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  Θέµα  2:  ∆ιαπολιτισµικός διάλογος 
   

∆ιδακτικά και µαθησιακά βοηθήµατα 
 

 

 
 
Ιταλία 
 
Ισλαµικά σχολεία στην Ιταλία 
 
Από:  Rita Cicala 
 
Ενσωµάτωση ή χωρισµός;  
 
Η περίπτωση του ισλαµικού σχολείου στη Via Quaranta στο Μιλάνο για άλλη µια φορά θέτει το ζήτηµα της 
ενσωµάτωσης. Ποιο είδος εκπαίδευσης θα έπρεπε να προσφέρεται παιδιά µεταναστών και τους νέους 
µετανάστες; 
  
Είναι απόλυτα θεµιτό ότι δεν πρέπει να ξεχάσουν την προέλευσή τους, αλλά εξίσου δικαιολογήσιµη είναι η 
απαίτηση ότι πρέπει να ενσωµατωθούν στη χώρα που ζουν, χωρίς να διαµορφώνουν γκέτο που αναπόφευκτα 
προξενούν εντάσεις και διαιρέσεις στη χώρα υποδοχής.  
 
Αυτό το πρόβληµα προκύπτει προ πάντων στην περίπτωση της φονταµενταλιστικής ισλαµικής κουλτούρας, 
η οποία κηρύσσει τη διαφορά και την ανωτερότητα και αρνείται το διάλογο µε άλλους πολιτισµούς.  
 
Οι µετανάστες έχουν το δικαίωµα να µάθουν τη γλώσσα τους και τη θρησκεία τους, έχοντας επίσης καθήκον 
να τηρούν παράλληλα τους κανόνες και τους νόµους της χώρας υποδοχής: σε κατάλληλα κτήρια, µε 
δασκάλους πιστοποιηµένους από το κράτος, µε επίσηµα αναγνωρισµένα προγράµµατα σπουδών και υπό 
κρατικό έλεγχο.  Όταν αυτό δεν συµβαίνει (πβ. TF 230/1, συλλογή των υλικών), δεν µπορούν να απαιτήσουν 
να κάνει το κράτος εξαιρέσεις γι’ αυτούς.  
 
Σχολείο: τόπος ενσωµάτωσης  
 
Θα ήταν καλύτερο για τα παιδιά µεταναστών να µην διδάσκονται σε χωριστές τάξεις ή σχολεία (πβ. 
συλλογή υλικών), επειδή η ανάπτυξη της προσωπικότητας απαιτεί επίσης την ικανότητα να ενσωµατώνεσαι, 
να εξετάζεις τον εαυτό σου, ικανότητα για συζήτηση και διάλογο και κριτική σκέψη. 
 
Η εµπειρία σε µερικές ευρωπαϊκές χώρες όπου τα παιδιά τουρκικής και αραβικής καταγωγής έχουν διδαχθεί 
σε χωριστά σχολεία, έχει δείξει ότι µετά βίας είχαν οποιαδήποτε γνώση είτε της γλώσσας είτε του 
πολιτισµού της χώρας υποδοχής όταν τελείωσαν το σχολείο. Σε πολλές περιπτώσεις αισθάνθηκαν µεγάλη 
ένταση λόγω των διαφορών µεταξύ του πολιτισµού της χώρας των πατέρων τους και της χώρας όπου 
ζούσαν. Η έλλειψη ενσωµάτωσης σε πολλές περιπτώσεις οδήγησε σε κρίση ταυτότητας και στην αίσθηση 
ότι δεν έχουν ρίζες. Ήταν ανίκανοι να καταλάβουν την κοινωνία όπου ζούσαν και ανίκανοι να ζήσουν στην 
κοινωνία που κατανοούσαν.  
 
Πόση ανοχή είναι ανεκτή;  
 
Μια περαιτέρω ερώτηση είναι η ακόλουθη: Πόσο ανεκτικό µπορεί να είναι ένα κράτος προς τους 
µετανάστες;  
 
Εδώ, επίσης, η περίπτωση του σχολείου της Via Quaranta είναι υποδειγµατική: αυτό το σχολείο «έχει 
λειτουργήσει χωρίς οποιοδήποτε νοµικό όρισµα για δέκα χρόνια, χωρίς άδεια είτε από το ιταλικό είτε από το 
αιγυπτιακό κράτος» (πβ. Tf 230/1-3). Οι ιταλικές αρχές επενέβησαν µόλις πρόσφατα, επικαλούµενες το 
γεγονός  ότι το κτήριο δεν ήταν κατάλληλο για σχολείο. 
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Η διδασκαλία στο δρόµο αποτελούσε βεβαίως διαταραχή της δηµόσιας τάξης, αλλά η αστυνοµία δεν 
επενέβαινε. Ο κίνδυνος της κατηγορίας για µη ανοχή είναι πάντα παρών και είναι ευκολότερο για τους 
πολιτικούς «να κάνουν τα στραβά µάτια».  Αλλά είναι αυτός ο σωστός τρόπος συµπεριφοράς για να 
επιτευχθεί ειρηνικό συνύπαρξη;  Πώς θα αντιδράσουν οι πολίτες όταν βλέπουν ότι «ο νόµος δεν ισχύει για 
όλους»;  
 
Πιθανές εργασίες για τους µαθητές  
 
1) Είστε υπέρ ή εναντίον των χωριστών τάξεων ή των σχολείων για παιδιά µεταναστών; Αιτιολογήστε την 
απάντησή σας.  
 
2) Πιστεύετε ότι είναι σωστό να αφαιρείται ο σταυρός από µια τάξη όπου υπάρχουν ισλαµιστές µαθητές; Θα 
δεχόσασταν το σύµβολο µιας διαφορετικής θρησκείας στην τάξη σας;  
 
3) Συνεντεύξεις µε παιδιά µεταναστών στο σχολείο σας:  Τι βρίσκεις καλό ή κακό στο σχολικό µας 
σύστηµα; Αισθάνεσαι αποδεκτός/-ή στο σχολείο εδώ; Θέλεις να γίνεις αποδεκτός;  
 
4) Πώς θα έπρεπε το ιταλικό κράτος να έχει αντιδράσει στις διαµαρτυρίες των ισλαµικών οικογενειών;  
 
5) Στείλτε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στους εταίρους σας στο COMCULT και ρωτήστε τους τι πιστεύουν για 
αυτό το θέµα. 
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Μετάφραση από το γερµανικό πρωτότυπο: 
 


