετανάστριες, είναι το καθήκον τους απέναντι στην οικογέ-
νειά τους. Περιλαμβάνει τη φροντίδα των μικρότερων αδερ-
φών καθώς και την παροχή βοήθειας στα αδέρφια και τις 
μητέρες τους ως προς την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. 
Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την έλλειψη πρόσβασής τους 
σε ιδιαίτερα μαθήματα μετά το σχολείο, υποδεικνύουν ότι οι 
νεαρές μετανάστριες έχουν «διπλό φόρτο» εργασίας.

Φύλο και εκπαιδευτικές επιδιώξεις
Τα περισσότερα νεαρά κορίτσια πιστεύουν, ότι δεν υπάρχουν 
διαφορές με βάση το φύλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πι-
στεύουν, ωστόσο, ότι τα αγόρια και τα κορίτσια διαφέρουν ως 
προς την κλίση και τα ενδιαφέροντά τους· τα κορίτσια τείνουν 
να ενδιαφέρονται περισσότερο για τα θεωρητικά μαθήματα, 
ενώ τα αγόρια δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις επιστή-
μες και την τεχνολογία. Παρόλα αυτά, πολλά από τα κορίτσια 
που συμμετείχαν σε αυτήν την έρευνα επέλεξαν να ακολου-
θήσουν και να επιδιώξουν επαγγέλματα που θεωρούνται 
παραδοσιακά «ανδρικά».

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

Ξεπερνώντας διάφορα είδη εμποδίων
Οι νεαρές μετανάστριες συναντούν πολλά εμπόδια στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση: Μερικές πολιτικές σχετικά με τους μετα-
νάστες μαθητές σημαίνουν ουσιαστικά μείωση των ευκαιριών 
τους· επίσης, οι προσδοκίες των άλλων για το μέλλον τους είναι 
χαμηλότερες, γίνονται αντικείμενο διακρίσεων από διαφορε-
τικές ομάδες και πέφτουν θύματα στερεοτυπικών αντιλήψεων 
εξαιτίας του φύλου τους και του γεγονότος ότι είναι μετανάστες. 
Επιπλέον, αναλαμβάνουν οικογενειακά καθήκοντα και μερικές 
φορές πιέζονται από τις οικογένειές τους να εγκαταλείψουν τις 
σπουδές τους· ακόμη και επαγγελματίες σύμβουλοι τις οδηγούν 
στην αγορά εργασίας ή σε επαγγελματικά μονοπάτια. Η πραγ-
ματικότητα και οι ιδιαίτερες δυσκολίες αυτών των κοριτσιών, 
καθώς και οι προσπάθειές τους να ξεπεράσουν αυτήν την πραγ-
ματικότητα, περνούν απαρατήρητες και δεν αναγνωρίζονται. 
Σε γενικές γραμμές, η έρευνα δεν εντόπισε κανένα εκπαιδευ-
τικό μέτρο και καμία ειδική πρόβλεψη για αυτά τα κορίτσια στο 
πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ενδυνάμωση των κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης 
Πολλές από τις νεαρές μετανάστριες που συμμετείχαν στη με-
λέτη δίνουν εξαιρετική αξία στην εκπαίδευση και έχουν κατα-
βάλει μεγάλες προσπάθειες για να βρεθούν εκεί που βρίσκονται 
και να πετύχουν όσα επιτυγχάνουν, και ως κοπέλες αλλά και ως 
μετανάστριες. Έχουν ανακαλύψει πολλούς διαφορετικούς τρό-
πους αντιμετώπισης της κατάστασής τους και των δυσκολιών 
που προκύπτουν. Μερικές φορές τα κορίτσια ήρθαν, έτσι, αντι-
μέτωπα με αντιδράσεις και κλήθηκαν να επαναβεβαιώσουν τον 
εαυτό τους για το προσωπικό τους έργο.

Σημαντική η στήριξη από άλλους
Προκειμένου να ξεπεράσουν τα εμπόδια που συναντούν, τα κο-
ρίτσια θεωρούν ουσιώδη τη βοήθεια και τη στήριξη που τους 
παρέχει το εκπαιδευτικό κέντρο, η οικογένεια και οι φίλοι τους. 
Πρόκειται για ένα από τα στοιχεία που αναγνωρίζουν ως καίρια 
για τη συνεχή πορεία και την ενδεχόμενη επιτυχία τους.

Πλαίσια διαλόγου 
Υπάρχουν στοιχεία που κατέχουν εκπληκτικό δυναμικό προώ-
θησης της εκπαιδευτικής επιτυχίας και αποδοχής των νεαρών 
μεταναστριών. Αυτά αναφέρονται κυρίως ως χώροι διαλόγου 
και αλληλεγγύης, αφενός, και ως μηχανισμοί στήριξης των 
ίδιων των κοριτσιών μεταξύ τους, αλλά και με κοπέλες ή γυναί-
κες που γίνονται πρότυπα για αυτά τα κορίτσια.

“I…think that her mum’s status as a migrant is making it 
very difficult for her, because her mum is just all alone 
and desperate for help and support… I feel very much for 
them.” Denise, Head of Sixth form, Hazelwood

 ‘Εγώ, βασικά, δε νιώθω δική μου 
καμιά χώρα… σε ρωτάν οι άλλοι «από 
πού είσαι»… γενικά απλά μου αρέσει 
να είμαι από παντού…’ - Γιασμίν

“I’m 
trying to find 
friends but sometimes 
people make it difficult, 
because when they saw me 
they thought I was Chinese, 
they always joke on me, 
but I try to tell them that 
I’m not a Chinese, I’m a 
Philippine.”  Dalisay

La profesora vino y me dijo 
que ella tenía un título y 
que yo no sería nunca como 
ella....

Entonces muchas veces he 
pensado que un día seré 
arquitecta y cuando lo 
consiga iré allí y de diré: 
“mira”.

Γενικά, 1η και 2η Λυκείου είχα πρόβλημα μόνο στη Φυσική. Στη 3η Λυκείου 
είχα πρόβλημα στα μαθηματικά γιατί ειδικά στην κατεύθυνση ήταν δύσκολο να 
παρακολουθώ. Επειδή δεν πήγαινα εγώ φροντιστήριο, και όλοι οι άλλοι πήγαιναν, 
συμμετείχα αλλά όχι τόσο πολύ. Δεν πήγαινα ενώ όλοι οι άλλοι ήξεραν από το 
καλοκαίρι καλύτερα από μένα.


